
- 106 - 
 

 
Appendix D:    " Thesis Abstract in Arabic تلخیص الرسالة" 
 

ھذه الدراسة الكمیة ، یحاول الباحث  تسلیط بعض الضوء على استخدام جمل الضمائر الموصولة في في           

حالة الفاعل، حالة المفعول بھ  المباشرة ، حالة المفعول بھ غیر المباشرة، حالة المفعول بھ لحرف الجر،ضمیر (

كبنیة نحویة . الموصولة غیر المحددةالتملك، حالة المفعول بھ للمقارنة، والجمل الموصولة المحددة ،والجمل 

غنیة  ومعقدة في األدب اإلنجلیزي الحدیث من خالل دراسة بعض مسرحیات اللغة اإلنجلیزیة الحدیثة للتعرف 

على  جمل الضمائر الموصولة األكثر أو األقل تكرار واستعماال واثبات أن اللغة االنجلیزیة الحدیثة تمیل الى 

  .الضمائر الموصولة  لربط الجمل معااستخدام أسھل أنواع جمل 

          تحقق ھذه الدراسة بالبحث في تكرار وتصنیف ونسبة حدوث جمل الضمائر الموصولة في مسرحیات 

للتعرف على أنواع جمل الضمائر " Major Barbara" and "Arms and the Man"جورج برنارد شو 

 Major"یق ھذا الھدف، قام الباحث بتحلیل ھاتین المسرحیتین ولتحق. الموصولة  األكثر واألقل تكرار واستعماال

Barbara" and "Arms and the Man " من تألیف جورج برنارد شو للتحقق من تكرار وقوع جمل

  .الضمائر الموصولة  في المسرحیتین

 الصلة جمل بین ربط كأدوات الموصولة للضمائر كثیر تكرار ھناك ھل: الدراسة في اسئلة اربع ھناك       

 أكثر العلوي الھرمي التسلسل مستوى على الموصولة الضمائر ھل الموصول؟ صلة وجمل

 على الموصولة الضمائر وقوع  تكرار في تدنى یوجد ھل ؟ السفلي الھرمي التسلسل مستوى من تكرارا

 ثاراآل ھي ما ،)Shaw(شو  مسرحیات ضوء وعلى ؟)Keenan( كینانل األدنى الھرمي التسلسل مستوى

 اللغة سیاق في اإلنجلیزیة اللغة في الموصولة الضمائر تدریس على والدراسة التحلیل ھذا مثل على المترتبة

  أجنبیة؟ كلغة  اإلنجلیزیة

 مرة اي  235        تشیر نتائج الدراسة في المسرحیتین أن جمل الضمائر الموصولة في حالة الفاعل وقعت 

، )20.489( %  مرة أي 67ة في حالة المفعول بھ  المباشرة وقعت جمل الضمائر الموصول, )71.865(% 

 7، وجمل المفعول بھ لحرف الجر وقعت  )1.834( % مرات أي  6وجمل المفعول بھ غیر المباشرة وقعت 

، وحالة المفعول بھ للمقارنة    )3.669 (%  مرة أي 12،  وجمل ضمیر التملك وقعت )2.140(%مرات  أي  

 وھذا یعني أن جمل الضمائر الموصولة في حالة الفاعل وفي حالة المفعول بھ  المباشرة .)0(%ي لم تقع ابدا أ

وھذا یثبت أن حالة الفاعل وحالة المفعول .  ھي الغالبة على جمیع أنواع جمل الضمائر الموصولة  على التوالي
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 وتكرارا في األدب اإلنجلیزي بھ  المباشرة تعتبران  أعلى مستوى في التسلسل الھرمي  واألكثر استخداما

حالة المفعول بھ غیر المباشرة، : الحدیث ثم بعد ذلك تأتي  األنواع األخرى من جمل الضمائر الموصولة  وھي

حالة المفعول بھ لحرف الجر،ضمیر التملك، حالة المفعول بھ للمقارنة، والتي تعتبر  أقل استخداما وتكرارا  في 

الى جانب ذلك ، فإن النتائج تشیر إلى أن كتاب  المسرحیات . إلنجلیزي الحدیثالتسلسل الھرمي  في األدب ا

االنجلیزیة الحدیثة یحاولون استخدام أسھل أنواع جمل الضمائر الموصولة ، حالة الفاعل وحالة المفعول بھ  

  .المباشرة  للربط بین الجمل

 


