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 ةــــــــانخالص

 

الفصوستٍح َكتسل   األمثتا فتً  األفؼتا ٌتصكط مُضُع الثحث ػلى استتدرا               

َقتتر دتترذوا . األمثتتا الثةغٍتتح المستتتدرمح فتتً ٌتتسي  األستتالٍةػلتتى الؼةقتتح تٍىٍتتا َتتتٍه 

 التً تفٍر الىصح َالتحسٌص . األمثا كماذج للثحث 

 األفؼتا ل ذَش تحلٍت إلتىتٍرف  لغٌُح ٍح تراَلٍحٌمثل ٌسا الثحث ذشاسح تحلٍل            

س . دٍتث اوتً َمىتالفصوستٍح األمثتا فتً  الكةمٍتح األفؼتا  إوتتا فتً  الثةغٍح َاألسالٍة

 .لألمثا لغًٌُ تٍتم تٍسا الجاوة المٍم   ذشاسح أيظٍُش وظصًٌ الفؼل الكةمً لم وجر 

وا إلى تقسٍم الثحتث إلتى ثةثتح تغٍح  تحقٍق الٍرف مه ٌسي الرشاسح, فقر ػمر            

فصُ . فً الفصل األَ  قمىا تؼمل ذشاسح  ػامً ػه المثل, تؼصٌفاتً, أصتلً, تتاشٌ  

وشأتً َاوتشاشي, خصائصً, إضافح  إلى المفاٌٍم القصٌثح مه المثل. فتً الفصتل الثتاوً 

ذشستتىا مفٍتتُ  التراَلٍتتح, ذَشٌتتا فتتً الجملتتح,  وظصٌتتً الفؼتتل الكةمتتً دستتة ش ٌتتح 

فؼتل فتً مىحتا للترَش التتراَلً لللمان اللغٌُتان جتُن أَستته َ جتُن ستٍص  اللتسان الؼا

الجملتتح أٌمٍتتً كثٍتتصج .َمتته ثتتم دصصتتىا ػلتتى ذشاستتح ذَش الفؼتتل فتتً إوتتتا  األفؼتتا  

. أمتتا تالىستتثح للفصتتل الثالتتث فقتتر خصصتتىاي لرشاستتح ػلتتم الثةغتتح َاألستتالٍة  الكةمٍتتح

الثةغٍتح  المدتلفتح. َقتتر قترمىا ذشاستتح مفصتلح ػتته األستالٍة الثةغٍتتح المستتدرمح فتتً 

األمثتتا  المحتترذج  كمتتاذج للثحتتث متته اجتتل اكتشتتاف الُظتتائ  التتتً ت ذٌٍتتا فتتً األمثتتا  

   َذَشٌا فً إوتا  األفؼا  الكةمٍح.

 إوتتتا للفؼتتل َالصتتٍب الثةغٍتتح فتتً  األساستتًالتتتأثٍص  الرشاستتحٌتتسي  أظٍتتصخ           

تستتٍم, متته ختتة   األفؼتتا  إن إزالتتتً تفٍتتر فتتً الىصتتح َالتحتتسٌص.  الكةمٍتتح األفؼتتا 

 تاإلضتافحٌتسا  لألمثتا  الؼمُمٍتحدٍاذٌتٍا َػر  َجُذ تحرٌر ضمىً لٍا, فً تىاء طتاتغ 

, المتترػُ  متته قثتتل لألمثتتا  الؼمُمٍتتحطتتاتغ إن  . لتترَشٌا فتتً تكتتٌُه المؼىتتى الؼتتا  لٍتتا

َتالتتالً فٍتُ ػىصتص  لألمثتا فتً تىتاء المؼىتى المجتاضي  أساستً, ٌُ ػىصص األفؼا 

تستٍم تترَشٌا  فإوٍتاالثةغٍتح  لألستالٍة تالىستثح أمتا. الكةمٍح األفؼا  إوتا فً  أساسً

لتتسان تضتتفٍٍما ػلتتى ال َاإلٌجاضٌتتحتفضتتل طاتؼتتا المجاضٌتتح  الكةمٍتتح األفؼتتا  إوتتتا فتتً 

  الكةمٍتح األفؼتا المثل. تسل  وجتر تتأن الحفتاظ ػلتى المؼىتى المتصاذ مته المثتل َكتسل  

لٍتسا الىتُع  التؼصٌفٍتحش  الحفتاظ ػلتى جمٍتغ الستماخ  أذوىالتً ٌقصرٌا ٌتطلة ذَن 

 مه الدطاب.

 


