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 الملخص

يسعى هذا البحث جاهدا إلى الكشف عن الدالالت التركيبية لتداخل األنساق اللغوية الطلبيةة يةا الخطةال النر:نةا           
سةةوري يوسةةف ذناوذجةةاا اسةةتنادا إلةةى حتايةةة العصّةةة بةةين الةةنل ل والسةةياقو اةةن خةةصط الكشةةف عةةن حةةدود بعةة  الا ةةطلحات 

 العةا  الجةو ذي –للسةياق والخطةال والسةياق ا وايةان العصّةة بين اةاا وايةان اةا اللسانية الدالة يا عنوان البحث كةة   الةنل ل 

 ان ود يا كبيًرا ذثًرا له نو ان حيث إالخطال ي   يا دور ذساسا ان  -وعصاات ّرائن ان واا يكتنف ا بالكلاة يحيط الذي

نل الكشةف هويةة يةا تحديةد وذيضةا الاةتكل ا داللةة  حةاط نوعةه يسةتدعا بيةان وتبةيلن عليةه والحكة  الخطةال اعنةى عةن العبةاريا وان

 يتوير اا بحسل تكاالو يالخطال ي اغ عصّة ها والخطال السياق بين إن العصّة بالخطالا ان حيث التلفظ ذثناء الاتكل 

 خطةال   سياق دون  وذن الخطال   ييها حاضر هو اا ان ا ييه وتطرح يتوير ال اا  ياغته يتتضان الااديا الانااا السياق يا

 كثيريا احاال ذا ذ بح انااه عن خرج الداللةو ألنل الخطال إذا غاا 

ةةد ائتلفةةت الدراسةةة لتحنيةةم هةةدي ا اةةن عشةةري اطالةةل هةةا   بةةين النةةداء والن ةةاا بةةين الن ةةا واألاةةر ا بةةين النةةداء والن ةةا      ّو
را بةين األاةر والرجةاءا بةين األاةر والنةداءا بةين واألار ا بين النداء واألار والن ا ا بين النداء واالستف ا ا بين النةداء واألاة

األار واالستف ا ا بين النداء واألار والرجاء و رغبة ببيان جاالية النظ  والتركيلا وجاالية األسلول النر:نةا وحسةن توظيفةه 
ةةةة تتعلةةةم بالوظةةةائف واألدوار التةةةا ت دي ةةةا الوحةةةدات  الاكونةةةات   داخةةةل بنيةةةة لألنسةةةاق اللغويةةةة الطلبيةةةة اا وجةةةةا ي ةةةا ا ائ

الخطال النر:ناا اةن خةصط التركية  علةى احةور يضة  بةين ديتيةه األناةاي التركيبيةة للخطةال الطلبةا ودالالت ةاا التةا تتنةو  
وتتعدد لتعدد الانا د والسياّات والاواّف الكصايةا ان حيث إن الناط التركيبةا الواحةد ّةد يخةرج عةن داللتةه األ ةلية إلةى 

و ينةةد  بجانةةل داللتةةه األ ةةلية ح اةةا وذطيايةةا اةةن الةةدالالت الضةةانية حةةين يتةة اوج اةة  غيةةر  اةةن دالالت سةةياّية اتعةةدديا ذ
 األنااي الطلبية األخرىا

 

 


