
                     



  
  المجلة األردنية 

  

  

   محّكمةعالمية  مجلة بحوث علمية
 

 

   هـ 1439 آلخرربيع ا/  م2017كانون األول )،  3)،  العدد (9المجلد ( 

  

  محتویات العدد
  

  في تطور الفكر اللغوي األندلسي أثرهحضور كتاب الكتاب لسیبویه في األندلس و  

  عبد اهللا األعمر 

215-232  

   نیف وتأویلالمؤشرات البنیویة للسؤال البالغي، تص  
  محمد المطالقة

233-246  

  اإلسبانیة: دراسة تقابلیةى الَتعلیل والَسبب في العربیة وحروف الجر الَدالة عل  
حسن العظامات، علي العویدات  

247-264  

   لغة أجنبیةونها معاییر تصنیف األفعال في تدریس اللغة الفرنسیة ك  

  سعد حداد

265-277  

  لطلبة المرحلتین المبتدئة والمتوسطة تأثیر التغذیة الراجعة الشفویة التصحیحیة في األداء اللفظي

  قاسم دهجاني، سیروس إیزادبانه وعلي شهنافاز

279-294  

 

  
  
  
  
  
  

  

 





  جراءاتهإقواعد النشر و

 للسير في اجراءات نشر اي بحث يجب ان تتوفر فيه وأن ال يكون قد قدم للنشر لدى اية جهة اخرىليمة، األصالة والمنهجية الس. 

 قــدم البحــوُثُت   ســم ويقــدم الباحــث ملخصــين لبحثــه فــي ورقتــين  2.5 وهــامشزدوجــة فــي أربــع نســخ مطبوعــة علــى وجــه واحــد بفراغــات م 
 كلمة لكل منهما.  150ال يزيد على  نجليزية في ماإلباى خرمنفصلتين إحداهما بالعربية، واأل

 ة ورقيةًا على نسَخمطبوع هربعد الموافقة على نِش قدم البحُثي.   

  تقديم مخطوط البحث

ــًة برســالة تغطيــة مــن ِقبــل الباحــث    رقيــًا أو الكترونيــًا علــى ايميــل المجلــة و ُترســل نســخة أصــلية وثــالث نســخ مــن مخطــوط البحــث   مرَفَق
  المسؤول عن جميع المراسالت إلى رئيس التحرير:

  محمد خالد العجلونيأ.د.  
  للغات الحديثة وآدابهارئيس التحرير، المجلة األردنية 

  عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
  ألردن، اربدإ، جامعة اليرموك

  3638: يفرع   009622711111هاتف : 
  009627211121 فاكس :
  jjmll@yu.edu.joلكتروني : إبريد 

  التوثيق
 :يتبع في توثيق البحث 

(The Chicago Manual of  Style Online: Chicago – Style Citation Quick Guide) 

  املستالت  
مستالتوعشرة ة منها له في المجلة نسَخ شر بحٌثعطى من يُني.  

  حقوق الطبع
ٍة أخــرى. يشـكُِّل تقـديم مخطـوِط البحـث للمجلـة اعترافـًا صــريحًا مـن البـاحثين بـأن مخطـوَط البحـِث لـم يْنشــر ولـم يَقـدم للنشـر فـي أيـة جهـ                  

فقة علـى نشـر المخطـوط . ويقـوم رئـيس      نموذج يُنص على نْقل حقوق الطبع لُتصبح ملكًا لجامعة اليرموك قبل الموا ءويشترُط على الباحثين مَل
ل المنشـورِة فـي المجّلـِة    التحرير بتزويِد الباحثين بنموذج نقل حقوق الطبع مع النسخِة المرسَلِة للتنقيح، ويمنع إعادُة إنتـاج أي جـزٍء مـن األعمـا    

  .دون إذن َخطِّي مسبق من رئيس التحرير

  

  

  

  

  

  



  



  

  

  
  

  جامعة الیرموك  المملكة األردنیة الهاشمیة  
  األردن - إربد                                                                                                             

  
 

    

  

  
  

  
  املجلة األردنية 

 
 محّكمة متخصصة عاملية علمية بحوث مجلة

  تصدر بدعم من صندوق دعم البحث العلمي
    

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  هـ 1439 اآلخرربيع /  م2017كانون األول  )، 3)،  العدد (9المجلد (
  
  



 
  المجلة األردنية 

  
  

   مةمحّكعالمية  علمية بحوث مجلة
 

 

   هـ 1439 اآلخرربيع /  م2017 كانون األول)،  3)،  العدد (9المجلد ( 

  
العليا، جامعة  عن عمادة البحث العلمي والدراسات تصدر محّكمةعالمية علمية  بحوث مجلة: للغات الحديثة وآدابهااملجلة األردنية 

  .التعليم العالي والبحث العلمي، األردن وزارة بدعم من صندوق دعم البحث العلمي،و اليرموك، إربد، األردن،
  

  : رئيس التحرير

   محمد خالد العجلونيأ.د.   
majlouni@yahoo.com  

  األردن. ربد،إ ،جامعة اليرموك نجليزية وآدابها،قسم اللغة اإل

  هيئة التحرير: 
  حمد الشرفاتأ.د. م

mshorafat@yu.edu.jo 
  قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها، جامعة اليرموك، إربد، األردن.

  أ.د. محمود الشرعة
             alshetawi_m@ju.edu.jo 

  .قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها، الجامعة األردنية، عمان، االردن

  أ.د. رياض حسين
rhussein@ju.edu.jo  

  لجامعة األردنية، عمان، االردن.قسم اللغويات، ا

  أ.د. بدر دويك
drdweik@yahoo.com   

  .قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها، جامعة عمان األهلية، عمان، األردن

  أ.د. محمود القضاة
mahmoudqudah58@gmail.com   

   وحدة تنسيق المواد الخدمية، جامعة األميرة سمية للعلوم 
  والتكنولوجيا، عمان، االردن.

  أ.د. محمد الخطيب
  mohalkhatib@yahoo.fr  

  ، جامعة آل البيت، المفرق، األردن.قسم اللغات الحديثة

  
   

   يوسف بدرأ.د.  :للغة اإلنجليزيةوي ـــــــاملحرر اللغ

  أ.د. يحيى عبابنة :املحرر اللغـــــــوي للغة العربية

  يلي الربضيإ د. :غـــــــوي للغة الفرنسيةاملحرر الل

  محمد عبابنةد.  :املحرر اللغـــــــوي للغة االسبانية
  

  ةالعثامنبشير محمد  :سكرتري التحرير
  ةالعثامن بشير محمد  :راجـــــتنضيد وإخ

  البحوث إلى العنوان التالي: ترسل
  محمد خالد العجلونياألستاذ الدكتور 

  للغات الحديثة وآدابهاردنية رئيس تحرير المجلة األ

  ة البحث العلمي والدراسات العليا، جامعة اليرموكعماد
  األردن -إربد

  3638 فرعي  009622711111 هاتف
Email: jjmll@yu.edu.jo  

Website: http://journals.yu.edu.jo/jjmll 

 



                          


