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 بعض ما يميز العربية
 ومصطلحهفي صالحها للعلم  

 د. جميل المالئكة                                                
يمكنننل ال ننن ل  نننغل انننب المننننة الص  ينننة منننل اللهننننئ   الميننن ا  منننن يجصم نننن منننل  

أهمح المنن  لمصمم  المهطمحن  الصممية.  هذه د اسة م ن نة ملته ة  يل الص  ية 
 كمي ية تتنن ل  صض هذه اللهنئ . اإلن
 الشنننفي انننب أل أهننننلة الص  ينننة منننل د اانننب ك ن نننن انلينننة الط اينننة لالسنننتصمنل  

   ذي الصممنننب   منننح مهنننطمح . انلمننننة الص  ينننة أهنننيمة منننل حيننن  ألي أهننن ل ن تجننن
 ن تنن  كم ننن اننب أ ض الج ينن ة الص  يننة   صننض تل م نننا  لننم تكننل لميطننن  مننل لنننن   

الحنل اب  صض المنن  األ    ب. اكننل ذلنف ممنن جصنل ل نن ألق ام ملتمفة كمن هب 
ق ااد ثن تة ت  ي ن  اب نطق أه ا  ح  ا ن  كتن ة ألفنظ نا ادا ش اذي مص  اة لصدد 

ا  من ننن فألأنن  ا كمننن اننب  ننذأ ا   أسننما  هننءال ا  ذلننفا هننذامحنند د جنندا   مننل ألفنننظ  حه
  ف ا   أمنننيف  هلي نننن ا أمنئنننة؛ أ  أمنننيف  هلي نننن فألأننن   كمنننن انننب  الننن حملا  المننن 

 حنننذا  من نننن فألأننن  ا كمنننن انننب أ لئنننف.  لنننند ة هنننذه الشننن اذي يمكنننل حفظ نننن منننل د ل 
 هص  ة تذك .

أمنن اإلنكمي يننة المصنهنن ة امننل المصنن    أن ننن مننل أهنن ل متصننددة.  يءكنند  صننض  
المتلههنننيل انننب ا ننن  المننننة التنننن يلب  أل منننن ي ننن ز منننل نهننن  المننننة اإلنكمي ينننة 

سننكندننايةا  النهنن  املنن  مننل ا     هنكمي يننةج مننيننةا  أ   الحديثننة هنن  مننل أهنن ل
 . 2فأه ل   مننسيةا أ  ا نسية  التينية

 كننل هننذا ممننن جصننل نط  ننن  ق اانند كتن ت ننن مش شننة  مينن  لنمننصة أل  نظنننم 
 ثن  .
 الن ا مثال  ينطق  غشكنل متصددة ال تجمص ن قنادة. اإل ل  هن    Sا ذا الح    

 baseفشننم، ا  Sunانب مثنل  السنيلفسن ل ؛  هنن    yeasف  دة ا   roseانب مثنل 
 insuranceفا نننم  ا           Comprehensionانننب مثنننل  الشنننيلفقناننندة ؛  هننن   

                                                           

 Potter, Simeon – Our Language, P.36, Penguin Books, London,   1953. انظ  مثال : 2
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 tissueفمنننط ا    Pressureفتننغميل   قنند يسننتصمم ن  منن تيل لمهنن   نفسنن  كمننن اننب 
 Collisionفانننن   ا  Pleasureاألاجمننننب اننننب مثننننل  ژ فنسننننيو ؛  لنننن  أيمننننن  هنننن  

فج يننن ة  isleفج يننن ة ا      Islandكمنننن انننب   نننال هننن   ينننغتب حتننن   فاهنننطدم  ؛
 هني ة .

مجتمصة اب آل  الكممن ا ال تم ط نط  ن قنادة. انلكممة  h-g-u-O الح    
tough  فهننمد  تنطنننق  نن  لcuff ؛  الكممننةbough  فمهنننل   نن  لnow ؛  الكممنننة
though  فمح ألي     لlow ؛  الكممةthrough         ْنَت  .blueل فمه

كتن ت مننننن  حسننننز الننننتال   حنننن   كممتننننيل  تلتمنننن   نطننننق كثينننن ا  مننننن يتشننننن    
فلينننننل ا            nightفيسننننن ق ؛ أ  انننننب  stealفاننننن الذ ا    steelمصننهمننننننا كمنننننن انننننب 

  Knight  فان ، ؛ أ  ابbare    فأج د  اbear . فدزي 

مصنن ا كمنن    حسنز النتال  ال نط  مننكتن ة كممتيل  يلتمن   ح   أ  تتشن     
 objectفشننب  ا الننذ  تكنن ل ن  تنن  امنن  م طصنن  األ لا  الفصننل   objectانب االسننم 

في ننن أ   ننن  ل  readفيصتننن ض  ا النننذ  ن  تننن  امننن  م طصننن  الثنننننب؛  كمنننن انننب الفصنننل 
needا    ا  منمنننيread  فقننن أ   ننن  لred ؛  االسنننميلrow  فهننن ي   ننن  لLow      ا
  row نن اف   نن  ل  minuteا  الهننفة visitفدقي ننة   نن  ل  minute؛  االسننم nowفاأ

 .dilute   ل 

 أمثنل هذه األمثمة ا  مي ههنا كثي ا جدا . هلي اب مينز ال  ااند الثن تنة لكنل ذلنف  
مننن يننءد  هلنن  الكثينن  مننل ال م مننة  الهننص  ن ا لمننن يسننتم م  مننل  جنن ز الحفننظ اننب 

 الذاك ة لط ائق نطق األلفنظ أ  هجنئ ن.

ة الص  ينننة أيمنننن  ممنننن حفنننظ ألفنظ نننن  تصن ي هنننن منننل التشننن ي   كننننن  أهننننلة المنننن 
 الطمنن،  المننيننا  نح هننن   هنن ا ن مننل التذ ننذز   التنيينن  امنن  منن  النن مل. كننل 
ذلننف مننح اسننتم ا  نمننن  ألفنظ ننن  مهننطمحنت ن  ااتننئ ننن  نلمفنننهيم  المصننننب الصمميننة 

  الحمن ية.
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اننب شننص  امنن س ال نني،  هننن نحننل نسننتمح هلنن  ا  يننة مننن ق ننل لمسننة اشنن  ق نننن   
 لمميالد   ه  ي  ل: 545فالمت ا  

  1فه ح  من اإله ن  منف  غمثل  نجمباأال أي ن الميل الط يل أال  

ل  النن نة الذ يننب فالمت ا  سنة   لمميالد   ه  ي  ل: 404 ا 

  2فهل  المنيز تث ي  نظ ة  حن أ  أق ل  النجم قد منل  أ ال ه

مننل لنننة هننذا الصهنن ا اننب ألفنظنن   تصننن ي ه  سالسننت    كغننننن نسننمح كالمننن   قي ننن  
  نح ه  ه ا .

  اند ن  ل ال  آل الك يم كنن  المنة الص  ية اب قمة النمو:

اقَ أ  أنسمأ َ  َِّف الَّذ  َلَمق َلَمق اإلنَسنَل مأل َاَمق  اقَ أ  -" سم الم  ال حمل ال حيم
 . 4فمََّم اإلَنسنَل َمن َلم َيصَممَ َ  َُّف اأَلكَ مه الذَّ  َامََّم  أنلَ َممأ اَ 

تكننل اننب األ منننة السننحي ة سنن ن ل جننن  تتنننن ز اننب طنينننل  أمننن اإلنكمي يننة امننم
ل يننن ا حتنن  كنننن  النم ننة اننب املنن  إلحننداهن لننالل ال نن ل الثنلنن  األهحنداهن امنن  
 2400 سنن  فالمتنن ا  سنننة ش. مينن  أننن  حتنن  اننب اهنن  الشنننا   اشنن  المننيالد

ةا لنم يسنمم شنص ه  كتن نتن  منل  طنننن   نالت ام تمنف الم جنة الننل لمميالد  الذ  حن ل
.  يصت نن  الملتهنن ل اهنن   نند  المنننة اإلنكمي يننة  5ف لكنننن  مننل الم جننن  األلنن ن

 ا أ  منذ لمسة ق  ل ا ط. 4فالميالدية 2500الحديثة اب سنة 

                                                           

 م.2720ا المط صة ال حمننيةا ال نه ةا79دي ان ا  تح يق حسل السند  با    –. ام ء ال ي، 1
 م.2717ا مط صة اله ن ا  ي    50  دي ان ا  تح يق ا دال حمل سالما  -. النن نة الذ يننب2
 .5-2ا . س  ة الصمق 4
5  .Potter ا فمهد  سن ق اPP.17-18 
 ed,, vol.III P. 900, New  York ,1974thEncyclopedia Britannica (Micropedia),14..  انظ : 4
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 اننب حننيل كنننن  الص  يننة قنند  مننن  نمننج ن منننذ أكثنن  مننل لمسننة اشنن  ق نننن ا   
 ي  ينن ا لم تكل اإلنكمي ية ال ديمة تش   اإلنكمي ية الحديثة مل ق يز أ    مل كمن م

:   صيد. ا د كتز أحد المء ليل هذا الن ي
“Thy ilcan geare gesette Alfred cyning Lundenburg” :كنل الم ه د   ذه الص ن ة  

“In the same year Alfred the king occupied London.” 

نفس ن احتلي الممنف ألف يند لنندل".  لمنن كننل الممنف الف يند قند تن اب  أ  "اب السنة
ما انلظنننه  أل الننن ي كتننز  صنند  انتنن ا أ  منننذ أقننل مننل أحنند اشنن  ق نننن  977سنننة 

 ام  أية حنل.  اب ن ي آل :
“Awritan wile in gif hwa thas boc awritan wile, gerihte he hie be thaere bysene” 

ذا أ اد أحد استنسنخ هذا الكتنز اميهحح نسنلت  منل النسنلة  الم ه د   : " ه
  .9"فاألهمية
 اب الح ي ةا حت  أسنم ز ت كينز الجممنة كننل يلتمن  امنن هن  امين  امل.    

اكننل المسنند  المسنند هلينن  يت نندالل الم اقنح انب الجممننة  ند ل منن طا كنغل تسننتصمل 
   النننحديثةلمنننن ي ن ننل انب المننة  "”If to you it like تمف المنة ال ديمنننة هنينة تشن   

“if you  like "   أ  هنينة تشنcold weather likes us not”"  لمنن ي ن نل انب المننة
 .  9ف  do not like cold weather“We”الحديثة  

    يلتمنننن  اننننب نط نننن ألفنننننظ م حتنننن  منننننذ نحنننن  سننننتة قنننن  ل كنننننل الكثينننن  مننننل   
ا             Mone . اكننن ا منثال  يسنتصمم ل ألفننظ  كتن ت  امن امي  الحنل اب ال قن  الحنمن

   hous  lyf   لمنننننننننن ي ن نننننننننل انننننننننب ال قننننننننن  الحنمنننننننننMoon                             فقمننننننننن  ا
  house فدا  اLife  7ففحينة .  

                                                           

 P.880  vol.6 .Macropedia .  المهد  السن ق 9
 . P.22فمهد   سن ق   Potter. انظ :  9
7 .Macropedia   فمهد  سن قVol.6 P.881 . 
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انننند قأنننندم المنننننة الص  يننننة مننننل األسنننن نز الم مننننة اننننب ث ائ ننننن  هننننالحيت ن لمصمننننم  ُه   أ
ذ اه   ا ي ة اب ال ندما حتن  هن نن  منن  نمنج ن  مهطمح . ا د نشغ  الص  ية من

منننذ مننن ي ينند امنن  لمسننة اشنن  ق نننن . اكنننل مننل ط يصننة ذلننف أل يننءد  هلنن  أل تهنن ح 
أكثنن  مصننننبا  أ انن  م ننننبا  أمنن   ألفنظننن   تصننن ي ا مننل كثينن  مننل المنننن  التننب هننب 

ة. ا دا   أقه  ام ا  من نا اب حنل تص ض هذه  تمف لظ     ا امل متشنن  أحد  
 مل المص    أل المصجمن  الص  ية الك ي ة منل فأمثننل لسننل الصن ز  ال نل منظن   ا 

ننما امنن  ك نن  حج م نننا تف تنننا الصنن  ،  لم  ينند ا  فمحننيط المحننيط  لم سنن ننب ال تمي
جميننح األلفنننظ  المصننننب   المهننطمحن  المث تيننة اننب متنن ل الكتننز  ال سنننئل  الم نننال  

 .اب الم م ان   األم اض الملتمفة

 قننند ننننتو انننل قننندم الص  ينننة أيمنننن  مننهنننن انننب المت ادانننن  منننل األلفننننظ.  منننح أل  
ظ نننن ه يهصَّننند منننل األسننننليز ال المينننة انننب المننننة  اسنننتصمنل المت ادانننن  لت كيننند المصنننن   ا 
األد يةا اإن  يحسل تجنز استصمنل ن لمصن    صين  اب المنة الصممية لمن قد يسن    تصنديد 

مة  هص  ن  لمدا ،  ال نحن ا  لمننقمنت   ال احد مل  م المهطمحن  لممصن  الصممبي 
 م دأ ت حيد المهطمحن .

مينن  أل لممت اداننن  الكثينن ة اننب المنننة الص  يننة انئنندة  اظيمننة اننب جننننز آلنن  مننل   
امل المهطمحن . ا ب تفيد اب التين  المهطمحن  ذا  الدالال  لصممية المت ن  نة 

مَنم    الكأمنما االسَّطنمالمصن . مثنل ذلف أل  ألفنظ  كم ن مت ادان  لن ينة  مصننهنن  الهِّ
نننننداد انننننم ال نننننن   ةالسننننندِّاد نننننطنم مهنننننطمحن  لمداللنننننة امننننن  فسأ  ). ميننننن  أن نننننم اتلنننننذ ا السِّ

Stopper داد َام الحي ال     الكأمنم ا َمنم ليدلي ام  فmuzzleلمصن  فسأ نا  الهِّ داد سأ
 .Valveام األن  ز 

 اإلانننناللمينننن  أل   َنَشنننن ه.ا  أذاانننن الل نننن ا اننننالل  أامننننلَ  مثننننل ذلننننف أننننن  ي نننننل   
اسنننتصمل مهنننطمحن  لمداللنننة امننن  هانننالم الننننن،   سننننئل اإلانننالم الملتمفنننة انننل أشنننين  

ا advertisementملتمفنننةا كسنننمصة أ  لدمنننة مص  منننة أ  مطم  نننةا أ  نحننن  ذلنننف  
ا  النشننن  broadcasting اإلذاانننة لمداللنننة امننن  فال ننن ي الالسنننمكبي لم ننن امو الملتمفنننة  

 مصن  فههدا  الكتز  المط  ان   ت  يص ن  يص ن .ل
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 اننننننب مصجمننننننن  المصننننننننب الص  يننننننة مننننننل أمثنننننننل فاأللفنننننننظ الكتن يننننننة  لم منننننندانبا              
 فالمله   ال ل سيدها   فمتليَّ  األلفننظ  ل دامنة  نل  جصفن ا  مي هننا قند  هنئنل 

مفيندة جندا  انب  منح منل المت ادانن  التنب نمن   تكننث   منح قندم المننة الص  ينةا  هنب 
المهطمحن  المت ن  ة المصن  ام  م ا  من م ي  يننن .  ثمنة قند  آلن  ك ين  منل هنذه 

 ل  مصنن   المت ادان  ممن لم تست ا   هذه المصجمن .  الحنجة تندا  هلن   منح مصجنم 
ا  نب  حندي  منل هنذا ال  يننل يمنمي منن أ  دتن  تمنف المصجمننن   لنم تن  ده.    نذا يمكننل 

   Roget's           المصجننم مصجمننن  المصننننب الحديثننة مننل أمثنننل أل يمنننهب هننذا
Thesaurus .نح ه  

 مل أثن  قدم المنة الص  ية الم مة تميي هن  إمكنل تغني  الهفن   النص   اي نن.   
 يتيم أكث  ذلف  إمناة ال ن  اب آل  الكممة.  هذه المي ة ممنن يمننا  قن مينة الص  ينة 

ا birdة  الحمنننن ية.  منننل أمثمنننة ذلنننف أل لفنننظ فالطننننئ   ل منننح المهنننطمحن  الصمميننن
ا يءننن  ليهنن ح فالن ياهننة  diverا   فالننن يا   airplaneيءنَّنن  ليهنن ح فالطنننئ ة  

Submarine  ؛   فالمجمننننن نTotal  ا يءنننننن  ليكننننن ل فالمجم انننننةgroup ؛  كممنننننة
 ؛  كممنننننننننة فال ن نننننننننل universityا مءنث نننننننننن فالجنمصنننننننننة  mosqueفالجننننننننننمح 

forthcoming  ا مءنث ننننننن فال ن مننننننةmidwife ا  كممننننننة فال نانننننندsitting ا  مءنث ننننننن
.  مثننل هننذا كثينن  جنندا  اننب  المنننة الص  يننةا ألل تغنينن  الهننفن  مطينن د ruleفال نانندة  

اي ن.  ه  مل دالئل مننهن اب ال ن مية ل مح المهطمحن .  ممنن يميي هنن انل المننن  
ي ننن هننذه اللنهننةا انلهننفن  اي ننن  هننينة األ    يننةا  من ننن اإلنكمي يننة التننب ال نجنند ا

  احدة لممذك   المءن .

طي اد همكنننل ا مننل لهنننئ  الص  يننة التننب تمي هننن اننل المنننن  األ    يننة أيمننن ا  
التهنننني  لجمينننح  اسنننمنئ ن.  يص ننند النحننننة  الهننن اي ل انننب كتننن  م كمنننن هننن  مصننن   ا 

ُأ  نئننندة التهنننني  أنننن  منننل األسنننمن  م منننن كننننن  أ  ان نننن.  ا اهننن ال  كنممنننة لتهنننني  أ  
يلتهنن  كممتننيل  كممننة  احنندة. افننب حننيل ي نننل اننب تهننني  كممتننب ف ينن     فشننج ة  

 small house   littleمنثال انب الص  يننة ف هيين     فشهنَجي ة ا ي نننل انب اإلنكمي ينة 

tree  نن  كممنة أ  تدا  الم   ة هلن  اسنتصمنل كممنة  احندة منل جنذ  آلن ا هذ ال تههَّ
house   أtreeيميف ل اب  صض األحينل الالح ة  .  قدLet-   أette-  هل  ادد

 Pipetteفنجيمنة ا  انب  Starlet  فكهَتيِّنز  bookletمحد د مل الكممن ا كمن اب  
  لكلي هذا مي  مطَّ أد. ط ي ي ة .ف bricketteفأهني ي ة    
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  هينتن اسم المكننل  اسنم ال مننل انب الص  ينة أيمنن  ممنن يلتهن  كممتنيل  كممنة  
 احننندة. اي ننننل منننثال  انننب  مننننل االلت نننن ا  مكننننن  فالممتَ ننن  ا  مكننننل المصنننز فالَممَصنننز ا 
 مكنل الس نحة فالَمْسنَ ح ا أمنن انب اإلنكمي ينة انإذا أه يند هنينمة أسنمن   مننل أ  مكننل 

نننَز ا أ   playفالت ننن  ا أ   meetمنننل ألفننننظ  فَسنننَ ح  اتهسنننتصمل انننب الننلنننز  Swimفَلصأ
       swimming poolا play land؛ meeting placeا metting timeكممتنننل اي نننل 
 أ  نح  ذلف.

 ممننن يميينن  الص  يننة أيمننن  ث  ت ننن الصظيمننة مننل األلفنننظ ال ديمننة الم جنن  ة.  هننب 
 م ث ثة انب المصجمنن   كتنز التن ا   د ا ينل الشنص  ال نديما  هنذه األلفننظ الم جن  ة

ة ذا  انئنننننندة ك ينننننن ة اننننننب  مننننننح ال تكننننننند تسننننننتصمل  امل  مصنني ننننننن األهننننننمي التننننننب
المهنننطمحن . أمنننن انننب اإلنكمي ينننةا  هنننب لننننة حديثنننة نسننن ين  كمنننن مننن ي  يننننن ا انننإن م 

 يمط  ل هل  الص دة هل  المنتيل الالتينية  الي نننية ال ديمة ل ذا الن ض.

لهنننقيةاا اننب حننيل     مننل اللهنننئ  الم مننة لمنننة الص  يننة ك ن نننا اشننت نقية  ا 
ة حسنننزا  هكنننذا تهَ لَّننند األلفننننظ انننب هننننتيل المنتنننيل. انلص  ينننة أل اإلنكمي ينننة هلهننننقي

       فَنفَننننق  فنَف َننننة  هلهنننننقية كمننننن اننننب فانكسنننن   مننننل َكَسنننن ا   فلف نننننل  مننننل َلفَننننَقا  
ننَد  مننل   فأقنننما  اسننت نم  مننل قنننم.  هننب اشننت نقية اننب مثننل فدااَننَح  مننل َداَننحا  فَجمَّ

لهننقية مصنن  كمنن انب ف هنكسنن ا  تكسين ا  تكسني   منل كسن ا َجَمد.  هب اشت نقية  ا 
 .َمَمَف   فتمنلفا  تمميف ا  استمالف مل 

أمنن اإلنكمي ينة ا نب هلهنننقية ا نطا منل حين  ألي جميننح ألفنظ نن تتنغل  مننل      
جذ  ثن   قد تهْمَهق    سن  ة أ  الح ة أ  أكث ا لت ليد ألفنظ ن  مف دات ن. انلجنذ  

tend  غ منن   ا يهنن مثال ا  مصنننه فيمينل هلن intend    في يند اattend    فيحمنن
  pretend    فيدَّاب اtender  فَاْ ض اattendance .فحم   ا  هكذا 

لهنننقية هن  مننل آثنن  قأنندم ن.  قند نننتو انل ذلننف هل     هل كن ل الص  يننة اشنت نقية  ا 
  ننن  اي ننن  مننح مئننن   مننل األ  ال االشننت نقية  اإللهنننقيةا  لمكثينن  من ننن مصنننل  مصيَّنننة

 مذك  ة اب كتز اله   ممن يمكل ال ين، امي . 
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همكننننن   لت لينند األلفنننظ لمتص ينن  اننل المصننننب الجدينندة  أ انن  كننل ذلننف ممننن جصم ننن 
  هينمة المهطمحن  الصممية  الحمن ية.

 يهصندي التند يلا النذ  لنم ين طنح مننذ الصهن  اإلسنالمب حتن  اهن نن هنذاا منل     
سن اهن منل المننن  األ   ينةا ألنن  حفنظ المننة الص  ينة  يل أهم من تمتن     الص  ية انل 

 حننناظ امي ننن  امنن  ق اانندهن مننل التشنن ي   المننيننا انلكتن ننةا كمننن يءكنند ا ديننننند د  
س س    امح امم المنة الحدي  اب انلم الن زا كمن هنب التنب تصطنب المننة منمننة 

ل مننننننل  اننننننب مكت ننننننن  الصنننننننلم الينننننن م  مننننننصة مالينننننني 20فلنهنننننة لمحفنننننننظ امنننننن  نفسنننننن ن
اب ملتم  الصم م  المصنن  .  الص  ية الملط طن   ال سنئل  الم نال  المكت  ة  نلمنة

منننل يننننفض انننن  الن نننن   يكشننن  انننل مكن نننن   ة الكثيننن  من نننن منننن ال انننب انتظنننن  همننن
  نلد اسة  التح يق.

 قد امم  الح كة الصممية الننشطةا التب  دأ   استم   انب هنذه الن الد  مننذ     
ح المنننيالد ا امننن  الت ننندم المسنننتم  لمصمننن م  المصنننن    منننن ن متننن  هلننن  المننننة ال ننن ل التنسننن

الص  ية مل ام م الي ننل  ال ندا  ن دت   ح  يت   اديل  اي   أمنا  هلي .  كنل الكثي  
مل ذلف انب  منل كننن  اين  أ   نن تصنيل انب ظممنة داجينة منل التلمن   الج نل. اكننل 

لمننننننة الص  ينننننة    أنمنهنننننن  أمننهنننننن   اننننندهن هننننذا النشننننننط الصممنننننب الحثيننننن  ممنننننن طيننننن   ا
 نلمف دا   المدل ال   المصننب الصممية الجديندة  نسنتم ا ا لجصم نن تمنشنب     الصهن  
امنن  منن ي النن ملا حتنن   نتنن  الم منن ان   المنن ادي الصمميننة التننب نمنن  اننب هننذه النن الد 

الص  ينة ذلين ة تيَد َّ، اب أ   نن حتن  مطننلح ال ن ل السنن ح اشن .  هكنذا  نن  انب المننة 
منن  هنالح ن لمصمنم  التصمنيم انب  ك ي ة مل المهطمحن  الصممية التب هب منل أهنمي م  ِّ

 هذا الصه .
 
 
 

                                                           

ا  هب محنم ا  ت جم ن هل  Saussure,Ferdinand de- cours de Linguistique  20ف
ا دا  آانق ا  يةا  نداد 242الص  ية د. ي ئيل ي س  ا ي   صن ال فامم المنة الصنم ا   

2792. 
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 ألي ا ا هل أ  لنة تك ل هب األط ان لمص ن ة الصممينة كممنن كننن  أمنن  انب     
مف دات ننن  أكثنن  قن ميننة اللتيننن  المهننطمحن  أ  هننينمت ن  ت لينندهن لمتص ينن    اننل 

نهيم الصممية الجديدة.  ال ينز ال ال ننل أل الص  ينة هنب انن ال انتمنئننن ال ن مبي المف
  االات ا   ت ا  هذه األمة.

 نحل الي م اب اه  تت دم اي  الصم م  المصن    س اة هنئمنة.  هنذا يتطمنز   
 نننذل أقهننن  الج ننن د انننب  منننح المهنننطمحن  الص  ينننة لممئنننن   نننل األلننن     منننل 

 تجددة  المتننمية  نستم ا .المفنهيم الصممية الم

 

 

  

  

 

 

 

 


