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 خاتمة ان

 ٠ذٞ ػٍٝ شؼش ٔمائط خش٠ش ٚاٌفشصدق  إحذٜٚظؼد  إْ٘زا ٚتؼذ           

ٛ  أل ،اٌذال١ٌح  اٌحمٛيػٍٝ ٔظش٠ح  األخشٜٚٚظؼد  ٚاألخطً ِادج تحث واْ  ْ  و

 اٌطث١ؼح فٟ إٌمائط ٚصثثرٙا فٟ لٛاٌة إٌظش٠ح . أٌفاظ أخعؼدػٍّٟ ف١ٗ تاْ 

 

ػّا واْ خاف١ا ِٓ ِادج ٌغ٠ٛح  ٚاٌىشف  ،خا٘ذج فٟ اٌذساسح ٚاٌثحث  ػٍّدفمذ      

رٌه تىً  لٛيأ -ذٕفغ ِٓ ٠ش٠ذ إٌفغ  أْفٟ خزا إٌص اٌشؼشٞ اٌمذ٠ُ ٠ّىٓ ٔف١سح 

 . -ذٛاظغ 

 

ٟ تٗ ٕرٕاٌّٛخٛد ٌىٓ تّا اسرطؼد ٚتّا ِى اسرخشخد وً تإٟٔٔخضَ اٌمٛي أ ٚال     

ػذد ِٓ إٌرائح اٌرٟ خشخد  إٌٝفمذ ذٛصٍد  ،تٗ ٚأسؼفرٕٟاٌّحذٚدج  لذسذٟ اٌؼ١ٍّح 

 ػٍٝ شىً ٔماغ ٟٚ٘ : تٙا ِٓ ٘زا اٌثحث ٚاٌرٟ ٠ّىٓ ذؼذاد٘ا 

 

ٚاٌشت١غ  ِطاساأل إٌٝحاخح ُٙ ػصٛسُ٘ ِٚاصاٌٛا ت واْ اٌؼشب ػٍٝ ِش   -1

ِّٓ ٠حثْٛ تاٌسماء ٌٚغ١شُ٘  ألٔفسُٙاالسرغاثح  إٌٝذذػُٛ٘  حاخحٟٚ٘ 

تاٌّطش ٚٔحٖٛ رٌه تسثة ِٕاخُٙ اٌحاس اٌداف رٞ اٌؼطش ٚلذ ػثشٚا 

ً   ػٓ تاٌّطش ٚاٌشت١غ  شٟء ف١ٗ خ١ش ٚسؼادج ٚػٍٝ اٌؼىس ِٓ رٌه فىأٛا  و

ٚغ١ش رٌه  ـ ا غ١ش ِّطش(خاف)إرا واْ  شراء  ٚ  ل١ظا  ٠سّْٛ اٌشذائذ ٚاٌٍّّاخ 

. 

 

اٌٙداء ٚاٌفخش  إغشاضٌُ ذىٓ إٌمائط وّا ٘ٛ ِؼشٚف ِمصٛسج ػٍٝ  -2

 األخشٜاٌشؼش٠ح  اإلغشاضتً ٚخذخ اٌىث١ش ِٓ  ،فمػ  ٚاٌسخش٠ح ٚاٌّذذ 

ٟ٘ اٌغضي ٚاٌٛلٛف ػٍٝ  اإلغشاضػٍٝ اٌطث١ؼح ٚ٘زٖ  أٌفاظٙااٌرٟ دٌد 

ذٕاٚي  ثتٙا اٌؼٛاًِ اٌدغشاف١ح فعال ػٓ اٌٛصف ح١ ِٚا فؼٍد اإلغالي

ٛا تٙا فٛصفٛ٘ااٌطث١ؼح  صٛس ِٓ اٌثالثح فٟ ٔمائعُٙ اٌىث١ش اٌشؼشاء  ٚشثٙ 

 اٌخ ( . ....ٚاٌشراءِٚٓ رٌه اٌصحشاء ٚا١ًٌٍ   األخشٜأغشاظُٙ فٟ 

 

 

ِٓ وً خأة ٚأؼىس رٌه ػٍٝ  ح١اج اٌشؼشاء اٌثالثح تذح١ػ  وأد اٌطث١ؼح  -3

ىاْ ٚاسغ ف١ٗ ٚحرٝ فٟ ١ِؼح اٌرٟ دٌد ػٍٝ اٌطث  ٌألٌفاظشؼشُ٘ ح١ث واْ 

إٌثاخ  ػٍٝ داال   فىاْ ِؼظّٙا  اٌرٟ دٌد ػٍٝ إٌثاخ ٚاٌشدش   األٌفاظ

 اٌرٟ دٌد ػٍٝ  األٌفاظٚوادخ  ،٠ّٕٚٛ ِٓ ذٍماء ٔفسٗ  اٌطث١ؼٟ اٌزٞ ٠ٕثد 
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ِؼذِٚح فٟ ٔمائعُٙ ٚواْ رٌه  ذىْٛ  إْ اإلٔساْإٌثاخ اٌزٞ ٠ضسػٗ 

 .  األٌفاظٚاظحا ف١ّا روش ِٓ ذٍه 

 

اٌرٟ دٌد ػٍٝ   األٌفاظفٟ اٌثحث ػٍٝ اٌؼاللاخ اٌذال١ٌح ت١ٓ  ِّٚا ٌٛحع  -4

اٌرٟ   األٌفاظلً اٌؼاللاخ ٚخٛدا ت١ٓ أاٌطث١ؼح فاْ اٌؼاللح اٌدضء تاٌىً وأد 

 دٌد ػٍٝ اٌطث١ؼح فٟ إٌمائط .

 

 

اٌؼاللاخ ٚخٛدا ِّا سًٙ  أوثشاٌطث١ؼح ٟ٘   أٌفاظوأد ػاللح اٌرشادف ت١ٓ ٚ -5

اٌؼذد ل١اسا ترٕٛع  ل١ٍٍح  تأٔٙافٟ حمٛي ٠ّىٓ اٌمٛي ػٕٙا  األٌفاظحصش 

فٟ اٌٍغح فٟ رٌه  اٌرٟ دٌد ػٍٝ رٌه  األٌفاظِٚظا٘ش٘ا ٚوثشج  اٌطث١ؼح 

 اٌضِٓ.

 

اٌطث١ؼح فٟ  أٌفاظىادخ ذىْٛ ِؼذِٚح ت١ٓ ػاللح اٌّشرشن اٌٍفظٟ ف ِاأ -6

ٚ٘زا د١ًٌ ػٍٝ سؼح ٌغح  اٌحمً اٌٛاحذ   أٌفاظتً ٚحرٝ ت١ٓ  إٌمائط ال

 دْٚ ذىشاس٘ا . ِٓ ٌألٌفاظاٌشؼشاء اٌثالثح فٟ اخر١اسُ٘ اٌّرٕٛع ٚاٌّرؼذد 

 

 

ٌٌ  ٚاألخطًفٟ ٔمائط خش٠ش ٚاٌفشصدق  ٌٍس١اقٌُ ٠ىٓ  -7 فٟ ذص١ٕف  ِّٙح ٌ

اٌىٍّاخ ٚذٛص٠ؼٙا ػٍٝ اٌحمٛي تً حافظد ِؼظُ اٌىٍّاخ اٌذاٌح ػٍٝ اٌطث١ؼح 

ػٍٝ ِؼا١ٔٙا اٌّؼد١ّح ٚحرٝ اٌّؼأٟ اٌّداص٠ح اٌرٟ ِٕحٙا اٌس١اق ٌرٍه 

تً ػٍٝ اٌؼىس  ِؼاْ ٟ٘ الشب ِا ذىْٛ ػٓ اٌطث١ؼح  ػٓشج خٌُ ذ ،اٌىٍّاخ

غ١ش اٌطث١ؼ١ح ٚخؼٍرٙا  أخشٜدٌد ػٍٝ حمٛي  أٌفاظِٓ رٌه فمذ لشتد ِؼأٟ 

 أسا١ٌةِشثٙح تاٌطث١ؼح فٟ  األت١اخغٍة أوأد فٟ  ألٔٙاذذي ػٍٝ اٌطث١ؼح 

 اٌرشث١ٗ ٚاالسرؼاسج ٚاٌرّث١ً ٚغ١ش٘ا .

 

خعغ ٌٍذساسح فٟ ٘زا اٌثحث ٚاٌزٞ ٘ٛ ) ٔمائط أ  اٌزٞ إٌص  ٌّا واْ  -8

اٌرٟ دٌد ػٍٝ   األٌفاظٌٚىْٛ  دا  ِٚحذ ٌ   صأ(  ٚاألخطًخش٠ش ٚاٌفشصدق 

  أساس١حذ١١ّض وٍّاخ  تاإلِىاْفٍُ ٠ىٓ  ،ف١ٗ   األخشٜٟ٘  دج ِٚحذ اٌطث١ؼح 

٘زٖ اٌىٍّاخ فٟ  اٌّؼا١٠ش اٌرٟ ٚظؼد ٌر١١ّض ِٓ ْ أل ٘اِش١حٚوٍّاخ 

 ال األساس١حاٌىٍّح  إْ ٚ٘ٛ   kay, berlinخاء تٗ  ٔظش٠ح اٌحمٛي اٌذال١ٌح ِا

.فؼٍٝ ٘زا   األش١اءظ١ك ِٓ  أٚتٕٛع ِحذٚد  ِداي اسرؼّاٌٙا  فٟ رم١ذ ذ

ٌغح ِا ٚ٘زا  أٌفاظفٟ  اٌٙاِش١ح  ٚاٌىٍّاخ  األساس١ح٠ّىٓ ذ١١ّض اٌىٍّاخ 

 ِداي ٚاسغ ٌزٌه ٚغ١ش ِحذٚد .
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ػٍٝ اٌطث١ؼح  ٌدداٌرٟ  األٌفاظخاءخ ِؼظُ اٌس١الاخ اٌرٟ ٚسدخ ف١ٙا  -9

اٌرٟ ٔظُ ف١ٙا اٌشؼشاء اٌثالثح ٔمائعُٙ  غشاضألاٚرٌه تحىُ  ،س١الاخ خثش٠ح

خًّ ٚس١الاخ  إٌٝٚ٘زا والَ ٠حراج تطث١ؼح اٌحاي  ِٓ فخش ٚ٘داء ِٚذذ 

 . خثش٠ح ال غٍث١ح ٠ىْٛ اٌىالَ ف١ٙا غ١ش ِثثد 

 

 

ونيس ٌذا كم ما يمكه قونً عه انحقول اندالنية  مه انبحث استخهصىايٌذا ما 

، يمكىىي  أن أصف عمهي ٌذا بانكمال  ألوىي ال وأنفاظ انطبيعة في انىقائض

 وانحمد هلل ربِّ انعانميه.فانكمال هلل وحدي ، 

 

 

 

 

 

 

  انباحثة 
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