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 خالصخ الجذث

 

لغْٗـخ عـدح هزوـبٗصح الوٌبفعتاعزوـبدا فـٖ ذلـ    ب"ٗزعـوي اًْاعـخ ٘اى هصطلخ اللغخ القبًًْ

أّ الوْاقـ  الزـٖ رسـز دم  الٔ رذق٘قِبت ّالـٔ الْظـع٘بد ْىو٘لٗالزٖ  علٔ االغساض الصسٗذخ

 ٍ. ٌُــبا اشــكبي عدٗــدح للغــخ القبًًْ٘ــخ ســْاء كبًــذ هٌطْقــخ ام هكزْثــخ .ّهــي ثــ٘ي ُــر خاللِــب 

. فـبى القـسازاد القبًًْ٘ـخ قـد  ا"هذـدد ب"ّصسٗذ ب"قبًًْ٘ ب"االشكبي ٗعد القساز القبًًْٖ غسظ

فـــٖ االًكل٘صٗـــخ ت  االًـــْا لوب رزســـبّٓ ثـــ ٕ هـــي قدزجـــخ هعٌ٘ـــخ هـــي الصـــ٘ذ الســـٖء أكزســـجذ 

 ٓ. ادـدئب"رعٌٖ ش٘ الزٖ الخ عز٘قْٗخ ّالقْاعد الوذسفخ تُّٖ الفبظ غلفٖ االثٌ٘خ ال  لوْازثخ بك

الجوـل  غـْي  ُـْ الجوـل ّظـْحّعـدم   االًذـسافلذـد هـب الـٔ الغوـْض ّوشبكل الزٖ رؤدٕ ال

ــد ــٔ ّرعق٘ ــب  ثبُب ّدصــلذ عل ــصح اه ــل الوزعــوٌخ أّ اســالُــرٍ الو٘ ــسغ للجو زعوبي ســزعوبي الوف

 ه٘ـبدٗيازثعخ  قد جسٓ رذل٘لشجبٍ الجول  داخل رساك٘ت الجول الوعقدح. ث٘ي ا  الزسادف٘خ العالقبد

ا فــٖ الدزاســخ الذبل٘ــخ ُــٖ القــبًْى الجٌــباٖ ّالقــبًْى االدازٕ  قــْاً٘ي  االًكل٘صٗــخهــي اله زلفــخ 

ًوــْذ  ّالقــبًْى الزجــبزٕ ّالقــبًْى الوــدًٖ. اى كــال هــي ُــرٍ االشــكبي القبًًْ٘ــخ االزثعــخ رو ــل 

-7992خـالي فزـسح    قـد ًشـسد القـْاً٘ي  ُـرٍ  اى هجوْعـخ ". عشْاا٘باخز٘س  الرٕالزذل٘ل  

الجسٗوــخ هجوْعــخ قــْاً٘ي الزثعــخ ث ســوبء زســو٘خ  ُّــٖ ا القــْاً٘ي  ُــرٍ ( ّقــد ســو٘ذ4000

 قـْاً٘ي( ّهجوْعـخ 4000  وذل٘ـخ( تهجوْعخ قْاً٘ي السلطبد اللٌدً٘ـخ ال7991  ّالفْظٔ 

 أى كـل هجوْعـخ هـي(.7991الودً٘ـخ   الشِبدح  قْاً٘ي( ّهجوْعخ 7992الزجبزٗخ    العالهخ

عٌبٌِّٗـب السسـو٘خ الوزالدقخ ثعوٌِب  لفقسادكب كلوخ (1000قساثخ   هي  هزكًْخ قْاً٘يال ُرٍ

  .( ثبلدٗجبجخت ّالعٌْاى الطْٗل  ُّْ هب ٗعسف رقل٘دٗب 

ــل للقْاعــد ا ــٔ الجذــث الذــبلٖ ت ّجــسٓ رذل٘ ــذ عل ــد غجق ــخ ق ــخ لاى االجــساءاد الزذل٘ل٘ لغْٗ

ل٘ـدإ االزثعخ هجوْعبد ه زلفـخ هـي القـْاً٘ي .ّثٌ٘ـذ ال طـخ الزذل٘ل٘ـخ اسبسـب علـٔ ًوـْذ  ُب

ى ه طــػ ( .ا7999ح ذلــ ت هــي ثــبٗجس ّاخــسٗي  (ت هــع دعــن تهزــٔ هــب رطلجــذ العــسّز7911 

 الدزاسخ الذبل٘خ ٗز ل  هي االصٌبف السجعخ األر٘خ :

  .غْي الجول (7

 .الجولد ٘رعق (4

 هــخّ االفعــبي الزب دام ّرْشٗــع كــل هــي : صــ٘  الوجٌــٖ للوجِــْي ّالوجٌــٖ للوعلــْم اســز (3

 ّاالفعبي االفزساظ٘خ .

 أّ ركسازاشجبٍ الجول العوٌ٘خالزبهخ. رْشٗع (2



 .غ٘س الزبهخ رْشٗع أّ ركسازاشجبٍ الجول العوٌ٘خ (1

 .السبثقخ علِ٘بشجبٍ الجول العوٌ٘خ ّاالسوبءأاًوبغ العالقبد ث٘ي  (2

 الٌذْٕ.عدم الزساثػ  (1

 

فخ الـٔ رذدٗـد الوشـكلخ ت رٌبّي الفصل االّي ت اظب فصْي : خرز ل  السسبلخ الذبل٘خ هي ثالث

ٙشــجبٍ الجوــل سٕ ظــالوســخ الٌ الفسظــ٘بد ّاالُــداف ّالق٘وــخ ّخطــخ الدزاســخ . ّقــد ًــْق 

 ٗخ تخبصخ القْاعد الْظ٘ف٘خ ّالقْاعد الزذْٗل٘خ .ٌذْس الظهي ّجِخ الٌ الوزعوٌخ

اظـبفخ الـٔ  ت ّلِجـبد  الفئْٗـخ ال بصـخ ظسّة اللغْٗخّثذث الفصل ال بًٖ هفِْم االسلْة ّ

وقبزًخ ث٘ي الٌص اللغْٕ ّالجولخ اللغْٗخ ّاالسز دام الٌصـٖ للغـخ . ّفـٖ ُـرا الفصـل ًـْق  لا

ـــخ ـــ ثبســـِبة اٗعـــب رطـــْز  ّرشـــك٘ل اللغ ـــخ خالقبًًْ٘ ـــخ ت ّثعـــط  االًكل٘صٗ ّخصباصـــِب اللغْٗ

 خصباصِب القْاعدٗخ ت ّهكْى هي القساز القبًًْٖ .

االشكبي االزثعـخ  ال صباص الٌذْٗخ لذث ثبسزعساض ًوبذ  الزذل٘ل . ّقد دلّرذدد الفصل ال بل

للص٘  القبًًْ٘خ اٗعب. كوب رن اجساء الوقبزًـخ ًّزـبات رذل٘ـل رلـ  الٌصـْخ الو زلفـخ ت ّاخزـزن 

ّهـي أُـن الٌزـبات أى الٌصـْخ القبًًْ٘ـخ االًكل٘صٗـخ رسـز دم فِ٘ـب  ثبل بروخ ّالزْصـ٘بد لالفص

ــزّثــ فساغ اشــجبٍ الجوــل الو ــٔ رعق٘ــدرــٌخ ّالزــٖ و  ع  ــبات  ؤدٕ ال ــخ الجوــل أك ــس فــ ك س. ًّز ّاغبل

أك ــس رعق٘ــدا" ثــ٘ي  ُــْ  (قــْاً٘ي الســلطبد اللٌدًــخ الوذل٘ــخ  الدزاســخ ثٌ٘ــذ ثــ ى  الــٌص ال ــبًٖ 

فــخ الٌصــْخ الوذللــخ ّالســجت ٗعــْد الــٔ اســزعوبي اشــجبٍ الجوــل الزبهــخ ّغ٘ــس الزبهــخ. أى الْظ٘

هـخ  ُـٖ ّصـ   االسـوبء الزـٖ كبًـذ  ربهـخ أّ غ٘ـس ربالسا٘س٘خ ألشجبٍ الجوـل الوزعـوٌخ سـْاء 

عوٌخ ُٖ االسِبة. ّالدزاسخ اٗعب" زوشجبٍ الجول الى العالقخ السبادح ث٘ي االسوبء ّااسجقِب.ر

ٌخ الزٖ  رعسقل ال ػ الطج٘عٖ و  ع  زجولخ الوالاثجزذ ث ى  ال رْجد جولخ قبًًْ٘خ  ثدّى ادخبي شجَ 

 زبلٖ ٗؤدٕ  الٔ صعْثخ الفِن .لبّث العبم للجولخ

 

 


