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 الصتالخ  

فللكلكللللدر ,ت عردرةس  للحللتكللسدسلدرةللسصلدر للة   'geminate' ( درضلل على للطلح للا  للَتسلل الدراسدسللحلدرة ر للح
در لة    لرلاملحتة حلكلدر ,لحلدالنك  ز لحلحلعلدرالل لدر قل صلى لطلر,لس للرتق    لحلاسدسحل   في ل.ل دالنك  ز ح

للللللدالنك  ز ح.در ,حللفكللسةل كت  تي لصلدرحتكسل لدرةسلل فظلتدرةسدق  علىنال
دراسدسللحللهايللفلر ةللاى لد لضللحعلنلل رلاةلدرةس  للحلت, للسلحللعل ظ فللحل شللكذلدرك حللحل ادلحلل لرف ظلل لد لكت  لل ألعلدرش لل
.ذلدرال لدرحاك س عل ىلهحعلق ل كت  تي للدالنك  ز حلدرحتكسسةلصدرةس لدرشاةلى طلرفظللتأث سظيسلتلإعتة   ذل  
ى لطلدسلتاادمللالنك  ز لحدا  حلدرك  ل  لدرةسدق لحلحلعلحتة حلكلدر ,لحلَحةظمللل: شاالدأل رطدراسدسحلحشك ت علتتق طل

ل كت  تيل لرحتة حلكلدر ,لحلدالنك  ز لحإالملدر ,لحللل:درث ن لح.لاهلدرةس  حلىناح ل  فظ علدرةلس صللدالنك  ز لحلدرحتكلسسةدرش ل
 درتفسللل سل.لدرحتكلللسسةلل  للل سةل لللة ةحصللدالنك  ز لللحل فلللظلدرةلللس لتفلللكلى لللطلقلللاسدتيملتللل ثسلحلللعلدرا  لللحلدرةلللسدق  علل

للل.ىعلدرةس صلدرحتكسسةلذلىع دئ حلر تةسف على طلدرش اةل  ني ل ااحلدال تدنيملحنالدرحسة درحناقكلراركلى ل
 1)فسضللل   ل:احللل لهلدراسدسلللحلاىلللهلدرحشللل كذرلدىتحلللا لارحة رجلللحلىللل

ل
:لدةتحللل ذلح دجيلللحلدرا  لللحلدرجللل حة  علحلللعل

:لدةتحل ذل ل2تكسسةل   سةل لة ةح:ل)حفكلكت  حلدرةس صلدرلر,حلدجن  حل ة  حي لحتة حكلدر ,حلدالنك  ز حل   ف
تكلسسةلحدرردرةلس صلت فلظلفلكلح دجيحلدرا  حلدرج حة  علحعلحتة حكلدر ,حلدالنك  ز حل  ىت  سى لر,لحلدجن  لحل لة  حل

فلكلفلكلت فلظلدرةلس صلردرحتكلسسةلللححعلدرحةتحذلدعل  دجلولدرا  لحل لة   ل3:)   سةل ة ةحلفكلك ححلحنفساةلر
 لاللت جالىن ركلداتلف  لدة  ئ حلح ة ظحل  علالل لدر ,لحلدالنك  ز لحل4:)ر   سةل ة ةحضحعلجح حلك ححل

 اللت جللالل5درةللسدق  عللر حسدةللذلردرث ن للحل درث رثللحل درسد ةللحلفللكلكت  للحلدرةللس صلدالنك  ز للحلدرحتكللسسةل  لل سةل للة  :)
 عللدرحسدةذلدرثلثحلفكلت فظللدرةلس صلدالنك  ز لحلدرحتكلسسةلسل دعلفلكلك حلحلحنفلساةلداتلف  لإة  ئ حلح ة ظحلل 

للد لللضحعلدرن )جح ح .
هلدراسدسللحلىلكلحة  رللحلر ةلرلتللأث سلدرش لاةلدرةس  للحلى لطلتح  للزلدرةلس صلدالنك  ز للحلدرحتكلسسةلرا  للحلدرك  لل  لاألعلىل

 علتلملدات لل سىملىشل دئ َ لحللعلدرحسدةللذلا لدرللEFL لل)  ا  للحلدرك  ل 1حلعلحتة حللكلدر ,لحلدالنك  ز للحلرفحنيل لتةللاا ل)
درث ن حل درث رثحل درسد ةلحلادراسدسل  لدر ل  ة حالقسلملدر ,لحلدالنك  ز لحل /اد يل الك  لحلدجاد الدرج حةلحلدرحستن لس حلرل

صلدرحتكللللسسةلحللللعلق للللذلدرا  للللحل لدرتسك للللزلى للللطلرفللللظل تيجللللكلدرةللللس ل2)لر21122113الللللذلدرسللللنحلدألك ا ح للللحل
لللللللللللللللل ىله.ك س علادرح

 تةس للللصل حن قشللللحلدألفكلللل سلدر لللل سزةلدرتللللكلتة ح لللل لحةيلللل ل1 :(دراسدسللللحرتملإت لللل تلدراالللل د لدالت للللحهلاألجللللسدعلىلللل
 تا  ل لالس ل3 دات ل سلحل اةلدالات ل سلردرتيجلكل رفلظللدرك حل  للدرحاتل سةلى لطلةلادل  لضلحعلجحلذ:)2دراسدسلح.)

 تة  ذل ج  حلدرا  حلر,س لدر   ذلإرطل4ك يللدإلة  ئك.)إة  ئ حلحة نحلحثذلدر سالدرحسج ل دات  سلحس عل
فل  ل ل علقلاسدتيملى لطلتح  لزل لحق سنحللاسج  لدرا  حلرق ل  لدالاتل5ك سةلس  ق :)انت ئجلتة  ل لدالات  سد لدرح

ل درت س  لنت ئجلدرتة  ذلر,س لدرتةق لحعل ةحلدرفسض   ل.6دالنك  ز حلدرحتكسسة:ل)لدرةس صل
رفسض حلدأل رطلرإالدنولىن ركل ةتح ذل  عل  دجولال لدرحسدةذلدرلثلرلل لة  حلفلكللثَ  ل ةحركلر)د لاا ق لر

إالدنللولىن رللكل ةتحلل ذل لل عل  دجللولاللل للدرفسضلل حلدرث ن للحرلث لل ل للةحكت  للحلدرةللس صلدالنك  ز للحلدرحتكللسسة.)  ل
لحنفللساة.)  لث لل ل للةحدرح جلل اةلضللحعلك حللحللدرةللس صلدالنك  ز للحلدرحتكللسسةت فللظلدرحسدةللذلدرللثلرلل للة  حلفللكل



حرلإالدنلولىن رللكل ةتحل ذل لل عل  دجلولاللل لدرحسدةلذلدرللثلرلل لة  حلفللكلت فلظلدرةللس صلدالنك  ز للحل رثللدرفسضل حلدرث
س فضللل لدرفسضللل حلدرسد ةحرألنلللوللدرح جللل اةفكلك حلللحلضلللحعلنللل .ل)ا لدرحتكلللسسةلكت  لللحلدألةلللسصلدالنك  ز لللحلدرحتكلللسسة

فلكلكت  لحلدرةلس صللEFL ذلدرث ن حل درث رثحل درسد ةحلحعلا  حلدرك  حىن ركلداتلف  لإة  ئ حلح ة ظحل  علدرحسدة
إة ل ئ حلح ة ظلحل ل عل\رفسض حلدرسد ةحلإالدنولىن ركلداتلف  لس فض لدالنك  ز حلدرحتكسسةلر ك ح  للحنفساةل.)ز ل

ةللفللكلك حلل  لفللكلت فللظلدألةللسصلدالنك  ز للحلدرحتكللسسللEFLدرحسدةللذل درث ن للحل درث رثللحل درسد ةللحللحللعلاللل لدرك  لل  ل
 لضحعلن )لدرجحذ .

هلدرح ض ى  لرتك ن لدراسدسحلحعلاحسحلف  ذ.درف لذلدأل ذلىلكلحقاحلحلر اسدسح.درف لذلدرثل نكلارت,ا حلكذلى
َكلس لر تةس للصل حن قشللحل ةل لدرح للا ة  لدر لل سزةلدرحتة قلحل  راسدسللحلح ضلل تلدر ةر.درف لذلدرث رللرل تكلل علحللعل

:لتةس فلول  ن دىلول  ةل لgeminate درحتكلسسةلفلكلدر ,لحلدالنك  ز لحللل ذل تة ل ل ل رةس صثللرلدجلزدعرلدرجلزعلدأل
ل  ل ة للملدر للسصلف حلل ل تة لل ل لل رةس صدر للف  لدرا  للحل للولل ىلقللحلدرحقلل اعلدر لل ت حل  رتشللا ال ىلقللحلدر لل

رلدرحتكسسة.درقسملدرث نكل تة  ل  رشاةلدرةس  حلرحقاححلىعلى ملدر   لدرةس كرلدرشاةلدرةس  حلرأل  د لدر ة ةحل
رةس  للحلرلدرقسللملدرث رللرللدإلاغلل ملفللكلدرةس  للحلر نلل دتلدإلاغلل ملفللكلدرةس  للحلردرحقلل اعلدر لل ت حل درتشللا الفللكلدإلاغلل مل  

 ل  ا سدلدرقسملدرسد عل ظيلسللmoriac theoryصلدرحتكسسةلدالنك  ز ح)لدرش اةللدرةس  ح لضحعلنظس حل) لسل اس لدرة
 لدر فظحللtrue geminationىس حلدرزدئفحلرألةسصلدرحتكسسةل) لدر فظحلدرظ fake geminationدالاتلف  ل  عل)ل
درحتكلللسسةلفلللكلكلللللدر ,تللل عل.درف لللذلدرسد لللعل تنللل  ذلدرج نللل لدرةح لللكلر اسدسلللحل للشلللس لحف لللذلللدرةق ق لللحللر ةلللس ص

جل دات  سلدرا  حلح اةلدالات  سل در ة    لدرتكل دجيتيملفكل ادعلدالات  سل حعلثملتة  ذلدرنت ئلألجزدعللالات  س
درتللكلت  لل  للريلل لدالات لل سد لدرثلثللح.  ا سدلدرف للذلدرالل ح ل تضللحعلدرحستكشللف  لدرتللكل ظيستيلل لنتلل ئجلدرتة  للذل

ل.حستق لدرتكل حكعلإجسدعى لل ة ل دراسدس  لل ى  ولتمل قتسد للدإلة  ئك
ل
 
ل
 
 


