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تقععه هععلد اسة ايععم مععع لعع ال غاتساععم اسة ععتت اسة اااععم حاسداً ععم ا ساععم ت ة ععةا  حت ععة   سعع       

 غ و ي م سداً م ً ل اسشاط اإلنكةاز م  س  اسة م اساابام حتيوبات . تص ال غنظوغم

 

(ضع   حقعل EACSTح صنف بانعتغ  تاً عم ً عل اسشعاط اإلنكةاز عم  سع  اسة عم اسااباعم       

( عةع  سيعتن نظا عم EACSTغنظوغتت اسداً عم اس  ترعاو حبناعل اسداةا عم اسة و عم س نظوغعم  

اسةدععا   (Government-Binding Theory) ول( حنظا ععم اساتغععل حاس ا ععX’-theoryن 

 تشكالن األيتن سد ةال ً ل اسشاط اإلنكةاز م حاساابام حتوساةه ت.

 

حتضععل هععلد اس نظوغععم غاا ععت   ععون ةععل اس اتنععتت اسضععاح  م اات اساال ععم با ععل اسشععاط مععع     

مات  ن و عت  اسة دا ؛ حت دون ةلسك عة  غكونا  آخا    قوغتن بد ةال ً ل اسشاط اإلنكةاز م لعا

 حدالسات ؛ حغكونت  توساة ت  سدوساة ً ل اسشاط اساابام لامات  حن و ت  حدالسات .

 

حتاععتس  هععلد اسة ايععم غشععكةم تصعع ال حتن اععل بانععتغ  حتيععوبع  ععتد  عةعع  ت ةاععل ً ععل اسشععاط  

 األناةاز م حتوساة ً ل راط عابام غقتبةم س ت .

 

 قععوا اس كععون اسصععامع بد ةاععل اس  ععادات اس اا اععم اإلنكةاز ععم غعع  حاعع  اساععلح  حاسةوالعع      

اسصامام اس دصةم ب عت؛ ح  ةعل اس كعون اسن عون اسدااةاعد اس ةخةعم ت ةعاال  س و عت  ط قعت  سنظا عم ن 

 Definite )حنظا م اساتغل حاس ا ول ححتيوبات  غ  خالل االيداتنم بنظتا  واعة اسا ت و اس  ةدو

Clause Grammar )  ألعععااج ً ععل اسشععاط اإلنكةاز ععم حسضعع تن يععالغد ت  واعععة ت . ح قععوا

 Semantic  ) اس كون اسةالسع بد ةال هلا اس ةخل ط قت  سنظا م اسس تت اسةالسام حاسقاود االندقتئام 



Markers and Selectional Restrictions )   سد قا  اسة عم اسةالساعم. حتقعوا اس نظوغعم باةئعل 

 بدوساة ً ل اسشاط اساابام لامات  حن و ت  حدالسات .

 

حط قت  سة قاقم اسقتئةم انه غ  اسصاد حد  ا ن  ناتز تاً م آسام تةقتئاعم  ناعتزا تتغعت  مععن باع    

( تدةةععد تنقا ععت  الحقععت  سكععع تد ترعع  غععه EACST ً ععل اسشععاط اسدععع تععل غاتساد ععت مععع غنظوغععم

 اسقواعة اساابام.

حاس واياد اس دوامقم غا ت حت عل نظعتا  IBM/PC( عة  حوا ياد EACSTن لت غنظوغم    

( Turbo Prologحايعددةاا س عم اس اغاعم بعا حسعو   1.0اس اعاج  لعةا   MS-DOSتشع ال 

 مع باغاد ت. 2.0 لةا  
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