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 الخالصة 

واألمريكية. ويهدف التمييز الداللي  ةتعنى هذه الدراسة بالمتغيرات الداللية بين التعابير االصطالحية البريطاني 
 اسة المصطمحات اإلنكميزية.هو خاصية أساسية في در  البريطانية واألمريكيةإلى بيان أن الفصل بين التعابير 

 من خالل افتراض أن: البريطانية واألمريكية تبحث الدراسة التغيرات الداللية  بين المصطمحات       
 " التعابير االصطالحية تظهر اختالفات سياقية وذلك بسبب تكرر استخدام المصطمحات في سياقات          

 محات, اختالفات داللية بين المصطمحات في كمتا المهجتين". إضافية وينتج عن هذا االستخدام الخاص لممصط
تتكون هذه الرسالة من خمسة فصول وممحقين, يعرض الفصل األول وهو المقدمة, المشكمة,          

إلى أهمية  إضافة ً والفرضية, والنهج المتبع في البحث وحدود الدراسة والنصوص التي اعتمدت الدراسة عميها 
 البحث .

الدراسات عن  بعض   يستقصي الفصل الثاني مفهوم التعبير االصطالحي بشكل عام باإلضافة إلى و           
 التعابير االصطالحية.

الفصل الثالث إلى التحقق من دقة التعابير االصطالحية ضمن النحو التحويمي لتبيان حدود  ف  يهد  و           
الفصل كيفية استخدام التعابير االصطالحية في اإلنكميزية  عمى ذلك يبحث هذا عالوة ً االستخدام االصطالحي. 

حذرا سواء  حساسة تتطمب استعماال ً  ظهر هذا الفصل التعابير االصطالحية تعابيرا ً . كما ي  البريطانية واألمريكية
مل مع كان ذلك في التعمم أو الترجمة. كما يبين أن األمريكان هم اكثر حرية في استخدام لغتهم حتى عند التعا

 المصطمحات التقميدية.
ويحمل الفصل الرابع الخصائص الداللية لبعض العينات من التعابير االصطالحية. وكذلك يتحقق من          

العوامل الثقافية واالجتماعية والداللية التي تؤثر في تغير التعابير االصطالحية والى أي مدى تؤثر هذه العوامل 
مختمف  في اإلنكميزية البريطانية بشكل    تستخدملعوامل أن التعابير االصطالحية    هذه ا تبينفي هذا التغير.   

. دالليا ً  التعابير االصطالحية تنوعات سياقية وهي خاصية تتضمن تغيرا ً  تظهرعن مثيالتها األمريكية.   
ثقافية واالجتماعية النشاطات ال ملج  بم   أن التعابير االصطالحية هي تعابير مرتبطة ًً  اويكشف هذا الفصل أيض

في تكوين وتغير وتفسير التعابير  أساسيا ً  أن هذه       النشاطات تعد عنصرا ً  تبينوهي الحالة التي   
 االصطالحية. 

التعابير االصطالحية اختالفات سياقية  تبينويعرض الفصل الخامس االستنتاجات الرئيسة لمدراسة, إذ         
 االختالفات نتائج داللية ألن     ة واألمريكية.  إن لهذه   فيما بين اإلنكميزية البريطاني

أسرع من التعابير االصطالحية البريطانية؛ وتتأثر اإلنكميزية  بشكل   وتنتشر  تولدالتعابير االصطالحية األمريكية   
ن  اإلنكميزية اكثر م لغويا ً من المقاومة كونها محافظة  معينا ً  تظهر نوعا ً الخاصية ولذلك    البريطانية بهذه  

يعبر عن االستخدامات المختمفة في كل  قاطعا ً  وتعطي دليال ً االستنتاجات الفرضية أعاله  هذه  األمريكية. تدعم 
 اإلنكميزية البريطانية األمريكية.من 

تنتهي الدراسة بممحقين, يحتوي األول عمى عينات من التعابير االصطالحية مع معانيها المتخصصة في        
تقت من ش  إكميزية البريطانية األمريكية, ويحتوي الممحق الثاني عمى بعض التعابير االصطالحية التي اإلن

 مع معانيها األصمية واالصطالحية.المصطمحات الرياضية 


