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Proposition de corrigé 

 

ُب أجنج أُِقرَّ بِأجنَّ   يِع أجْرجاِء  يف -لشُّعوِب ِٱِنْسبجًة ِإىل  هُ َيِج  لَّيت َتججت َّعجْت يف مجْرحجلجة  ٱ -ت جْقريباً  ْْلجْرضِ ٱَجج
لَّ  لجنْ ْلفجرجْنِسيَِّة ٱبِٱللُّغجِة  لِٱتِّصالِ ٱِمْن مجراِحِل تارخِيها ِبيزجِة  أجْو ُأْخرى َِْكر   ا َجااءج ِلكجْونِ  شجْيء   َمججلَّها َيِج

جورج  ةج لج ت جب جىنى َجُْ وجذجِلكج ِبدوِن أجْن أج  ،وجموسيقًى رائِعجةً  ْلمجفاهيمِ ٱْلمجْعىن وجلِت جرْكيباِت ٱ لِبُلوِ  سجبيلً وج  ُه،وجُعْمقج 
ة  ٱْلوالياِت ٱِإنَّ إنكلرتا وج  لَّيت تجقولُ ٱشو  دبرنار  ن جُهما لُغجة  واِحدج ةج ب جلجداِن ت جْفِصُل ب جي ْ  .ْلُمتَِّحدج

أجَْواج  هائِلجة  ِمنج  لُغجةُ . ْلعجرجبِيَّهُ ٱللُّغجُة ٱ أجْنتمي ِِبُْكِم ُأصويل ِإىل لُغجة  ُكْْبى وجِهيج َجِإّنى وجمجعج ذجِلكج 
ِلِجاارة  شاِملجة   ْلُمعجقَّدِ ٱ ْلُمتجكاِملِ ٱ لنِّظامِ لُغجُة ثجقاَجة  أجسَّسجْت لِ . ْْلُْغرايفِّ ٱْلمججاِل ٱلتىاريِخ وجيف ٱلنىاِس يف ٱ
اتِ  لطَّريقجةِ ٱْغت جنجْت ِِبجِذِه ٱ تيِنيَّةِ ٱللُّغجِة ٱعجلى ِغراِر  ،لُغجة  . بِٱْلكجثرِي ِمنج ٱْلُمساَهج وجججدجْت ن جْفسجها يف  ،للى

ٱْلقجليِل   ،أجخرياً  ،لُغجة  . ْلُمتجحجاِِّر ِبكاِمِلهِ ٱْلعاَلِج ٱلجُغةج  ما مجْرحجلجة   ٱلَّيت َتججت َّعجْت ْْلُْخرى ٱِمنج ٱللُّغاِت َ جقجْط كج
يِع مجثيلِِتا وجذجِلكج عجلى  ات  بِٱْمِتياز  لجِ ٱلت َّْنزيِل ٱ »وجديعجُة  « أجْن وجصجلجْتهابِ  َجج أجّنى ي جْبقى . » ْلمجقجدَّسجةُ ٱ « يِّ ْْلِ

ةُ ِهيج أجنَّ ٱللُّغجةج ٱْلفجرجْنِسيَّةج بِ  أجْكث جرج  ي جْوم  ُكلَّ  قجليلً  ْنموُمْقتجِنع  قجناعجًة ت ج  يف أجيىاِمنا هجِذِه يف ٱْلبُ ْلداِن  ،ٱْلوجحيدج
ا َيها من تِْقِنيىات  ِبِ  ،ٱْلبُ ْلدانج أجْن تجْصحجبج تِْلكج  قاِدرجُة عجلىٱلْ  ،ٱلَّيت ال يجزاُل يُ ْنطجُق ِِباٱْلعجرجبِيَِّة وجٱْلبُ ْلداِن 

 يِّ ٱْلُمْعججمِ  مجْخزونِ لْ وجذجِلكج ِبفجْاِل ٱْنتجِظرُها، إِلجْيها وجٱلَّيت ت ج  تجطجلَّعِ مُ ِإىل ٱلتَّطجوُّراِت ٱْلعجميقجِة ٱلْ  ،وجِتْكنولوجيا
ِْلجْجلِ ِبٍّ زْ عجْن أجيِّ ٱْعِتبار  ِسياِسيٍّ أجْو حِ  ، بجعيداً ِإىل أجْن أُناِضل هذا ما دجَ جعجين ُمْنُذ عجْهد  قجدي  . ٱلاَّرورِيِّ   ، ج

ْولِيَِّة وجٱْلمججاِلِس ٱْلِعْلِميَِّة وجذجِلكج ، ِنطاق  أجْوسجعج  عجلىٱْسِتْخداِم ٱللُّغجِة ٱْلفجرجْنِسيَِّة  يف ٱْلُمنجظَّماِت ٱلدَّ
ِإَْهاِل لُغجِة ٱْلب جلجِد  حجْيُث غالِبًا ما ُيْستجْسلجُم ِإىل رجْغبجةِ  ،يف َِرجْنسا... حجتى وجٱْْلجكادميِيىاِت ِمْن أجيِّ ن جْوع  وج 

ْنكليزِيَِّة ٱلْ  ا أجْكث جُر حجداثجًة وجإَيازاً  مجْزعومِ ِلصاِلِح ٱللُّغجِة ٱْْلِ ا رجآّن أجحجُدُهْم أجْعمجُل . عجْنها أجنَّ عجْن قجناعجة  وجُرِبَّ
ثجِة ٱلَّيت ٱْلُمْصطجلجحاِت وج يف ِإطاِر ٱللَّْجنجِة ٱْلعامَِّة لِ  ،عجلى َتجْديِث ٱللُّغجِة ٱْلفجرجْنِسيَّةِ  ْلُمْفرجداِت ٱْلُمْستجْحدج
ةً  وجٱلَّيت ُكلِّفجْت ب جقجرار  صاِدر  ِمْن رجئيِس ٱْلُوزجراِء ن جْفِسِه ُمِهمَّةج ُمقاوجمجِة ٱللُّغجِة  ،ٱنْ تجسجْبُت إِلجْيها ِسننيج عجديدج

نكليزيىِة ٱلت ِّْقِنيَّ  غجِتنا ٱْْلاصَِّة وجذجِلكج ٱْلُمْفرجداِت ٱْلُمناِسبجِة ٱلنىاِبعجِة ِمْن طجبيعجِة لُ  يرادِ ِمْن ِخلِل إ ،ِة وجٱْلِعْلِميَّةِ ٱْْلِ
َُِق مجعج ٱْْلجكادميِيَِّة ٱْلفجرجْنِسيَّةِ   .بِٱلتَّوا
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