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 -الملخص:

يعدداللونددن لهدد للصددالتصميدداللو يددهياللو دداليع هددالتنيحددمللوهيددهالسددالصيددمعللوهصدد نلسدداللو ددن ل  يدد ليع  دداللونددن لن ددين ل

لال يملل ي للوهص نلنلوه  حنكل وذوكليشغلللخ يماللونن لساللو يهيالذص للوهيهال شكللك يال نوك ليع هاللوهيهالتند ل

هص يددحل يدد للصحدمللوصظايدد للو دالي عنهحددملخداللهال ددللاال دد حلسداللخ يددمالودن للDenotation theoryصظايد للواالودد ل

صددالل لونددن لهعصددالناالوددحلاههيدد ل م  ددحلسعنددال دد يلللوه ددملللونددن للDenotation theory نلوهقيدنال صظايدد للواالودد ل

 دناللوقدن للأل يضلهاونوحللوطحماةلنلوصقمءل نلوندن للألخرداللو داال نلوندن للأل هداللال دماةلنيدذاللالص  دمول نللوندن للأل

نلو ه ل نلونن للو صف ياللال االنلوخيمللوذلللا  طلصذلللوندن لسدالذصد للوهيدهال لصدحلودن لص دمكال ودذوكلصيدالل للخ يدمال

لوهيهالونن للا  طل حذوللوصظاي ل ههمللا للوال ق ياللوهص يمتللوالهيهنتمتلكللهيهنتد لوحدملودن ل سعندال د يلللوه دملل

لالسددددال ل–لthe washing machineل لوغ ددددمو –لRefrigeratorيدددد صيددددالل للوهص يددددمتللوهصهويدددد ل لو ا

ovenلوخ لل د نوتلتند للوندنصي للال ديضلنلواهدما  لسدمأل يضلكندن لل م دالنلواهدما لكندن لخمهد ل لال د لل............

 يدهيال  يلل لالليق لللوطاءللوحذوللوهص يمتلههملساضلتند للوه د حنكلهيهنتد له شدم ح لهد للوهص يدمتلاالداللخد ا للو

لتند لصظايد للواالود ل لا للودالل  دماللوه د حنكل عدااللDenotation theory  نوك للونن للودذ لساردحللوهيدهال صدمءى

 لههملخن لصنعله للوهنللنلوا م  لسداللوهص يدمتلودا للوه د حنكل نوقدال نخيدتلهشدكن للو  د لسداللالخ ا ل ي للوهص يمت

اللويصمتال ي ل قاالودحلسن دف لناةيد لهخ نفد لسداللخ يدماولوندن ل نصدال قايالصظاي للخا لساللالونل لي  فيالهصحمللوهيه

نل عصاللوطمقد للو شداي للوصنالصيد للو دال  ديطل ي داللألص دم ل لنلو دالالليهكد لهشدمصا حملل" The aura "صظاي للأليانلل

 ا قدموال للأليدفا لخلللوداللوخدماهلصدنللوندن للال هدال لو موعي للوهيااة لنصالهكنصدحلهد ل د سله د نيمتلونصحدملهد للودال

لخرال لها لسم حل صيننا   صف يالآ للصحمللونل للوطي للنللونل للورنءل نلا  طلكلله  ن ل يهءلالخللي اللالص دم ل

ُ هال شقال لكهمللطن لتنيحللوييصين لنصذوللوشقالتللو  سل ع  الهالكهلونطمق للوالخني لوإلص م ل سندن للوحمود لنلص ظمهحدمل

تن لل للألص م ل نيالي يمىلن اصيمىل نوك للخ ا لون للوحمو لل ل ح م للونن ل لنلتااللص ظماللوحمو ل نللي اللألص م ليالل

 دال موفعدلل يدنياصمل د عضللوكدمهيالتللوخميد ل" The aura "اللذوكلتن لل للألص م لهايضل نصذوللوطمق للو شداي ل

األلوان المبهجة والزهوور الجميلوة تيووب ببببوة الهالوة  نه للأل  م لنلواال متللو ال الليالكحملسالصذلللوهيملل ُ تلل ل

وتجعووص حووا بها  حيوور  يويووة ونشوواطا  و تفووالال  و يعمووص ال ووزن والتشووالم علوو  طمووا الهالووة ممووا يحووص با نسووان  لوو  

ل.المرض

ن عددموالنوقددال صمنوددتللواال دد للوددنل للوحموددحل موشدداعلنلو  نيددلل نهعددمصالصددذوللالوددنل للو ددالصددالهدد لُيددصسللوخددمو ل دد  مصحل

ل- نخنُيتل  عضللوص مكنللو اله للصهحمل:
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لونن لطمق ل خ ا للوي اله لخالللوينالهة اةلتن لتهنيمتلننظمك للترمءللوي الكه مصه للشدع للوشدهال  كدني لل-1

لسي مهي ل)ا(ل.

للالص م .كللون له للونل للوحموحللو شاي للو الل مطلهللال حمللالص م ليخصليهءلي فمتللهسليهءله لي الل-2

للو عاضلوألونل للوه حي ل قن لذ ذ  للوحمو لن يعلللالص م للك ال يني لنصشمطمىلنل فمةالى.ل-3

ل يصاللخ يماللونل ل مص حل  م  يل لونهص يمت.ل-4

ل  خالاللالونل للو ال خمطاللتردمءلي داللالص دم لونهص يدمتللو دال  عمهدللهعحدمل سعندال د يلللوه دمللليحدهةللو م دالل-5

لعمهللهعحمللالص م لكلطنللس اةلههكصحللص الون لوحملصنللو صف يال ي ليخمطاللوعقل.نلو الي 

ل-الحلمات المفتا ية:

صظايد للألودنل للو قيقيد  سالتندال- ط يقمتلصظاي للواالو لسال يهياللوهص يمتلل-صظاي للواالو لساللالونل ل-لوحموحللوصنالصي ل

  هعمصاللالونل لساللوحمالتل -لوصفا




