
 الملخص

 تشكل هذه الرسالة تقصٌاً لجوانب نحوٌة معٌنة من الجمل االنكلٌزٌة المشتملة على الضمٌر   
وتوسعت ". ثمة" ومثٌالتها من الجمل العربٌة المشتملة على الضمٌر الوجودي Thereالوجودي 

وبهذا الصدد كشف البحث على أن هذا الكلمة " . ثمة"الدراسة لرصد نشأة وتطو الضمٌر الوجودي 
 وهً إضافة وظٌفة grammaticalizationالتً كانت تستخدم كظرف أشارة قد مرت بعملٌة 

واستمدت الدراسة إطارها .وذلك نتٌجة  التصال العربٌة بغٌرها من اللغات (نحوٌة إلى المفردة
البرنامج االختزالً للنظرٌة اللغوٌة وكما طوره عالم اللغة نعوم تشومسكً "النظري من معطٌات 

ٌتناول الفصل األول الفرضٌات .  تقع الدراسة فً ستة فصولFeature checkingونظرٌة 
و ٌستعرض بشًء من التفصٌل . التً ٌقوم علٌها البحث وغرضه وأهمٌته والحد الذي ٌنتهً إلٌه

أما الفصل الثانً فٌعنى باستقصاء التركٌب الوجودي فً اللغة . معطٌات البرنامج االختزالً
وٌبرز الفصل المٌزات األساسٌة لهذا التركٌب وٌشٌر إلى اآلراء المتعلقة بنشأة وتطور .االنكلٌزٌة

 وتم التطرق إلى There-insertionوٌقدم الفصل مسحا لمنهج  .Thereالضمٌر الوجودي 
وٌقدم الفصل تحلٌال ألنماط المطابقة وإسناد  .Thereاألوجه المختلفة لمعالجة تشومسكً لتركٌب 

 خصص الفصل Agreeالحالة األعرابٌة للتركٌب مستفٌدا من اإللٌة التً توفرها العملٌة اللغوٌة 
وٌبتدأ الفصل بأستعراض لتركٌب الجملة . .الثالث لوصف التركٌب الوجودي فً اللغة العربٌة

وأنطوى الفصل على وصف .العربٌة وأسناد الحالة األعرابٌة ونمط المطابقة الموجود فً هذه اللغة
ٌحتوي الفصل الرابع على تحلٌل تقابلً للتركٌب ". ثمة"نحوي تفصٌلً للتراكٌب التً ترد فٌها

 وٌستخلص الفصل الخامس أهم نتائج البحث. الوجودي فً اللغنٌن األنكلٌزٌة والعربٌة

Abstract 

This thesis is an investigation of certain syntactic properties of 
English sentences containing existential there and their Arabic 

counterparts containing existential thammata.The study has been 
extended to deal with the genesis of thammata- existential. This work 
is conducted within the framework of Chomsky's Minimalist Program 

Feature Checking theory. The study falls into six chapters. Chapter 
one presents some introductory remarks about the term ' existential –

construction' (EC), hypotheses, aims, scope and significance of this 
study.It exposes the main assumptions of the MP and Feature 

Checking theory. A mention has been made to the sources of data 
appeared in the Arabic glosses. Chapter two is concerned with the 

investigation of the EC in English. It pinpoints the basic properties of 
there-construction and surveys the approaches of there-insertion. 

The chapter investigates the different phases of Chomsky's treatment 
of existential -there.An analysis is advanced to account for the Case 

and agreement properties of there-construction .Chapter three is 
devoted to the Arabic EC. The chapter works out a detailed account 
of thammata-construction from a syntactic perspective. Chapter four 
presents a contrastive analysis of EC in English and Arabic. Chapter 

five summaries the main findings. 


