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Abstract 

The term is considered as the cornerstone in 

every science since it facilitates the study, 

and eases the exchange of views and ideas 

among the nation's scientists and scholars 

within the same nation, and among other 

nations’ scientists and scholars. With the 

term, there exist recording and writing for the 

scientific cooperation among the world's 

scientists, and so that the new generations 

can benefit from the old ones ‘effort. 

Therefore, on that there depends terminology 

which is considered among the most recent 

Applied Linguistics as it deals with the 

scientific bases for setting up terms and 

unifying them. The following study seeks to 

observe the close relationship between the 

linguistic meaning of both " text", " 

discourse", "context" and "situation" and its 

terminological significance in the science 

where it is put in, because the terms of each 

subsequent science has a necessary presence. 

After a thing comes into being, it needs to be 

named. Thus, the nation’s scholars choose 

for it from the language words the term that 

suits it on the basis that the relationship 

between linguistic meaning which is the 

original meaning and the terminological 

meaning that is the new semantic meaning 

which is not original. 
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 ملخص

يعدُّ املصطلح ركنًا أساسًا يف كل علم ، إذ بو تسهل الدراسة ، و يتيسر 
 يهرىم تبادل اآلراء و األفكار بني علماء األمة الواحدة، و بينهم و بني

باملصطلح يكون التدوين و التأليف ليتم من علماء األمم األخرى.و 
وعلى  مبجهود السلف و لينتفع اخللف،،التعاون العلمي بني علماء العامل

ذلك يقوم علم املصطلح،الذي يعّد علم املصطلح من أحدث علم اللغة 
 التطبيقي كونو،يتناول األسس العلمية لوضع  املصطلحات و توحيدىا.

العالقة الوطيدة بني املعىن  الدراسة املوالية إىل الوقوف علىوتسعى 
السياق" و "املقام " و داللتها اللغوي لكل من: "النص" و"اخلطاب" و"

االصطالحية يف العلم الذي وضعت فيو، ذلك ألّن مصطلحات كل علم 
تالية لو يف الوجود بالضرورة فبعد أن يوجد الشيء،حيتاج إىل تسميتو، 
فيختار لو علماء األّمة من ألفاظ اللغة الّلفظ الذي يناسبو على أساس 

صل واملعىن االصطالحي ،و ىو أن العالقة بني املعىن اللغوي وىو األ
 الداللة اجلديدة العارضة.

،عمدتنا يف ىذه الّدراسة ، وقد اآلين والّزماين،بشّقْيو  املنهج الوصفيّ  كان
،  املشمولة بالدراسة تباعاً  وقوفنا على املصطلحاتيف تبّدى ذلك  

،بدءاً بأصل وضعها مروراً  دقيقاً  فاىيمها، حماولني وصفها وصفاً موحتديد 
 بسياقات ورودىا ، وذلك لنتمّكن من الّتمييز بينها بكّل يسر ،مستعينني

الواحدة إىل  للفظة الداليلو  املعجميّ  ها التحليلبأدوات إجرائية خمتلفة أهّ 
أْن استحالت مصطلحاٍت قائمًة بذواهتا،وفق مباحث مستقلة بينها 

 تقارب وتداخل وتالزم.
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