
 أ

 

 ( يف سورة النورdeixisاستخدام اسم اإلشارة )
 )دراسة حتليلية تداولية(
حبثجامعي

(S1مقدمالستيفاءشروطاالختبارالنهائيللحصولعلىدرجةسرجانا)
يفقسماللغةالعربيةوأدهباكليةالعلوماإلنسانية

جامعةموالنامالكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةماالنج
 

إعداد:
 عائشةسيت 
00203331رقمالقيد:

ادلشرف:
 املاجستري الدكتور احلاج أمحد مزكي

08583314088732033رقمالتوظيف:
 

 
 

 

 قسم اللغة العربية وأدهبا
 كلية العلوم اإلنسانية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
5102 



 ب

 

 ( يف سورة النورdeixisاستخدام اسم اإلشارة )
 )دراسة حتليلية تداولية(
حبثجامعي

 
 
 

 

إعداد:
 سيت عائشة

00203331رقمالقيد:
ادلشرف:

 املاجستري الدكتور احلاج أمحد مزكي
08583314088732033رقمالتوظيف:

 
 

 

 

 قسم اللغة العربية وأدهبا
 كلية العلوم اإلنسانية

 ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
5102 



 ج

 

 االستهالل
 

                         

                         

                 

                        

               

{24}سورةالنور:

 

 

 

 

 

 



 د

 

 اإلهداء
 

 


  

أىديالبحثاجلامعيىديةخالصةإىل:

خصوصا الشعوراالإلقاءجزيلالشكرمنقليبالعميقوأطلبحبارالعفو
أيبوأميالذاينقديربيايندونالعرفمتعباألعزاءواألحباءوالديٍتل

الذيتذكرينعلىواجبايتومسؤليايتكإبنةفؤادسوغييانتوألخياحملبوبو
ومتعلمةدائماوحافظٍتعلىكلحال

واألساتيذاتاليتقدعلمٍتولوحرفامنالعلومالفائضة،إىلمجيعاألساتيذ
أرجومباركةونافعةيل.وخاصةإىلالدكتوراحلاجأمحدمزكيادلاجستَتالذي

قدشرفٍتعلىكتابةىذاالبحثالعلميحىتيتمكافة.

السرور"مصباحوخلاِطيبالذيقدارسلهللايل.أىالوسهاليانور،ياحنُت"
يفحيايتوشكراعلىكلاىتمامك،وصربمهيب،وكلاحلبلك.

وجلميعاألصحايب،مازلتحباإليكم.شكراألربعسنواتذوقيمةيفالفصول
الصخبلديناأوخرجتمنهالتفاىمماىوادلعٌتاحلياةوىويّة.
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 كلمة الشكر والتقدير
 
اللهمأنتالفاعل الظاىرةوباطنةوواسعكرمو،احلمدهللربالعادلُتعلىنعمة

ادلختار،لكلمفعولمنالكائناتواآلثر،نشكركعلىمزيدنعمك،ومضاعفجودك
صفوة ودلعرفة، الفضائل مصدر حممد سيدنا ورسولو نبيو والسالم والصالة وكرمك.

 بُتيدىالساعة، ونذيرا بشَتا ادلرسلللناسكافة اخللق، خَتة رمحةالصفوة، وادلبعوثة
للعادلُت،وإمامادلتقُت.

وقدمتتكتابةىذاالبحثاجلامعىبعونهللاتعاىلالعليمالقديروىوادلستعان
ووىبالباحثةأعلىمهةإلكمالىذاالبحثوإمتاموحىتيكونيديالقراءالنبالءومن

راءأنيصححوه.ادلمكنىذاالبحثاجلامعىكثَتمنالنقصانواألخطاءفأرجومنالق
الثناءوالجزاءأجدرإىلتقدمشكرىوحتييتحتيةىنيئةمنقليبالعميقإىلكل
منساىموشاركيفىذاالبحثوكلمنساعدينببذلسعيويفىذاالبحثاجلامعى

خاصةإىل:
إبراىيم  -0 مالك موالنا اجلامعة كرئيس راىارجو، موجيا الدكتور الربوفيسور فضيلة

 احلكوميةمباالنجاإلسالمية

 فضيلةالدكتورةإستعادةادلاجستَت،كعميدةكليةالعلوماإلنسانية -1

 فضيلةحممدفيصلادلاجستَت،كرئيسقسماللغةالعربيةوآدهبا -2

فضيلةالدكتوراحلاجأمحدمزكيادلاجستَت،قدأرشدينحلصولعلىىذاالبحث  -3
 اجلامعى



 و

 

اجلامع  -4 يف احملاضرين األساتيذ احلكوميةمجيع اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا ة
 مباالنج،الذينيساعدوينحلصولعلىالعلومادلفيدةيفمستقبلحيايت

 مجيعاألصحايبالذينساعدوينويصاحبٍتليتّمىذاالبحثالعلمىاجلامعى  -5

 

جزاكمهللاأحسناجلزاءوكتبلكمأضعافاحلسناتيفالدارين،آمُت.وأرجوأن
البحثاجلامعييعمنفعويلخاصةوجلميعالقراءاألعزاءعامة.فإنوجديكونىذ ا

فيواألخطاءأرجومنكماإلصالحوأطلبالعفومنكلعفوة.


1304نوفيمبَت01ماالنج،
الباحثة



 سيتعائشة

 
  



 ز

 

 الشئون الدينية وزارة
 كلية العلوم اإلنسانية

 قسم اللغة العربية وأدهبا
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنججامعة موالنا 

 
 تقرير املشرف

إنىذاالبحثاجلامعيالذيقدمتو:
سيتعائشة:االسم
00203331:رقمالقيد
(يفسورةالنور)دراسةحتليليةdeixis:استخداماسماإلشارة)العنوان

تداولية(


الشكل على ليكون الالزمة واإلصالحات التعديالت بعض فيو وأدخلنا نظرنا قد
 سرجانا درجة على واحلصول النهائي شروطاالختبار لكلية (S-1)ادلطلوبالستيفاء

.لعربيةوأدهباالعلوماإلنسانيةيفقسماللغةا


1304نوفمبَت01حتريرامباالنج،
ادلشرف


ادلاجستَتاحلاجأمحدمزكي، الدكتور
08583314088732033رقمالتوظيف:



 ح

 

 وزارة الشئون الدينية
 كلية العلوم اإلنسانية

 قسم اللغة العربية وأدهبا
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

  
 تقرير جلنة املناقشة عن البحث اجلامعي

لقدمتتمناقشةىذاالبحثاجلامعيالذيقدمتو:
سيتعائشة:االسم
00203331:رقمالقيد
(يفسورةالنور)دراسةحتليليةتداولية(deixisاستخداماسماإلشارة):العنوان


 سرجانا درجة واستحقاقها جناحها اللجنة وأدهبا(S-1)وقررت العربية اللغة قسم يف

لكليةالعلوماإلنسانيةجبامعةموالنامالكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةماالنج.
1304نوفمبَت01حتريرامباالنج،

 (الدكتورةمعصمةادلاجستَت) .0
 (أمحدخليلادلاجستَت) .1
 (الدكتوراحلاجأمحدمزكيادلاجستَت) .2

ادلعرف
كليةالعلوماإلنسانيةةعميد


استعادة،ادلاجستَتةالدكتور
 085632020881321331رقمالتوظيف:
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 وزارة الشئون الدينية
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جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

 
 تقرير عميد كلية العلوم اإلنسانية

تقريرعميدكليةالعلوماإلنسانية
عميد احلكوميةةتسلم اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة اإلنسانية العلوم كلية

كتبتوالباحثةماالنجالبحثاجلامعيالذي

سيتعائشة:االسم
00203331:رقمالقيد
حتليليةتداولية((يفسورةالنور)دراسةdeixisاستخداماسماإلشارة):العنوان


( سرجانا درجة على واحلصول النهائي اإلختبار شروط العلومS-1)الستيفاء لكلية
اإلنسانيةيفقسماللغةالعربيةوأدهبا.




1304نوفمبَت01،تقريرامباالنج
عميدةكليةالعلوماإلنسانية


الدكتورةإستعادةادلاجستَت

 085632020881321331رقمالتوظيف:



 ي

 

 وزارة الشئون الدينية
 كلية العلوم اإلنسانية

 قسم اللغة العربية وأدهبا
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

 
 رئيس قسم اللغة العربية وأدهباتقرير 

ماالنج احلكومية مالكإبراىيماإلسالمية موالنا جامعة وأدهبا العربية تسلمقسماللغة
الذيكتبتوالباحثة:البحثاجلامعي

سيتعائشة:االسم
00203331:رقمالقيد
(يفسورةالنور)دراسةحتليليةتداولية(deixisاستخداماسماإلشارة):العنوان


 على واحلصول النهائي االختبار شروط دالستيفاء سرجانا العلوم(S-1)رجة لكلية

اإلنسانيةيفقسماللغةالعربيةوأدهبا.


1304نوفمبَت01تقريرامباالنج،
رئيسشعبةاللغةالعربيةوأدهبا



حممدفيصل،ادلاجستَت
086300301332010333رقمالتوظيف:
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 وزارة الشئون الدينية
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 الطالبةإقرار 

أفيدكمعلمابأنٍتالطلبة:

سيتعائشة:االسم
00203331:رقمالقيد

(يفسورةالنور)دراسةحتليليةdeixisاستخداماسماإلشارة):موضوعالبحث
تداولية(

ادعىأحديف وإذا زادتومنإبداعغَتيأوتأليفاألخر. حضرتووكتبتوبنفسيوما
منتأليف علىذلكولنادلستقبلأنو أحتملادلسؤولية فعالمنحبثيفأنا وتبيُتأنو

اإلنسانية العلوم كلية وأدهبا العربية اللغة أومسؤويلقسم علىادلشرفة تكونادلسؤولية
 جامعةموالنامالكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةماالنج.

1304نوفمبَت01حتريرامباالنج،
الباحثة


سيتعائشة
 00203331رقمالقيد:



 ل

 

ادللخص

البحث( يف سورة النور )دراسة حتليلية تداولية(، deiksisاستخدم اسم اإلشارة )،1304سيتعائشة،
مالكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةماالنج.ااجلامعي،قسماللغةالعربيةوأدهباكليةالعلوماإلنسانيةجبامعةموالن

ادلاجستَتحتتادلشرف:الدكتوراحلاجأمحدمزكي

 الكلمةاألساسية:اسماإلشارة،سورةالنور

اسماإلشارةىومصطلحفٍت)مناليونانية(إىلواحدةمناألشياءاألساسيةاليتنقومهبامعالكالم. 
اسماإلشارةيعٍت'إشارة'منخاللاللغة.وشكلاللسانياتادلستخدمةالستكمال"إشارة"تسمىباسم

أغرا غريبوتسألُت،"ماىو""، ماستخداماسماإلشارةعبارة)ىو(لشإشارةإىلشيءاإلشارة.عندتعيُت
(.indexicalيفسياقفجأة.والعباراتاسماإلشارةتسمىأحياناأيضامبؤشر)

مااشكالاسماإلشارةالشخصية،ادلكانية،والزمانيةيفسورةالنور"وماوأماأسئلةىذاالبحثفهي
اسماإلشارةالشخصية،ادلكانية،والزمانيةيفسورةالنور".ومنأىدافالبحثدلعرفةاشكالاسموظائف

اإلشارةالشخصية،ادلكانية،والزمانيةيفسورةالنورودلعرفةوظائفالكلمةتكويناالسماإلشارةالشخصية،
ادلكانية،والزمانيةيفسورةالنور.

(وىيmethod documenterباستعمالالطريقةالوثائقية)تستخدمالباحثةالبحثالكيفي
ولكنمنخاللىذهالوثيقة.وأماحتليلالبيانات،مجعالبياناتاليتالهتدفبصورةمباشرةإىلموضعالبحث

ىياستخراجاألياتالقرآنيةيفسورةالنوراليتتتضمناسماإلشارةالشخصيةوادلكانيةوالزمانية مجيتمعإىل
النظرةالتداولية.

بضمَتادلتصليفاشكالمناسماإلشارةالشخصيةوأمانتائجالبحثاليتحصلتإليهاالباحثةىي
سورةالنور،وجدتالباحثةمنذاأليةاألوىلحىتاأليةاألربعةوثالثُت.وأمامنآيةأنتكونفيهااسماإلشارة

ادلوقيعيةالواشكالمناسماإلشارةادلكانية.3،00،04،08،14،17الشخصيةبضمَتادلنفصلفهي:
يوجدولوآيةعناسماإلشارةادلكانيةادلوقيعيةيفىذاالبحث.وأمامنآيةأنتكونفيهااسماإلشارةادلكانية

ي:.وأمامنآيةأنتكونفيهااسماإلشارةادلكانيةالزمانيةفه2،3،4،01،05،16،23ادلؤشريةفهي:
فهي:منذاأليةاألوىلحىتاأليةاألربعةوثالثُتواشكالمناسماإلشارةالزمانية.02،03،04،08،12

،1،3،4إالّآيةالسابعةوالعاشرةوالعشرين.وأمامنآيةأنتكونفيهااسماإلشارةالزمانيةغَتإشاريةفهي:
وظائفاسماإلشارة ادلكانية،والزمانيةفهي:أما.ووظائفاسماإلشارةالشخصية،06،10،13،14،23

وظائفمناسماإلشارةادلكانيةتنقسمإىلاسماإلشارةالشخصيةبضمَتادلتصلوادلنفصل.وأماالشخصية
تنقسمإىلاسموظائفمناسماإلشارةالزمانيةتنقسمإىلاسماإلشارةادلكانيةادلوقيعية،ادلؤشرية،الزمانية.وأما

 اإلشارةالزمانيةواسماإلشارةالزمانيةغَتإشارية.
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ABSTRACT 

Siti Aisyah, 2015, The Employing of Deixis in Sura An-Nur (Study of Pragmatic 

Analysis), Thesis, Departement of Arabic Language and Literature, 

Faculty of Humanities, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of 

Malang.  

Supervisor: Dr. H. Akhmad Muzakki, M.A. 

Keywords: deixis, sura an-Nur  

Deixis is a technical term (from the Greek) to one of the fundamental 

things that we do by discourse. Deixis means 'designation' through the language. 

Linguistic forms used to complete the 'appointment' called deixis expressions. 

When you appoint a foreign object and ask "what's that?", Then you use the 

phrase deixis ("that") to designate something in a context of a sudden. Deixis 

expressions are sometimes also called indexical. 

The formulation of the problem in this discussion is how the forms of 

deixis persona, locational and temporal in sura an-Nur? And how is the function 

of persona deixis, locational and temporal in sura an-Nur? And this study aims to 

determine the forms of persona deixis, locational and temporal in sura an-Nur, and 

to determine the function of words related to persona deixis, locational and 

temporal in Sura an-Nur. 

Researchers using qualitative methods by documentation study, namely 

data collection techniques are not directly addressed in the study subjects, but 

through the document. The data analysis techniques are issued quran verses in 

Sura an-Nur contained persona deixis, locational and temporal and collected 

according pragmatic study. 

The research generated by researchers is a form of persona deixis 

pronouns afixal in Sura an-Nur contained in verse 1 and verse 34. And verse 

consisting of persona deixis lexical pronouns contained in verse 4, 11, 15, 19, 25, 

28. The shape of the locational locative deixis is not found in this study. 

Demostratif form of deixis locational contained in verse 3, 4, 5, 12, 16, 27, 30. 

And the shape of the temporal deixis locational contained in verse 13, 14, 15, 19, 

23. The shape of the temporal deixis contained in verse 1 to verse 34 except verse 

7, 10, 20. And the shape of the temporal deixis non deiktic contained in verse 2, 4, 

5, 17, 21, 24, 25, 34. Here is a function of persona deixis, locational and temporal: 

As for the function of persona deixis is divided into persona deixis and afixal 

pronouns and lexical pronouns. Deixis functions locational divided into locational 

locative deixis, demonstrative, and temporal. And temporal deixis functions are 

divided into temporal deiksis and non deiktic. 
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ABSTRAK 

Siti Aisyah, 2015, Penggunaan Deiksis dalam Surat An-Nur (Kajian Analisis 

Pragmatik), Skripsi, Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Dosen Pembimbing: Dr. H. Akhmad Muzakki, M.A. 

Kata kunci: deiksis, surat An-Nur  

Deiksis adalah istilah teknis (dari bahasa Yunani) untuk salah satu hal mendasar 

yang kita lakukan dengan tuturan. Deiksis berarti „penunjukan‟ melalui bahasa. 

Bentuk linguistik yang dipakai untuk menyelesaikan „penunjukan‟ disebut 

ungkapan deiksis. Ketika Anda menunjuk objek asing dan bertanya “apa itu?”, 

maka Anda menggunakan ungkapan deiksis (“itu”) untuk menunjuk sesuatu 

dalam suatu konteks secara tiba-tiba. Ungkapan-ungkapan deiksis kadang-kala 

juga disebut indeksikal. 

Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah bagaimana bentuk-bentuk 

deiksis persona, lokasional, dan temporal dalam surat An-Nur? Dan bagaimana 

fungsi deiksis persona, lokasional, dan temporal dalam surat An-Nur?. Dan 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk deiksis persona, 

lokasional, dan temporal dalam surat An-Nur, dan untuk mengetahui fungsi kata 

yang berkaitan dengan deiksis persona, lokasional, dan temporal dalam surat An-

Nur. 

 Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi 

dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada 

subyek penelitian, namun melalui dokumen. Adapun teknik analisis data adalah 

mengeluarkan ayat qur‟an dalam surat An-Nur yang terdapat deiksis persona, 

lokasional, dan temporal dan dikumpulkan sesuai kajian pragmatik.  

 Hasil penelitian yang dihasilkan oleh Peneliti adalah bentuk dari deiksis 

persona pronomina afiksal dalam surat An-Nur terdapat pada ayat 1 sampai ayat 

34. Dan ayat yang terdiri dari deiksis persona pronomina leksikal terdapat pada 

ayat 4, 11, 15, 19, 25, 28. Bentuk dari deiksis lokasional lokatif tidak ditemukan 

dalam penelitian ini. Bentuk dari deiksis lokasional demostratif terdapat pada ayat 

3, 4, 5, 12, 16, 27, 30. Dan bentuk dari deiksis lokasional temporal terdapat pada 

ayat 13, 14, 15, 19, 23. Adapun bentuk dari deiksis temporal terdapat pada ayat 1 

sampai ayat 34 kecuali ayat 7, 10, 20. Dan bentuk dari deiksis temporal non 

deiktis terdapat pada ayat 2, 4, 5, 17, 21, 24, 25, 34. Berikut ini adalah fungsi dari 

deiksis persona, lokasional, dan temporal: adapun fungsi deiksis persona terbagi 

menjadi deiksis persona pronomina afiksal dan pronomina leksikal. Fungsi deiksis 

lokasional terbagi menjadi deiksis lokasional lokatif, demonstratif, dan temporal. 

Dan fungsi deiksis temporal terbagi menjadi deiksis temporal dan non deiktis. 
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 امللخص

البحث اجلامعي، ، يف سورة النور )دراسة حتليلية تداولية( (deiksis)استخدم اسم اإلشارة ، 5105يت عائشة، س
 ماالنج.ية اإلسالمية احلكومإبراهيم مالك  اقسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جبامعة موالن

 حتت املشرف: الدكتور احلاج أمحد مزكي املاجستري

 اسم اإلشارة، سورة النورالكلمة األساسية: 

اسم هو مصطلح فين )من اليونانية( إىل واحدة من األشياء األساسية اليت نقوم هبا مع الكالم.  اسم اإلشارة 
. عند تسمى باسم اإلشارة" إشارةاملستخدمة الستكمال " سانيات' من خالل اللغة. وشكل اللإشارةيعين ' اإلشارة
عبارة )هو( لإلشارة إىل شيء يف سياق فجأة.  اسم اإلشارة، "ما هو؟"، مث استخدام نيسألتيب و غر  أغراضتعيني 

 .(indexicalمبؤشر )تسمى أحيانا أيضا العبارات اسم اإلشارة و 

اسم اإلشارة الشخصية، املكانية، والزمانية يف سورة النور؟ وما  ما اشكالهي فوأما أسئلة هذا البحث  
اسم اإلشارة  ر؟. ومن أهداف البحث ملعرفة اشكالوظائف اسم اإلشارة الشخصية، املكانية، والزمانية يف سورة النو 

ة، املكانية، الشخصية، املكانية، والزمانية يف سورة النور و ملعرفة وظائف الكلمة تكوينا السم اإلشارة الشخصي
 والزمانية يف سورة النور.

 مجعوهي  (method documenterتستخدم الباحثة البحث الكيفي باستعمال الطريقة الوثائقية ) 
وأما حتليل البيانات هي . هذه الوثيقة ولكن من خالل، موضع البحث هتدف بصورة مباشرة إىل اليت ال البيانات

النظرة استخراج األيات القرآنية يف سورة النور اليت تتضمن اسم اإلشارة الشخصية واملكانية والزمانية مث جيتمع إىل 
 التداولية.

بضمري املتصل يف سورة  من اسم اإلشارة الشخصية اشكالوأما نتائج البحث اليت حصلت إليها الباحثة هي  
النور، وجدت الباحثة منذ األية األوىل حىت األية األربعة وثالثني. وأما من آية أن تكون فيها اسم اإلشارة الشخصية 

املوقيعية ال يوجد ولو آية  من اسم اإلشارة املكانية واشكال .58، 55، 09، 05، 00، 4بضمري املنفصل فهي: 
، 3وقيعية يف هذا البحث. وأما من آية أن تكون فيها اسم اإلشارة املكانية املؤشرية فهي: عن اسم اإلشارة املكانية امل

، 09، 05، 04، 03. وأما من آية أن تكون فيها اسم اإلشارة املكانية الزمانية فهي: 31، 57، 06، 05، 5، 4
السابعة والعاشرة إاّل آية  ة وثالثنيمنذ األية األوىل حىت األية األربع فهي: من اسم اإلشارة الزمانية واشكال. 53

. 34، 55، 54، 50، 07، 5، 4، 5وأما من آية أن تكون فيها اسم اإلشارة الزمانية غري إشارية فهي:  والعشرين.



 ك
 

تنقسم إىل اسم اإلشارة  اسم اإلشارة الشخصية وظائف ووظائف اسم اإلشارة الشخصية، املكانية، والزمانية فهي: أما
تنقسم إىل اسم اإلشارة املكانية املوقيعية،  من اسم اإلشارة املكانيةوظائف الشخصية بضمري املتصل واملنفصل. وأما 

تنقسم إىل اسم اإلشارة الزمانية و اسم اإلشارة الزمانية غري  من اسم اإلشارة الزمانيةوظائف املؤشرية، الزمانية. وأما 
 إشارية.
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ABSTRACT 

Siti Aisyah, 2015, The Employing of Deixis in Sura An-Nur (Study of Pragmatic Analysis), 

Thesis, Departement of Arabic Language and Literature, Faculty of Humanities, Maulana 

Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.  

Supervisor: Dr. H. Akhmad Muzakki, M.A. 

Keywords: deixis, sura an-Nur 

Deixis is a technical term (from the Greek) to one of the fundamental things that we do 

by discourse. Deixis means 'designation' through the language. Linguistic forms used to 

complete the 'appointment' called deixis expressions. When you appoint a foreign object and ask 

"what's that?", Then you use the phrase deixis ("that") to designate something in a context of a 

sudden. Deixis expressions are sometimes also called indexical. 

The formulation of the problem in this discussion is how the forms of deixis persona, 

locational and temporal in sura an-Nur? And how is the function of persona deixis, locational 

and temporal in sura an-Nur? And this study aims to determine the forms of persona deixis, 

locational and temporal in sura an-Nur, and to determine the function of words related to persona 

deixis, locational and temporal in Sura an-Nur. 

Researchers using qualitative methods by documentation study, namely data collection 

techniques are not directly addressed in the study subjects, but through the document. The data 

analysis techniques are issued quran verses in Sura an-Nur contained persona deixis, locational 

and temporal and collected according pragmatic study. 

The research generated by researchers is a form of persona deixis pronouns afixal in Sura 

an-Nur contained in verse 1 and verse 34. And verse consisting of persona deixis lexical 

pronouns contained in verse 4, 11, 15, 19, 25, 28. The shape of the locational locative deixis is 

not found in this study. Demostratif form of deixis locational contained in verse 3, 4, 5, 12, 16, 

27, 30. And the shape of the temporal deixis locational contained in verse 13, 14, 15, 19, 23. The 

shape of the temporal deixis contained in verse 1 to verse 34 except verse 7, 10, 20. And the 

shape of the temporal deixis non deiktic contained in verse 2, 4, 5, 17, 21, 24, 25, 34. Here is a 

function of persona deixis, locational and temporal: As for the function of persona deixis is 

divided into persona deixis and afixal pronouns and lexical pronouns. Deixis functions locational 

divided into locational locative deixis, demonstrative, and temporal. And temporal deixis 

functions are divided into temporal deiksis and non deiktic. 
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ABSTRAK 

Siti Aisyah, 2015, Penggunaan Deiksis dalam Surat An-Nur (Kajian Analisis 

Pragmatik), Skripsi, Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Dosen Pembimbing: Dr. H. Akhmad Muzakki, M.A. 

Kata kunci: deiksis, surat An-Nur 

Deiksis adalah istilah teknis (dari bahasa Yunani) untuk salah satu hal 

mendasar yang kita lakukan dengan tuturan. Deiksis berarti „penunjukan‟ melalui 

bahasa. Bentuk linguistik yang dipakai untuk menyelesaikan „penunjukan‟ disebut 

ungkapan deiksis. Ketika Anda menunjuk objek asing dan bertanya “apa itu?”, 

maka Anda menggunakan ungkapan deiksis (“itu”) untuk menunjuk sesuatu 

dalam suatu konteks secara tiba-tiba. Ungkapan-ungkapan deiksis kadang-kala 

juga disebut indeksikal. 

Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah bagaimana 

bentuk-bentuk deiksis persona, lokasional, dan temporal dalam surat An-Nur? 

Dan bagaimana fungsi deiksis persona, lokasional, dan temporal dalam surat An-

Nur?. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk deiksis 

persona, lokasional, dan temporal dalam surat An-Nur, dan untuk mengetahui 

fungsi kata yang berkaitan dengan deiksis persona, lokasional, dan temporal 

dalam surat An-Nur. 

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi 

dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada 

subyek penelitian, namun melalui dokumen. Adapun teknik analisis data adalah 

mengeluarkan ayat qur‟an dalam surat An-Nur yang terdapat deiksis persona, 

lokasional, dan temporal dan dikumpulkan sesuai kajian pragmatik.  

Hasil penelitian yang dihasilkan oleh Peneliti adalah bentuk dari deiksis 

persona pronomina afiksal dalam surat An-Nur terdapat pada ayat 1 sampai ayat 

34. Dan ayat yang terdiri dari deiksis persona pronomina leksikal terdapat pada 

ayat 4, 11, 15, 19, 25, 28. Bentuk dari deiksis lokasional lokatif tidak ditemukan 

dalam penelitian ini. Bentuk dari deiksis lokasional demostratif terdapat pada ayat 

3, 4, 5, 12, 16, 27, 30. Dan bentuk dari deiksis lokasional temporal terdapat pada 

ayat 13, 14, 15, 19, 23. Adapun bentuk dari deiksis temporal terdapat pada ayat 1 

sampai ayat 34 kecuali ayat 7, 10, 20. Dan bentuk dari deiksis temporal non 

deiktis terdapat pada ayat 2, 4, 5, 17, 21, 24, 25, 34. Berikut ini adalah fungsi dari 

deiksis persona, lokasional, dan temporal: adapun fungsi deiksis persona terbagi 

menjadi deiksis persona pronomina afiksal dan pronomina leksikal. Fungsi deiksis 

lokasional terbagi menjadi deiksis lokasional lokatif, demonstratif, dan temporal. 

Dan fungsi deiksis temporal terbagi menjadi deiksis temporal dan non deiktis. 
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 الفصل األول

 مقّدمة

 

 خلفية البحث - أ

 بواسطة صلى هللا عليو وسلم زلمد النيب إىل هللا الذي ينزل كالم هللاىو   القرآن
صناعة  أمجل منية العالية باللغة األد الديه، ٔللغاية ومقبولة التواصلية ىي القرآن لغة .جربيل

 .غَت ذلكو  اللفظ إختيارو  ادلعٌتوالنطق و  قواعد اللغة من حيثإما ، أخرى فنّ ّية

ولذلك، . غَت ذلكو  وادلعلومات وسَتة األنبياء ىدى للناس يشمل القرآنإن 
باعتبار علم  ادلتكلم ىو هللا سبحان وتعاىل وادلخاطب ىو نيب زلمد صلى هللا عليو وسلم.

كان   وحيال سياقومع ذلك،  .ناتطابقم ال اإذا كان مه الربدث اللغوي التواصلالوجود، 
 ٕ.يف الواقع حيدثولكن سلتلفة  اللغوي عملية االتصالولديها ، ليس كما العادةشيء ىناك 

الصعوبة ادلثال يف اجملتمع اإلندونيسي، كما صعوبة.  كل اإلتصال موجود الدواما،  
، اسلتلف أساليبا الذين يستخدمون الناس مسألة معدلواصالت اظاىر كلما سباّس  لاتصلال

سواء كان باإلجراءت  ٖ.ادلقصودالتعبَت و  مفاىيم خاطئة عن غالبا ما تؤدي إىللذلك 
كال بُت  معروف الذي  باستخدام رمزالوحي  يفتوفَت ادلعلومات اإلتصالية يف القرآن حيث 

 زلمد النيب يعٍت،خاطبادل تلقاىا أولبعد  إال، عرفيال ميكن أن ثالثة الأطراف و ، الطرفُت
اسم  إذامستويا باسم اإلشارة اليت تستخدم القائل. ذلك بأن  ٗصّلى هللا عليو وسلم.

                                                           
1
 Akhmad Muzakki. 2009. Stilistika Al-Qur’an. Malang: UIN-Malang Press. Hal: 3 

 ٚٚنفس ادلرجع:  ٕ
3
 Alex Sobur. 2006. Semiotika Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal: 304 

4
 Akhmad Muzakki. Stilistika Al-Qur’an. Hal: 75 
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فاجلملة الذي ينقلو غَت مناسب دبا بشكل صحيح للمخاطب ميكن احلصول  الاإلشارة 
كالنظرية اليت   اسم اإلشارةظاىرة  الباحثة دذبىهنا  .العكس بالعكس وكذلك يريد ادلتكلم.

 ستبحث بالعميق خصوصا يف سورة النور.

 يتال غوياتالل ىي فرع من فروع فرع من علم التداولية، بأي العلم واسم اإلشارة ى
يف رلال  ستخدمهاتاليت  اللغوية الوحدة، ىذه ىي الطريقة اخلارجية بنية اللغة درست

 :أدناهة مقتطف االستماع إىل فإنو يستحق العملي التعريف خبصوص ىذا .االتصاالت

تداولية ال .للغة البنية الداخلية دراسة يى، و قواعد اللغة متميزة عن ىي تداوليةال"
 ٘(ٔٔ:ٜٙٛٔ، باركر)“ لإلتصال اللغة كيفية استخدام دراسةتعٍت 

“pragmatics is distinct from grammar, which is the study of the internal 
structure of language. Pragmatics is the study of how language is used to 
cummunicate (Parker, 1986:11)” 

 .الزمانيةو  ،ادلكانية، شخصيةاسم اإلشارة ال فيهاعلى رلاذلا  ىذا البحث تكوين  

 اليونانية اللغة مصطلح من وىاسم اإلشارة ( George Yuleعند جؤرجي يوىل )  
 من خالل ’اإلشارة‘ يعٍت . اسم اإلشارةالكالم مع اليت نقوم هبا األساسية األمورإلحدى 

 ٙ.اسم اإلشارة التعبَتب يسمى ’إلشارةا‘ كمالادلستخدمة إل  األشكال اللغوية .اللغة

 أو الكالم الكالم سياق خصائصقواعد أو  اللغة ترميز يةكيفب تعلق اسم اإلشارةي  
، بيانية أشكال يعٍت عادةاسم اإلشارة كما ال منوذج أمثلة على. (speech event) األحداث

 بعض الصفات، وكذلك ادلكان والزمان ظرف، (tense)الزمن ، خاطبوادل َت ادلتكلمضم

                                                           
5
 I dewa putu dan muhammad rohmadi. Analisis wacana pragmatik: kajian teori dan analisis. 

2011. Kadipiro surakarta: yuma pustaka. Hal: 4 
6
 George Yule. Pragmatik. 2006. Yogyakarta: pustaka pelajar. Hal: 13 
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اسم  ، أنتقليديا .سياق الكالمل اإلطار البيئي مباشرة إىل ترتبط األخرى اليت النحوية
 ٚزمانية.الو  يةكانادلو  شخصيةاسم اإلشارة ال تصنيفها إىل اإلشارة

ولذالك، زبتارت الباحثة اسم اإلشارة كدراسة اليت ستُبحث. ألهنا تكوين اخلصائص   
من الذي يدل على سورة النور والظواىر متعلقة باسم اإلشارة لتحليل مقصود اخلارجيي 

شيء ضروري للمبحث وادلراجع للبحث اآليت القرآن الكرمي. ظّنت الباحثة أن ىذا البحث 
 .اللغة العربية وأدهبا جامعة موالنا مالك إبراىيم االسالمية احلكومية ماالنجللطالب قسم 

 

 حتديد البحث - ب
ت الباحثة سورة النور باستخدام النظرية اسم اإلشارة. ولكن أن يف ىذا البحث أخذ 

( آية فقط من سورة النور. ألن رأت الباحثة ىذا ٖٗىنا أخدت الباحثة أربعة وثالثُت )
ولديها قصة اليت تصل منذ األية الواحدة حىت األية األربعة  أخدت كلو البحث أكثر إذن

 والبيان عن أحكامها.  اليت تُفَتن ادلنافقُت وثالثُت وىي قصة عن عائشة رضي هللا عنها

ىذا البحث لو مراجع ادلتعددة عن تقسيم اسم اإلشارة عند لويس جوميغ و 
(Louise Cummings)  يف كتابوpragmatik sebuah prespektif multidisipliner 

اسم اإلشارة الشخصية، ادلكانية، تبُّت أن تقسيم اسم اإلشارة ذلا أربعة أقسام، ىي: 
وادلراجع األخرى بأن اسم اإلشارة ذلا ( Levinsonالزمانية، واخلطابية. كما قال لفينسون )

اخلطابية، واإلجتماعية. مخسة أقسام، ىي: اسم اإلشارة الشخصية، ادلكانية، الزمانية، 
ولكن تأخد الباحثة ثالثة أقسام من تقسيم اسم اإلشارة لتبحث دببحثا دقيقا يف ىذا 

 البحث يعٍت اسم اإلشارة الشخصية، ادلكانية، والزمانية.

                                                           
7
 Kris budiman.Kosa semiotika 1999. Yogyakarta: LKiS. Hal: 20  
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وىكذا كان ىذه ربديد البحث لكي ىذا البحث مركز وال يعرض إىل البحث 
 ة.األخرى لتذّكر الباحثة ذلا النقائص الكثَت 

 

 أسئلة البحث - ج
 نظرا إىل خلفية البحث السابقة فستعرض الباحثة عن األسئلة اآلتية: 

 ؟كانية، والزمانية يف سورة النوراسم اإلشارة الشخصية، ادل شكالاما  .ٔ
 ؟يف سورة النوراسم اإلشارة الشخصية، ادلكانية، والزمانية  ما وظائف .ٕ

 

 أهداف البحث -د

 السابقة فًتكزىا الباحثة كما يلي:نظرا إىل أسئلة البحث   

 يف سورة النوراسم اإلشارة الشخصية، ادلكانية، والزمانية  شكالا . دلعرفةٔ

 يف سورة النورالكلمة تكوينا السم اإلشارة الشخصية، ادلكانية، والزمانية  وظائف . دلعرفةٕ

 

 فوائد البحث - ه
ْرُجوُّ يف ىذا البحث يعطى اسهاما نافعا إما من  

ن
 ةأم جهة تطبيقي ةجهة نظريادل

 للباحثة، للمقروؤ وللبحث التايل. 
 فوائد نظرية .ٔ

 الدراسة اللغوية خاصة يف اجملال التداويل ثراءإل -
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الدراسة عن اسم اإلشارة خاصة اسم اإلشارة الشخصية، ادلكانية،  ثراءإل -
 والزمانية

جملال التداويل خاصة عن اسم البحث لو اسهام يف ا للتوضيح بأن ىذا -
 اإلشارة يف سياق اللغة العربية

 فوائد تطبيقية .ٕ
 لتسهيل وصف اسم اإلشارة الشخصية، ادلكانية، والزمانية إما قوال أم كتابتا -
لتسهيل فهم اسم اإلشارة يف اللغة العربية إما من جهة ادلثال وتصنيفيها يف  -

 السياق الذي ستبحث
قاء التعليم اللغة العربية ليصَت ادلرجع مثل اإلقًتاح وادلراجع يف اإلصالح واإلرت -

يف حبث ادلاّدة اسم اإلشارة. بأن اللغة العربية ذلا األشياء ادلتنوعة الفريدة 
 واخلصوصة كمثل اللغة األخرى.

لكي ىذا البحث نافعا وبركة للمقروؤ أو للباحثة بعده خاصة للطالب يف  -
 شعبة اللغة العربية وأدهبا الذين سيأخدون ادلوضوع ادلستوي ىو اسم

 اإلشارة.
 

  الدراسة السابقة - و
قد سبق البحث ادلتشبو موضوعو  من البحث قبلو.وتربُّع ومع ىذا البحث للتكميل  

 :وىو هبذا البحث،
طبقات التشبيو يف سورة الرمحن وسورة النور )دراسة ربليلية بالغية( لنسوة  .ٔ

جامعة موالنا  يف شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اإلنسانية والثقافةاحلسنة الطالبة 
. ىذف ذلك البحث دلعرفة ٕٚٓٓ مالك إبراىيم اإلسالمية  احلكومية ماالنج

طبقات التشبيو يف سورة الرمحن وسورة النور. ولكن ىنا ستبحث الباحثة حبثا 
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نظرية ولو من . والفارق من ىذا البحث ىو العن اسم اإلشارة يف سورة النور
 ويا يعٌت سورة النور. اذلدف متس

لزام احلوارى يف سورة البقرة يف القرآن الكرمي )دراسة وصفية ربليلية تداولية( االست .ٕ
يف شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اإلنسانية والثقافة حلجر نورما وحيدة الطالبة 

 ىذف ذلك البحث .احلكومية ماالنج ة موالنا مالك إبراىيم اإلسالميةجامع
عرفنا أن كما .سورة البقرة يف القرآن الكرمياالستلزام يف  كال وادلقصودرفة أشدلع

االستلزام  (،speech act) الكالمفعل  ىوالتداولية  الدراسة من عملي رلال
ْبِئْفًتاض )ا ،(conversational implicature)احلواري  فًتاض ادلسبق( الالقن

presupposition ،واسم اإلشارة ((deixis .نظريةوالفارق من ىذا البحث ىو ال 
 . متسويا من الدراسة

أخذت الباحثة ىذا ادلوضوع ألسباب منها مها إما ، نظرا إىل ىذه الدراسة السابقة
من اإلطار النظري يعٍت التداولية وموضوعها سورة النور من القرآن الكرمي قد تبحث قبل. 

ل وخصائص ىذا البحث بُت البحث العلمي قبلو يعٍت النظرية اليت تستخدم الباحثة مل ربلِّ 
 ولو تستخدم ادلدخل مستويا، يعٍت التداولية. ( deixis)بالباحثُت السابقة وىي اسم اإلشارة 

  
 منهج البحث - ز

 نوع البحث ومدخله .1
مدخل  يعٍت، اللغوي مدخل باستخدام حبث النص وى ا البحثىذ

سياق ) اخلطاب فهم من خالل اخلطاب ًتكيزتداويل بلُدرس مدخل ا .التداويل
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 ادلداراة، اسم اإلشارة عنصر على سبيل ادلثال، ٛ.كاملة كوحدة( اخلطاب
م، أو التشبيو االستعارات، زلادثة ،التبديالت ،ادلرتبة مشكلة)  بناء على ٜ.(هتكُّ

 وصفيال كيفيال البحث ىو البحث فكان حبثها قيمسي ذيال موضوع البحث
.Qualitative-deskriptif  وليامز ديفيدعند (David Williams) (ٜٜٔ٘) 

، وذلك الطبيعية لفيةاخل مجع البيانات عن ىو كيفيالبحث البأن  يكتب
 الذين يرغبون يف الباحثُت أويقوم هبا شخص و ، الطبيعية طرقالباستخدام 

ادلقابالت، ىو  كيفيال يف البحثالعادة  ادلستخدمة ادلنهج ٓٔ.الطبيعة
 ٔٔ.وثائقو استخدام و ادلالحظات، و 

( ٜٖٔ: ٜٜٗٔ) Surakhmad على أن حبث الوصفي عند سورمخد
 ستعراضتقنيات اال مع التحقيقتصنيف وربليل و  ولق التحقيق الذي وى

 أو، دراسات مقارنة، واالختبارات وادلالحظات واالستبيانات وادلقابالت
 ٕٔتشغيلية. دراسات

ىي  اخلصائص الوصفية يف كيفيالبحث ال خصائص وفقا ألحد
 ٖٔ.األرقامبالصور، وليس الكلمات، و  يف شكل معهاذباليت  البيانات

  

                                                           
8
 T. Fatimah Djajasudarma. 2012. Wacana & Pragmatik. Bandung: PT Refika Aditama. Hal: 
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 ٚٚنفس ادلرجع:  ٜ

10
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12
 Andi Prastowo. Memahami metode-metode penelitian. 2011. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 
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 مصدر البيانات .2
، ميكن أن عن شيء بيانىي  البيانات بيان. اجلمع من يى البيانات

 األرقام تضح مني اليت احلقائق أو إعتقاد. أو عتربأو ي ما ىو معروف شيءيكون 
صدر وفقا دل ا البحثيف ىذ البيانات ادلستخدمة وتألفت ٗٔ.وغَتىا، والرموز
 األساسي وادلصدر الثانوي. صدرادل :من مأخوذ

 ادلصدر األساسي ( أ

ادلصدر األساسي يف ىذا البحث يعٍت القرآن الكرمي الذي جيعل 
ادلصدر األول دلوضع البحث. دلخّصص وال يعرض يف دراستو ولذالك 
الباحثة تأخد إحدى سور من القرآن الكرمي يعٍت سورة النور اليت ستدرس 

 .بادلدخل التداولية وىو اسم اإلشارة

 ادلصدر الثانوي  ( ب

مصادر البيانات من متنوع ادلراجع اليت  ادلصادر الثانوية ىي أن
معجم العرب ، pdf، ادلواد، الصحف العلمية توجد كمثل يف الكتب،

كمثل اليت تتعلق دبوضوع البحث خاصة عن اسم اإلشارة. وىو   وغَتىا
 pragmatik sebuah prespektif multidisiplinerمن ىذا الكتاب

 اليت تؤلفها(، التداولية Louise Cummingsلويس جوميغ )الذي يؤلفو 
وباإلضافة إىل كتب أخرى اليت تتعلق (، George Yuleجؤرجي يوىل )

 .هبذا البحث
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 طريقة مجع البيانات .3
(، library researchة )يكتبادل لدراسةا ا البحث العلمي نوع منىذ

للحصول على البيانات دون احلاجة  ىذا البحث انتفع مصدر ادلكتبةدبعٍت أن 
 ٘ٔ.إىل البحث ادليداين

فالطريقة اليت تستخدمها الباحثة يف عملية مجع البيانات ىي الطريقة 
اليت الهتدف بصورة  البيانات مجعوىي  (method documenterالوثائقية )
 الوثائق ادلستخدمة ٙٔ.ىذه الوثيقة ولكن من خالل، موضع البحث مباشرة إىل

، والنقوش، والصحف واجملالت والكتبالنصوص ادلالحظات و  أن تكونميكن 
 ٚٔ.اغَتىو  جدول األعمال،وزلاضر االجتماعات، 

  
 طريقة حتليل البيانات .4

. العمل اجلاد، وتتطلب مهمة صعبةالتحليل ىو " نأ ناسوتيون وقال
 معينةطريقة  ليست ىناك .العالية الفكريةالقدرة و  القوة اخلالقة يتطلب التحليل

 خاصة هبا طريقة أن جيد باحث ن كلأحبيث ، إلجراء التحليل كن اتباعهاسباليت 
 اآلخرين من خالل وميكن تصنيف نفس ادلادة .حبثو طبيعة تتناسب معينظر ل

 ُٛٔت".ختلفادل احملققُت
يف ( الكاتب) مباشرة مع من خاللا البحث ذبنتائج ىذ وبناء على

 (.والزمانية ادلكانيةو  شخصيةوجوه ) ثالثةعلى  نتضمتاليت اسم اإلشارة  ربليل
                                                           

15
 Mestika Zed. Metode penelitian kepustakaan. 2008. Jakarta: yayasan obor Indonesia, 
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16
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Rineka Cipta. Hal: 231 
18
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 ىو كيفيالبيانات ال لفهم بحثال ايف ىذ اليت تستخدمأما طريقة التحليل 
 :اخلطوات التالية متابعتها من التحليل اللغوي

 .والكائنات مواضع البحث رلال عيُتت .1
 وليس تركز أن يكون أكثرإىل  اتالكائنالبحث و  تقسيم مبحث رلال .2

اسم اإلشارة. أما   دراسة يف التداويل تحليلال البحث ىو رلال .االتساع
 .النور سورة وىيالكرمي  القرآن من سور من أحد خذتؤ  البحث اتكائن

اسم  تقسيماختالف أساس  وراءادلراجع البحث  كمادة تحريرال مجع بعض .3
 .بشكل عام اإلشارة

 سلتلف منو  البحث.ا ىذ بحثها يفتاليت س اسم اإلشارة التقسيم رلال عيُتت .4
 اسم اإلشارة وىي ثالث نقاط استغرق ا البحثىذ ادلوجودة ادلراجع

 .والزمانية ادلكانيةو  شخصيةال
اسم اإلشارة كادلراجع البحث لكي  أمثلة لكلعلى األقل ثالثة  وربليل قراءة .5

 .ازباذىاالكائنات النظرية و  بُت استمرارية أن ىناكتستطيع ان ُتربِىن 
 اليت ربتوي على أوالكتب عن التداويل الكتب خاصة ادلراجع بعضمجع  .6

 .ىذا البحث تدعم ادلناقشة اليت
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 : طريقة ربليل البياناتوىذه ىي صورة عن اخلطوات يف 
 
 
 
 
 
 

 

 اتالكائنالبحث و  تقسيم مبحث رلال
  .االتساع وليس تركز أن يكون أكثرإىل 

 .التحليل التداويل يف دراسة اسم اإلشارة

مواضع  رلال عيُتت
 .والكائنات البحث

 

ادلراجع  كمادة تحريرال مجع بعض
اختالف أساس  وراءالبحث 

 .بشكل عام اسم اإلشارة تقسيم
 

. ومجع بعض اسم اإلشارة أمثلة لكل على وربليل قراءة
ادلراجع خاصة الكتب عن التداويل أو الكتب اليت تدعم 

 ىذا البحث.

 .أغراض البحث ىو سورة النور

تعيُت رلال التقسيم اسم اإلشارة 
وأخدت الباحثة اسم اإلشارة 

 .الشخصية وادلكانية والزمانية
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 

 تعريف علم التداولية - أ
يف منظورنا ىو la pragmatique إن أقرب حقل معرويف إىل "التداولية"  

يكتفي بوصف فالتداولية ليست علما لغويا زلضا، بادلعٍت التقليدي، علما  ٔ"اللسانيات".
وتفسَت البٌت اللغوية ويتوقف عند حدودىا وأشكاذلا الظاىرة، ولكنها علم جديد للتواصل 
يدرس الظواىر اللغوية يف رلال االستعمال؛ ويدمج، ِمن َثمَّ، مشاريع معرفية متعددة يف 
 دراسة ظاىرة "التواصل اللغوي وتفسَته". وعليو، فإن احلديث عن "التداولية" وعن "شبكتها
ادلفاىيمية" يقتضي اإلشارة إىل العبلقات القائمة بينها وبُت احلقول ادلختلفة ألهنا تسي 
بانتمائها إىل حقول مفاىيمية تضم مستويات ُمتداخلِة، كالبنية اللغوية، وقواعد التخاطب، 
واالستدالالت التداولية، والعمليات الذىنية ادلتحكمة يف اإلنتاج والفهم اللغويُت، وعبلقة 

 ٕلبنية اللغوية بظروف االستعمال ... اخل.ا
تعريف التداولية لغة: وردت مادة "دول" يف عدة معاجم لغوية من بينها لسان  

العرب، والقاموس احمليط، وىي آتية من دول يتداول، تداوال، ويقال تداولنا األمر: أخدناه 
بالّدول، وقالوا دواليك: أي مداولة على األمر، وتداولتو األيدي: أخذتو ىذه مرة وىذه مرة، 

يننا مبعٌت تعاوناه، فعمل ىذا مرة وىذا مرة، فمعٌت داول ىو األخذ مرة مبرة، وتداولنا العمل ب
وتارة بتارة، والتبادل، "وداول كذا بينهم، جعلو متداوال تارة ذلؤالء، وتارة ذلؤالء، ويقال داول 

                                                           
سعور صحراوي، "التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاىرة ))األفعال الكبلمية(( يف الًتاث اللساين العريب"، ٔ

 .٘ٔ(، ٕ٘ٓٓاجلزائر، -)رسالة الدكتورة، األغواط
 ٙٔنفس ادلرجع،  ٕ
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)وتلك األيام نداوهلا بني هللا األيام بُت الناس، أدارىا وصرفها"، وجاء يف قولو تعاىل: 
وأكد ىذا الفهم السعدي بقولو "ومن احلكم يف ذلك من ىذه الدار يعطي هللا  ،الناس(

منها ادلؤمن والكافر، والرب والفاجر، فيداول هللا األيام بُت الناس، يوم ذلذه الطائفة، ويوم 
 ٖلطائفة أخرى"، وشلا وضح من ىذه اللفظية أهنا تعٍت التداول واألخذ مرة مبرة.

من مورفيمُت، األول، التداول من الفعل تداول، وىي  والتداوليات مصطلح مركب 
من صيغة تفاعل واليت حتمل معٌت ادلشاركة، والثاين البلحقة "يات" واليت تشَت إىل البعد 
ادلنهجي والعلمي، التداولية علم يتصل بالظاىرة اللسانية، ومن ىذه الزاوية ادلعرفية، فهو علم 

 ادلصادر إىل أن كلمة تداولية يقابلها مصطلح حديث، غَت أن البحث فيو قدمي، إذ تشَت
(pragmaticus،اليونانية )  اليت تعٍت الغرض العلمي حيث استخدمها فبلسفة اليونان منذ

العهود األوىل للداللة على العلمية، وانتقل ىذا الدال إىل البلتنية مبا يقارب شكبل ادلصطلح 
( البلتينية ىي امتداد لذلك االصطبلح العلمي وترجم pragmaticusاليوناين، فلفظة )

مصطلح التداولية إىل العربية بعدة ألفاظ، وذلك نظرا "لتداخل حقوذلا حبقول أخرى رلاورة 
ذلا، فإن ذلا كثَتا من الًتمجات يف العربية منها: التبادلية، االتصالية، والنفعية، والذرائعية"، 

اللغة مع الظروف وادلقامات يف اجملتمع، وكيفيات ولقد اىتم الدارسون بآثار تفاعل 
استعماذلا داخل النظام االجتماعي، حيث ػلدث التفاعل بُت ادلرسل وادلتلقي، فهي إذن 
تعتٍت "بالكيفية اليت تتحقق هبا اللغة عند االستعمال وعند التخاطب، وتندرج ىذه القضايا  

". بالتداوليةد أىل االختصاص كلها يف إطار تيار من الدراسات والنظريات تسمى عن
وتعددت تعاريف التداولية فربطت كذلك بالفائدة اليت حتدثها فهي تعرب عن نظرية هتتم 
بالفائدة العلمية لفكرة كمعيار صدقها، وىي هتتم مبقاصد ادلتكلم والبحث يف أغوار معاين 

رسالتو، فقد  الكبلم وادلتكلم، وزلاولة اكتشاف األغراض اليت يريدىا ادلرسل من خبلل

                                                           
 ٕ-ٔ(، ٜٕٓٓ)مارس،  ٘، رللة ادلخرب، كيم، "التداولية النشأة والتطور"عبد احلسحالية ٖ
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تتعدى الداللة ادلعٌت احلريف إىل ادلعٍت ادلستًت فهي "فرع من علم اللغة حبث كيفية اكتشاف 
السامع مقاصد ادلتكلم، أو دراسة معٌت ادلتكلم، فقول القائل "أنا عطشان تعٍت: "أحضر يل  

ما يعٍت أكثر كوبا من ادلاء وليس من البلزم أن يكون إخبارا لو بأنو عطشان، فادلتكلم كثَتا 
شلا تقولو كلماتو". أنشأ غرايس مبادئ عامة تؤسس دلقاصد ادلخاطبُت وادلشاركُت يف عملية 
التخاطب وىيبمثابة العقد واالتفاق الضمٍت بُت ادلخاطب وادلخاطب ادلشاركُت يف عملية 

 ٗالتخاطب، فكبلعلا يسعى إىل جعل شبكة االتصال دائمة ومتواصلة.
 
 نشأة التداولية  - ب

ينظر إىل التداولية على أهنا مبحث لساين جديد. لكن البحث فيها ؽلكن أن يؤرخ  
 pragmaticasالبلتينية، وكلمة  pragmaticusلو منذ القدم. إذ كانت تستعمل كلمة 

اإلغريقية مبعٌت )عملي( ويعود االستعمال احلديث وادلئدوال على تأثَت )الرباغماتية(. وإذا 
حاولنا البحث عن اجلذور األوىل )للتداولية( فيمكن تلهمها يف االجتاة التحليلي يف الفلسفة 
 )الفلسفة التحليلية(، وىو االجتاه الرئيس يف فلسفة اللغة، أو الثيار الغالب يف الفلسفة

 ٘ادلعاصرة الذي رّكز على موضوع اللغة، وحاول تغيَت مهمة الفلسفة وموضوعها وشلارسها.
وقد تأثر بالتحديد الفلسفي الذي جاء بو )فرغلو( عدد من الفبلسفة منهم  

)ىوسرل( و )كارناب( و )اوستُت( و )سَتل(. وجتمع بُت ىؤالء الفبلسفة مسلمة عامة 
لنفسو وعادلو يرتكز يف ادلقام األول على اللغة، فهي اليت  مشًتكة، مفادىا: ان فهم اإلنسان

تعرّب لو عن ىذا الفهم. وتلك رؤية مشًتكة بُت مجيع تبارات الفلسفة النحليلية واجتاىاهتا، 
 وؽلكن إمجال مسات االحتاد التحليلي مبا يأيت: 

 قي.ضرورة الّتخلي عن أسلوب البحث الفلسفي القدمي والسّيما جانبو ادليتافيزي .ٔ
                                                           

 ٖ-ٕنفس ادلرجع، ٗ
 ٖٙ-ٖٗ(، ٕٕٔٓ)القاىرة: دار اجيال، التداولية يف البحث اللغوي والنقدي بشرى البستاين، 5
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 تغيَت االىتمام الفلسفي من موضوع )نظرية ادلعرفة( إىل )التحليل اللغوي(. .ٕ
جتديد بعض ادلباحث اللغوية وتعميقها، السيما مبحث الداللة، والظواىر اللغوية  .ٖ

 ادلتفرعة عنو.
ويتكون االجتاه التحليلي من تيارات فرعية أعلها اللغة االعنيادية عند )مور ورسل و  

تيار اللغة االصطناعية الذي يدرس اللغة الشكلية أو الصورية، وىو االجتاه دلتغنشتاين(. و 
الذي دتثلو الوضمية ادلنطقية بزعامة )كارناب وآير(. وتقوم على التحليل ادلنطقي للجمل 

 ٙوالقضايا اللغوية. وتيار أفعال اللغة بزعامة )سَتل واوسنت( ضمن مدرسة اكسفورد.
داويل زلط اشتغال ىذه التيارات كلها، فقد اىتم منهج ومل يكن ادلنهج الوظيفي الت 

الوضمية ادلنطقية باللغات الصورية ادلصطتعة. وهنض منهج )دافبوس( بشروط الصدق. 
وبذلك خرجت من االىتمام التداويل. فلم يبق ضمن االىتمامات التداولية إال تياران علا: 

–بعض الباحثُت أن بدأيات التداولية  التيار الفلسفي االعتيادي، وتيار أفعال اللغة. ويرى
زامنت نشأة العلوم ادلعرفية. فقد جرى التفكَت يف معادلها يف  -السهما نظرية أفعال اللغة

سياق عقلية جديدة ىي العقلية اليت مكنت من ظهور العلوم ادلعرفة. وؽلكن القول إن 
 .Jما مناقشت )جون اوسنت البداية الفعلية للتداولية تبلورت من أعمال فبلسفة اللغة، السه

Austin ٜٔ٘ٓ  م( يف جامعة ىارفارد. وغلب أن نذكر ىنا أنو مل يفكر يف تاسيس
اختصاص فرعي للسانيات، وإظلا توخى تأسيس اختصاص فلسفي جديد ىو فلسفة اللغة، 
ووضع )أوسنت( وتلميذه )سَتل( نواة التداولية، وطورا من وجهة نظر حتليلية مفهوم )الفعل 

 ي(.اللغو 
م نشر فيلسوف آخر ىو )وبول غرايس( مقاال يف الداللة كانت  ٜٚ٘ٔويف العام  

لو أعلية تارؼلية. وبعد مرور عشر سنوات ألقي )غرايس( )زلاضرات وليام جيمس( ىذه 

                                                           
 ٖ٘-ٖٗنفس ادلرجع، ٙ
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احملاضرات اليت مل تسمع فقط بإحداث تقدم يف مستوى معرفتنا باللغات الطبيعية، وإظلا 
ة اللسانيات، فاكتشاف األبعاد التداولية للغة فتح آفاقا أحدثت تغيَتا طال حىت ىندس

أرحب وأنتج أسئلة جديدة ستكون مسوعا لبلعًتاف بالتداولية بوصفها أحدث حبث أفرزتو 
لغوية أعلية قصوى وادلتعلفة بادلقام –اللسانيات احلديثة، البحث الذي يويل الشروط اخلارج 

واألفعال اللغوية، أوبعبارة التوليديُت أصبحت وادلتكلمُت ومقاصدىم، وحيثيات االستعمال 
 ٚجزءا من دراسة اإلصلاز.

وكانت بداية تطور اللسانيات التداولية بنظرية أفعال الكبلم اليت ظهرت مع جون  
وبعض فبلسفة اللغة من  (J. Searleعلى يد "جون سَتل" )وتطورت ، J. Austinأوستُت 

والنظريات اليت تشكل رلتمعة ما يعرف باللسانيات بعده، لتظهر بعدىا مجلة من ادلفاىيم 
 ٛالتداولية، )أفعال الكبلم، االستلزام التخاطيب، اإلشاريات،....(.

 
 اختالف املعين التداويل والداليل - ج

يف  Charles Morris، ميز الفيلسوف األمَتكي شارلز موريس ٖٜٛٔففي سنة  
علم مقال كتابو يف موسوعة علمية، بُت سلتلف االختصاصات اليت تعاجل اللغة وىي: 

وعلم )وباإلمجال النحو الذي يقتصر على دراسة العبلقات بُت العبلمات(،  الرتكيب
)الذي يدور على الداللة اليت تتحّدد بعبلقة تعيُت ادلعٌت احلقيقي القائمة بُت  الداللة

اليت تعٌت، يف رأي موريس، بالعبلقات بُت التداولية يو(، وأخَتا العبلمات وما تدّل عل
العبلمات ومستخدميها. والذي استقّر يف ذىنو أّن التداولية تقتصر على دراسة ضمائر 

                                                           
 ٖٙ-ٖ٘ ،نفس ادلرجعٚ
 ٓٙٔ(، ٕٔٔٓ)، -العدد السابع–رللة ادلخرب باديس ذلوؽلل، "التداولية والببلغة العربية"،  ٛ
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التكّلم واخلطاب وظريف ادلكان والزمان )اآلن، ىنا( والتعابَت اليت تستقي داللتها من 
 ٜأي من ادلقام الذي غلري فيو التواصل.معطيات تكون جزئيا خارج اللغة نفسها، 

ولكن ىذا التعريف غلعلنا طللط ألنو قاصر ناقص اليربز واليبدي كل حقائق  
التداولية، وقد تتشابك وتتقاطع مع علم الداللة يف دراستها للمعٌت فهي كما عرفها بعض 

قتصر علم الداللة الباحثُت "دراسة كل جوانب ادلعٌت اليت هتملها النظريات الداللية، فإذا ا
على دراسة األقوال اليت تنطبق عليها شروط الصدق، فإن التداولية تعٌت مبا وراء ذلك شلا ال 
تنطبق عليو ىذه الشروط"، فالتداولية تتجاوز علم الداللة إىل كل العبلمات الغوية وغَت 

رلازه، فتجاوز اللغوية، وكل اإلشارات، وكل ما يعنيو القول، وكل ما ؽلكن أن ػلملو بصدقو و 
الداللة الصرػلة إىل ما وراء القول للوصول إىل ادلعٌت، بل تتجاوب مع تفاعل السامع 
وادلتكلم وتواطئهما حلدوث عملية االتصال بكل صلاح، لذلك فقد عرّفها بعضهم على أهنا 
"دراسة جوانب السياق اليت تشفر شكليا يف تراكيب اللغة وىي عندئذ جزء من مقدرة 

، فالتداولية تبحث يف كل ما من شأنو أن يقرب الفهم والتواصل بُت ادلتكلم ادلستعمل
والسامع، فهي تبحث يف السياق ويف كل الظروف االجتماعية والثقافية والتارؼلية والزمنية 
وادلكانية اليت ؽلكن أن تساعد ادلستمع، وحترك كفاءتو ومقدرتو للوصول إىل معاين ادلتكلم 

و، فالسامع يسعى إىل كسر شفرة ادلعٌت ادلوجود يف ذىن ادلتكلم ومقاصده وأغراض كبلم
 ٓٔوىو يف حالة كمون إىل معٌت موجود بالقوة.

إّن توليد الداللة ووضع العبلمات )أي التواصل، يف الواقع(، ؽلكن أن ينقسم إىل  
)وىي  ثبلث عبلقات بينية: العبلقة الداللية )عبلقة العبلمات باألشياء( والعبلقة التداولية

عبلقة العبلمات بادلخاطبُت أو "ادلؤّولُت"( والعبلقة اإلعرابية )وىي العبلقة القائمة بُت 

                                                           
(، ٖٕٓٓ)بَتوت: دار الطليعة للطباعة والنشر، التداولية اليوم علم جديد يف التواصل سيف الدين دغفوس وزلمد الشيباين، ٜ

ٕٜ 
 ٙ-٘(، ٜٕٓٓ)مارس،  ٘، ادلخربرللة "، سحالية عبد احلكيم، "التداولية النشأة والتطور20
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 [...]"التداولية العبلمات نفسها(، وىكذا تتوّلد التداولية نظريا ومنهجيا حسب موريس: 
 ٔٔىي قسم من الدالئلية يعٌت بالصلة القائمة بُت العبلمات ومستعمليها".

 
 التداوليةدرجات  - د

يعترب اذلولندي "ىانسون" أول من حاول التوحيد بُت سلتلف مكونات التداولية؛  
وذلك من خبلل تقسيمو للتداولية إىل ثبلث درجات؛ فكل درجة هتتم بالسياق لكن 

 :توظيفو ؼلتلف من درجة إىل أخرى، وىذه الدرجات ىي
اإلشارية اليت حتيل إىل تداولية من الدرجة األوىل: هتتم ىذه التداولية بالرموز  .ٔ

ادلتكلمُت، والزمان، وادلكان، وكذا بدراسة البصمات اليت تشَت إىل عنصر الذاتية يف اخلطاب 
 واليت تتحدد مرجعيتها وداللتها من خبلل سياق احلديث.

تداولية من الدرجة الثانية: تتضمن دراسة األسلوب أو الطريقة اليت تعرب بوسطتها  .ٕ
تدرس كيفية انتقال الداللة من ادلستوى الصريح إىل ادلستوى  عن قضايا مطروحة، وىي

التلميحي )الضمٍت(، وأىم نظرياهتا: قوانُت اخلطاب، مبادئ احملادثة، احلجاج، األقوال 
ادلتضمنة...وغَتىا. وسياقها موسع ألنو ال يهتم مبظاىر ادلكان والزمان بل يتعداىا إىل 

 االعتقادات ادلتقامسة بُت ادلتخاطبُت.
تداولية من الدرجة الثالثة: وىي نظرية األفعال اللغة ألوستُت، اليت تقيد أن األقوال  .ٖ

ادلتلفظ هبا ال تصف احلالة الراىنة لؤلشياء فحسب بل إهنا نتجز أفعاال والسياق يف ىذه 
 ٕٔاحلالة ىو الذي ػلدد فيما إذا مت التلفظ بأمر، أو هني، أو استفهام، أو غَتىا.

 
                                                           

 ٘ٗ-ٗٗ(، ٕٚٓٓ)سورية، دار احلوار للنشر والتوزيع، التداولية من أوسنت إىل غوفمان. فيليب ببلنشيو. ٔٔ
السيمياء والنص "، -أظلوذجا–حلمادي فطومة، "تداولية اخلطاب ادلسرحي مسرحية "عصفور من الشرق" لتوفيق احلكيم 21

 ٚٛ٘)دون السنة(،  ٘، األديب
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 اض التداوليةأغر مصادر و    -ه

العوامل ادلتعلقة اللغة و  أيضا يراجعون العلوم األخرى بعض متجذرة يف كعلم تداولية 
حتليل و  واألنثروبولوجيا، علم اللغة االجتماعي، فلسفة اللغة يى هاعلومو  باستخدام اللغة

ومن . (deixis)إشارية  ونظرية (discourse analysis) خاصة حتليل اخلطاب-اللسانيات
، علم اللغة االجتماعي من. و الستلزام احلواريوا الكبلمفعل  تداولية يدرسال فلسفة دراسة

 دراسة. ومن اللغةظائف و ، التواصلية، والقدرة اللغة يف االختبلفات مناقشة تداوليةال
اللغوي  التحليل. غَت اللفظيةالعوامل اللغوي و ، والسياق واقعية لغة علم اإلنسان أخبلقيات

 .األقسام البلحقة مناقشتها يفاخلطاب و 
 اليت تقوم الدراسة اشارة اىل للغة عملي أن استخدام قد ذكر السابق يف الوصف 

التداولية  الدراسة من عملي كانت تسمى رلال اليت- ادلتعلقة بو رلال الدراسة .على السياق
 ،(conversational implicature)االستلزام احلواري  (،speech act) الكبلمفعل  ىو

 من رلالكل  .deixis)) اسم اإلشارةو ، presuppositionفًتاض ادلسبق( الالقمْبِئْفًتاض )ا
 ٖٔ:بإغلاز فيما يلي ناقش يف ما سبق الدراسة

 
 فعال الكبلميةأ ( أ

قبل حتديد مفهوم الفعل الكبلمي نشَت إىل أن الًتمجات اختلفت يف ادلصطلح بُت  
الفعل الكبلمي، والفعل القويل، والفعل اللغوي، ويتعمق ىذا االختبلف يف مكونات الفعل 
الكبلمي، سيما الفعل اإلصلازي والفعل التأثَتي، ونشَت إىل أننا نستخدم الفعل الكبلمي  

والفعل التأثَتي  (،illocutionry act)والفعل اإلصلازي ترمجة للفعل  (،speech act)كًتمجة 

                                                           
13

Abdurrahman, Pragmatik; “Konsep Dasar Memahami Konteks Tuturan”, Lingua, Volume 1, 

Nomor 2 (desember, 2006), 125 
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وعند االقتباس سنبقى على الًتمجة كما يفضلها  (،perlocutonry act)ترمجة للفعل 
 ٗٔصاحبها.
الفعل الكبلمي ىو كل ملفوظ يقضي التلفظ بو يف شروط معينة، إىل حدث أو  

، وقد تكون غَت لغوية، "وقد فرق أوستُت بُت فعل، ينتج ىذا الفعل آثارا قد تكون لغوية
 ثبلثة أنواع أساسية ؽلكن من خبلذلا إصلاز شيء ما من خبلل التلفظ". وىي على التوايل:

 (locutonry act) فعل القويلال .ٔ

وىو عملية اإلنتاج الصويت والًتكييب والداليل للملفوظات، فقولنا "اجلو مجيل" يشكل  
كب ىذه األصوات بشكل يقضي إلكساب اجلملة داللة ملفوظا يتشكل من أصوات تًت 

 معينة.
 (illocutonry act)الفعل اإلصلازي  .ٕ

يرى أوزولد ديكرو أنو "من الصعوبة إن مل نقل من ادلستحيل تقدمي تعريف للفعل  
اإلصلازي"، ومع ذلك ؽلكن القول إن ىذا الفعل ىو نتاج الفعل السابق وىو "الفعل 

 )...( وىو القيام بفعل ضمن قول شيء".اإلصلازي احلقيقي 
 (perlocutonry act)الفعل التأثَتي  .ٖ

"أو فعل بواسطة القول "إن الفعل اإلصلازي ػلدث أثرا معينا على ادلخاطب، كأن  
يستجيب ادلخاطب مثبل لؤلمر بغلق النافذة أو فتح الباب، وىو صورة من صور حتقق الفعل 

 اإلصلازي.
أن الفعل اإلصلازي يتعلق بادلرسل، أما الفعل التأثَتي فإنو "وصلد يف ىذه النظرية  

يتعلق بادلرسل إليو، ألنو يتوجو إليو، وقد ال تكتمل دائرة التأثَت فيو إال عند حدوث رد فعل 
 من ادلرسل إليو".

                                                           
-ٕٛٓٓشيًت رحيمة، "تداولية النص الشعري مجهرة أشعار العرب ظلوذجا"، )رسالة الدكتورة، جامعة احلاج خلضر باتنة،  ٗٔ

ٕٜٓٓ ،)ٜٔٗ 
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وادلبلحظ على نظرية أفعال الكبلم، أن األفعال الثبلثة )القويل، اإلصلازي والتأثَتي(  
افر لتشكيل الفعل الكبلمي، فإنو "يضيق أحيانا ليعٍت الفعل اإلصلازي، أو وإن كانت تتض

قوة الفعل اإلصلازي فقط". غَت أن الفعل التأثَتي، يف تصورنا ال يقل أعلية عن الفعل 
اإلصلازي، فإذا كان الفعل التمريري )االصلازي( ىو وحدة ادلعٍت يف االتصال و حُت يقول 

ول توصيل ما يعنيو للسامع، فإذا أفلح سيكون قد أدى فعبل دتريريا ادلتكلم شيئا ما )...( ػلا
)إصلازيا(، إننا يف الواقع نسلم من جهة أخرى، بأعلية الفعل التأثَتي، ألن معيار فبلح فعل 
ادلتكلم ىو األثر الذي سيظهر على السامع، إذن الفعل التأثَتي ىو فرصة للوقوف على 

 ٘ٔفعل اإلصلازي.سبلمة وصول الرسالة أو سبلمة ال
 
 االستلزام احلواري  ( ب

إىل إيضاح االختبلف بُت ما  –أحد ادلنظرين للتداولية  –Graceلقد عمد جرايس  
 وما يقصدىو: ما تعنيو الكلمات والعبارات بقيمها اللفظية،  فما يقاليقال وما يقصد، 

ىو: ما يريد ادلتكلم أن يبلغو السامع على ضلو غَت مباشر، اعتمادًا على أن السامع قادر 
على أن يصل إىل مراد ادلتكلم مبا ػلتاج لو من أعراف االستعمال ووسائل االستدالل. 
ونتيجة ذلذا كان يفرق بُت ادلعٌت الصريح وبُت ما حتملو اجلملة من معٌت متضمن فنشأت 

 .تلزامعنده فكرة االس
ورأى جرايس أن االستلزام نوعان، استلزام عريف واستلزام حواري. فاالستلزام العريف  

ىو قائم على ما تعارف عليو أصحاب اللغة من استلزام بعض األلفاظ دالالت بعينها ال 

                                                           
 ٔ٘ٔ، نفس ادلرجع٘ٔ
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تنفك عنها مهما اختلف هبا السياقات وتغَتت الًتاكيب. أما االستلزام احلواري فهو متغَت 
 ٙٔبتغَت السياقات اليت يرد فيها.دائما 

 
 اسم اإلشارة ج(

 ضمَتأن اسم اإلشارة مستويا ب( ٕٛٛ:ٜ٘ٛٔ)( Sudaryantoسودريانتو ) ويقول 
. جدا واضحةوادلتكلم  والرابطة باحلال ،ىل احلال جداإ اسم اإلشارةربطت  أواإلشاريات 

 a deitic word is one take some element of its " أن على تنص اليت آخر رأي وىناك
meaning from the situation of the utterance in with it is used" (اليت الكلمات 

 (.استخدامو عند الكبلم من حالة يف ادلعٌت بعض تأخذ

 أو إشارياتأن  أيضا( ٖٗ:ٜٜٜٔ) Djajasudarma يقول، ليون رأي نقبل عن 
 أو والعمليات واألحداث غراضواأل األشخاص حتديد مكان وىوية يتم اسم اإلشارة ىي

، ادلكان والزمان أبعاد ما يتعلق إليها يف اليت أحيلت أو مناقشتها، األنشطة اليت غلري
ؽلكن أن  اإلشاريات جهود .()ادلخاطب لتتحدث معو أو الذين متكلمفيو وعندما حتدث 

 أو ،النحويةوجو العبلمة ، الزمانية ،الضمائر، أمساء األعبلم ،ضمَتي الشخص يكون
 ادلستمع إىل وّصل القول كلمُتادلت يف مناقشة من حقيقة أن دور تعيُت ويستمدادلكانية. 

الضمائر و ، شخصاالسم ال، ضمَتي شخص :ما يلي أو ادلساعدة(، ادلخاطب)
 ٚٔ.ادلساواةقدم  اليت تديرىا التعيينفي اللغة، فإن وظيفة وبالتايلاإلشاريات. 

 
                                                           

لعابدين، "االستلزام يف اللغة الصرفية )دراسة وصفية داللية("، البحث اجلامعي، اجلامعة اإلسبلمية احلكومية موالنا زين ا ٙٔ
 ٚٔ-ٙٔ(، ٕٓٔٓمالك إبراىيم ماالنج، 

17
 Roely Ardiansyah, “Penggunaan Deiksis dalam Bahasa Indonesia”, Humaniora Sains, 1, 

(November, 2012), 14-15 
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 presupposition( ادلسبق فًتاضالاالقمْبِئْفًتاض ) ( د
اىتم الفبلسفة لفًتة من الزمن حبالة مجل مثل: ملك فرنسا اصلع. السؤال ىو ما اذا   

 كان باالمكان القول ان ىذه اجلملة خطأ لو مل يكن فعبل يف فرنسا ملك.
اجلملة تؤكد امرين: يف فرنسا ( ان ىذه ٜ٘ٓٔيقول رأي طرحو اصبل برتراند رسل ) 

 ملك، وادللك اصلع. وبالتايل، فان مل يكن يف فرنسا ملك، فان اجلملة خطأ.
( يقول سًتوسن انو باستعمال تعابَت مثل ٜٗٙٔيوجد حل بديل يرتبط بسًتوسن ) 

ملك فرنسا )تعابَت اشارة( فإن ادلتكلم يفًتض ان بامكان السامع ان ػلدد الشخص او 
يدور حولو الكبلم. فالسامع ال يكون متأكدا من ان الشخص اوالشيء الشيء الذي 

الشيء غَت موجود، كان  موجود، بل انو قبيفًتضو اويفًتض وجوده. فان كان الشخص او
ىناك فشل يف القبئفًتاض، ولن تكون اجلملة خطأ. اهنا غَت صحيحة وغَت سلطوءة. وتوجد 

ىذا، فان احلكم نفسو ينطبق على اجلملة ادلنفية: (( اضافة اىل احلقيقة-فيها ))فجوة قيمة
ملك فرنسا ليس اصلع. ىذه اجلملة ايضا ليست ذلا قيمة حقيقية )اال اهنا ستكون صحيحة 

 ٛٔحسب الرأي االول، اذاهنا ستنكر البيان ادلخطوء القائل ان ملك فرنسا موجود(.
روده يف اجلملة كليا فان احلالة احملددة ىي حالة العنصر الذي يتقرر و ومرة أخرى  

"بواسطة نص العناصر االخرى يف اجلطة. ومثال للتحديد الكلي يف ىذا ادلستوى ىو ورود  
وكما سنرى  I bit him with my false teethكلمة اسنان يف )عضضتو مطقم اسناين( 

( فان ىذه اجلطة نوع مهم دالليا "من انواع االفًتاضات ادلًتابطة توافقيا" ٖ_٘_ٔبعدئذ )
syntagmatic presuppositions  واليت ىي عادة ما تكون كامنة اال اهنا تربز عند ما حتتاج

                                                           
 ٖٜٔ-ٕٜٔ(، ٜ٘ٛٔ)دون ادلطبع: حقوق الطبع والنشر زلفوظة للجامعة ادلتضرية، علم الداللة رليد عبد احلليم،  ٛٔ
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الكلمة طقم اىل سند ضلوى. وان مل تظهر الكلمة اسنان مطلقا "يف مجل غَت تلك اليت تقرر  
 ٜٔبنصها، فلن يكون ذلا معٌت يف االنكليزية، ولن يقول الداليل عنها شيئا". كليا"

 
 (Deixisارة )تعريف اسم اإلش - و

 نتستطيع أ الكلمات أو ادلنشآت اليت ىو أحد أعراض الداليل يفاسم اإلشارة  
تصنف تقليديا اسم اإلشارة تنقسم  ٕٓ.حملادثةا سياق بالًتجيحمن خبلل النظر فقط فسر ت

قلت، ىنا، اآلن، على سبيل ادلثال، مل  ٕٔإىل اسم اإلشارة الشخصية، ادلكانية، والزمانية.
أصبح يكن لديك مرجعية ثابتة، ولكن ختتلف اعتمادا على رلموعة متنوعة من األشياء. 

إشارة  لديها ىناكلمة. كلمة اليقول  من واضحة بعد ادلعروف الذي أناة عا من كلممرج
  تلك مىتأيضا معروف عندمااآلنحقيقية يف معرفة بعد ما قيل الكلمة. وبادلثل، فإن كلمة 

على عكس  .اإلشاري )عنصر(كلمة تلفظ. وبالتايل فإن الكلمات أعبله تشمل الكلمات 
بيوتر. من يقول، يف أي مكان، مو الكوالكراسي والسيارات و  كتباحلال مع كلمات مثل ادل

 ٕٕ.، ىذه الكلمات ذلا اشارة واضحة وثابتةيف أي وقت
ىو مصطلح فٍت )من اليونانية( إىل واحدة من  اسم اإلشارةأن ب وتعريف اآلخر 

 .' من خبلل اللغةإشارة' يعٍت اسم اإلشارةاألشياء األساسية اليت نقوم هبا مع الكبلم. 
 أغراض. عند تعيُت اسم اإلشارةتسمى ب" إشارةادلستخدمة الستكمال " سانياتوشكل الل
عبارة )ىو( لئلشارة إىل شيء يف  اسم اإلشارة، "ما ىو؟"، َث استخدام ُتسألتغريب و 

ت وكان .(indexicalؤشر )مبأيضا تسمى أحيانا العبارات اسم اإلشارة سياق فجأة. و 
                                                           

حليم حسُت و  (. ٜٛٙٔعلم الداللة الفصبلن التاسع والعاشر من كتاب: مقدمة يف علم اللغة النظرى )، رليد عبد احلليمٜٔ
 ٔٗ-ٓٗ(، ٜٓٛٔكاظم حسُت )دون ادلطبع: دون الطبع، 

20
Abdurrahman. Pragmatik; Konsep Dasar Memahami Konteks Tuturan. (Lingua, Volume 1, 

Nomor 2, Desember 2006), 125 
21

Kris Budiman. 1999. Kosa Semiotika. Yogyakarta: LKiS. Hal: 20 
22

Abdurrahman. Pragmatik; Konsep Dasar Memahami Konteks Tuturan. (Lingua, Volume 1, 

Nomor 2, Desember 2006), 125-126 
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 الشخص يُت، وؽلكن استخدامها لتعاألوىل اليت تتحدث باألطفالاألشكال  تعبَتات بُت
ادلكانية  اسم اإلشارةب (، أو لتعيُت مكان"kuيل " ،"muلك "شخصية )ال اسم اإلشارةب

 لتفسَت ادلستقبل(.الزمنية )اآلن، يف وقت  باسم اإلشارة ُت الوقتيعت)ىنا، ىناك(، أو ل
ستمع يف نفس السياق. ، وكلها تعتمد على تفسَت تعبَت عن ادلتكلم وادلاإلشاريات ذلك

( يسهل فهمها ٔمرافق زلادثة شفهية كما يف ادلثال ) اسم اإلشارةالتعبَت بأن ىذا صحيح، 
 لآلخرين الذين مل يكونوا ىناك. البيان إىل تفسَت ػلتاج، ورمبا حاضرينع م
(ٔ) I’ll put this here. 

  )أنا وضعت ىذا ىنا(.
 األدراج يف أحد مفتاح مكرر ادلنزل بأنو سيضع زىرةإىل  قال عمرأن ، سوف نفهم طبعاو )

 (.يف ادلطبخ
، واليت تتميز ادلتكلمق شكل ادلرتبطة السيايشَت إىل اسم اإلشارة  من الواضح أن 

يف و  متكلم"." و "بعيدا عن ادلتكلمب من يقر اسم اإلشارة " بشكل أساسي بُت العبارات
 '،'ىذا ، ىو(proksimalاألقرب )صطبلحات ادلأو  "ب من ادلتكلميقر "اللغة اإلصلليزية، 

'، ذلك'، ىو (distal) أو ادلصطلحات البعيدةتكلم" عيدا عن مب" اآلن'، يف حُت أن '،'ىنا'
 ، أو مركزمكان ادلتكلممصطلح ك ىاتفسر  األقرب عادة . مصطبلحات'يف الوقت '،''ىناك

إىل نقطة أو ظرف ػلدث عندما  اآلن' من ادلفهوم عموما باعتباره إشارة'، حىت اسم اإلشارة
، ولكن يف تكلم"البعيدة "بعيدا عن م مصطلح يظهر وبُت ذلك، .ادلتكلم يف ادلكان كبلم

 بعيدا عن ادلتكلم""و"قريب من ادلتكلمبعض اللغات، وؽلكن استخدامها للتمييز بُت 
من " للكلمة أقرب مساء" تعرب بالكلمة" ذلكيف اللغة اليابانية، ضمَت "و  ."وادلخاطب
بل يف ىم"، " كلمةادلخاطب" تعرب بال بعيدا عن ادلتكلم و ذلككلمة "لل، و ادلخاطب
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تعرب بالكلمة  كلم"ىذا ىو قريب من ادلت" قرب يعٍتيستخدم ألثالثة ال ادلصطبلح
""kore.ٕٖ 

 
 اسم اإلشارة الشخصية (1

 اليونانية كلمةلمن اترمجة  مثل persona البلتينيةأصلها من  شخصية مصطلح 
prosopon ،ص/ مشّخصة يستخدم الذي قناع) "القناع" نهامع  أو دور أيضا يعٍت (،مبُشمخِّ

ص/ مشّخصة.الذي امحلو  الطّبع  الوقتيف ذلك  مصطلح الشخصية اللغويُت اختار مبُشمخِّ
 ٕٗ.اللغةاأللعاب و  اللغوية بُت أحداث نظرا لتشابو

 ٕ٘وىي دتثل الضمائر الدالة على ادلتكلم وادلخاطب سواء أكانت متصلة أم منفصلة. 
 "أوىل" شخصية :ادلشاركُت أدوار تعريف بالرجوع إىل أن يعرف شخصيةال الطبقة بوضوحو 

 يستخدم "الثانية" شخصية .اخلطاب موضوع نفسو على أنو لئلشارة إىل ادلتكلم يستخدم
 البضائع، أو لئلشارة إىل األشخاص يستخدم الثالثة""شخصية و  .ادلستمع لئلشارة إىل
بعض  ، ىناكبل ىناو  .بسيطة مبا فيو الكفاية القلة ىذه .ادلستمعادلتكلم و غَت  باإلضافة إىل

 .اىل شرح اليت حتتاج شخصيةال بالطبقة التقليدية ادلتعلقة ادلناقشة يف األشياء
وينبغي أن يكون  .يف عدة طرق يةوثان ب التمييز مع أوىلجت" ةلثاثالشخصية " 

ال تكون دتكن مشار إليها  اليتوغَتىا  شخصأن األعلى م وادلستمع يف ىذا الوضع، ادلتكل
 طبقةوىذا يعٍت أن ىذه ال .ًتك مل حتددتكن أيضا أن دت اموجودة يف حالة الكبلم، ولكنه

أخرى مثل 'بالطبع' أو 'غَت زلدد' و 'بالقرب  طبقاتثالث قد تنضم مع الشخص المن 
 (."القرب"، كما سنرى، وتعرف مع اإلشارة إىل ادلشاركُت مشارك طبقات) 'بعيد'من' أو 

                                                           
23

George Yule. 2014. Pragmatik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal: 13-15 
24

Risty Sugidiyanti Zahara. 2011. Deiksis dan Pemahaman Teks Narasi Bahasa Arab (Telaah 

Novel al-Karnak Karya Najib Mahfudz). Tanggerang Selatan: LSIP (Lembaga Studi Islam Progesif). 

Hal: 41 
 ٛٔ(، ٜٕٓٓ)مارس،  ٘، رللة ادلخرب"، سحالية عبد احلكيم، "التداولية النشأة والتطور15
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، شخص (someone) لشخص ما، خبلفا (it) و، (she) ، ىي(he) ىو اإلصلليزيةضمَت 
اللغة الًتكية ملحوظ أحكام يف . و غَت زلدد( something)، وشيء (somebody) ما

( وكذلك أشاروا، ادلفعول بو)يف  األوىل والثانية الشخصية واجد )مع الحقة( يفالطبقة ب
 وىلألاألشخاص ا ضمَت ولكن، .sen-i '، 'لكben-i قارن، 'يل'ليست إلزامية، ألمساء: 

 ٕٙ.باللغة الًتكية يعادل اليت رائضم باللغة اإلصلليزية ال يقل بالتأكيد من أي ةوالثاني
يف احلادثة اللغة. تتكون دراسة شخصية على  ادلشاركدور وفقا لتثبت اسم اإلشارة  

فتسمى ىنا الضمائر، وكل من  (.P3(، الغائب )P2(، ادلخاطب )P1ثبلثة أنواع: ادلتكلم )
عبلمات اجلمع والتأنيث وغَتىا، فاذا جردناىا من تلك العبلمات ومن مع ىذه يتصرف 

مقطع  ادلتكلم. فضمَت النون الىت تلحق هبا يف بعض اللغات، ظهرت ادلشاهبة بينها كلها
حلقى زلصور بُت الياء والكاف، فهو يف العربية الياء أو احلاء وتظهر يف اجلمع )ضلن(. وأما 

فهو حرف التاء يف سائر اللغات .. يزات اجلنس والعدد، ضمَت ادلخاطب اذا جترد من شل
)والتاء والسُت  suويف اليونانية  tuففي العربية وأخواهتا، التاء يف انت ويف البلتينية 

أما الغائب فاألصل فيو اذلاء يف اللغات الشرقية وما تتبادالن(، وكذلك يف بعد اللغات. 
 ٕٚيقابلها يف اللغات األخرى.

 بصفة ة )سلاطب( مراجعهاالثاني يةالشخصو اسم اإلشارة الشخصية األوىل )متكلم(  
 ة أي سلاطبالثاني يةالشخصو الشخصية األوىل أي متكلم مرجعية  أن عٍتتوىذا  .ياتإشار 

اليت مرجعية  شخصية نوع من يى)غائب(  ةالثالث ية، فإن الشخص. بلوضع احملادثات يف
 ٕٛبصفة غَت إشاريات بينها.

                                                           
26

 John Lyons. 1995. Pengantar Teori Linguistik (Introduction to Theoretical Linguistics). 

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal: 270-271 
 ٖٗ)القاىرة: دار اذلبلل، دون السنة(، الفلسفة اللغوية وااللفاظ العربية جرجى زيدان، ٕٚ

28
 Risty Sugidiyanti Zahara. 2011. Deiksis dan Pemahaman Teks Narasi Bahasa Arab 

(Telaah Novel al-Karnak Karya Najib Mahfudz). Tanggerang Selatan: LSIP (Lembaga Studi Islam 

Progesif). Hal:41 
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يتكون من اثنُت من و  إىل متكلم، سلاطب، وغائب يشَت الذي سمالا ىو ضمَت 
 تكون ملزمةس،أما الفعلو ٜٕضمَت ادلنفصل.و ضمَت ادلتصل  وىي، يةصرفال األشكال

 جدول ىو هناى .جدا ترتبط ارتباطا وثيقا زمانيةوال شخصيةال لك اسم اإلشارةلذابضمائر. و 
 ٖٓمن ضمَت ادلتصل وضمَت ادلنفصل:

 
 الفعل ادلضارع نصب متصل رفع متصل رفع منفصل 

 -أ ى تُ  أنا ادلتكلم
 -تم  كم  تم  أنت ادلخاطب
 ين-ت كِ  تِ  أنتِ  ادلخاطبة
 -ي ُو - ىو الغائب
 -تم  ىا - ىي الغائبة

 -ن نا نا ضلن ادلتكلمُت
 ون-ت كم مت أنتم ادلخاطبُت

 ن-ت كنَّ  تنَّ  أننتَّ  ادلخاطبات
 ون-ي ىم وا ىم الغائبُت

 ن-ي ىنَّ  ن ىنّ  الغائبات
 

  
 
 

                                                           
29

Ibid: 42 
 ٘ٔٔاىرة: دار اذلبلل، دون السنة(، )القالفلسفة اللغوية وااللفاظ العربية جرجى زيدان، ٖٓ
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 اسم اإلشارة املكانية (2
 مركز .اللغةيف حال  تبعا شلُمثَّل إىل ادلوقع الشكل عطيت اسم اإلشارة ادلكانية ىي 

الذي قريبو كان (، وادلproksimalادلكان الذي قريبو مبتكلم يسمي بؤلقراب )، اإلشاريات
 ٖٔ.(distal) البعيدة يسمى متكلم بعيدة عن أومبخاطب وغائب 

ودتثلها بصورة عامة ظروف ادلكان ويعتمد استعماذلا وتفسَتىا على معرفة مكان  
ادلتكلم، وقت التكلم أو على مكان آخر معروف للخطاب أو للمخاطب والسامع، ولعل 

 ٕٖأكثر اإلشاريات ادلكانية الواضحة ىي: ىذا، ذلك. وظروف ادلكان: ىنا، ىناك، حتت.
 يظهر وىي، يةكانادل اسم اإلشارةب ارتباطا وثيقا اليت مت ذكرىا ادلسافةالفكرة عن  
باستخدام  ادلعاصرة اإلصلليزية، واللغة فرق جوىري ذلذا .واجلسم بُت الشخص العبلقةمكان 

 اللهجات،، ويف بعض القدؽلة النصوص، ولكن يف "ىناك" و "ىنا" من كلمة البيان اثنُت
 على الرغم .أكثر من ذلك بكثَت اسم اإلشارة التعبَتات رلموعة من ؽلكن العثور على

يف " )hither ىنا"كلمات مثل،  تستخدم أن ال تزال (تكلممن مأبعد ) "yonder ىنالك"
. أيضا مل تستخدم كان يبدو اآلن (ذلك ادلكانمن " )thenceك و "ىنا (ىذا ادلكان

تكلم. م بعيدا عن واحلركة ادلتكلم معٌت التحرك ضلو تتضمن األخَتة واثنُت من كلمة البيان
اسم  عٍتماحتوى على اذىب،  و تأيت مثل احلركة، اإلجراءات تدل األفعال اليت بعض

( إىل الفراش/ إىل الفراشتأيت ) ادلتكلم إىلالتحرك  مبناسبة كلمات استخدمت إذا اإلشارة
(come to bed/ ketempat tidur) ذىاب/ اىل الفراش الذىاب( تكلممن م أو بعيدا 

 ٖٖ.(go to bed/ pergi tidur) )النوم
 من وجهة، أن ادلكان، نضع يف اعتبارنا يةكانادل اسم اإلشارة، عند النظر يف بل ىناو  

 غالبا ما، منازذلم بعيدا عن مؤقتا متكلم .جسدياعقليا و  إعداد وؽلكن ادلتكلمُت، نظر
                                                           

31
Ibid: 52 

 ٜٔ(، ٜٕٓٓ)مارس،  ٘، رللة ادلخرب"، سحالية عبد احلكيم، "التداولية النشأة والتطور11
33

George Yule. 2014. Pragmatik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal: 19 
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 .ادلوقع ذلكيف  موجودة كانت لو فيزياء(،ال ادلسافة) موقع ادلنزل بقصد 'ىنا' الرتداء تستمر
"بعد سأأيت"  ذلك ادلكان يف قبل ادلكان ليكون يف نفسو على ختيل قادرا كلمادلت يبدو كما

 ُتبن حتل العقدة تكون أ يةكانادل اسم اإلشارةو  ٖٗ.)حركة إىل وجهة ادلكان ادلخاطب(
ألن ، على سبيل ادلثال، ذلكويرجع  زمانية.ال اسم اإلشارة وينطبق على ادلستوي ادلعلمات

أو  أغراض مكان وضع على ادلرجع ادلطلق .ادلطلق والنسيب ؽلكن أن يكون مكانإشارة إىل 
 يف واألماكن شخاصاأل يضع مرجع نسيب، يف حُت أن واسعة خاصة أو طول على شخص

 ٖ٘.بادلتكلم فيما يتعلقو  عبلقتها ببعضها البعض
 يةالزمان اسم اإلشارة ، وظيفةمشاىدتووعلى الرغم من التشابو واضحة اليت  
أيضا مبثابة الفضاء يف سياق واحد، ومبا أن  مستويا اللسانيات، ولكن التعبَت عن يةوادلكان

" و this( "demonstrative) ادلؤشروىذا ينطبق على ضمَت  .الوقت يف سياقات أخرى
"that"  تلك ذلك" و ىذا ىذه"" ىيأو إذا كان يف شكل العربية". 

يف  ادلكانية اسم اإلشارة يست العناصر الوحيدةل . ادلؤشرذكرىا أعبله كمثال اليت 
من خبلل استخدام الفعل  ادلكانية اسم اإلشارة ظهوراخلطاب أيضا  أدى ىذا .مثال ذلك
 على سبيل ادلثال، "تأيت -بعض األفعال احملددة اليت تظهر احلركة  (".going) "الذىاب

(come)و "الذىاب " (go ")–تحرك فيما يتعلق ادلصدر أو اليت ت غراضإىل األ يشَت
من ادلصدر  حركة ادلتكلم ترميز دلذكور أعبله، والفعل "يذىب"يف اخلطاب ا.وادلقصد نسبال

عند  ُتكلمادلتادلؤشر عندما تتم  -ل ادلوجهة للكلمة على ىذا ادلصدر فعال .إىل الوجهة
 ٖٙ".(come) ىدف معُت "تأيت إىلتناقض مع األفعال مثل ادلوجهة يف  - ادلصدر

                                                           
34

 Ibid: 19-20 
35

Louise Cummings. 2007. Pragmatik Sebuah Perspektif Multidisipliner. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. Hal: 37 
36

Ibid: 38-39 
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اسم اإلشارة نظام الضمَت ادلؤشر ، (Holesرأى ىوليس )، العربية اللغة ولكن يف 
(: ىذا، ىذه، proksimalوىو من األقرب ) بوظيفة النعيت والضمَت العربية اللغة يفادلكانية 

: ذلك، تلك، اوالءك، ذانك، (distalالبعيدة )ىؤالء، ىاذان، ىاذين، ىاتان، ىاتُت، ومن 
 ٖٚذينك، تانك، تينك.

 .زماينّ و ، مؤشر، موقع وىي، إىل ثبلثة أقسام ادلكانية نقسم اسم اإلشارة، توبالتايل 
 متكلممن  بعيدو  كما ىنا متكلم ادلوقع قريب من أنب مكان يشَت إىلموقع ىو احلال الذي 

 األقرب مثل ،بعيدتقع بالقرب و  الدولة اليت تظهر يف ادلثال ىناك. وأما مؤشر ىو كما
(proksimal)،والبعيدة : ىذا، ىذه (distal)ادلكان يشَت : ذلك، تلك. وأما الزماين ىو 

 ٖٛيف الوقت مباشرة القول.
  

 اسم اإلشارة الزمانية (3
يف حال ُت كلمادلت مّد الوقت كمثل يقصدتعطي شكل يف ىي  اسم اإلشارة الزمانية 

الوقت  ."وقت"أعرب من حيث  اسم اإلشارة الزمانية ىذايف العديد من اللغات،  .اللغة
الوقت  ومع ذلك، ؽلكن .اآلنادلركزي أصبحت نقطة مرجعية للوقت الذي ىو يف األساس 

 صفاهتابيان الزمانية . أن يستند إىل ادلاضي وادلستقبل القول يف الوقت اإلشاري الذي يثبت
 والوقت بعدالقول  قبل ، والوقتالقول الوقت إىل كلمىو يشَت ادلتإذا كان ادلقياس  إشارية
ختصيص الوضع يف الوقت ادلناسب أو وضع األحداث يف جوىرىا ىو مفهوم  القول.
ومع ذلك، ألنو يقوم  .كل لغة ذلا طريقة سلتلفة لتحديد الوضع يف الوقت ادلناسب .الداليل

وكيف يكون موجودا على الوضع يف  الوقت موقع ، وىي مستوى دقةُتعلى اثنُت معلمات

                                                           
37

Risty Sugidiyanti Zahara. 2011. Deiksis dan Pemahaman Teks Narasi Bahasa Arab (Telaah 

Novel al-Karnak Karya Najib Mahfudz). Tanggerang Selatan: LSIP (Lembaga Studi Islam Progesif). 

Hal:52-53 
38

Ibid: 53 
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التقومي والظروف  على حساباتة إشاري غَتأن بيان اسم اإلشارة الزمانية  .الوقت ادلناسب
ومساء وغَت ذلك.  وهناراساعة، مثل اسم اليوم والشهر والسنة، صباحا  ٕٗيف الدور لفًتة 

شكل  إحدى منو كأداة لغوية أن يضع األحداث على خط الزمن ى  (كاال) والوقت
 وياللغ الفكرة الزمنعرب عن يان وىو، الصرفية الطريقةعلى أساس  اليت حصلتالنحوية 

الفعل تضمُت  ، الوبالتايل ٜٖادلضارع". اضي والفعلادل طريقة الفعليف الالفعل  مقوس بصفة
 .البحثية ىذه الدراسة يف األمر

التبس األمر على ادلتلقُت،  ودتثلها ظروف الزمان بصورة عامة، فإذا مل يعرف الزمن 
 ٓٗوقد تدل العناصر اإلشارية على الزمان الكوين والنحوي.

الرسم  على ؽلكن وضعها الذيث ، واحلديف ادلاضي حدث احلدث الذي تصوير 
وضع  ،يف ادلستقبل ػلدث، إذا كان وبادلثل. (P<0) نقطة الصفر من إىل اليسار البياين

 ٔٗ.(P>0) األؽلن الصفر على ثمثل ىذه احلد

 

                                                           
39

 Ibid: 47 
 ٛٔ(، ٜٕٓٓ)مارس،  ٘، رللة ادلخرب"، عبد احلكيم، "التداولية النشأة والتطور سحالية ٓٗ

41
Risty Sugidiyanti Zahara. Deiksis dan Pemahaman Teks Narasi Bahasa Arab (Telaah Novel 

al-Karnak Karya Najib Mahfudz). Hal: 49 

 0   مضارع ماضى
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 الثالث الفصل

 عرض البيانات وحتليلها

 

)دراسة  ة ُب سورة النورىذا الفصل تبحث الباحثة عن حتليل استخداـ اسم اإلشار   
اسم اإلشارة الشخصية، ادلكانية،  كظائفك  شكاؿلية تداكلية(. كتبُت الباحثة عن احتلي

 الزمانية ُب تلك السورة.

 حملة عن سورة النور - أ
ذكر النور فيها، فقد تكرر ُب ىذه السورة سبع مرات، ُب مسيت سورة النور لكثرة  

    ٔقولو تعاىل:          
 .كقولو تعاىل: ٕ

               ٖ كقولو تعاىل:          

        
ٗ

 

ابتدأت السورة ببياف حد الزنا كتفظيع ىذه الفعلة كتقطيع ما بُت الزناة كاجلماعة ك  
ادلسلمة ٍب بياف حد القذؼ كعلة التشديد فيو. كاستثناء األزكاج من ىذا احلد مع التفريق 

 بُت الزكجُت بادلالعنة.
ت ىذه الفقرة بتقرير مشاكلة اخلبيثُت ٍب ذكرت حديث اإلفك كقصتو، كانته 

للخبيثات، كمشاكلة الطيبُت للطيبات. ٍب تناكلت كسائل الوقاية من اجلرمية، فبدأت بآداب 
                                                           

 ٕٔٛ (،ٕٙٗٔ ،اجلوزمدار ابن  :الدماـ)سورة القراف كفضائلها منَتة زلمد ناصر الركسرم، ٔ

 ٖ٘سورة النور:  ٕ
 ٖ٘سورة النور:  ٖ
 ٓٗسورة النور:  ٗ
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البيوت كاالستئذاف على أىلها، كاألمر بغض البصر كحفظ الفرج كاحلض على إنكاح 
حبائل الشيطاف األيامى كغَتىا. كذمت السورة أحواؿ أىل النفاؽ كحذرت من الوقوع ُب 

كضربت ادلثل ذلدل اإلمياف كضالؿ الكفار، كالتنويو ببيوت العبادة كالقائمُت فيها، كختلل 
كصف عظمة هللا تعاىل كبدائع مصنوعاتو كما فيها من منن على الناس، كقد أردؼ ذلك 

زاء ذلك بوصف ما أعد هللا للمؤمنُت، كأف هللا عليم مبا يضمره كل أحد، كأف ادلرجع إليو كاجل
 ٘بيده.

كتسمى سورة النور كما كردت عن الرسوؿ صّلى هللا عليو كسّلم فعن رلاىد قاؿ:  
قاؿ هللا صّلى هللا عليو كسّلم: ))علموا رجالكم سورة ادلائدة كعلموا نساءكم سورة النور((. 

ُب أقواؿ بعض الصحابة كابن عباس كابن الزبَت كعمر بن اخلطاب رضي هللا عنو. ككردت 
رثة بن مضرب قاؿ: )كتب إلينا عمر بن اخلطاب أف تعلموا سورة النساء كاألحزاب فعن حا

كالنور(. كعن ابن عباس رضي هللا عنهما قاؿ: ))أنزلت سورة النور بادلدينة((. كعن ابن 
 ٙالزبَت مثلو. كبذلك مسيت ُب ادلصاحف ككتب التفسَت كالسنة.

كن من بياف النور اإلذلي بالتمثيل، قاؿ ادلهاميي: ))مسيت هبا الشتماذلا على ما أم 
 ، كىي من أعظم مقاصد القرآف((.ااهتادلفيد كماؿ ادلعرفة ادلمكنة لنوع اإلنساف، مع مقدم

كفضل من سورة النور كىي "عن أيب بن كعب عن رسوؿ هللا صّلى هللا عليو كسّلم  
نة فيما قاؿ: ))من قرأ سورة النور أعطي من األجر عشر حسنات بعدد كل مؤمن كمؤم

 ٚمضى كفيما بقي((".
 
 

                                                           
 ٕٓٛ ،(ٕٙٗٔ ،اجلوزمدار ابن  :الدماـ)سورة القراف كفضائلها منَتة زلمد ناصر الركسرم،  ٘
 ٕٔٛ-ٕٓٛجع: نفس ادلر  ٙ
 ٕٕٛجع: نفس ادلر  ٚ
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 تعريف سورة النور .1
يذكر فيها النور بلفظو متصال بذات هللا: ))هللا نور السموات  ىذه السورة النور 

كاألرض(( كيذكر فيها النور بآثاره كمظاىره ُب القلوب كاألركاح؛ ممثلة ىذه اآلثار ُب اآلداب 
آداب كأخالؽ نفسية كعائلية كمجاعية، كاألخالؽ اليت يقـو عليها بناء ىذه السورة. كىي 

تنَت القلب، كتنَت احلياة؛ كيربطها بذلك النور الكوين الشامل أهنا نور ُب األركاح، كإشراؽ ُب 
 ٛالقلوب، كشفافية ُب الضمائر، مستمدة كلها من ذلك النور الكبَت.

دكد كىي تبدأ بإعالف قوم حاسم عن تقرير ىذه السورة كفرضها بكل ما فيها من ح 
كأخالؽ: ))سورة أنزلناىا كفرضناىا، كأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم  كتكاليف، كمن آداب

تذكركف(( .. فيدؿ ىذا البدء الفريد على مدل اىتماـ القرآف بالعنصر األخالقي ُب احلياة؛ 
كمدل عمق ىذا العنصر كأصالتو ُب العقيدة اإلسالمية، كُب فكرة اإلسالـ عن احلياة 

 ٜ.. اإلنسانية
كاحملور الذم تدكر عليو السورة كلها ىو زلور الًتبية اليت تشتد ُب كسائلها إىل درجة  

احلدكد. كترؽ إىل درجة اللمسات الوجدانية الرفيقة، اليت تصل القلب بنور هللا كبآياتو ادلبثوثة 
ُب تضاعيف الكوف كثنايا احلياة. كاذلدؼ كاحد ُب الشدة كاللُت. ىو تربية الضمائر، 

كتتصل بنور هللا .. كاستجاشة ادلشاعر؛ كرفع ادلقاييس األخالقية للحياة، حىت تشف كترؼ، 
كتتداخل اآلداب النفسية الفردية، كآداب البيت كاألسرة، كآداب اجلماعة كالقيادة. بوصفها 
نابعة كلها من معُت كاحد ىو العقيدة ُب هللا، متصلة كلها بنور كاحد ىو نور هللا. كىي ُب 

تربية عناصرىا من مصدر النور األكؿ ُب السماكات ها نور كشفافية، كإشراؽ كطهارة. صميم

                                                           
 ٕ٘ٛٗ)القاىرة: دار الشركؽ، دكف السنة(،  ٛٔ-ٕٔالتفسَت ُب ظالؿ القرآف اجمللد الرابع من األجزاء سيد قطب،  ٛ
 ٕٙٛٗ-ٕ٘ٛٗنفس ادلرجع،  ٜ
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كاألرض. نور هللا الذم أشرقت بو الظلمات. ُب السماكات كاألرض، كالقلوب كالضمائر، 
 ٓٔكالنفوس كاألركاح.

 
 أسباب النزول .2

 {ٖةن( }النور: قولو عز كجل: )الزَّاين الَ يَػْنِكُح ِإالَّ زَانَِيةن َأْك ُمْشرِكَ  
فقراء ليست ذلم أمواؿ، كبادلدينة القاؿ ادلفسركف: قدـ ادلهاجركف ادلدينة، كفيهم  

مسافحات، يكرين أنفسهن، كىن يومئذ أخصب أىل ادلدينة فرغب ُب كسبهن  نساء بغايا
 ناس من فقراء ادلهاجرين، فقالوا: لو أنا تزّكجنا منهن، فعشنا معهن، إىل أف يغنينا هللا تعاىل

عنهن، كاستأذنوا رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم ُب ذلك، فنزلت ىذه اآلية كحرـّ فيها 
 ٔٔنكاح الزانية صيانة للمؤمنُت عن ذلك.

كقاؿ عكرمة: نزلت اآلية ُب نساء بغايا متعاجلات مبكة كادلدينة ككن كثَتات كمنهن  
ـّ مهد كف جارية السائب بن أىب تسع صواحب رايات، ذلن رايات كرايات البيطار يعريفنها: أ

لقبطية جارية العاص بن كائل، السائب ادلخزكمى، كأـ غليظ جارية صفواف بن أمية، كخية 
كمرية جارية ابن مالك بن عمثلة بن السباؽ، كجاللة جارية سهيل بن عمرك، كأـ سويد 

بن  جارية عمرك بن عثماف ادلخزكمي، كشريفة جارية زمعة بن األسود، كقرينة جارية ىشاـ
ربيعة، كفرتنا جارية ىالؿ بن أنس، ككانت بيوهتن تسمى ُب اجلاىلية ادلواخَت، ال يدخل 
عليهن كال يأتيهن إال زاف من أىل القبلة أك مشرؾ من أىل األكثاف، فأراد ناس من ادلسلمُت 

                                                           
 ٕٙٛٗادلرجع،  نفس ٓٔ
ـ(، ٕ٘ٓٓ-ق ٕٙٗٔ)الرياض: دار ادليماف، أسباب النزكؿ القرآفأيب احلسن علي بن أمحد بن زلمد بن علي الواحدم، ٔٔ

ٖ٘ٔ 
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نكاحهن ليتخذكىن مأكلة، فأنزؿ هللا تعاىل ىذه اآلية، كهنى ادلؤمنُت عن ذلك كحرمو 
 ٕٔعليهم.
أخربنا أبو صاّب منصور بن عبد الوىاب البزاز قاؿ: أخربنا أبو عمرك بن محداف  

قاؿ: أخربنا ابن احلسن بن عبد اجلبار قاؿ: أخربنا إبراىيم بن عركة بن معتم، عن أبيو، عن 
احلضرمّى، عن القاسم بن زلمد، عن عبد هللا بن عمر أف امرأة يقاؿ ذلا أـ مهدكف كانت 

ط للذم يتزّكجها أف تكفية النفقة، كأف رجال من ادلسلمُت أراد أف تسافح، ككانت تشًت 
الزانية ال ينكحها إال –يتزكجها، فذكر ذلك للنيب صلى هللا عليو كسلم فنزلت ىذه اآلية 

 ٖٔ.-زاف
حصل عليها الباحثة من ىذا البحث حيتوم على حملة سورة النور كنتائج البحث اليت  

تائج مفصلة على حسب ترتيب أىداؼ البحث ادلذكورة حتليل البيانات كسيوضح ىذه الن
 كما يلي:ُب الفصل األكؿ كىي  

 اسم اإلشارة الشخصية، ادلكانية، كالزمانية ُب سورة النور شكاؿا .ٔ
 سم اإلشارة الشخصية، ادلكانية، كالزمانية ُب سورة النورال الكلمة تكوينا كظائف .ٕ
 
 والزمانيةاسم اإلشارة الشخصية، املكانية، وظائف و  شكالا - ب

البحث أسئلة لُت السابقُت ألف ارادت الباحثة أف جتيب السؤ أكُب ىذا البحث  
اسم اإلشارة الشخصية، ادلكانية، كالزمانية ك كظائف اسم اإلشارة الشخصية،  )اشكاؿ

 كالثاين ألهنما متعلقاف ُب البحث. كؿاألؿ اادلكانية، كالزمانية( مقارنا بُت السؤ 
كيفية التحليل لتسهيل  اإلطار النظرم، ىهنا قليل البياف ككمناسب على البياف ُب 

القارئ فهما جيدا. أف السؤاؿ األكؿ ىو طلبت الباحثة باشكاؿ األيات ُب سورة النور اليت 
                                                           

 ٕٕٔ-ٕٔٔـ(،  ٜٜٔٔ-ق ٔٔٗٔ)بَتكت: دار الفكر، أسباب النزكؿ أيب احلسن علي بن أمحد الواحدل النيسابورل، ٕٔ

 ٕٕٔنفس ادلرجع،  ٖٔ
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قّسمت كأما من سؤاؿ الثاين ىو  تتضمن على اسم اإلشارة الشخصية، ادلكانية، كالزمانية.
شارة الشخصية، ادلكانية، كالزمانية كوظائف من كل االشكاؿ مناسبا بدرجة اسم اإل الباحثة

  اسم اإلشارة.
اسم اسم اإلشارة الشخصية تنقسم إىل قسمُت، كمها: كأما درجة الوظائف من  

درجة  كأما اإلشارة الشخصية ُب ضمَت ادلتصل كاسم اإلشارة الشخصية ُب ضمَت ادلنفصل.
، وقعيةادل اسم اإلشارة :أقساـ، كىي تنقسم إىل ثالثة نيةااسم اإلشارة الزم الوظائف من

كما  متكلم ادلوقع قريب من أفب مكاف يشَت إىلادلوقعية ىي احلاؿ الذم  .ةزمانيّ الك ، ؤشريةادل
تقع بالقرب  الدكلة اليت تظهر ؤشرية ىيادلُب ادلثاؿ ىناؾ. كأما  كما متكلممن  بعيدك  ىنا

(: ذلك، تلك. كأما distal) كالبعيدة : ىذا، ىذه،(proksimalاألقرب ) مثل ،بعيدك 
اسم اإلشارة  درجة الوظائف من كأما ُب الوقت مباشرة القوؿ. ادلكاف يشَت الزمانية ىي

 . ةغَت إشاري الزمنية تنقسم إىل قسمُت، كمها: اسم اإلشارة الزمانية كاسم اإلشارة الزمانية
 انية:تقسيم اسم اإلشارة الشخصية، ادلكانية، كالزم كظائف ىهنا جدكاؿ من 

 
 

 
 

  

 (deixisاسم اإلشارة )

 اسم اإلشارة ادلكانية ادلوقيعية .ٔ
 اسم اإلشارة ادلكانية ادلؤشرية .ٕ
 اسم اإلشارة ادلكانية الزمانية .ٖ

اسم اإلشارة الشخصية  .ٔ
 بضمَت ادلتصل

ية اسم اإلشارة الشخص .ٕ
 بضمَت ادلنفصل

 اسم اإلشارة الزمانية  .ٔ
اسم اإلشارة الزمانية  .ٕ

 ةغَت إشاري
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1-                       

 جدول اسم اإلشارة الشخصية 

 البيان وظائف اشكال الرقم
اسم اإلشارة الشخصية  أنزلنها ٔ

 بضمَت ادلتصل
فعل ادلاضى الف( ُب -ضمَت الزائدة )

 مع الغَت تكلمادلو )أنزؿ( ى
اسم اإلشارة الشخصية  فرضنها ٕ

 بضمَت ادلتصل
فعل ادلاضى الف( ُب -ضمَت الزائدة )

 مع الغَت تكلمادل)فرض( ىو 
اسم اإلشارة الشخصية  أنزلنا ٖ

 بضمَت ادلتصل
فعل ادلاضى النا( ُب -ضمَت الزائدة )

 مع الغَتتكلم ادل)أنزؿ( ىو 
 اسم اإلشارة الشخصية كملعلّ  ٗ

 بضمَت ادلتصل
كم( ُب احلرؼ )لعّل( -ضمَت الزائدة )

 ادلخاطبىو 
اسم اإلشارة الشخصية  تذّكركف ٘

 بضمَت ادلتصل
كف( ُب الفعل -ضمَت الزائدة )ت

 ادلضارع )يذّكر( ىو ادلخاطبُت
 

 جدول اسم اإلشارة الزمانية

 البيان وظائف اشكال الرقم
أنزلنها  ٔ

 أنزؿ «=
اسم اإلشارة الزمانية 

 الزماف ادلاضىب
"أنزؿ" ىو الفعل ادلاضى الذم يدؿ على معٌت 
هللا بزيادة ضمَت "نوف". ألف سياؽ الكالـ 
يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف القدًن حينما 

 نزلت ىذه السورة.
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فرضنها  ٕ
 فرض «=

اسم اإلشارة الزمانية 
 بالزماف ادلاضى

"فرض" ىو الفعل ادلاضى الذم يدؿ على 
زيادة ضمَت "نوف". ألف سياؽ معٌت هللا ب

الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف القدًن 
 حينما نزلت ىذه السورة لفرض أحكامها.

اسم اإلشارة الزمانية  تذّكركف ٖ
 بالزماف ادلضارع

"تذّكركف" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على 
ادلخاطبُت أل ادلؤمنوف. ألف سياؽ الكالـ 

 ليطلب إىل ادلخاطبُت يقولو ادلتكلم ىو هللا
)ادلؤمنوف( لكى تذّكركف ادلؤمنوف عن ىذا األية 

 أبدا.
 

2-                          

                       

   

 جدول اسم اإلشارة الشخصية 

 البيان وظائف اشكال الرقم
اسم اإلشارة الشخصية  فاجلدكا ٔ

 بضمَت ادلتصل
كا( ُب الفعل ادلاضى -ضمَت الزائدة )

 )جلد( ىو الغائبُت 
اسم اإلشارة الشخصية  منهما ٕ

 لبضمَت ادلتص
مها( ُب احلرؼ )من( -ضمَت الزائدة )

 ىو تثنية الغائب 
فعل ادلضارع ال( ُب -ضمَت الزائدة )تاسم اإلشارة الشخصية  تأخذكم ٖ
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. كأما الضمَت خاطب)يأخد( ىو ادل بضمَت ادلتصل
ادلخاطبُت )ادلؤمنوف(  كم( ىو-الزائدة )

 ُب زلل النصب ادلتصل
اسم اإلشارة الشخصية  هبما ٗ

 تصلبضمَت ادل
( -ضمَت الزائدة )مها( ُب احلرؼ )ب

 ىو تثنية الغائب
اسم اإلشارة الشخصية  تؤمنوف ٘

 بضمَت ادلتصل
كف( ُب الفعل -ضمَت الزائدة )ت

 ادلضارع )يؤمن( ىو ادلخاطبُت
اسم اإلشارة الشخصية  عذاهبما ٙ

 بضمَت ادلتصل
 مها( ىو تثنية الغائب-ضمَت الزائدة )

 

 مانيةجدول اسم اإلشارة الز 

 البيان وظائف اشكال الرقم
 فاجلدكا ٔ

 جلد «=
اسم اإلشارة الزمانية 

 بالزماف ادلاضى
"جلد" ىو الفعل ادلاضى الذم يدؿ على 
الغائبُت )الزانية كالزاىن( بزيادة ضمَت "كا" 
باستعماؿ الزماف القدًن. ألف قد ثبت 

 كلكى نستطيع أف نتعلمها. األحكاـ عن الزىن
تأخذكم  ٕ

 دتأخ «=
اسم اإلشارة الزمانية 

 بالزماف ادلضارع
"تأخد" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على 
ادلخاطب. ألف سياؽ الكالـ يقولو ادلتكلم 

 )هللا( إىل ادلخاطب ُب الزماف ادلستقبل. 
اسم اإلشارة الزمانية  تؤمنوف ٖ

 بالزماف ادلضارع
"تؤمنوف" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على 

منوف(. ألف سياؽ الكالـ يقولو ادلخاطبُت )ادلؤ 
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ادلتكلم )هللا( إىل ادلخاطبُت ُب الزماف 
 ادلستقبل.

 
 جدول اسم اإلشارة الزمانية 

شكالا وظائف بيانال  الرقم 
اليـو األخر ىو اسم اإلشارة غَت إشارية. ألنو 

 يدؿ على الزماف خرج اسم اإلشارة الزمانية.
 اسم اإلشارة الزمانية

 غَت إشارية
 ٔ األخراليـو 

 

3-                     

            

 جدول اسم اإلشارة الشخصية 

 البيان وظائف اشكال الرقم
اسم اإلشارة الشخصية  ينكح ٔ

 بضمَت ادلتصل
( ُب الفعل ادلضارع -الزائدة )م ضمَت

 )ينكح( ىو الغائب
اسم اإلشارة الشخصية  ينكحها ٕ

 بضمَت ادلتصل
( ُب الفعل ادلضارع -ضمَت الزائدة )م

)ينكح( ىو الغائب. كأما ضمَت الزائدة 
 ىا( ىو الغائبة ُب زلل النصب ادلتصل-)
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 جدول اسم اإلشارة املكانية 
 البيان وظائف اشكال الرقم

اسم اإلشارة ادلكانية  ذلك ٔ
 ادلؤشرية

كلمة "ذلك" ىي احلالة ادلكانية عندما حتّدث 
الكالـ. ُب ىذا السياؽ ىذه الكلمة يرجع إىل 
"الزاىن ال ينكح إاّل زانية أك مشركة كالزانية ال 

 ينكحها إالّ زاف أك مشرؾ".
 

 جدول اسم اإلشارة الزمانية

 البيان وظائف اشكال الرقم
م اإلشارة الزمانية اس ينكح ٔ

 بالزماف ادلضارع
"ينكح" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على معٌت 
الزاىن كالزانية. كسياؽ الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا 

 ُب الزماف ادلستقبل.
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 جدول اسم اإلشارة الشخصية 

 البيان وظائف اشكال الرقم
اسم اإلشارة الشخصية  يرموف ٔ

 بضمَت ادلتصل
فعل ادلضارع الكف( ُب -ضمَت الزائدة )م
 )يرمى( ىو الغائبُت
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اإلشارة الشخصية اسم  يأتوا ٕ
 بضمَت ادلتصل

كف( ُب الفعل ادلضارع -)م ضمَت الزائدة
 )يأٌب( ىو الغائبُت

اسم اإلشارة الشخصية  فاجلدكىم ٖ
 بضمَت ادلتصل

كا( ُب الفعل ادلاضى )جلد( -) ضمَت الزائدة
ىم( ىو -ىو الغائبُت. كأما الضمَت الزائدة )

 الغائبُت ُب زلل النصب ادلتصل
اإلشارة الشخصية اسم  تقبلوا ٗ

 بضمَت ادلتصل
كف( ُب الفعل ادلضارع -)ت ضمَت الزائدة

 )يقبل( ىو ادلخاطبُت
اسم اإلشارة السخصية  ىم ٘

 بضمَت ادلنفصل
ضمَت ادلنفصل الغائبُت "ىم" يعود إىل كلمة 

 ت""كالذين يرموف احملصن  
 

 جدول اسم اإلشارة املكانية 
 البيان وظائف اشكال الرقم

سم اإلشارة ادلكانية ا أكلِئك ٔ
 ادلؤشرية

كلمة "أكلِئك" ىي احلالة ادلكانية عندما حتّدث 
الكالـ. ُب ىذا السياؽ ىذه الكلمة يرجع إىل 

 ت"."الذين يرموف احملصن  
 

 جدول اسم اإلشارة الزمانية

 البيان وظائف اشكال الرقم
 «يرموف = ٔ

 يرمى
اسم اإلشارة الزمانية 

 بالزماف ادلضارع
و الفعل ادلضارع الذم يدؿ على معٌت "يرموف" ى

كف". كسياؽ الكالـ -الذين بزيادة ضمَت "م
 يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف ادلستقبل.
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 «يأتوا = ٕ
 يأٌب

اسم اإلشارة الزمانية 
 بالزماف ادلضارع

"يأٌب" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على معٌت 
كف". كسياؽ الكالـ -الذين بزيادة ضمَت "م

 ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف ادلستقبل.يقولو 
 «تَػْقَبلوا = ٖ

 تقبل
اسم اإلشارة الزمانية 

 بالزماف ادلضارع
"يقبل" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على معٌت 

كف". كسياؽ الكالـ -الذين بزيادة ضمَت "م
 يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف ادلستقبل.
دؿ على أبدا ىو اسم اإلشارة غَت إشارية. ألنو ي

 الزماف خرج اسم اإلشارة الزمانية.
 اسم اإلشارة الزمانية

 غَت إشارية
 ٗ أبدا

 
5-                   

 جدول اسم اإلشارة الشخصية 

 البيان وظائف اشكال الرقم
اسم اإلشارة الشخصية  تابوا ٔ

 دلتصلبضمَت ا
كا( ُب الفعل ادلاضي -) ضمَت الزائدة

 )تاب( ىو الغائبُت
اسم اإلشارة الشخصية  أصلحوا ٕ

 بضمَت ادلتصل
كا( ُب الفعل ادلاضي -) ضمَت الزائدة

 )أصلح( ىو الغائبُت
 

 جدول اسم اإلشارة املكانية 
 البيان وظائف اشكال الرقم

" ىي احلالة ادلكانية عندما حتّدث كلمة "ذلكاسم اإلشارة ادلكانية  ذلك ٔ
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الكالـ. ُب ىذا السياؽ ىذه الكلمة يرجع إىل  ادلؤشرية
 ت""الذين يرموف احملصن  

 
 جدول اسم اإلشارة الزمانية

 البيان وظائف اشكال الرقم
 «تابوا = ٔ

 تاب
اسم اإلشارة الزمانية 

 بالزماف ادلاضى
"تاب" ىو الفعل ادلاضى الذم يدؿ على معٌت 

ُت( بزيادة ضمَت "كا". كسياؽ الذين )الغائب
 الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف القدًن.

أصلحوا  ٕ
=» 

 أصلح

اسم اإلشارة الزمانية 
 بالزماف ادلاضى

"أصلح" ىو الفعل ادلاضى الذم يدؿ على معٌت 
الذين )الغائبُت( بزيادة ضمَت "كا". كسياؽ 

 .الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف القدًن
 اسم اإلشارة الزمانية بعد ٖ

 غَت إشارية
بعد ىو اسم اإلشارة غَت إشارية. ألنو يدؿ على 
الزماف خرج اسم اإلشارة الزمانية. كيعود إىل 

 .السياؽ "يرموف"
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 جدول اسم اإلشارة الشخصية 

 البيان وظائف اشكال الرقم
اسم اإلشارة الشخصية  يرموف ٔ

 بضمَت ادلتصل
كف( ُب الفعل ادلضارع -)م ضمَت الزائدة

 )يرمى( ىو الغائبُت
اسم اإلشارة الشخصية  أزكاجهم ٕ

 بضمَت ادلتصل
ىم( ىو الغائبُت ُب زلل -) الزائدةضمَت 

 النصب ادلتصل
اسم اإلشارة الشخصية  أنفسهم ٖ

 بضمَت ادلتصل
ىم( ىو الغائبُت ُب زلل -) ضمَت الزائدة

 النصب ادلتصل
اسم اإلشارة الشخصية  أحدىم ٗ

 بضمَت ادلتصل
ىم( ىو الغائبُت ُب زلل -) ضمَت الزائدة

 اجلر
اسم اإلشارة الشخصية  إنّو ٘

 َت ادلتصلبضم
( ىو الغائب ُب زلل و-) ضمَت الزائدة

 النصب ادلتصل )الذين/ زكج(
 

 جدول اسم اإلشارة الزمانية

 البيان وظائف اشكال الرقم
 «يرموف = ٔ

 يرمى
اسم اإلشارة الزمانية 

 بالزماف ادلضارع
"يرموف" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على معٌت 

الـ كف". كسياؽ الك-الذين بزيادة ضمَت "م
 يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف ادلستقبل.
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 جدول اسم اإلشارة الشخصية 

 البيان وظائف اشكال الرقم
اسم اإلشارة الشخصية  عليو ٔ

 بضمَت ادلتصل
( ُب احلرؼ )على( ىو و-) ضمَت الزائدة

 ب )الذين يرموف أزكاجهم(الغائ

 

8-                        

 جدول اسم اإلشارة الشخصية 

 البيان وظائف اشكال الرقم
اسم اإلشارة الشخصية  يدرؤا ٔ

 بضمَت ادلتصل
ضارع كف( ُب الفعل ادل-)م ضمَت الزائدة

 )يدرء( ىو الغائبُت
اسم اإلشارة الشخصية  عنها ٕ

 بضمَت ادلتصل
ىا( ُب احلرؼ )عن( ىو -) ضمَت الزائدة

 صب ادلتصلالغائبة )الزكجة( ُب زلل الن
اسم اإلشارة الشخصية  تشهد ٖ

 بضمَت ادلتصل
( ُب الفعل ادلضارع -ضمَت الزائدة )ت
 )يشهد( ىو الغائبة

اسم اإلشارة الشخصية  إنو ٗ
 بضمَت ادلتصل

( ىو الغائب ُب زلل و-) ضمَت الزائدة
 النصب ادلتصل )الذين/ زكج(
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 جدول اسم اإلشارة الزمانية

 بيانال وظائف اشكال الرقم
 «يدرؤا = ٔ

 يدرء
اسم اإلشارة الزمانية 

 بالزماف ادلضارع
"يدرء" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على معٌت 

كف". كسياؽ -أزكاج )الغائبُت( بزيادة ضمَت "م
 الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف ادلستقبل.

اسم اإلشارة الزمانية  تشهد ٕ
 بالزماف ادلضارع

ضارع الذم يدؿ على "تشهد" ىو الفعل ادل
معٌت زكجة )الغائبة( بزيادة ضمَت "ت". كسياؽ 

 الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف ادلستقبل.
 

9-                   

 جدول اسم اإلشارة الشخصية 

 البيان وظائف اشكال الرقم
الشخصية  اسم اإلشارة غضب ٔ

 بضمَت ادلتصل
 غضب ىو الفعل ادلاضى يدؿ على هللا

اسم اإلشارة الشخصية  عليها ٕ
 بضمَت ادلتصل

ىا( ُب احلرؼ )على( ىو -) ضمَت الزائدة
 الغائبة )الزكجة(

 
 جدول اسم اإلشارة الزمانية

 البيان وظائف اشكال الرقم
الفعل ادلاضى الذم يدؿ على  "غضب" ىو اسم اإلشارة الزمانية  غضب ٔ
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هللا. ألف سياؽ الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب  بالزماف ادلاضى
 الزماف القدًن عن القسم اخلامس.

 
11-                    

 جدول اسم اإلشارة الشخصية 

 البيان   وظائف اشكال الرقم
الشخصية  اسم اإلشارة عليكم ٔ

 بضمَت ادلتصل
كم( ُب احلرؼ )على( -) ضمَت الزائدة

 ىو ادلخاطبُت 
 

11-                         

                        

   

 جدول اسم اإلشارة الشخصية 

 البيان وظائف اشكال الرقم
اسم اإلشارة الشخصية  جآءك ٔ

 بضمَت ادلتصل
كا( ُب الفعل ادلاضى -) ضمَت الزائدة

 )جاء( ىو الغائبُت يعود إىل الذين
اسم اإلشارة الشخصية  منكم ٕ

 بضمَت ادلتصل
كم( ُب احلرؼ )من( ىو -) ضمَت الزائدة

 ادلخاطبُت
كف( ُب الفعل ادلضارع -)ت ضمَت الزائدةاسم اإلشارة الشخصية  حتسبوه ٖ
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 )حيسب( ىو ادلخاطبُت بضمَت ادلتصل
اسم اإلشارة الشخصية  لكم ٗ

 بضمَت ادلتصل
كم( ُب احلرؼ )ؿ( ىو -) ضمَت الزائدة

 ادلخاطبُت
اسم اإلشارة الشخصية  لكم ٘

 صلبضمَت ادلت
كم( ُب احلرؼ )ؿ( ىو -) ضمَت الزائدة

 ادلخاطبُت
اسم اإلشارة الشخصية  منهم ٙ

 بضمَت ادلتصل
ىم( ُب احلرؼ )من( ىو -) ضمَت الزائدة

 الغائبُت
اسم اإلشارة الشخصية  منهم ٚ

 بضمَت ادلتصل
ىم( ُب احلرؼ )من( ىو -) ضمَت الزائدة

 الغائبُت
اسم اإلشارة السخصية  ىو ٛ

 فصلبضمَت ادلن
ضمَت ادلنفصل الغائب "ىو" يعود إىل  

 كلمة "اإلفك".
 

 جدول اسم اإلشارة الزمانية

 البيان وظائف اشكال الرقم
 «جآءك = ٔ

 جاء
اسم اإلشارة الزمانية 

 بالزماف ادلاضى
"جاء" ىو الفعل ادلاضى الذم يدؿ على  

الذين )الغائبُت(. ألف سياؽ الكالـ يقولو 
 ف القدًن.ادلتكلم ىو هللا ُب الزما

 «حتسبوه = ٕ
 «حتسبوا =

 حتسبوف

اسم اإلشارة الزمانية 
 بالزماف ادلضارع

"حيسب" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على 
كف". -)ادلخاطبُت( بزيادة ضمَت "ت منكم

ألف سياؽ الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب 
 الزماف ادلستقبل. ادلخاطبُت ىنا يعٍت ادلسلموف.
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رة الزمانية اسم اإلشا اكتسب ٖ
 بالزماف ادلاضى

"اكتسب" ىو الفعل ادلاضى. ألف سياؽ 
الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف القدًن 
عن "اإلفك كلكل امرٍئ منهم ما اكتسب من 

 اإلٍب".
اسم اإلشارة الزمانية  توىّل   ٗ

 بالزماف ادلاضى
"توىّل" ىو الفعل ادلاضى الذم يدؿ على 

ـ يقولو ادلتكلم ىو هللا الذم. ألف سياؽ الكال
ُب الزماف القدًن عن "اإلفك كالذم توىّل كربه 

 منهم لو عذاب عظيم".
 

12-                      

   

 جدول اسم اإلشارة الشخصية 

 البيان وظائف اشكال الرقم
اسم اإلشارة الشخصية  بأنفسهم ٔ

 بضمَت ادلتصل
ىم( ُب كلمة )أنفسهم( -ضمَت الزائدة )

 ىو الغائبُت
اسم اإلشارة الشخصية  قالوا ٕ

 بضمَت ادلتصل
كا( ُب الفعل ادلاضى -ضمَت الزائدة )

 )قاؿ( ىو الغائبُت
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 جدول اسم اإلشارة املكانية 
 البيان وظائف اشكال الرقم

اسم اإلشارة ادلكانية  ىذا ٔ
 ادلؤشرية

كلمة "ىذا" ىي احلالة ادلكانية عندما حتّدث 
الكالـ. ُب ىذا السياؽ ىذه الكلمة يرجع إىل 

 "اإلفك"
 

 جدول اسم اإلشارة الزمانية

 البيان وظائف اشكال الرقم
اسم اإلشارة الزمانية  ظنّ  ٔ

 بالزماف ادلاضى
ـ يقولو "ظّن" ىو الفعل ادلاضى. ألف سياؽ الكال

ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف القدًن عن "عندما مسع 
 ادلؤمنوف كادلؤمنات اإلفك".

 «قالوا = ٕ
 قاؿ

اسم اإلشارة الزمانية 
 بالزماف ادلاضى

ادلؤمنوف  ؿ" ىو الفعل ادلاضى الذم يدؿ على"قا
كادلؤمنات )الغائبُت(. ألف سياؽ الكالـ يقولو 

 ن "اإلفك".ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف القدًن ع
 

13-                           
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 جدول اسم اإلشارة الشخصية 

 البيان وظائف اشكال الرقم
اسم اإلشارة الشخصية  جآءك ٔ

 بضمَت ادلتصل
كا( ُب الفعل ادلاضى -) ضمَت الزائدة

 )جاء( ىو الغائبُت 
اسم اإلشارة الشخصية  يأتوا ٕ

 بضمَت ادلتصل
كف( ُب الفعل ادلضارع -ضمَت الزائدة )م

 )يأتى( ىو الغائبُت
اسم اإلشارة الشخصية  ىم ٖ

 بضمَت ادلتصل
 )ىم( ىو الغائبُت ضمَت الزائدة

 
 جدول اسم اإلشارة املكانية 

 الرقم اشكال وظائف البيان
كلمة "عند هللا" ىي احلالة ادلكانية عندما 
حتّدث الكالـ. ُب ىذا السياؽ ىذه الكلمة 
يرجع إىل "الذين يرموف أزكاجهم فإذ مل يأتوا 

 بالشهداء، فأكلِئك ىم الكاذبوف"

 اسم اإلشارة ادلكانية
 الزمانية

 ٔ عند هللا

 
 جدول اسم اإلشارة الزمانية

 البيان وظائف شكالا الرقم
 «جآءك = ٔ

 جاء
اسم اإلشارة الزمانية 

 بالزماف ادلاضى
الذين " ىو الفعل ادلاضى الذم يدؿ على "جاء

يرموف ... )الغائبُت( بزيادة ضمَت "كا". ألف 
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سياؽ الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف 
 القدًن.

 «يأتوا = ٕ
 يأٌب

اسم اإلشارة الزمانية 
 بالزماف ادلضارع

ادلضارع الذم يدؿ على معٌت "يأٌب" ىو الفعل 
-الذين يرموف ... )الغائبُت( بزيادة ضمَت "م

كف". كسياؽ الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب 
 الزماف ادلستقبل.

 
14-                      

    
 جدول اسم اإلشارة الشخصية 

 البيان وظائف اشكال الرقم
اسم اإلشارة الشخصية  عليكم ٔ

 بضمَت ادلتصل
كم( ُب احلرؼ )على( -ضمَت الزائدة )

 ىو ادلخاطبُت ُب زلل النصب ادلتصل
اسم اإلشارة الشخصية  دلّسكم ٕ

 بضمَت ادلتصل
 كم( ىو ادلخاطبُت-ضمَت الزائدة )

رة الشخصية اسم اإلشا أفضتم ٖ
 بضمَت ادلتصل

 كم( ىو ادلخاطبُت-ضمَت الزائدة )
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 جدول اسم اإلشارة املكانية 

 الرقم اشكال وظائف البيان
كلمة "الدنيا كاألخرة" ىي احلالة ادلكانية 
عندما حتّدث الكالـ. ُب ىذا السياؽ ىذه 
الكلمة يرجع إىل "كلوال فضل هللا عليكم 

 كرمحتو".

 انيةاسم اإلشارة ادلك
 الزمانية

 ٔ الدنيا كاألخرة

 
 جدول اسم اإلشارة الزمانية

 البيان وظائف اشكال الرقم
 «دلّسكم = ٔ

 مسّ 
اسم اإلشارة الزمانية 

 بالزماف ادلاضى
"مّس" ىو الفعل ادلاضى بزيادة ضمَت "كم". 
ألف سياؽ الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب 

 الزماف القدًن.
 

15-                     

          

 جدول اسم اإلشارة الشخصية 

 البيان وظائف اشكال الرقم
اسم اإلشارة الشخصية  تلّقوف ٔ

 بضمَت ادلتصل
ع كف( ُب الفعل ادلضار -ضمَت الزائدة )ت

 )يلّقى( ىو ادلخاطبُت
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اسم اإلشارة الشخصية  بألسنتكم ٕ
 بضمَت ادلتصل

كم( ُب احلرؼ )ؿ( ىو -ضمَت الزائدة )
 ادلخاطبُت

اسم اإلشارة الشخصية  تقولوف ٖ
 بضمَت ادلتصل

كف( ُب الفعل ادلضارع -ضمَت الزائدة )ت
 )يقوؿ( ىو ادلخاطبُت

اسم اإلشارة الشخصية  بأفواىكم ٗ
 لبضمَت ادلتص

كم( ُب احلرؼ )ؿ( ىو -ضمَت الزائدة )
 ادلخاطبُت

اسم اإلشارة الشخصية  لكم ٘
 بضمَت ادلتصل

كم( ُب احلرؼ )ؿ( ىو -ضمَت الزائدة )
 ادلخاطبُت

اسم اإلشارة الشخصية  حتسبوف ٙ
 بضمَت ادلتصل

كف( ُب الفعل ادلضارع -ضمَت الزائدة )ت
 )حيسب( ىو ادلخاطبُت

ة اسم اإلشارة السخصي ىو ٚ
 بضمَت ادلنفصل

 ضمَت ادلنفصل الغائب "ىو" يعود إىل كلمة
 "اإلفك".

 
 جدول اسم اإلشارة املكانية 

 الرقم اشكال وظائف البيان
كلمة "عند هللا" ىي احلالة ادلكانية عندما حتّدث 
الكالـ. ُب ىذا السياؽ ىذه الكلمة يرجع إىل "إذ 

م بو تلّقونو بألسنتكم كتقولوف بأفواىكم ّما ليس لك
 علم كحتسبونو ىّينا".

اسم اإلشارة 
 الزمانية ادلكانية

 ٔ عند هللا
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 جدول اسم اإلشارة الزمانية

 البيان وظائف شكالا الرقم
 «تلّقونو = ٔ

 «تلّقوف =
 يلّقى

اسم اإلشارة الزمانية 
 بالزماف ادلضارع

"يلّقى" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على 
كسياؽ كف". -ادلخاطبُت بزيادة ضمَت "ت

 الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف ادلستقبل.
تقولوف  ٕ

تقوؿ  «=
 يقوؿ «=

اسم اإلشارة الزمانية 
 بالزماف ادلضارع

"يقوؿ" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على 
كف". كسياؽ -ادلخاطبُت بزيادة ضمَت "ت

 الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف ادلستقبل.
حتسبوف  ٖ

=» 
ب حتس

=» 
 حيسب

اسم اإلشارة الزمانية 
 بالزماف ادلضارع

"حيسب" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على 
كف". كسياؽ -ادلخاطبُت بزيادة ضمَت "ت

 الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف ادلستقبل.

 
16-                   

  

 جدول اسم اإلشارة الشخصية 

 البيان وظائف اشكال الرقم
اسم اإلشارة الشخصية  قلتم ٔ

 بضمَت ادلتصل
ًب( ُب الفعل ادلاضى )قاؿ( -ضمَت الزائدة )

 ىو ادلخاطبُت
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اسم اإلشارة الشخصية  لنا ٕ
 بضمَت ادلتصل

تكلم نا( ُب احلرؼ )ؿ( ىو ادل-ضمَت الزائدة )
 مع الغَت

اسم اإلشارة الشخصية  نتكلم ٖ
 بضمَت ادلتصل

( ُب الفعل ادلضارع )يتكلم( -ضمَت الزائدة )ف
 ىو ادلتكلم مع الغَت

اسم اإلشارة الشخصية  سبحنك ٗ
 بضمَت ادلتصل

ؾ( ىو ادلخاطب الذم يعود -ضمَت الزائدة )
 إىل هللا

 
 جدول اسم اإلشارة املكانية 

 البيان وظائف اشكال الرقم
هبذا =  

 ىذا
اسم اإلشارة ادلكانية 

 ادلؤشرية
كلمة "ىذا" ىي احلالة ادلكانية عندما حتّدث 
الكالـ. ُب ىذا السياؽ ىذه الكلمة يرجع إىل 

 "اإلفك".
 

 جدول اسم اإلشارة الزمانية

 البيان وظائف اشكال الرقم
 «قلتم = ٔ

 قاؿ
اسم اإلشارة الزمانية 

 بالزماف ادلاضى
الفعل ادلاضى الذم يدؿ على  "قاؿ" ىو

ادلخاطبُت بزيادة ضمَت "ًب". كسياؽ الكالـ 
 يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف القدًن.

اسم اإلشارة الزمانية  يكوف ٕ
 بالزماف ادلضارع

"يكوف" ىو الفعل ادلضارع. كسياؽ الكالـ 
 يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف ادلستقبل.

"يتكّلم" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على اإلشارة الزمانية اسم نتكّلم  ٖ
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معٌت ادلؤمنوف)ادلتكلم مع الغَت( بزيادة ضمَت  بالزماف ادلضارع يتكّلم«=
"ف". كسياؽ الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب 

 الزماف ادلستقبل.
 

ٔٚ-               

 ول اسم اإلشارة الشخصية جد

 البيان وظائف اشكال الرقم
اسم اإلشارة الشخصية  يعظكم ٔ

 بضمَت ادلتصل
( ُب الكلمة )يعظى( ىو -ضمَت الزائدة )م

الغائب الذم يعود إىل هللا. كأما ضمَت الزائدة 
 كم( ىو ادلخاطبُت ُب زلل النصب ادلتصل-)

اسم اإلشارة الشخصية  تعودكا ٕ
 بضمَت ادلتصل

كف( ُب الفعل ادلضارع -ضمَت الزائدة )ت
 )يعود( ىو ادلخاطبُت

اسم اإلشارة الشخصية  كنتم ٖ
 بضمَت ادلتصل

 ًب( ىو ادلخاطبُت-ضمَت الزائدة )

 
 جدول اسم اإلشارة الزمانية

 البيان وظائف اشكال الرقم
 «تعودكا = ٔ

 «تعودكف =
 يعود

اسم اإلشارة الزمانية 
 بالزماف ادلضارع

و الفعل ادلضارع الذم يدؿ على "يعود" ى
-معٌت ادلؤمنوف )ادلخاطبُت( بزيادة ضمَت "ت

كف". كسياؽ الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب 
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 الزماف ادلستقبل.
 اسم اإلشارة الزمانية أبدا ٕ

 غَت إشارية
أبدا ىو اسم اإلشارة غَت إشارية. ألنو يدؿ 

 على الزماف خرج اسم اإلشارة الزمانية.
 

18-               

 اسم اإلشارة الشخصية جدول 

 البيان وظائف اشكال الرقم
اسم اإلشارة الشخصية  يبُت ٔ

 بضمَت ادلتصل
( ُب الفعل ادلضارع )يبُّت( -ضمَت الزائدة )م

 ىو الغائب الذم يعود إىل هللا
اسم اإلشارة الشخصية  لكم ٕ

 صلبضمَت ادلت
( ىو كم( ُب احلرؼ )ؿ-ضمَت الزائدة )

 ادلتصل ادلخاطبُت ُب زلل النصب
 

 جدول اسم اإلشارة الزمانية

 البيان وظائف اشكال الرقم
اسم اإلشارة الزمانية  يبُّت  ٔ

 بالزماف ادلضارع
"يبُّت" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على معٌت 
هللا )الغائب(. كسياؽ الكالـ يقولو ادلتكلم ىو 

  ُب الزماف ادلستقبل.هللا
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19-                      

              
 جدول اسم اإلشارة الشخصية 

 البيان وظائف اشكال الرقم
اسم اإلشارة الشخصية  فحيبو  ٔ

 بضمَت ادلتصل
كف( ُب الفعل ادلضارع -)م ضمَت الزائدة

 )حيب( ىو الغائبُت
اسم اإلشارة الشخصية  ءامنوا ٕ

 بضمَت ادلتصل
كا( ُب الفعل ادلاضى )ءامن( -) ضمَت الزائدة

 ىو الغائبُت
اسم اإلشارة الشخصية  ذلم ٖ

 بضمَت ادلتصل
ؿ( ىو ىم( ُب احلرؼ )-) ضمَت الزائدة

 الغائبُت ُب زلل النصب ادلتصل
اسم اإلشارة الشخصية  يعلم ٗ

 بضمَت ادلتصل
( ُب الفعل ادلضارع -)م ضمَت الزائدة

 )يعلم( ىو الغائب الذم يعود إىل هللا
اسم اإلشارة الشخصية  تعلموف ٘

 بضمَت ادلتصل
كف( ُب الفعل ادلضارع -)ت ضمَت الزائدة

 )يعلم( ىو ادلخاطبُت
سم اإلشارة السخصية ا أنتم ٙ

 بضمَت ادلنفصل
ضمَت ادلنفصل ادلخاطبُت "أنتم" يعود إىل  

حشة ُب كلمة "الذين حيّبوف أف تشيع الف  
 الذين ءامنوا"
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 جدول اسم اإلشارة املكانية 

 الرقم اشكال وظائف البيان
كلمة "الدنيا كاألخرة" ىي احلالة ادلكانية عندما 

ىذه الكلمة يرجع  حتّدث الكالـ. ُب ىذا السياؽ
حشة ُب الذين إىل "إف الذين حيّبوف أف تشيع الف  

 ءامنوا".

اسم اإلشارة 
 الزمانية ادلكانية

 ٔ الدنيا كاألخرة

 
 جدول اسم اإلشارة الزمانية

 البيان وظائف اشكال الرقم
 «حيّبوف = ٔ

 حيبّ 
اسم اإلشارة الزمانية 

 بالزماف ادلضارع
م يدؿ على معٌت "حيّبوف" ىو الفعل ادلضارع الذ

كف. كسياؽ -الذين )الغائبُت( بزيادة ضمَت "م
 الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف ادلستقبل.

اسم اإلشارة الزمانية  تشيع ٕ
 بالزماف ادلضارع

معٌت  " ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على"تشيع
حشة". كسياؽ الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا "الف  

 ُب الزماف ادلستقبل.
 «ءامنوا = ٖ

 ءامن
اسم اإلشارة الزمانية 

 بالزماف ادلاضى
معٌت  " ىو الفعل ادلاضى الذم يدؿ على"ءامنوا

الذين )الغائبُت(. كسياؽ الكالـ يقولو ادلتكلم 
 ىو هللا ُب الزماف القدًن.

اسم اإلشارة الزمانية  يعلم ٗ
 بالزماف ادلضارع

معٌت  " ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على"يعلم
هللا )الغائب(. كسياؽ الكالـ يقولو ادلتكلم ىو 

 هللا ُب الزماف ادلستقبل.
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تعلموف  ٘
 يعلم «=

اسم اإلشارة الزمانية 
 بالزماف ادلضارع

 " ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على"تعلموف
معٌت أنتم )ادلخاطبُت(. كسياؽ الكالـ يقولو 

 ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف ادلستقبل.
 

21-                  
 جدول اسم اإلشارة الشخصية 

 البيان وظائف اشكال الرقم
اسم اإلشارة الشخصية  عليكم ٔ

 بضمَت ادلتصل
كم( ُب احلرؼ )على( ىو -ضمَت الزائدة )

 ادلتصل ادلخاطبُت ُب زلل النصب
 

21-                         

                       

                          

 جدول اسم اإلشارة الشخصية 

 البيان وظائف اشكال الرقم
اسم اإلشارة الشخصية  ءامنوا ٔ

 بضمَت ادلتصل
كا( ُب الفعل ادلاضى )ءامن( -ضمَت الزائدة )

 ىو الغائبُت
اسم اإلشارة الشخصية  تّتبعوا ٕ

 بضمَت ادلتصل
كف( ُب الفعل ادلضارع -ضمَت الزائدة )ت

 )يّتبع( ىو ادلخاطبُت
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اسم اإلشارة الشخصية  بعيتّ  ٖ
 بضمَت ادلتصل

( ُب الفعل ادلضارع )يّتبع( -ضمَت الزائدة )م
 ىو الغائب

اسم اإلشارة الشخصية  فإنو ٗ
 بضمَت ادلتصل

 ( ىو الغائبو-ضمَت الزائدة )

اسم اإلشارة الشخصية  يأمر ٘
 بضمَت ادلتصل

( ُب الفعل ادلضارع )يأمر( -ضمَت الزائدة )م
 ىو الغائب

اسم اإلشارة الشخصية  يكمعل ٙ
 بضمَت ادلتصل

كم( ُب احلرؼ )على( ىو -ضمَت الزائدة )
 ادلخاطبُت

اسم اإلشارة الشخصية  منكم ٚ
 بضمَت ادلتصل

كم( ُب احلرؼ )من( ىو -ضمَت الزائدة )
 ادلخاطبُت

اسم اإلشارة الشخصية  يزّكى ٛ
 بضمَت ادلتصل

( ُب الفعل ادلضارع )يزّكى( -ضمَت الزائدة )م
 ىو الغائب

 
 جدول اسم اإلشارة الزمانية

 البيان وظائف اشكال الرقم
 «ءامنوا = ٔ

 ءامن
اسم اإلشارة الزمانية 

 بالزماف ادلاضى
عل ادلاضى الذم يدؿ على معٌت " ىو الف"ءامنوا

الذين )الغائبُت(. كسياؽ الكالـ يقولو ادلتكلم 
 ىو هللا ُب الزماف القدًن.

 «تّتبعوا = ٕ
 تّتبعوف

اسم اإلشارة الزمانية 
 بالزماف ادلضارع

" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على "تّتبعوف
معٌت الذين )ادلخاطبُت(. كسياؽ الكالـ يقولو 

 ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف ادلستقبل.
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اسم اإلشارة الزمانية  يّتبع ٖ
 بالزماف ادلضارع

" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على معٌت "يّتبع
الشيطاف )الغائب(. كسياؽ الكالـ يقولو ادلتكلم 

 ىو هللا ُب الزماف ادلستقبل.
اسم اإلشارة الزمانية  يأمر ٗ

 بالزماف ادلضارع
" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على معٌت "يأمر

الشيطاف )الغائب(. كسياؽ الكالـ يقولو ادلتكلم 
 ىو هللا ُب الزماف ادلستقبل.

اسم اإلشارة الزمانية  زكى ٘
 بالزماف ادلاضى

" ىو الفعل ادلاضى. كسياؽ الكالـ يقولو "زّكى
 ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف القدًن.

اسم اإلشارة الزمانية  يزّكى ٙ
 بالزماف ادلضارع

" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على معٌت "يزّكى
هللا )الغائب(. كسياؽ الكالـ يقولو ادلتكلم ىو 

 هللا ُب الزماف ادلستقبل.
 اسم اإلشارة الزمانية أبدا ٚ

 ةغَت إشاري
أبدا ىو اسم اإلشارة غَت إشارية. ألنو يدؿ على 

 الزماف خرج اسم اإلشارة الزمانية.
 

22-                   

                    

       

 جدول اسم اإلشارة الشخصية 

 البيان وظائف اشكال الرقم
كم( ُب احلرؼ )من( ىو -ضمَت الزائدة )اسم اإلشارة الشخصية  منكم ٔ
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 ادلخاطبُت بضمَت ادلتصل
اسم اإلشارة الشخصية  يؤتوا ٕ

 بضمَت ادلتصل
كف( ُب الفعل ادلضارع -الزائدة )م ضمَت

 )يأتى( ىو الغائبُت
اسم اإلشارة الشخصية  كليعفوا ٖ

 بضمَت ادلتصل
كف( ُب الفعل ادلضارع -ضمَت الزائدة )م
 )يعفو( ىو الغائبُت

اسم اإلشارة الشخصية  كليصفحوا ٗ
 بضمَت ادلتصل

كف( ُب الفعل ادلضارع -ضمَت الزائدة )م
 )يصفح( ىو الغائبُت

اسم اإلشارة الشخصية  حتّبوف ٘
 بضمَت ادلتصل

كف( ُب الفعل ادلضارع -ضمَت الزائدة )ت
 )حيّب( ىو ادلخاطبُت

اسم اإلشارة الشخصية  يغفر ٙ
 بضمَت ادلتصل

( ُب الفعل ادلضارع -ضمَت الزائدة )م
 )يغفر( ىو الغائب الذم يعود إىل هللا

اسم اإلشارة الشخصية  لكم ٚ
 بضمَت ادلتصل

كم( ُب احلرؼ )ؿ( ىو -زائدة )ضمَت ال
 ادلخاطبُت

 
 جدول اسم اإلشارة الزمانية

 البيان وظائف اشكال الرقم
 «يؤتوا = ٔ

 يأٌب
اسم اإلشارة الزمانية 

 بالزماف ادلضارع
" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على معٌت "يأٌب

أكلوا الفضل منكم كالسعة )الغائبُت( بزيادة 
كف". كسياؽ الكالـ يقولو ادلتكلم -ضمَت "م

 ىو هللا ُب الزماف ادلستقبل.
" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على "يعفواسم اإلشارة الزمانية  «يعفوا= ٕ
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معٌت أكلوا الفضل منكم كالسعة )الغائبُت(  بالزماف ادلضارع يعفو
كف". كسياؽ الكالـ يقولو -بزيادة ضمَت "م

 ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف ادلستقبل.
 «يصفحوا= ٖ

 يصفح
سم اإلشارة الزمانية ا

 بالزماف ادلضارع
" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على معٌت "يأٌب

أكلوا الفضل منكم كالسعة )الغائبُت( بزيادة 
كسياؽ الكالـ يقولو ادلتكلم  كف".-ضمَت "م

 ىو هللا ُب الزماف ادلستقبل.
 «حتّبوف = ٗ

 حتبّ 
اسم اإلشارة الزمانية 

 بالزماف ادلضارع
رع الذم يدؿ على " ىو الفعل ادلضا"حتبّ 

كف". كسياؽ -ادلخاطبُت بزيادة ضمَت "ت
الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف 

 ادلستقبل.
اسم اإلشارة الزمانية  يغفر ٘

 بالزماف ادلضارع
" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على "يغفر

معٌت هللا )الغائب(. كسياؽ الكالـ يقولو 
 ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف ادلستقبل.

 
ٕٖ-                   

      
 جدول اسم اإلشارة الشخصية 

 البيان وظائف اشكال الرقم
اسم اإلشارة الشخصية  يرموف ٔ

 بضمَت ادلتصل
كف( ُب الفعل ادلضارع -ضمَت الزائدة )م
 )يرمى( ىو الغائبُت
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اسم اإلشارة الشخصية  لعنوا ٕ
 بضمَت ادلتصل

كا( ُب الفعل ادلاضى )لعن( -ضمَت الزائدة )
 ىو الغائبُت

اسم اإلشارة الشخصية  مذل ٖ
 بضمَت ادلتصل

ىم( ُب احلرؼ )ؿ( ىو -ضمَت الزائدة )
 الغائبُت

 
 جدول اسم اإلشارة املكانية 

 الرقم اشكال وظائف البيان
كلمة "الدنيا كاألخرة" ىي احلالة ادلكانية عندما 
حتّدث الكالـ. ُب ىذا السياؽ ىذه الكلمة 

ت لغفل  ت ايرجع إىل "إف الذين يرموف احملصن  
 ادلؤمنات".

اسم اإلشارة 
 الزمانية ادلكانية

 ٔ الدنيا كاألخرة

 
 جدول اسم اإلشارة الزمانية

 البيان وظائف اشكال الرقم
اسم اإلشارة الزمانية  يرموف ٔ

 بالزماف ادلضارع
" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على معٌت "يرموف

كف". كسياؽ -)الغائبُت( بزيادة ضمَت "م الذين
 الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف ادلستقبل.

لعنوا  ٕ
 لعن «=

اسم اإلشارة الزمانية 
 بالزماف ادلاضى

" ىو الفعل ادلاضى الذم يدؿ على معٌت "لعنوا
)الغائبُت(  ت ادلؤمناتت الغفل  الذين يرموف احملصن  

بزيادة ضمَت "كا". كسياؽ الكالـ يقولو ادلتكلم ىو 
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 هللا ُب الزماف القدًن.
 

ٕٗ-                  
 جدول اسم اإلشارة الشخصية 

 البيان وظائف اشكال الرقم
اسم اإلشارة الشخصية  عليهم ٔ

 بضمَت ادلتصل
ىم( ُب احلرؼ )على( ىو -ضمَت الزائدة )

 الغائبُت
لشخصية اسم اإلشارة ا ألسنتهم ٕ

 بضمَت ادلتصل
 ىم( ىو الغائبُت-ضمَت الزائدة )

اسم اإلشارة الشخصية  أيديهم ٖ
 بضمَت ادلتصل

 ىم( ىو الغائبُت-ضمَت الزائدة )

اسم اإلشارة الشخصية  أرجلهم ٗ
 بضمَت ادلتصل

 ىم( ىو الغائبُت-ضمَت الزائدة )

اسم اإلشارة الشخصية  يعملوف ٘
 بضمَت ادلتصل

كف( ُب الفعل ادلضارع -مضمَت الزائدة )
 )يعمل( ىو الغائبُت

 
 جدول اسم اإلشارة الزمانية

 البيان وظائف اشكال الرقم
اسم اإلشارة الزمانية  تشهد ٔ

 بالزماف ادلضارع
" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على معٌت "تشهد

ألسنتهم كأيدىم كأرجلهم. كسياؽ الكالـ يقولو 
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 ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف ادلستقبل.
يعملوف  ٕ

=» 
 يعمل

اسم اإلشارة الزمانية 
 بالزماف ادلضارع

" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على معٌت "يعملوف
كف". كسياؽ الكالـ -الغائبُت بزيادة ضمَت "م

 يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف ادلستقبل.
 اسم اإلشارة الزمانية يـو ٖ

 غَت إشارية
" ىو اسم اإلشارة غَت إشارية. ألنو يدؿ على  "يـو

 الزماف خرج اسم اإلشارة الزمانية.
 

ٕ٘-                      
 جدول اسم اإلشارة الشخصية 

 البيان وظائف اشكال الرقم
اسم اإلشارة الشخصية  يوفّيهم ٔ

 بضمَت ادلتصل
فعل ادلضارع )يوَّب( الُب ( -ضمَت الزائدة )م

ىو الغائب الذم يعود إىل هللا. كأما ضمَت 
ىم( ىو الغائبُت ُب زلل النصب -الزائدة )

 ادلتصل
اسم اإلشارة الشخصية  يعلموف ٕ

 بضمَت ادلتصل
كف( ُب الفعل ادلضارع -)م ضمَت الزائدة

 )يعلم( ىو الغائبُت
اسم اإلشارة السخصية  ىو ٖ

 بضمَت ادلنفصل
 دلنفصل الغائب "ىو" يعود إىل كلمةضمَت ا

 "هللا"
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 جدول اسم اإلشارة الزمانية

 البيان وظائف اشكال الرقم
يوفّيهم  ٔ

 يوُبّ  «=
اسم اإلشارة الزمانية 

 بالزماف ادلضارع
" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على معٌت "يوُبّ 

هللا. كسياؽ الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف 
 ادلستقبل.

اسم اإلشارة الزمانية  يعلموف ٕ
 بالزماف ادلضارع

" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على معٌت "يعلموف
كف". كسياؽ الكالـ -الغائبُت بزيادة ضمَت "م

 يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف ادلستقبل.
 اسم اإلشارة الزمانية يومٕىذ ٖ

 غَت إشارية
" ىو اسم اإلشارة غَت إشارية. ألنو يدؿ يومٕىذ "

 ى الزماف خرج اسم اإلشارة الزمانية.عل
 

26-                       

                         
 ارة الشخصية جدول اسم اإلش

 البيان وظائف اشكال الرقم
اسم اإلشارة الشخصية  يقولوف ٔ

 بضمَت ادلتصل
كف( ُب الفعل ادلضارع -ضمَت الزائدة )م
 )يقوؿ( ىو الغائبُت

اسم اإلشارة الشخصية  ذلم ٕ
 بضمَت ادلتصل

ىم( ُب احلرؼ )ؿ( ىو -ضمَت الزائدة )
 الغائبُت
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 جدول اسم اإلشارة الزمانية

 البيان وظائف شكالا الرقم
 «يقولوف = ٔ

 يقوؿ
اسم اإلشارة الزمانية 

 بالزماف ادلضارع
" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على "يقولوف

كف". كسياؽ -ضمَت "م معٌت الغائبُت بزيادة
 الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف ادلستقبل.

 
27-                     

              
 اسم اإلشارة الشخصية  جدول

 البيان وظائف اشكال الرقم
اسم اإلشارة الشخصية  ءامنوا ٔ

 بضمَت ادلتصل
كا( ُب الفعل ادلاضى )ءامن( -ضمَت الزائدة )

 ىو الغائبُت
اسم اإلشارة الشخصية  تدخلوا ٕ

 بضمَت ادلتصل
كف( ُب الفعل ادلضارع -ضمَت الزائدة )ت

 )يدخل( ىو ادلخاطبُت
م اإلشارة الشخصية اس بيوتكم ٖ

 بضمَت ادلتصل
 كم( ىو ادلخاطبُت-ضمَت الزائدة )

اسم اإلشارة الشخصية  تستأنسوا ٗ
 بضمَت ادلتصل

كف( ُب الفعل ادلضارع -ضمَت الزائدة )ت
 )يستأنس( ىو ادلخاطبُت

اسم اإلشارة الشخصية  تسّلموا ٘
 بضمَت ادلتصل

كف( ُب الفعل ادلضارع -ضمَت الزائدة )ت
 ىو ادلخاطبُت)يسّلم( 
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اسم اإلشارة الشخصية  ذلكم ٙ
 بضمَت ادلتصل

 كم( ىو ادلخاطبُت-ضمَت الزائدة )

اسم اإلشارة الشخصية  لكم ٚ
 بضمَت ادلتصل

كم( ُب احلرؼ )ؿ( ىو -ضمَت الزائدة )
 ادلخاطبُت

اسم اإلشارة الشخصية  لعّلكم ٛ
 بضمَت ادلتصل

كم( ُب احلرؼ )لعّل( ىو -ضمَت الزائدة )
 اطبُتادلخ

اسم اإلشارة الشخصية  تذّكركف ٜ
 بضمَت ادلتصل

كف( ُب الفعل ادلضارع -ضمَت الزائدة )ت
 )يذّكر( ىو ادلخاطبُت

 
 جدول اسم اإلشارة املكانية 

 البيان وظائف اشكال الرقم
 «لكم =ذ   ٔ

 لكذ  
اسم اإلشارة ادلكانية 

 ادلؤشرية
لكم" ىي احلالة ادلكانية عندما حتّدث كلمة "ذ  

الـ. ُب ىذا السياؽ ىذه الكلمة يرجع إىل الك
"ال تدخلوا بيوتا غَت بيوتكم حىت تستأنسوا 

 كتسّلموا على أىلها".
 

 جدول اسم اإلشارة الزمانية

 البيان وظائف اشكال الرقم
 «ءامنوا = ٔ

 ءامن
اسم اإلشارة 

الزمانية بالزماف 
 ادلاضى

" ىو الفعل ادلاضى الذم يدؿ على معٌت "ءامنوا
الذين )الغائبُت( بزيادة ضمَت "كا". كسياؽ 

 الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف القدًن.
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 «تدخلوا = ٕ
 «تدخلوف =

 يدخل

اسم اإلشارة 
بالزماف الزمانية 
 ادلضارع

" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على "تدخلوا
كف". كسياؽ -معٌت ادلخاطبُت بزيادة ضمَت "ت

 اف ادلستقبل.الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزم
 «تستأنسوا = ٖ

تستأنسوف 
 يستأنس «=

اسم اإلشارة 
الزمانية بالزماف 

 ادلضارع

" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على "تستأنسوا
كف". كسياؽ -خاطبُت بزيادة ضمَت "تمعٌت ادل

 الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف ادلستقبل.
 «تسّلموا = ٗ

 «تسّلموف =
 يسّلم

اسم اإلشارة 
الزمانية بالزماف 

 ادلضارع

" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على "تسّلموا
كف". كسياؽ -معٌت ادلخاطبُت بزيادة ضمَت "ت

 الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف ادلستقبل.
اسم اإلشارة  تذّكركف ٘

الزمانية بالزماف 
 ادلضارع

" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على "تذّكركف
كف". كسياؽ -معٌت ادلخاطبُت بزيادة ضمَت "ت

 الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف ادلستقبل.
 

ٕٛ-                     

                  
 جدول اسم اإلشارة الشخصية بضمري املتصل

 البيان وظائف اشكال الرقم
اسم اإلشارة الشخصية  جتدكا ٔ

 بضمَت ادلتصل
عل ادلضارع كف( ُب الف-ضمَت الزائدة )ت
 )َيَِد( ىو ادلخاطبُت

اسم اإلشارة الشخصية  تدخلوىا ٕ
 بضمَت ادلتصل

كف( ُب الفعل ادلضارع -ضمَت الزائدة )ت
 )يدخل( ىو ادلخاطبُت
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اسم اإلشارة الشخصية  يؤذف ٖ
 بضمَت ادلتصل

( ُب الفعل ادلضارع )يؤذف( -ضمَت الزائدة )م
 ىو الغائب

اسم اإلشارة الشخصية  لكم ٗ
 َت ادلتصلبضم

كم( ُب احلرؼ )ؿ( ىو -ضمَت الزائدة )
 ادلخاطبُت

اسم اإلشارة الشخصية  لكم ٘
 بضمَت ادلتصل

كم( ُب احلرؼ )ؿ( ىو -ضمَت الزائدة )
 ادلخاطبُت

اسم اإلشارة الشخصية  لكم ٙ
 بضمَت ادلتصل

كم( ُب احلرؼ )ؿ( ىو -ضمَت الزائدة )
 ادلخاطبُت

اسم اإلشارة الشخصية  تعملوف ٚ
 ضمَت ادلتصلب

كف( ُب الفعل ادلضارع -ضمَت الزائدة )ت
 )يعمل( ىو ادلخاطبُت

اسم اإلشارة السخصية  ىو ٛ
 بضمَت ادلنفصل

 ضمَت ادلنفصل الغائب "ىو" يعود إىل كلمة
 "ارجعوا"

 
 جدول اسم اإلشارة الزمانية

 البيان وظائف اشكال الرقم
 «جتدكا = ٔ

 «جتدكف =
 َيد

اسم اإلشارة الزمانية 
 بالزماف ادلضارع

" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على معٌت "جتدكا
كف". كسياؽ -ادلخاطبُت بزيادة ضمَت "ت

 ف ادلستقبل.الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزما
 «تدخلوىا = ٕ

 «تدخلوف =
 يدخل

اسم اإلشارة الزمانية 
 بالزماف ادلضارع

" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على "تدخلوف
كف". كسياؽ -بزيادة ضمَت "تمعٌت ادلخاطبُت 

 الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف ادلستقبل.
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اسم اإلشارة الزمانية  يؤذف ٖ
 بالزماف ادلضارع

فعل ادلضارع الذم يدؿ على معٌت " ىو ال"يؤذف
الغائب. كسياؽ الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب 

 الزماف ادلستقبل.
اسم اإلشارة الزمانية  أزكى ٗ

 بالزماف ادلاضى
" ىو الفعل ادلاضى. كسياؽ الكالـ يقولو "أزكى

 ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف القدًن.
 «تعملوف = ٘

 تعمل
اسم اإلشارة الزمانية 

 بالزماف ادلضارع
" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على "تعملوف

كف". كسياؽ -معٌت ادلخاطبُت بزيادة ضمَت "ت
 الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف ادلستقبل.

 
ٕٜ-                         

       
 جدول اسم اإلشارة الشخصية 

 البيان وظائف اشكال الرقم
اسم اإلشارة الشخصية  عليكم ٔ

 بضمَت ادلتصل
كم( ُب احلرؼ )على( ىو -ضمَت الزائدة )

 ادلخاطبُت
اسم اإلشارة الشخصية  تدخلوا ٕ

 بضمَت ادلتصل
كف( ُب الفعل ادلضارع -ضمَت الزائدة )ت

 خاطبُت)يدخل( ىو ادل
اسم اإلشارة الشخصية  لكم ٖ

 بضمَت ادلتصل
كم( ُب احلرؼ )ؿ( ىو -ضمَت الزائدة )

 ادلخاطبُت
اسم اإلشارة الشخصية  يعلم ٗ

 بضمَت ادلتصل
( ُب الفعل ادلضارع )يعلم( -ضمَت الزائدة )م

 ىو الغائب
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اسم اإلشارة الشخصية  تبدكف ٘
 بضمَت ادلتصل

ادلضارع كف( ُب الفعل -ضمَت الزائدة )ت
 )يبدل( ىو ادلخاطبُت

اسم اإلشارة الشخصية  تكتموف ٙ
 بضمَت ادلتصل

كف( ُب الفعل ادلضارع -ضمَت الزائدة )ت
 )يكتم( ىو ادلخاطبُت

 
 جدول اسم اإلشارة الزمانية

 البيان وظائف اشكال الرقم
 «تدخلوا = ٔ

تدخلوف 
 يدخل «=

اسم اإلشارة الزمانية 
 بالزماف ادلضارع

" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على "تدخلوف
كف". كسياؽ -معٌت ادلخاطبُت بزيادة ضمَت "ت

 الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف ادلستقبل.
إلشارة الزمانية اسم ا يعلم ٕ

 بالزماف ادلضارع
" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على معٌت "يعلم

هللا )الغائب(. كسياؽ الكالـ يقولو ادلتكلم ىو 
 ف ادلستقبل.هللا ُب الزما

 «تبدكف = ٖ
 تبدل

اسم اإلشارة الزمانية 
 بالزماف ادلضارع

" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على "تبدكف
كف". كسياؽ -تمعٌت ادلخاطبُت بزيادة ضمَت "

 الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف ادلستقبل.
تكتموف  ٗ

 يكتم «=
اسم اإلشارة الزمانية 

 بالزماف ادلضارع
عل ادلضارع الذم يدؿ على " ىو الف"تكتموف

كف". كسياؽ -معٌت ادلخاطبُت بزيادة ضمَت "ت
 الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف ادلستقبل.
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ٖٓ-                    

       
 جدول اسم اإلشارة الشخصية 

 البيان وظائف اشكال الرقم
اسم اإلشارة الشخصية  يغّضوا ٔ

 بضمَت ادلتصل
كف( ُب الفعل ادلضارع -ضمَت الزائدة )م
 )يغّض( ىو الغائبُت

اسم اإلشارة الشخصية  أبصرىم ٕ
 بضمَت ادلتصل

 ىم( ىو الغائبُت-ضمَت الزائدة )

اسم اإلشارة الشخصية  حيفظوا ٖ
 ضمَت ادلتصلب

كف( ُب الفعل ادلضارع -ضمَت الزائدة )م
 )حيفظ( ىو الغائبُت

اسم اإلشارة الشخصية  فركجهم ٗ
 بضمَت ادلتصل

 ىم( ىو الغائبُت-ضمَت الزائدة )

اسم اإلشارة الشخصية  ذلم ٘
 بضمَت ادلتصل

ىم( ُب احلرؼ )ؿ( ىو -ضمَت الزائدة )
 الغائبُت

اسم اإلشارة الشخصية  يصنعوف ٙ
 بضمَت ادلتصل

كف( ُب الفعل ادلضارع -ضمَت الزائدة )م
 )يصنع( ىو الغائبُت

 
 جدول اسم اإلشارة املكانية 

 البيان وظائف اشكال الرقم
اسم اإلشارة ادلكانية  لكذ   ٔ

 ادلؤشرية
لك" ىي احلالة ادلكانية عندما حتّدث كلمة "ذ  

الكالـ. ُب ىذا السياؽ ىذه الكلمة يرجع إىل 
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 رىم كحيفظوا فركجهم".أبص  "يغضوا من 
 

 جدول اسم اإلشارة الزمانية

 البيان وظائف اشكال الرقم
 «يغّضوا = ٔ

 يغّضوف
اسم اإلشارة الزمانية 

 بالزماف ادلضارع
" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على "يغّضوف

كف". كسياؽ -معٌت الغائبُت بزيادة ضمَت "م
الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف 

 ادلستقبل.
 «حيفظوا = ٕ

 حيفظوف
اسم اإلشارة الزمانية 

 بالزماف ادلضارع
" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على "حيفظوف

كف". كسياؽ -معٌت الغائبُت بزيادة ضمَت "م
الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف 

 ادلستقبل.
اسم اإلشارة الزمانية  أزكى ٖ

 بالزماف ادلاضى
" ىو الفعل ادلاضى. كسياؽ الكالـ "أزكى

 يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف القدًن.
اسم اإلشارة الزمانية  يصنعوف ٗ

 بالزماف ادلضارع
" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على "يصنعوف

كف". كسياؽ -معٌت الغائبُت بزيادة ضمَت "م
الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف 

 ادلستقبل.
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31-                 

                          

                 

                        

                    

                      

                    
 جدول اسم اإلشارة الشخصية 

  البيان  وظائف اشكال الرقم
شارة الشخصية اسم اإل يغضضن ٔ

 بضمَت ادلتصل
ف( ُب الفعل ادلضارع -ضمَت الزائدة )م

 )يغّض( ىو الغائبات
اسم اإلشارة الشخصية  أبصرىن ٕ

 بضمَت ادلتصل
 ىن( ىو الغائبات-ضمَت الزائدة )

اسم اإلشارة الشخصية  حيفظن ٖ
 بضمَت ادلتصل

ف( ُب الفعل ادلضارع -ضمَت الزائدة )م
 )حيفظ( ىو الغائبات

اسم اإلشارة الشخصية  ركجهنف ٗ
 بضمَت ادلتصل

 ىن( ىو الغائبات-ضمَت الزائدة )

اسم اإلشارة الشخصية  يبدين ٘
 بضمَت ادلتصل

ف( ُب الفعل ادلضارع -ضمَت الزائدة )م
 ىو الغائبات )يبدل(



34 
 

اسم اإلشارة الشخصية  زينتهن ٙ
 بضمَت ادلتصل

 ىن( ىو الغائبات-ضمَت الزائدة )

اإلشارة الشخصية اسم  كليضربن ٚ
 بضمَت ادلتصل

ف( ُب الفعل ادلضارع -ضمَت الزائدة )م
 ىو الغائبات ()يضرب

خبمرىن،  ٛ
 جيوهبن

اسم اإلشارة الشخصية 
 بضمَت ادلتصل

 ىن( ىو الغائبات-ضمَت الزائدة )

اسم اإلشارة الشخصية  يبدين ٜ
 بضمَت ادلتصل

ادلضارع ف( ُب الفعل -ضمَت الزائدة )م
 غائباتىو ال )يبدل(

زينتهن،  ٓٔ
لبعولتهن، 
ءابآِئهن، 

ءابآء 
بعولتهن، 
أبنآِئهن، 

أبنآء 
بعولتهن، 
إخواهنن، 

بٌت 
إخواهنن، 

بٌت 
أخواهتن، 

اسم اإلشارة الشخصية 
 بضمَت ادلتصل

 ىن( ىو الغائبات-ضمَت الزائدة )
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 نسآئهن
اسم اإلشارة الشخصية  أمينهن ٔٔ

 بضمَت ادلتصل
 باتىن( ىو الغائ-ضمَت الزائدة )

اسم اإلشارة الشخصية  يظهركا ٕٔ
 بضمَت ادلتصل

كف( ُب الفعل -ضمَت الزائدة )م
 ىو الغائبُت (ادلضارع )يظهر

اسم اإلشارة الشخصية  يضربن ٖٔ
 بضمَت ادلتصل

ف( ُب الفعل ادلضارع -ضمَت الزائدة )م
 ىو الغائبات ()يضرب

اسم اإلشارة الشخصية  بأرجلهن ٗٔ
 بضمَت ادلتصل

 ىن( ىو الغائبات-ئدة )ضمَت الزا

اسم اإلشارة الشخصية  زينتهن ٘ٔ
 بضمَت ادلتصل

 ىن( ىو الغائبات-ضمَت الزائدة )

اسم اإلشارة الشخصية  لعلكم ٙٔ
 بضمَت ادلتصل

 كم( ىو ادلخاطبُت-ضمَت الزائدة )

اسم اإلشارة الشخصية  تفلحوف ٚٔ
 بضمَت ادلتصل

كف( ُب الفعل -ضمَت الزائدة )ت
 لح( ىو ادلخاطبُتادلضارع )يف

 
 جدول اسم اإلشارة الزمانية

 البيان وظائف اشكال الرقم
يغضضن  ٔ

 يغضّ  «=
اسم اإلشارة الزمانية 

 بالزماف ادلضارع
ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على " "يغضضن

ف". كسياؽ -معٌت الغائبات بزيادة ضمَت "م
 الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف ادلستقبل.
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حيفظن  ٕ
 حيفظ «=

اسم اإلشارة الزمانية 
 بالزماف ادلضارع

" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على "حيفظن
ف". كسياؽ -معٌت الغائبات بزيادة ضمَت "م

 الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف ادلستقبل.
 «يبدين = ٖ

 يبدل
اسم اإلشارة الزمانية 

 بالزماف ادلضارع
" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على معٌت "يبدين

ف". كسياؽ الكالـ -الغائبات بزيادة ضمَت "م
 يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف ادلستقبل.

اسم اإلشارة الزمانية  ظهر ٗ
 بالزماف ادلاضى

" ىو الفعل ادلاضى. كسياؽ الكالـ يقولو "ظهر
 ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف القدًن.

يضربن  ٘
=» 

 يضرب

اسم اإلشارة الزمانية 
 بالزماف ادلضارع

" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على يضربن"
ف". كسياؽ -معٌت الغائبات بزيادة ضمَت "م

 الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف ادلستقبل.
كا يظهر  ٙ

=» 
يظهركف 

 يظهر «=

اسم اإلشارة الزمانية 
 بالزماف ادلضارع

" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على "يظهركا
سياؽ كف". ك -معٌت الغائبُت بزيادة ضمَت "م

 الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف ادلستقبل.

تفلحوف  ٚ
 يفلح «=

اسم اإلشارة الزمانية 
 بالزماف ادلضارع

رع الذم يدؿ على " ىو الفعل ادلضا"تفلحوف
كف". كسياؽ -معٌت ادلخاطبُت بزيادة ضمَت "ت

 الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف ادلستقبل.
 

ٖٕ-                   
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 جدول اسم اإلشارة الشخصية 
 البيان وظائف اشكال الرقم

اسم اإلشارة الشخصية  منكم ٔ
 بضمَت ادلتصل

كم( ُب احلرؼ )من( ىو -ضمَت الزائدة )
 ادلخاطبُت

اسم اإلشارة الشخصية  عبادكم ٕ
 بضمَت ادلتصل

 كم( ىو ادلخاطبُت-ضمَت الزائدة )

صية اسم اإلشارة الشخ إمآئكم ٖ
 بضمَت ادلتصل

 كم( ىو ادلخاطبُت-ضمَت الزائدة )

اسم اإلشارة الشخصية  يكونوا ٗ
 بضمَت ادلتصل

كف( ُب الفعل ادلضارع -ضمَت الزائدة )م
 )يكوف( ىو الغائبُت

اسم اإلشارة الشخصية  يغنهم ٘
 بضمَت ادلتصل

 ىم( ىو الغائبُت-ضمَت الزائدة )

اسم اإلشارة الشخصية  فضلو ٙ
 دلتصلبضمَت ا

( ىو الغائب الذم يعود و-ضمَت الزائدة )
 إىل هللا

 
 جدول اسم اإلشارة الزمانية

 البيان وظائف اشكال الرقم
 «يكونوا = ٔ

يكونوف 
 يكوف «=

اسم اإلشارة الزمانية 
 بالفعل ادلضارع

" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على "يكونوا
كف". كسياؽ -معٌت الغائبُت بزيادة ضمَت "م

الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف 
 ادلستقبل.
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 «يغنهم = ٕ
 يغٌت

اسم اإلشارة الزمانية 
 بالفعل ادلضارع

" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على "يغٌت
كف". -معٌت هللا )الغائب( بزيادة ضمَت "م

كسياؽ الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف 
 ادلستقبل.

 
33-                   

                

                      

                        

   
 جدول اسم اإلشارة الشخصية 

 البيان وظائف اشكال الرقم
اسم اإلشارة الشخصية  كليستعفف ٔ

 بضمَت ادلتصل
( ُب الفعل ادلضارع -َت الزائدة )مضم

 )يستعفف( ىو الغائب
اسم اإلشارة الشخصية  َيدكف ٕ

 بضمَت ادلتصل
كف( ُب الفعل ادلضارع -ضمَت الزائدة )م
 )َيَِد( ىو الغائبُت

اسم اإلشارة الشخصية  يغنيهم ٖ
 بضمَت ادلتصل

( ُب الفعل ادلضارع -ضمَت الزائدة )م
إىل هللا. )يغٍت( ىو الغائب الذم يعود 

 ىم( ىو الغائبُت-كأما ضمَت الزائدة )
( ىو الغائب الذم و-ضمَت الزائدة )اسم اإلشارة الشخصية  فضلو ٗ
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 يعود إىل هللا بضمَت ادلتصل
اسم اإلشارة الشخصية  يبتغوف ٘

 بضمَت ادلتصل
كف( ُب الفعل ادلضارع -ضمَت الزائدة )م

 )يبتغى( ىو الغائبُت
الشخصية اسم اإلشارة  أمينكم ٙ

 بضمَت ادلتصل
 كم( ىو ادلخاطبُت-ضمَت الزائدة )

اسم اإلشارة الشخصية  فكاتبوىم ٚ
 بضمَت ادلتصل

 ىم( ىو الغائبُت-ضمَت الزائدة )

اسم اإلشارة الشخصية  علمتم ٛ
 بضمَت ادلتصل

ًب( ُب الفعل ادلاضى -ضمَت الزائدة )
 )َعِلم( ىو ادلخاطبُت

اسم اإلشارة الشخصية  فيهم ٜ
 ضمَت ادلتصلب

ىم( ُب احلرؼ )ُب( ىو -ضمَت الزائدة )
 الغائبُت

اسم اإلشارة الشخصية  ءاتوىم ٓٔ
 بضمَت ادلتصل

ىم( ُب الفعل ادلاضى -ضمَت الزائدة )
 )آتى( ىو الغائبُت ُب زلل النصب ادلتصل

اسم اإلشارة الشخصية  ءاتكم ٔٔ
 بضمَت ادلتصل

كم( ُب الفعل ادلاضى -ضمَت الزائدة )
 ( ىو ادلخاطبُت)آتى

اسم اإلشارة الشخصية  تكرىوا ٕٔ
 بضمَت ادلتصل

كف( ُب الفعل ادلضارع -ضمَت الزائدة )ت
 )يكره( ىو ادلخاطبُت

اسم اإلشارة الشخصية  أردف ٖٔ
 بضمَت ادلتصل

ف( ُب الفعل ادلاضى -ضمَت الزائدة )
 )أرد( ىو الغائبات

اسم اإلشارة الشخصية  لتبتغوا ٗٔ
 بضمَت ادلتصل

كف( ُب الفعل ادلضارع -مَت الزائدة )تض
 )يبتغى( ىو ادلخاطبُت
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اسم اإلشارة الشخصية  يكرىّهنّ  ٘ٔ
 بضمَت ادلتصل

( ُب الفعل ادلضارع -ضمَت الزائدة )م
-)يكره( ىو الغائب. كأما ضمَت الزائدة )

 ىن( ىو الغائبات
اسم اإلشارة الشخصية  إكرىهن ٙٔ

 بضمَت ادلتصل
 و الغائباتىن( ى-ضمَت الزائدة )

 
 جدول اسم اإلشارة الزمانية

 البيان وظائف اشكال الرقم
اسم اإلشارة الزمانية  يستعفف ٔ

 بالزماف ادلضارع
ضارع الذم يدؿ على " ىو الفعل ادل"يستعفف

الغائب. كسياؽ الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب 
 الزماف ادلستقبل.

َيدكف  ٕ
 َيد «=

اسم اإلشارة الزمانية 
 بالزماف ادلضارع

"َيدكف" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على 
كف". -معٌت الذين )الغائبُت( بزيادة ضمَت "م

اف كسياؽ الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزم
 ادلستقبل.

يغنيهم  ٖ
 يغٌت «=

اسم اإلشارة الزمانية 
 بالزماف ادلضارع

" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على معٌت "يغٌت
لكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا )الغائب(. كسياؽ ا

 هللا ُب الزماف ادلستقبل.
يبتغوف  ٗ

 يبتغى «=
اسم اإلشارة الزمانية 

 بالزماف ادلضارع
ذم يدؿ على " ىو الفعل ادلضارع ال"يبتغوف

كف". -معٌت الذين )الغائبُت( بزيادة ضمَت "م
كسياؽ الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف 
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 ادلستقبل.
علمتم  ٘

 َعِلمَ  «=
اسم اإلشارة الزمانية 

 بالزماف ادلاضى
" ىو الفعل ادلاضى الذم يدؿ على "علم

ادلخاطبُت بزيادة ضمَت "ًب". كسياؽ الكالـ 
 يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف القدًن.

ءاتوىم  ٙ
 آتى«=

اسم اإلشارة الزمانية 
 بالزماف ادلاضى

" ىو الفعل ادلاضى الذم يدؿ على معٌت  "آتى
الغائبُت بزيادة ضمَت "ىم". كسياؽ الكالـ 

 يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف القدًن.
 «ءاتكم= ٚ

 آتى
اسم اإلشارة الزمانية 

 بالزماف ادلاضى
" ىو الفعل ادلاضى الذم يدؿ على معٌت "آتى

الذم )الغائب( بزيادة ضمَت "كم". كسياؽ 
 الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف القدًن.

تكرىوا  ٛ
=» 

تكرىوف 
 كرهي «=

اسم اإلشارة الزمانية 
 بالزماف ادلضارع

" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على معٌت "يغٌت
كف". كسياؽ -ادلخاطبُت بزيادة ضمَت "ت

 ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف ادلستقبل.الكالـ يقولو 

 «أردف = ٜ
 أرد

اسم اإلشارة الزمانية 
 بالزماف ادلاضى

" ىو الفعل ادلاضى الذم يدؿ على معٌت "أردف
ئبات بزيادة ضمَت "ف". كسياؽ الكالـ الغا

 يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب الزماف القدًن.
يكرىّهّن  ٓٔ

 يكره «=
اسم اإلشارة الزمانية 

 بالزماف ادلضارع
" ىو الفعل ادلضارع الذم يدؿ على معٌت "يكره

من )الغائب(. كسياؽ الكالـ يقولو ادلتكلم ىو 
 هللا ُب الزماف ادلستقبل.
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 شارة الشخصية جدول اسم اإل

 البيان وظائف اشكال الرقم
اسم اإلشارة الشخصية  أنزلنآ ٔ

 بضمَت ادلتصل
فعل ادلاضى )أنزؿ( الف( ُب -ضمَت الزائدة )

 مع الغَت تكلمادلىو 
اسم اإلشارة الشخصية  إليكم ٕ

 بضمَت ادلتصل
كم( ُب احلرؼ )إىل( ىو -ضمَت الزائدة )

 ادلخاطبُت
خصية اسم اإلشارة الش قبلكم ٖ

 بضمَت ادلتصل
كم( ُب احلرؼ )قبل( ىو -ضمَت الزائدة )

 ادلخاطبُت
 

 جدول اسم اإلشارة الزمانية

 البيان وظائف اشكال الرقم
أنزلنآ  ٔ

 أنزؿ «=
اسم اإلشارة الزمانية 

 بالزماف ادلاضى
" ىو الفعل ادلاضى الذم يدؿ على ادلتكلم "أنزؿ

مع الغَت. كسياؽ الكالـ يقولو ادلتكلم ىو هللا ُب 
 الزماف القدًن.

 اسم اإلشارة الزمانية قبل ٕ
 غَت إشارية

"قبل" ىو اسم اإلشارة غَت إشارية. ألنو يدؿ 
 لزمانية.على الزماف خرج اسم اإلشارة ا
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 ٗٔىذا احلديث ىو حديث اإلفك الذم تطاكؿ إىل ذلك ادلرتقى السامي الرفيع. 
ُب سورة النور من القرآف الكرًن. كيبدأ ىذا البياف يبُت األية حادية  ٕٙ-ٔٔيعٍت من أية 

 عشرة خاصة.
فأيتهن خرج كاف رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم إذا أراد سفرا أقرع بُت نسائو،  

خرج هبا معو؛ كإنو أقرع بيننا ُب غزاة فخرج سهمي، فخرجت معو بعد ما أنزؿ سهمها 
احلجاب، كأنا أمحل ُب ىودج، كأنزؿ فيو. فسرنا حىت إذا فرغ رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم 
من غزكتو تلك، كقفل، كدنونا من ادلدينة آذف ليلة بالرحيل؛ فقمت حُت آذنوا بالرحيل، 

قضيت من شأين أقبلت إىل الرحل، فلمست صدرم، فإذا عقد  حىت جاكزت اجليش. فلما
كأقبل الرىط الذين كانوا يل من جزع أظفار قد انقطع، فرجعت فالتمستو فحبسٍت ابتغاؤه؛ 

يرحلونٍت، فاحتملوا ىودجي، فرحلره على بعَتم، كىم حيسبوف أين فيو؛ ككاف النساء إذ ذاؾ 
من الطعاـ؛ فلم يستنكر القـو حُت رفعوه خفة  خفافا مل يثقلهن اللحم؛ كإمنا نأكل العلقة

اذلودج، فحملو؛ ككنت جارية حديثة السن؛ فبعثوا اجلمل كساركا، فوجدت عقدم، بعدما 
استمر اجليش، فجئت منزذلم، كليس فيو أحد منهم، فتيممت منزيل الذم كنت فيو، 

فنمت. ككاف صفواف كظننت أهنم سيفقدكنٍت فَتجعوف إيل؛ فبينما أنا جالسة غلبتٍت عينام 
. ٍب الذكواين. قد عرس كراء اجليش، فأدِب، فأصبح عند منزيل؛ فرأل بن ادلعطل السلمي

سواد إنساف نائم، فأتاين فعرفٍت حُت رآين. ككاف يراين قبل احلجاب. فاستيقظت باسًتجاعو 
حُت عرفٍت، فخمرت كجهي جبلبايب؛ كهللا ما يكلمٍت بكلمة، كال مسعت منو كلمة غَت 

سًتجاعو؛ كىول حىت أناخ راحلتو، فوطئ على يديها، فركبتها، فانطلق يقود يب الراحلة، ا
 ٘ٔحىت أتينا اجليش، بعد ما نزلوا معرسُت.

  
                                                           

 ٜٕٗٗ )القاىرة: دار الشركؽ، دكف السنة(، ٛٔ-ُٕٔب ظالؿ القرآف اجمللد الرابع من األجزاء التفسَت سيد قطب، 43

 ٜٕ٘ٗنفس ادلرجع،  ٘ٔ
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 الفصل الرابع

 اإلختتام

 

 اخلالصة - أ
، فتلخص الباحثة من إعتمادا على عرض البيانات وحتليلها يف الفصل السابق 
 حث، وهي كما يلي:هذا الب
بضمري املتصل يف سورة النور، وجدت  من اسم اإلشارة الشخصية اشكال .1

الباحثة أن اسم اإلشارة الشخصية بضمري املتصل منذ األية األوىل حىت األية 
األربعة وثالثني. وأما من آية أن تكون فيها اسم اإلشارة الشخصية بضمري 

 .58، 55، 19، 15، 11، 4املنفصل فهي: 
املوقيعية ال يوجد ولو آية عن اسم اإلشارة  من اسم اإلشارة املكانية واشكال

املكانية املوقيعية يف هذا البحث. وأما من آية أن تكون فيها اسم اإلشارة املكانية 
وأما من آية أن تكون فيها . 33، 57، 16، 15، 5، 4، 3املؤشرية فهي: 

 .53، 19، 15، 14، 13اسم اإلشارة املكانية الزمانية فهي: 
، 11، 9، 8، 6، 5، 4، 3، 5، 1فهي:  شارة الزمانيةمن اسم اإل واشكال

15 ،13 ،14 ،15 ،16 ،17 ،18 ،19 ،51 ،55 ،53 ،54 ،55 ،56 ،
. وأما من آية أن تكون فيها اسم 34، 33، 35، 31، 33، 59، 58، 57

 .34، 55، 54، 51، 17، 5، 4، 5اإلشارة الزمانية غري إشارية فهي: 
اسم وظائف فهي: أما  املكانية، والزمانيةوظائف اسم اإلشارة الشخصية، و  .5

تنقسم إىل اسم اإلشارة الشخصية بضمري املتصل واملنفصل.  اإلشارة الشخصية
تنقسم إىل اسم اإلشارة املكانية املوقيعية،  من اسم اإلشارة املكانية وظائف وأما
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تنقسم إىل اسم اإلشارة  من اسم اإلشارة الزمانية وظائف الزمانية. وأمااملؤشرية، 
 الزمانية و اسم اإلشارة الزمانية غري إشارية.

 
 االقرتاحات - ب

واعتمادا على النتائج البحث ستقدم وبعد انتهت الباحثة يف هذا البحث،  
 القارئ، وهو: الباحثة اإلقرتاحات إىل 

للقارئني هذا البحث اجلامعي لن خيلوا من النقائص واألخطاء، فلذلك ترجوا الباحثة  .1
 (.deixisعلى القراءة الكتب األخرى لزيادة املعارف عن اسم اإلشارة )

أن يقوم على الطالب أن يستمر هذه الدراسة واملطلعة لكي يكمل هذا البحث  .5
 اجلامعي.

 نافعا لكم. أرجوا هذا البحث اجلامعي  .3
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 املصادر واملراجع

 

 املصادر

 القرآن الكرمي

 املراجع العربية

 .6241 ،دار ابن اجلوزي :الدمام .سورة القران وفضائلها .منرية زلمد ناصر ،الروسري

القاهرة: دار . 63-64التفسري يف ظالل القرآن اجمللد الرابع من األجزاء .سيد،قطب
 .الشروق، دون السنة

رياض: ال. أسباب النزول القرآن.أمحد بن زلمد بن عليأيب احلسن علي بن الواحدي، 
 م.4002-ه 6241دار ادليمان، 

بريوت: دار الفكر،  .أسباب النزول .أيب احلسن علي بن أمحد الواحدىالنيسابورى، 
 .م 6446-ه 6266

"التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة ))األفعال  .سعورصحراوي، 
اجلزائر، -الدكتورة، األغواطرسالة ة(( يف الرتاث اللساين العريب"، الكالمي
4002. 

 .4004. مارس، 2، رللة ادلخرب، "التداولية النشأة والتطور" .سحالية عبداحلكيم، 

 .4064القاهرة: دار اجيال،  .التداولية يف البحث اللغوي والنقدي.بشرى ،البستاين

 .4066، -العدد السابع–رللة ادلخرب "التداولية والبالغة العربية"،  .باديس، ذلوميل
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بريوت:  .التداولية اليوم علم جديد يف التواصل .سيف الدين دغفوس وزلمد ،الشيباين
 .4002ار الطليعة للطباعة والنشر، د

 دار احلوار للنشر والتوزيع، :سوريةالتداولية من أوسنت إىل غوفمان. فيليب.  ،بالنشيه
4002. 

"تداولية اخلطاب ادلسرحي مسرحية "عصفور من الشرق" لتوفيق  .حلمادي ،فطومة
 .)دون السنة( 2، السيمياء والنص األديب"، -أمنوذجا–احلكيم 

"تداولية النص الشعري مجهرة أشعار العرب منوذجا"، )رسالة الدكتورة،  .شيرت ،رحيمة
 .(4004-4003جامعة احلاج خلضر باتنة، 

"االستلزام يف اللغة الصرفية )دراسة وصفية داللية("، البحث اجلامعي،  .زين ،العابدين
 .4060والنا مالك إبراهيم ماالنج، اجلامعة اإلسالمية احلكومية م

ر زلفوظة للجامعة دون ادلطبع: حقوق الطبع والنش .علم الداللة .احلليم، رليد عبد
 .6432ادلتضرية، 

علم الداللة الفصالن التاسع والعاشر من كتاب: مقدمة يف علم اللغة  .---------
دون ادلطبع: دون الطبع، .حليم حسني و كاظم حسني(. 6413النظرى )

6430. 

 .القاهرة: دار اذلالل، دون السنة .الفلسفة اللغوية وااللفاظ العربية .جرجى ،زيدان
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