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Dhomir dapat dirasakan dengan hati, barang siapa tidak 

mengetahui tempat kembalinya dhomir dia tidak mempunyai hati 

 
 

 

 

- Kh. Abdul Karim Lirboyo 
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 كلماة الشكر و التقدير 
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ABSTRACT 

 Language is a gift from Allah and it represents deep weight of meaning if we want to 

devote ourselves to learn it as a medium of communication. As for the language elements such 

as: sound, sentences, time and others. 

 We use language for daily communication with a person or society. When we get 

engaged in a conversation or talk, we have to be able to understand what is said through figuring 

out its contextual information. Saussure points out that context is about a background of 

communication. In this thesis, context was discussed in pragmatics which has close relationship 

with the study of deixis. Deixis is divided into 5 types, which are social deixis, person deixis, 

discourse deixis, time deixis, and place deixis. Person deixis is the core deixis of others.  

 In addition, the problems of study in this thesis were how Arabic person-deixis was 

expressed in conversations of “Kungfu Panda 1st” movie and how to figure out the contextual 

information within deixis to gain clearer understanding of a discourse. Moreover, this study was 

aimed at finding out out forms of person deixis and figuring out its contextual information. 

 This study was conducted qualitatively using descriptive approach. The researcher found 

that person deixis in Arabic was manifested in  forms of dhomirmuttasiland dhomirmunfasil. 

Lastly, for the next researchers, it is suggested to conducted studies on place deixis or time deixis 

as they will be excessively identified in “Kungfu Panda 1st” movie.  

 

  



Abstrak 

 

Bahasa adalah anugrah dari Allah, dan banaya nilai yang terkandung dalam bahasa jika 

kita mau mempelajarinya sebagai media komunikasi. Adapun unsur bahasa  misalakan : suara, 

kalaimat, waktu dan lain sebaginya.  

Kita menggunakan bahasa setiap hari untuk bekomuniksai dengan orang  ataupun 

masayarakat. Karane manusia bekomunikasi diantaranya menggunakan bahasa. jika seseoarag 

berbicara kita harus mampu memahami apa yang disampakain deiantaranya dengan melihat 

konteks yang ada di sekitar pembicaraan. Saursure berkata bawasanya kontek adalah 

lartarbelakang. Konteks disini dibahasa dalam pragmatik dan sangat behubungan dengan deiksis. 

Deiskiss dibagi menjadi 5 macam diantaranya dekis sosisal , deiksis persona, deiksis wacana, 

deksis waktu dan deiksi tempat. Dan deiksis persona adalah induk dari pada deiksis yang lain. 

Adapan  permasalahan  dalam skripsi ini adalah bagaimna bentuk deiksis persona dalam 

bahasa arab di dalam peprcakapan kungfu panda 1 dan bagaimana mengetahui konteks yang ada 

dalam deiksi dehingga kita dapat memahami wacana secara jelas.dan tujuan dari penelitan ini 

adalalah mengetahui bentuk deiksis persoan dan mengetahui konteks pada setiap deikis persona 

Metode penelitian ini menggunakan metode kualaitatif dan diskriptif. Ditemukan deiksis 

persona dalam bahsa arab diantaranya deiksis persoan atau dhomur muttasil dan dhomir 

munfasil. Peneliti berhara bagi peneltian selanjutnya dapat menggunakan deiksis tempat  dan 

waktu karena sangat banyak sekalai deiksis waktu dan tempat dalam kungfu panda 1. 
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 معصمة. هاملشرفة  الدكتور  ،مباالنج احلكومية

 

غاية : تدرس  –لقيمتها  –وهلا قيمتها ىف حياة البشر  وكانت تعد وسيلة فأصبحت  ،وميزة  االنسان ،هللا فاللغة نعمة من
فكر  وا  عنوربطت  ،وأصبح هلا قيمة  أكرب من  الرمزية حني أمست جزءا من االفكار ،لذاهتا مبناهجها وقواننها العلمية و العملية

 ،لالخبار ،وهى عرفية ترتبط ابجملموعة الىت تتناوهلا ،وىف اختيار رموزها قصد وتفكري ،وعربت عن الفكر الداخلى واخلارجى،العمل
 ،والزماىن ،واجلمال ىف التأنق واإلختيار،والكمال ىف الرتكيب ،واملفرد ،والصوت ،واالبداع واالمتاع ومن عناصرها : التفكري

 ووظيفتها خري ما يعرفها ،واالجتماعى
اذا . ان فكرته بواصلة اللغةسصل اإلنات    ب و غري ذالك.احأصرة  و سدث كثريا كل يوم ايل اتحتغة كل يوم، و ليشتخدم ال

وقال سورسور  .الشياق حول احلوار ألن   ،غة السياق. وجيب املتكلم فهم املاخماطب. ويفهم قصد املتكلملاتصل املتكلم ، يشتخدمه ال
فية. ان السياق يتعلق  بعلم التداولية  وخيتلف بعلم الداللة.  يتعلق السياق بكلمات إشارية. تنقسم الكلمات إشارية ان  السياق اخلل

ايل مخسة اقسام و هي كلمات إشارية شخصية، كلمات إشارية  مكانية، كلمات إشارية زمانية، كلمات إشارية اجتماعية، كلمات 
 ية. ان  كلمات إشارية شخصية  كلمات إشارية أصلية.إشاريِة اجتماعية، كلمات إشارية خطاب

بلغة العربية؟ و الثاين   1يف السينما كوعفو  ابندا  كلمات إشارية  ما أشكال أسئلة البحث يف هذا البحث، وهي  األول 
، و أهدافه، وهي بلغة العربية؟1لنفهم القصة  كامال يف السينما كوعفو ابندا  كلمات إشاريةكيف يعرف سياق حوار الذي يتضمن  

لنفهم  القصة   كلمات إشاريةبلغة العربية و يعرف سياق حوار الذي يتضمن   1يف السينما كوعفو ابندا   كلمات إشاريةيعرف أشكال  
 بلغة العربية. 1كامال يف السينما كوعفو ابندا 

إشارية شخصية  يف هذا  و الثاين يستخدم  )البحث وصفي(.  يوجد  كلمات  يستخدم هذ البحث  )البحث كيفي( 
و أ إشارية مكانية اتيررجو الباحث يشتخدمه كلم.  1البحث وهو ضمري متصل و ضمري منفصل الذي يوجد يف سينما كوفو ابندا

 .يف هذا السينما كثري  من السياق املكان و الزمان زمانية ألن  

 

 
 س



 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ

 –يلة فأصبحت تعد وس كانتوهلا قيمتها ىف حياة البشر  و  ،وميزة  االنسان ،للغة نعمة من هللاا
زية كرب من  الرمأ ا قيمة وأصبح هل ،اية : تدرس لذاهتا مبناهجها وقواننها العلمية و العمليةغ –لقيمتها 

وىف  ،خلارجىخلى واوعربت عن الفكر الدا،وا العمل فكر  عنوربطت  ،حني أمست جزءا من االفكار
 اع بداع واالمتواال ،ارخبلال ،وهى عرفية ترتبط ابجملموعة الىت تتناوهلا ،اختيار رموزها قصد وتفكري

 ،واجلمال ىف التأنق واإلختيار،والكمال ىف الرتكيب ،واملفرد ،والصوت ،ومن عناصرها : التفكري
 ،1فتها خري ما يعرفهاووظي ،واالجتماعى ،والزماىن

تنقل اللغة  يف النص او اخلطاب. ويتعلق  هذ البحث اخلطاب ألن اخلطاب ينقسم ايل  نص   
احلوار و نص اخلطاب. يستخدم الناس اللغة كل يوم. ويتعلق اللغة  السياق.  وقال سورسور اّن السياق 

لة.  يدرس علم التداولية قصد املتكلم ان السياق يتعلق  بعلم التداولية  وخيتلف بعلم الدال 2اخللفية.
 ويدرس علم الداللة معين الذي يتحدث املتكلم.

 

 

                                                           
 .14نفس المرجع،                 1

2 Saussure, W. Terrence Gorden, Saussure For Beginners, ed. Mey Setiyanti dan Hendrikus 
Panggalo ( Yogyakarta: Kanisius, 2006), 42. 



 Alimpticatre) (  التضميناتSpeech Actرأي هوانغ  اّن التداولية يبحث  الفعل الكالم ) 

Converstation اإلفرتا ضات املسبقة ،)(Presuposition) كلمات اإلشارية ،(Deixis) يتعلق السياق  .
بكلمات إشارية. تنقسم الكلمات إشارية ايل مخسة اقسام و هي كلمات إشارية شخصية، كلمات 
إشارية  مكانية، كلمات إشارية زمانية، كلمات إشارية اجتماعية، كلمات إشارِية اجتماعية، كلمات 

. و إشارية خطابية. اّن كلمات إشارية شخصية  كلمات إشارية أصلية.   يستخدمها  طفال لدل الشئ
حيل و حيّلل كلمات إبدل. اتبع لشيخ مصطفى  الغاليبىن  اّن الضمري يكين به متكلم او خماطب او 

 3غائب فهو قائم مقام ما يكين به عنه.

أّن السينما و هي يتكون من الصور املتحرك لوسائل الفاكهة أو غري ذالك. يتحرك صور مستمرّا 
 سائر األرض. يفعل السينما بصور و رسم معتحركة . أّن و ينتاج سينما. أّن استخدام السينما مسعة يف

السينما يستخدم لوسائل الرسالة من  من الذي يصدر السينما منها لرفع الثقافتها. يوجد سينما من 
قصة خيال أو روائي، ويوجد من قصة الواقع. يتكّون سينما من السينما رسم معتحرّكة و خيال و مهزلة. 

 4سينما رسم معتحركة. 1 أّن سينما كوعفو ابندا

ومييل الباحث حبثه هذا املوضوع ألن يف البحث قبله يبحث النص النثر كثريا  ويبحث سينيما 
قليال.  و حيب هذا الفيلم من  كل املراحالت حبا شديدا. وينفع  هذا السينما  لوسائل الرتويح و 

ذالك يعتقد  الباحث حبثة هذا السينما، ولسائل الدراس،  ويرتجم هذ السينما ايل لغة العربية الفصحة، ل
ألّن مل يسهل فهم السينيما  بعدم السياق، نفسر لنا السياق يف احملدثة. ونقرأ احملدثة  ونفهمها من األول 

 حيت األخري.
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 ب. اسئلة البحث

 بلغة العربية؟  1يف احلوار كوعفو  ابندا  كلمات إشارية  ما أشكال  .1
 بلغة العربية؟1القصة  كامال يف احلوار كوعفو ابندا  لفهم كلمات إشارية كيف مأثّر    .2

 اهداف البحث  ج.

 بلغة العربية.  1يف احلوار كوعفو ابندا   كلمات إشارية. يعرف أشكال  1
 بلغة العربية؟1لفهم القصة  كامال يف احلوار كوعفو ابندا  كلمات إشارية يعرف مأثّر   .2
 

 د. حتديد البحث 
شخصية،  ألّن الباحث يريد هذا البحث رقيق.  ومل يعرض او يو  يبحث الباحث كلمات إشارية

 .942ايل  470من  1سع. وخيتار الباحث  سينما كوعفو ابندا 
 

 ه. حتديد املصطلحات

. كلمات إشارية شخصية : يراد يف هذه الكلمات هي الكلمة تستخدم إلشارة الشخص، مثل 1
 الضمري )أان، حنن، أنت، أنتم(.

 و Jonathan Aibel   هي سينما  الذي ألف 1و ابندا .  سينما كوعف2

Glenn Berger  .  1املأسسة، أيخذ الباحث لكوغفو ابندا   2أن هذ السينما  ميلك. 

 

 . فوائد البحثو



 نظرى و  هدف تطبيقى، كما يلى: فوائد البحث هذا البحث هو   هدف
 النظرى  .1

 سياق. لق بالعلوم الذي يتع يتطور  دراسة لكلمات إشارية  يف السينما و  ويزداد
  .التطبيق .2

 يستخدم  هذا البحث لطوير العلوم و املصادر املتعلقة كلمات إشارية.

 

 

 

 . الدراسة السابقةز

يف الغة الروسية الذي يبحثها هفي ليو مستكا، يف جامعة الفجاجران ، يف   حيلل كلمات إشارية.    1
ه هذا البحث منها  : ما جنسية  ضمري الذي يدل  إىل ، يوجد أسئلة البحث2012كلية العلوم الثقافة 

الكلمات  إشارية  يف الغة الروسية، و الثاين هو الكلمات  إشارية  اليت تستعمل إعطاء البيان  يف اللغة 
الروسية. خيتلف  حبث الذي استعمل هفي ليو مستيكا   يف عنواهنا، ان هفي ليو مستكا يستعمل  لغة  

 5الروسى.

راسة السابقة  الثاين  هو حبث الذي يستعمل  استانطا فوطرا ، و عنوانه "  كلمات إشارية يف . من الد2
" و يستعمل هذا البحث  كلية  األدب يفِ شعبة  اللغة   biarkan rasa yang memilihالنثر برونس 

نسية  .  اسئلة البحثها األول  ما ج2004اإلندونسي، ويستعمل   جامعة  سنتا دارمي يف السنة  
                                                           

5 Heppy Leo Mustika, Analisis Deiksis Persona pada Bahasa Rusia (Universitas Padjadjaran, 



كلمات  اإلشارية  يف النثر  برونس، و الثاين كيف يعرف  ابدال  الرجل، و اجلنسية  هذا البحث هو  
البحث الكيفي،  وخيتلف حبث الذي استعمل استنطا فطرا فاملوضوع، يستعمل استانطا فوطرا  نص النثر 

 6لضمري وبدال الرجل.و حيلل استانطا فوطرا جنسية الضمري. حيلل الباحث   يف هذا البحث نوعا ا

 . منهج البحثط

 . نوع البحث1

يعامل  وهو يبحث  حالة الطابعي، kualitatif metode  يستخدم هذ البحث  )البحث كيفي(    
و الثاين يستخدم  )البحث وصفي(  7الباحث هنا  مهما، ويعمل الباحث هنا  مفتاحا أو اداًة.

diskriptif metode  الرقم  ولكن  أبشكال  الكلمات  وابلصور.  هذه وهو جيمع  البياانت بعدم
والثالث بكيفية   8البياانت  مجع  من النص، حوا، كتب، فناء، فيديو، مسجل، ورقة  و غري ذلك.

 . library research)الدراسة  املكتبة ( 

 مصادر البياانت .3
ضاقية و انت اإلالبيا حيمل مصادر البياانت هذا البحث هي مصادر البياانت  األساسية و مصادر 

 نستطيع ذكرها فيما يلي :
 اب التداولية. ، والكت1أ. مصادر البياانت األساسية وهي، وهي نص السنما كوعفو ابند  

                                                           
6 Istanto Putro Agung, Deiksis Persona Pada Novel “Brownies “ Biarkan Rasa Yang 

Memilih” Karang Fira Basuki” (Universitas Sanata Dharma, Jurusan Sastra Indonesia, 2006), x.T. 

7 Sugiono, memahami peneitian kualitatif  (bandung: Alfabeta, 2013), 1. 

8 Fatimah Djadjasudarma, Metode Linguistik Ancangan Methode Penelitian dan Kajian ( 
Bandung: Refika aditama,2006) ,16. 

 



ال صحف، يل املثلى سبعب. مصادر البياانت اإلضاقي هي مصادر البياانت اليت تتعلق ابلبياانت  
 جملة، شبكة الدولية، والكتب الذي يتعلق ابلبحث.

 مجع الباايانت .3

إّن الباحث يستعمل مجع البياانت من املكتبات و يرسم  مجع البياانت )درسة املكتبة(، وهي 
يستعمل مصادر  من املكتبات. استخدم دراسة املكتبة  علي سبيل املثال  حبث الثقافة أو فقرة الرجل يف 

 9القصة الذي يتعلق ابملكتبة.

 و مجع البياانت كما  يلي :

 .1ع سينما كوعفو ابندا أ . يستم

 .1ب. حيلل سياق يف السينما كوعفو ابندا 

 .طاقةج. يوجد و يعني  الباحث  : صمري  املتكلم، خماطب ، غائب مث يوضع يف الب

 

 

 

 

 
                                                           

9 http://banjirembun.blogspot.com/2012/04/penelitian-kepustakaan.html 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 حتليل البياانت  .4

يف حتليل البياانت هذا البحث. أّن حتليل  (Analisis Contex) الباحث حتليل سياق  مدختسي 
اق أيخذ خبار من دور حوار، يهم سياق يف استخدام اللغة،ّ ألن كل اللغة ميلك و يستخدم سياق، سي

 10و أّن سياق يستطيع وجد معين و قصد من متكلم.
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1يستمع سينما كوعفو ابندا   

1نداحيلل سياق يف احلوار كوعفو اب  

يوجد و يعني  الباحث  مممممم: 
صمري  املتكلم، خماطب ، غائب مث يوضع يف 

 البطاقة

http://nova-myutz.blogspot.co.id/2009/05/analisis-konteks-wacana-novel-boing.html


 الباب الثاين

 اإلطار النظري

 كلمات إشاريةأ.

دل شيئ. يستخدم كلمات إشارية كل يوم  دل ت ىكلمات إشارية من اليواننية، وه  تبدأ
 Djasudarma قال .يف األغلب ـعجبا عنديستخدمه كلمات إشارية  إحتالم.  ، يبدأ من طفل حيت1شئ

عبارة كلمة "هذا" ، إن كلمات هذا يستخدم وينظر سياقه. وميثل  هذه   ،إن كلمات إشارية  يدل شيئ
  .2دال الشيئ. ولكن البد ننظر السياقه

لغة و السياق. يعرب كلمات إشارية  كلمات اإلبدال.   لكلمات إشارية يستخدم  لعلقة بني ا  إن  
. 3شيئ  الذي نوجد خارج الغة بد لكلمات إشارية   أن   Mulyana يف harimurti( 1984:36)  قال

البد نعرف شخص أو مكان أو زمان  مث كلمات "أان"، "هنا"، "األن"، فنرسم كلمات إشارية.  إذا نوجد
مكتب  أو   دلعند يف اخلطاب أو نص بسياق. إذا النعرف السياق فال نفهم ما الذي يبحث.  خيتلف 

 قال .4هاكلمات إشارية ينقل سياق   ن  أ  Purwo.  ألهنا ال يتعل بسياق. قالهافال يتغر معنا ،كرسي
Muhammad  حمال، زمان، مكان، شخصية.  :منهاسياق املادي  أن  كلمات اإلشارية يعني 
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 أنواع كلمات إشاريةب. 

 كلمات إشارية شخصية  .1

لشيخ مصطفي الغالييين الضمري ما يكىن به عن متكلم أو خماطب أو غائب ، فهو قائم مقام   
)كتبُت ، و كتبَت ، كتبِت( و كاالواو من  أنت و هو( و كالتاء ما يكين به عنه مثل : )أان و

متثيل الشخص يف السينما أو فيلم، أو  كلمات إشارية شخصية ينقل  ن  أ Sudrajat قال.5)يكتبون(
م منها متكلم )أان(، كلمات إشارية ينقسم اىل ثالثة أقسا Georgie Yule  يذكر. 6خطاب، أو نثر
 .ية "هو" و "هي" لشخص أو حيوانائب )هي(، ويستخدم  كلمات إشار غخماطب )أنت(، 

متكلم يدل نفسي،  ائب . أن  غقسم كلمات إشارية   ثالثة  أقسام : منها  متكلم، خماطب ، ن
ينقسم كلمات . حمادثة. و غائب ال يدل متكلم وال يدل خماطبخطب  خماطب يدل من الذي وأن  

 .إشارية  إيل قسمني: ضمري املتصل و ضمري املنفصل

صل  ما ال يبتدأ به ، و ال يقع بعد "إال" إال يف ضرورة الشعر كااتء و الكاف من ضمري املت أن   
: وهي وهي  التاء ، وان ، و ينقسم ضمري متصل تسعة 7)أكرمتك( فال يقال : )ما أكرمت إالك( .

تكون  الواو ، واأللف ، و النون ، والكاف ، و اليا ء ، واهلاء ، وها. فاأللف و التاء و الواو و النون ال
إال ضمري للرفع ، ألهنا ال تكون إال فاعال أو انئب الفاعل مثل )كتبا و كتبت   كتبوا و كتنب(. وان و 
اليا ء تكوانن ضمري رفع ، مثل )كتبنا و تكتبني و اكتيب( و ضمري نصب  مثل )أكرمين ( و جر مثل 
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ته و أكرمتها( و ضمائر )عين و عنا(. و الكاف و اهلاء و ها تكون ضمائر نصب مثل أكرتك و أكرم
 8جر مثل : أحسنت إليك و إليه و إليها( و ال تكون ضمائر رفع، ألهنا ال يسند إليها.

، و يف  9أن  ضمري املنفصل ما يصح االبتداء به ، كما يصح وقوعه بعد )إال( علي كل حال
من قولك : أان  ك )أان(  10الفاعل املضمر ضمري املنفصل البد وضع بعد و استخدام لبدء احملادثة.

اثنا عشر منها مرفوعة  :ينقسم ضمري منفصل اىل أربعة و عشرون ضمريا 11جمتهد، وما أجتهد إال أان(.
وهي أان ، وحنن ، وأنِت ، أنَت ، وأنتما ، وأنتم ، و أننت ، وهي ، ومها ، وهم ، وهن. و إثنا عشر منها 

ايكم ، وإايكن ، و إايه ، و إايها ، و إايمها ، و منصوبة ، وهي : إايي ، وإايان ، وإايك ، وإايكما ، و إ
 12إايهن وال تكون هم اال جلماعة الذكور العقالء.

: وهي ضربُت ، ضربنا  ، ضربَت ، ضربِت   ضربتما ضربتم  ، ضربنت ضمري منفصل يف الفاعل
،   ضمر متصل يف املفعول هو ضربين ، ضربنا ، ضربك 13ضربن . ، ضرب  ضربْت ، ضراب ، ضربوا ،

مثل ضمر املنفصل يف   14ضربكما ، ضربكم ، ضربكن ، ضربه ، ضرهبا ، ضرهبما ، ضرهبم ، ضرهبن.
 15الفاعل : ما ضرب  إال أان أو حنن أو أنَت أو أنِت أو أمنتما أو أننت أو هم أو هي أو مها أو هم .
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10 Muhammad Muhyidin, Terjemah Tuhfatus Saniyah (Ilmu Nahwu) (Tegal, Ash-Saf 
Media: 2010), 166. 

 . 78،جامع الدروس العربية، لشيخ مصطفي الغالييين11 

  12 لشيخ مصطفي الغالييين ،جامع الدروس العربية، 79.

      13 Muhammad Muhyidin, Terjemah Tuhfatus Saniyah (Ilmu Nahwu), 160. 

14Op.cit, 236.   
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، و إايِك ، ضمر منفصل يف املفعفول هو إايي ، إايان ، إايَك  املفعول: وهي ضمري منفصل يف
ضمري  منفصل يف اإلسم هو أان و  16إايكما ، إايكم ، إايكن ، إايه ، إايها ، إايمها ، إايهم ، إاي هن .

   17حنن و أنَت و أنِت و أمنتما و أننت و هم و هي و مها و هم
     سياق ينقسم اىل قسمني : منها أن     Djajasudarmaينقسم  السياق قسمني . قال

Eksophoraو  .أنُ  نفسر السياق  حمال، حدث، يرجع السياف خارج النص هي وendophora  هي  و
 18.السياق يف النص أو يرجع ينظر

الربانمج  هذكر أو خماطب. ويستخدمميستخدم "أان"   ،ضمري متكلم وحدة  كلمة "أان" ن  أ
. ويدل ييت جنيتعلي سبيل املثال ب ويوضع متكلم وحدة  ضمري متكلم  يف آخر الكلمة ،الرمسي أم ال

طب  ضمري متكلم  مع الغري يستخدم متكلم  مع خما أن   لطف أو دال ة. ضمري  متكلم وحدة  يف احملال
 :. علي سبيل املثال كما يلي19خرو يستخدم متكلم  مع الشخص اآل

 ضمري متصل ضمري منفصل
 معناه فعل ماضى

 متكلم وحدة فعل + تُ  أان
 أز معظممتكلم مع الغري  فعل + ان حنن

 
 

                                                           

                16 Op.cit, 236. 

17 Op.cit, 177. 

18 Mery ansiska. dkk,Penggunaan deiksis perosana dan tempat dalam novel supernova 1 
karya dee (program studi pendidikan bahasa dan sastra indonesia FkIP Untas), 2. 

19 Teguh setiawan, Sitem deiksis dalam tindak kommunikasi, 82-85. 



 
 ضمري متصل ضمري منفصل

 معناه فعل مضارع
 متكلم وحدة أ + فعل أان 
 متكلمة مع الغري ن + فعل حنن

 
 ضمري متصل ضمري منفصل

 معناه إسم
 متكلم وحدة إسم + ين أان 
 متكلمة مع الغري إسم + ان حنن

 

و يستخدم "أمتا" تثنيا،  وأن   ضمري خماطب مثل: أنت، أنتما، أنتم. يستخدم "أنت" مفرد،
 . علي سبيل املثال:20ويستخدم "أنتم" مجع

 ضمري متصل ضمري منفصل
 معناه فعل

 مفرد مذكر خماطب فعل + تَ  أنَت 
 تثنية مذكر خماطب فعل + متا أنتما
 مجع مذكر خماطب فعل + مت أنتم

 مفرد مؤنث خماطبة فعل + تِ  أنِت 
 طبةتثنية مؤنث خما فعل + مُتا أنتما
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 مجع مؤنث خماطبة فعل + تن أننت
 

 ضمري متصل ضمري منفصل
 معناه فعل مضارغ

 مفرد مذكر خماطب َت + فعل أنَت 
 تثنية مذكر خماطب َت + فعل +ان  أنتما
 مجع مذكر خماطب + فعل + ون َت  أنتم

 مفرد مؤنث خماطبة َت + فعل + ي أنِت 
 تثنية مؤنث خماطبة َت + فعل +ان أنتما
 مجع مؤنث خماطبة َت + فعل + ن  أننت

 
 ضمري متصل ضمري منفصل

 معناه إسم
 مفرد مذكر خماطب إسم + كَ  أنَت 
 تثنية مذكر خماطب إسم + كما أنتما
 مجع مذكر خماطب إسم + كم أنتم

 مفرد مؤنث خماطبة إسم + كِ  أنِت 
 تثنية مؤنث خماطبة إسم + كما أنتما
 نث خماطبةمجع مؤ  إسم +كن أننت

 



و أن  ضمري غائب : هو، مها، هم. يستخدم ضمري  غائب ملكا، ويستخدم لدل شخص 
 . علي سبيل املثال: 21عموما

 ضمري متصل ضمري منفصل
 معناه فعل

 مفرد مذكر غائب فعل  هو 
 تثنية مذكر غائب فعل + ا مها
 مجع مذكر غائب فعل + وا هم
 مفرد مؤنث غائبة فعل + تْ  هي
 تثنية مؤنث غائبة فعل + مُتا مها
 مجع مؤنث غائبة فعل + تن هن

 
 ضمري متصل ضمري منفصل

 معناه فعل مضارغ
 مفرد مذكر غائب ي + فعل هو 
 تثنية مذكر غائب ي + فعل +ان  مها
 مجع مذكر غائب + فعل + ون ي  هم
 مفرد مؤنث غائبة َت + فعل هي
 تثنية مؤنث غائبة َت + فعل +ان مها
 مجع مؤنث غائبة ي + فعل + ن هن

 

 ضمري متصل ضمري منفصل
                                                           

21 Teguh setiawan, Sitem deiksis dalam tindak kommunikasi, 87-88. 



 معناه إسم
 مفرد مذكر غائب إسم + ه هو 
 تثنية مذكر غائب إسم + مها مها
 مجع مذكر غائب إسم + هم هم
 مفرد مؤنث غائبة إسم + ها هي
 تثنية مؤنث غائبة إسم + مها مها
 مجع مؤنث غائبة إسم +هن هن

 

 ية زمانيةكلمات إشار .   2

أن كلمات إشارية زمانية  يعرب إشارة   ويعرب زمان عند متكلم  احملادثة، ينفل زمان اىل ثالثة 
زمن أو   ميلك زمان األول و زمان األخري ويرسم .أقسام  وهي قبل حمادثة  أو عند احملادثة أو بعد حمادثة

 .يفعل رسالة و  يرسل رسالة  زمان ميلك إثنان  عملية  وهو أن   ،زمان rFilmoح  ويوض. 22مدة

وقد تستغرق اإلحالة إىل الزمن املدة الزمنية كلها كأن يقال اليوم االثنني، وقد تستغرق مدة حمددة 
من الزمان ، كأن يقال ضرب زيد عمرًا يوم اخلميس،فالضرب يستغرق جزء من اليوم. وقد يتسع مدى 

دد له عرفًا إىل زمان أوسع فكلمة اليوم يف قولنا بعض العناصر اإلشارية إىل الزمان فيتجاوز الزمان احمل
بنات اليوم تشمل العصر الذي نعيش فيه، وال يتحدد بيوم مدته أربع وعشرون ساعة. وكل ذلك موكول 

 23إىل السياق الذي تستخدم فيه هذه العناصر اإلشارية إىل الزمان.
                                                           

22 Rita prasetiani, Deiksis dalam bahasa arab (tesis: fakultas ilmu pengetahuan budaya 
universitas indonesia:depok 2004).26. 
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ىل وقة وحيرك وقة الينا. يف حمرك.  وهو حنرك ا إثنان تعريف الذي يتعلق وقة وFilmore  وضح
حتريك الزمان  ةلغة اإلندونسيال. يوضح وغري ذلك زمان أمام، وراء، طويل، قصري أن   ة،غة اإلندونسيلال

قريب. يوجد الزمان الذي مل يتعل  مث ل زمان حمادثة كسهر، يوم، سنة،يابإلنسان  وهو مل مي قوهو أيت، مث، ٌ
 .24الما و صراحا كفجر، ليل، هنر، مساء، صباحالشمش ويسبب ظدور  األرض  الذي قيتعل

 

 كلمات إشارية مكانية  .3

حنو هذا وذاك لإلشارة إىل قريب أو بعيد من مركز  ية مكانيةشار إاتبع حملمد زلطىن وهي كلمات 
اإلشارة املكانية، وكذلك هنا وهناك من ظروف املكان اليت حتمل معىن اإلشارة إىل قريب أو بعيد من 

وهذه العناصر اإلشارية إىل األماكن . ئر ظروف املكان مثل: فوق، وحتت، إمام، وخلفاملتكلم وسا
تعتمد يف استعماهلا وتفسريها على معرفة مكان املتكلم وقت التكلم، أو على مكان آخر معروف 
 للمخاطب أو السامع، ويكون لتحديد املكان أثره يف اختيار العناصر اليت تشري إليه قراًب أو بعدًا أو

وجهة. وال نستطيع تفسري هذه األلفاظ اإلشارية إال إذا وقفنا على ما تشري إليه ابلقياس إىل مركز 
 25اإلشارة إىل املكان ، فهي تعتمد على السياق املادي املباشر الذي قيلت فيه.
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universitas indonesia:depok 2004).26 
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 مكانية ينظر  ن  أ  George Yuleأن  كلمات إشارية مكانية يعطي إشارة إىل حمال يف احملادثة. قال
موضع  كلمات إشارية مكانية يعرب عملية احملدثة. يعربعملية   أن   Alieva،  و قال مكانية املادي و املزاج

 .26ممتم عالمة التعريف،الذي يفعل حمادثة، ويهم كلمات إشارية مكانية  دل احملال،  

  ، مفرد، مجع مؤنث خصوصا أو عموما. قالجمردأن معين كلمات يتغري، Aminuddin   قال
Djajasudarma قبيح، معين القواعد، معين املعجم، معين الضائقةأن معين يتكون معين الوسيع و معني ،

إىل، هنا، رقم، ومييل كلمات  الشيئ الباد:  كلمات إشارية مكانية مييل  أن  Djajasudarma   السياق وقال
  .27صلة إشارية مكانية معين

 

 السياق .ج

تعريف اللغة ال يستطيع  Firth   قال  . من سياقه تبعده أن تعريف اللغة يتعلق بسياق  و ال
  Georgie Yule  يعرف أن االسياق عملية بلسان أم ال. يفسر حمادثة سياق  مطلقا. يذكربعدم سياق. 

وألن السياق   ،حيلل السياق يف احملادثة .28السياق يف احملادثة أو معين  أو قصد يدرسالتداولية  أن    
 و نفهم خطاب كامال. طاب نعرف معين يف اخل

                                                           
26 Mery. Ansiska & agus wartinigsih, Penggungaan deiksis persona dan tempat (program 

studi indonesia dan sastra FKIP), 4. 

27 Mery. Ansiska & agus wartinigsih, Penggungaan deiksis persona dan tempat (program 
studi indonesia dan sastra FKIP), 4. 

28 George Yule, Pragamtics diterjemahkan oleh Rombe Mustajabdengan judul paragamtik 
(yogyakarta: pustaka pelajar,1996 ), 4. 



: سياق خلفية  جمتمع وسياق خلفية السياق قصد املتكلم  الذي حيدث. يسكل السياق  أن  
  ،يتعلق  نص قبلهخلفية مادي   سياق أن   و ، (konteks) يرسم السياقسياق خلفية  جمتمع   أن   مادي.
معىن  السياق من املتكلم. ألن  فهم . يتكون من  حمال، حال، موضوع، متكلم و teks-ko"29"  ويرمسه

 .حيسن حمادثة إذا فهم السياق ،السياق يتغر و يتعلق خلفية املتكلم أو إستخدام السياق

 علم التداولية قسمني: وهي سياق خارج اللغة  و داخل اللغة. أن  السياق ينقسم السياق يف
اللغة يوجد  يف النص أو جزء من النص، ويستخدم هذا السياق عربا القصد من متكلم أو خماطب، 

ويوجد دور اخلطاب. أن  سياق اخلارج اللغة شيئ الذي ال يوجد  ىف    ، (konteks)ويرمسه السياق
علي سبيل املثال : موضوع، متكل أو خماطب الذي يعمل احملادثة، خلفية. يعرب هذا العنصر اللغة  
، يعين  أن  30،  أن  السياق قسمان، وهي يوجد ىف النص أو خارج النصMelanowskiالعبارة يف زمن 

  .31السياق حيمل  شيئ يف النص أو خارج النص. أن  سياق اخلارج النص يرسم خلفية

 (2) ،خاطبمليوجد نص حمادثة بني  املتكلم و ا (1) :ية السياق منهايزداد إمام شفعي جنس
يعرف خلفية بني متكلم و   (4)حمال (، 3)نفهم خماطب قصد املتكلم و نفهم متكلم قصد املخاطب 

                                                           
29 Nuryati Yuliana, Analisis Pragamtik Dalam Kartun Editorial “Kabar Bang One” Pada 

Program Berita Tv Bang One ( Universitas Sebelas Maret Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan: 
Surakrta,2011), 22. 

30 Nuryati Yuliana, Analisis Pragamtik Dalam Kartun Editorial “Kabar Bang One” Pada 
Program Berita Tv Bang One , 22. 

31 Sudaryanto, Penorika Hakikat Bahasa (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2010), 
95. 



 كلمة Delhem يذكر و يلخص. البد يفهم متكلم و املخاطب حماله واثقافته عند احملادثةخماطب،  يعين 
 "speaking"  32ما يلي:ك 

 

 

:S  Setting زمان و مكان عند حمادثة . يعينومكان  وهي زمان. 

 Participant :P  مباشرا أم ال  يف املخادثة خماطب يوجد متكلم و .متكلم و املخاطبوهي  ،
 .ابئع و مبيع،  مارضو طبيب  علي سبيل املثالوغري ذالك.   و خلفية اجملتمع كعمر

  End :E بني املتكلم و املخاطب فهم من احملادثة  خاطبيرجو امل يوه نتائجأو. 

 Act Squenees :Aالفعل املقصود من القول  ، منها:رسالة أم أمانة وهي (illocution)،  أثر الفعل
  (locution).الفعل الصويت ، (perlocution) الصوت من السمع 

K :Key غري ذالك و إجتهاد يف احملادثةكمعركة، عجز، لطيف  ، يعينيتكون من عملية 

I  :instrumen     رسالة،  تلفاز، وغري كتبوسائل يف احملادثة منها لسان،   يوه، وسائلأو ،
 .ذالك

 N:   Norm   و  حوظيفية الذي حيدد حمادثة، يعين أن حمادثة خيتار كلمة  الذي يبي يأدب وهأو
  .ينهي

                                                           
32 Mulyana, 2005, kajian wacana, teori, metode, dan aplikasi prinsip-prinsip analaisi wacana 

(yogyakarta: tiara wacana, 2005), 23. 

 



 G  :Genre  ذالك غري حماالت، نثر، خطابة و ي، وه   اخلطاب أوجنسية. 

يوجد ( 1)،  وينفع السياق حتليل اخلطاب منها يف السياق  قيم الكلمات حيلل  السياقأن  
يوجد كلمات الذي مل يبحث، يف هذه التعرفات أن  (3)يوجد ما الذي يبحث،  (2)قصد املتكلم، 

 يه. فالذي الذي خلالتداولية يدرس قصد املتكلم بسياق 

من احملادثة، ، جواب خماطب زمان و مكان، متكلم و :هاعناصرا السياق منال عرفلنا  م هنو 
قصد املتكلم  ، ونفهمأمانة أو رسالة، أدب أو أشكال اخلطاب. أحسن احملدثة يفهم متكلم و املخاطب

ه لفهم اخلطاب  بسياق  الذي خلفالشخص يف سينما  و قصد املخاطب. لذالك ال بد نفهم إبدال
 .كامال

 

 ج. التداولية

يف اللغة     "pragmaticus" و . "Pragmatich"  كلمةوترمسه     ،Imanuel Kans ترسم التداولية أن  
و وجدها نظرية  ،  Searle (1949)33 و Austin )  (1962املانية. إنتشرت التداولية يف األمركيا. ويتطور

 .Speec Act)(34الفعل الكالم 

، وهي علم اللغة  الذي يدرس اللغة  التداولية   (Parker)      يعطي تعرفني العلماء اللغة. قال
من الناحية اخلارجي. يعين أن التداولية  يدرس السياق يف احملادثة، و ختتلف بني التداولية و القوعد. أن  

   ذكر.لك  أن التداولية  يدرس السياق يف احملادثة مطلقاة من الناحية الداخلية. ولذالقواعد  يدرس اللغ
                                                           

33 Fatimah Djajasudarma, Wacana Pragamtik (Refika Aditama: Bandung), 72. 

34 I Dewa Putu Wijana Dan Muhammad Rohmadi, Analisis Wcana Pragamtik:Kajian Teroi 
Dan Analisis , 4. 



(1983)Jacob L. Mey   يعين أن التداولية يدرس 35وهي علم  يدرس  استخدام اللغة بسياقه ،داوليةالت .
 اجتماع. و سياق  جمتمع  سياق

التداولية، وهي علم يدرس معين متكلم أو كاتب و يفسر قارء. يعين أن  George Yuleقال  
لتداولية و لك خيتلف ا. لذ36معين الكلمة الذي حيدث  له  التداولية يدرس قصد املتكلم  وال يدرس

 .والتداولية يدرس قصد املتكلم مث يفسر ،ةغالداللة . أن الداللة يدرس عناصر الل

 .37التداولية فرع العلم اللغة  اليت تدرس  اللغة من الناحية اخلارجى خصوصا أن     Wijana قال
  Levinson R.Kunjana قال. 38التداولية وهي علم يدرس أشكاال و إستخدامه Muhammadقال 

Rahardi و أن السياق ال خرج من عناصر اللغة، التداولية، وهي علم يدرس علقة اللغة وسياقه ىف. 

األول مييل معىن من  :وهي مييميل إيل قسمني ،التداولية Thomas   (1995:2)يذكر طامس
يف .  ويفهم السياق اخللفية متكلم واملخاطب. لذالك يعطي تعر 39الكالم، و الثاىن مييل تفسري الكالم

Thomas أن التداولية  أن التداولية يدرس معين يف احملادثة. 

                                                           
35 R Kunjana Rahardi, Pragamtik: Kedantuanan Imperatif Bahasa Inidonesia (Jakarta: 

Erlangga,2005),49. 

36 Abdullah Hasan, Linguistik Am ( Akademia, 2005),265. 

37 I Dewa Putu Wijana Dan Muhammad Rohmadi, Analisis Wcana Pragamtik:Kajian Teroi 
Dan Analisis    ( Surakarta: Yuma Preesindo), 8. 

38 Muhammad, Metode Penelitian Bahasa (Jogajakarta: Ar-Ruz Media, 2011), 145. 

39 https://badriyadi.wordpress.com/proposal-penelitian/kesantunan-berbahasa/ 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3ARahardi%2C+R.+Kunjana%2C&qt=hot_author


 أن   Louse Cuming. يذكر يةعمل و مراسلالن تطبيق يستخدم كل يوم التداولية يف األتصال و  
. ومتلك  التداولية عالمة. ويعرف عالمة و مكان، وزمان و 40التداولية ميلك خربية  الذي وصل  املتكلم

 .وقة وغري ذالك

يدرس معين سياق  (2) ،معين يف احملادثة (1) يدرس ةالتداولي أن  Georgie Yule(1994) كر يذ 
ات تعريف هذاج  يا نتإ أن   .ويدرس معىن من علقة اإلنسان يف اجملتمع( 4) ،ويفسر احملادثة (3) يف احملادثة

ويتعلق تفسري علم  الذي يدرس و يبحث معين املتكلم، ويفسر  معين خماطب.  من تعريف التداولية 
ويقطع  ،، ويبدأ السياق  من الكلمة اىل اخلطاب. مل يفهم  املخاطاب  بعدم السياقيتهالسياق  اخللف

 .معين املتكلم

كل اخلطاب حيمل   كثري، ألن    1داولية  يتعلق السياق مطلقا. يوجد السياق يف السينما كوعفوابندا تأن ال
، ويبحث  تداولية   Structuralالتداولية  يبحث نص   أن  . بسياق 1 فهم كوعفو ابندانالسياق فيه. و 

 التخبأ.  كلمة

وهي   ىالتداولية ينفع لنا، وه أن   Georgie Yule (1996)يذكر  ىهو   ،ينينفع  دراسة التداولية 
. أن التداولية يفسر قصد متكلم 41تكلم و عملية املتكلماملنتكلم قصد املتكلم  و معين املتكلم و فكرة 

التداولية : اإلشارايت،   ةسامث تتعلق السياق  و يشكل السياق بلسان أو بكتاب. در أو كاتب 
الفعل التداولية  يدرس   أن   Levinsonاإلفرتاضاض السياق. اإلستلزام  احلوار و األفعال الكالمية. يذكر 

                                                           
40 Luise cumming, pragmtics, a multidisiplinary perspective, ditermjemahkan eti setiawati 

dkk. Dengan judul pragamtics prespektif multidisipliner(yogyakarta: pustaka pelajar,2007), 2. 

 

41 George Yule, Pragamtics diterjemahkan oleh Rombe Mustajabdengan judul paragamtik 
(yogyakarta: pustaka pelajar,1996 ), 5. 



، اإلفرتا ضات املسبقة (Alimpticatre Converstation) التضمينات  (Speech Act)الكالم 
(Presuposition) 42، كلمات اإلشارية(Deixis).  يتعلق بسياق اتكل موضع. 

 

                                                           
42 Sudaryanto, Penorika Hakikat Bahasa (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2010), 

95. 

 



 الباب الثالث
 عرض البياانت و حتليلها

 1حملة سينما كوعفو ابندا  .أ
 Mark Osborne Jhon.  أّن خمرج سينما 2008يونيو  6، 1صدر سينما كوعفو ابندا 

Stevenshon و( و بطل من أنصار حركة  أو دعاه: ابنندا و هو رجل ،Jack Black شيفو و ،)
 Jackie(، القرد و هو رجل )Angelina Jolie(، منر و هي مرأة )Dustin Hoffmanهو رجل )

Chan( أفعى و هي مرأة ،)Lucy liu( القلق وهو رجل ،)David Cross فرس النيب و هو رجل ،)
(Seth Rogen( اتي النغ وهو رجل ،)Ian McShane( زيغ  و هو رجل ،)Dan Fogler أكواي ،)

 من أنصار حركة ابندا. (. أّن بطلJames(، أبو ابندا و هي )Randall Duk Kimو هي )
ولد ابندا قرية صغري يف صني. كل جمتمع يف القرية ابندا كلهم، وخيفظ و ينمو األوالد 
الباندا. ذات يوم يوجد إنتفاضة مباغثا يف قريته، ويذهب أم ابندا مكان أمن و أبيه مات عند 

دا يف سينما( لسالمته، هزم اجلرائم، بل بعد ذلك عدن أّم ابندا جرائم. يوجد ابندا أوز )أبو ابن
"  ألبيه، و ينمو ابندا يف بيته و أيكل و يشرب  ابندا  Xiao Po ينمو و خيفظ أوز و يرسم "

فيه. صان ابندا أبيه كل يوم، يريد أبيه إستمرارا مطعم ابيه، بل مل يريد ابندا مطبخ،  وهو حيب  
 كوعفو.

كوعفو  )مخسة غاضبون( حيب ابندا بطل كوعفو يف الصني جدا، و  حيلم ابندا بطل  
أحياان. ذات يوم  أحلم أكواي اتي النغ. أّن اتي النغ خيرج من السجن  و يريد فسد القرية. 
يريد اتي النغ  أخذ الفيفتني  يف من اغواي،  و يريد  اتي النغ  لفيفتيىن  منذ قدميا. هني 

لك  ال يريد  اكواى اكواي  ألن اكواي ينظر اتي النغ  لدي اجلرمياة يف عملية كل يوم، لذ
 إعطاء احملارب التنيين اىل اتي النغ.



ذات يوم كان برانمج إختيار احملارب النيىن يف الصني هلزم اتي النغ. منها: منر، فرس 
النيب، القرد، أفعي، القلق)مخسة غاضبون(.  يريد نظرا ابندا ألن ابندا حيب كوعفو جّدا و حيب 

ا، ال يستطيع  ابندا  نظرها،  ألن برانمج أغلق لعسكر مخسة غاضبون، عند ذهب ابندا إىل هن
يربط ابندا يف كرسي،  مث يفكر سرتاجتية ابندا ليدخل ذلك برانمج. يدخل ابندا إبقالع الصاروح،

ويوضع انر ىف مغرفعة انرية، مث رفع ابندا مساء و سقوط ىف أمام أكواى عند إختيار احملارب 
 و تعجب ابندا. ،االمث خيتار أكواي ابندا ح التنيين ،

يشعر احالم ابندا، أيمر اكواى شيفو لتدربيته. بل ال يريد شيفو تدربيته ألّن ابندا  
مسني. وال ميكن ابندا درب كوعفو. بعد ذلك درب كوعفو ابندا بل قنط ابندا و أكواي، يالزم 

ل خرب سيئة، ابندا يف الفندق أكواى و شيفو.  عند تروح شيفو يف فندق، أيت زيغ مبغثا و حيم
أن اتى النغ خرج من سجن فعال. إنه يف الطريق. مث ذهب شيفو أكواي و يتصل شيفو اكواي 

 أّن اتي النغ خرج من سجن األن، مث  أيمر أكواي شيفو لتدربية ابندا جيدا. 
يذهب أكواي ابندا يف الفندق، و ميلق شيفو  ابندا لدرب الكوعفو، بل مل يريد ابندا 

ميلق شيفو ابندا ببسكويت عند درب كوعفو، ىعد لشيفو و يقنط ابندا األن. ألّن ابندا سخر 
، عندما يذهب درب كوعفو ابندا و شيفو، يذهب مخسة ذلك فرييد ابندا درب كوعفو 

غاضبون هلزم اتي النغ. هزم مخسع غاضبون و اتي النغ يف اجلبال، وجنح اتي النغ هزم مخسة 
 ندا و شيفو تنفسا.   غضبون و ألقي مساء و سقوط أمام اب

أمر شيفو ابندا . أمره ابندا هزم اتي النغ األن، ألن شيفو يعتقد ابندا هزم اتي النغ.  
إعتقد شيفو  ابندا ألن شيفو درب بندا و جنح ابندا األن. بعد ذلك   يعطي شيفو  لفيفتني اىل 

فو قليال، مث أمره ابندا ابندا، بل ال يوجد وحد كلمة فيها حيت مل يفهم ابندا و شيفو. أخاف شي
و مخسة غاضبون ألمن اجملتمع يف القرية، يف ساعة واحد يهزم شيفو اتي النغ منفردا.  إتصل 



بعد تكلم ابندا و أبيه، يفهم فكه أبو الباندا ابندا. ابندا أبيه يف القرية عند أمن اجملتمعى بطا. 
 ابندا لفيفتني، ويعتقد ابندا هزم اتي النغ األن.

النغ فندق و هزم شيفو. بعد ذلك  ذهب ابندا فندق، عند هزم  اتي النغ  أيت اتي
شيفو. أيت ابندا فندق مبغثا، ال يعتقد اتي النغ ابندا، أّن ابندا مخسة غاضبون، و سخر اتي 
النغ، وهو ينظر يف يدي الباندا لفيفتني.  يهزم و يغضب اتي النغ ابندا. ينجح أمسك لفيفتني 

مث يقرأه اتي النغ بل ال يفهم اتي النغ . إذا تعب اتي النغ  بعد ضرب  اتى النغ من ابندا،
 اتي النغ يف النهاية. ومات، (wuxi)جسمه  ابندا، أقوى ابندا، وقتل ابندا حاال  بكوعفو 

حيصل على حتبة من جمتمع القرية و مخسة غاضبون ابندا، ويعتقد مخسة غاضبون،  أّن 
ب ابندا  جمتمع، يذهب ابندا شيفو يف الفندق لصون شيفو. ابندا احملارب التنيين. بعد يذه

إستيقظ ابندا شيفو من أغمائه،  إستيقظ شيفو األن  مث قال شيفو ابندا " ال يوجد  اإلنسان 
 فسد القرية األن".

 
 ياانتحتليل الب .ب

 
 الضمري مفرد مذكر غائب   .1

 
 الرقم النص حوار السياق

ميارس فرس النيب   قايسلا:
اندا، بل مل يعتقد يعاجل الب

"يفعل "    أنّ  ابندا إليه.
. شكل ضمري يف فعيأيدل 

472 
 يفعلسوف  ،ثق يب 

 

1 



هذ النص و هي ضمري 
متصل يف فعل مضارع مذكر 

 ي + فعل()
يشعر فرس النبىب  :قايسلا

إستصعااب العصب. دفع 
 أنّ  أفعى رسم العلم التشريح.

فرس النيب. " يدل  جيدر "  
لنص و شكل ضمري يف هذ ا

هي ضمري متصل يف فعل 
 (جدري + مضارع مذكر )

478 
 بك أن تنـظر هلذا جمددا جيدررمبا 

 

2 

يريد شيفو ابندا   قايسلا:
ماهرا كوعفو. ولكنه ال 

 يستطيع، ألن شفو سخر

483 
 ...عدمي الرمحة يبدوأن  ميكنهأعلم أنه 

 

3 

 دوما ىف السياق: تبسم شيفو
من  األوقات،  بل األن   وقة
 "   أنّ  . .قلق جّدا هو

شيفو. شكل " يدل  ميكنه
ضمري يف هذ النص وهي 
ضمري متصل يف فعل مضارغ 

 (مكن/بدىي + مذكر )
 

486 
دوماً يف وقت من  يبتسماملعلم ) شيفو ( كان 

 األوقات
 

4 

ال ينظر ابندا شيفو  :قايسلا
ورائه. أّن ابندا سخر شيفو 

602 
 ابلطبع إنه ) شيفـو ) 

5 



مستمرا و اراد مخسة 
ندا غاضبون. ينظر شيفو اب

الذي سخر شيفو، غضب 
 شيفو، مث شعر ابندا خطأ. .

. شيفو" يدل  إنه "   أنّ 
شكل ضمري يف هذ النص و 
هي ضمري متصل يف حرف 

 (ه + إن  مذكر )

 ماذا تعتقد أنين أفعل ؟
  

يستطيع قتال اتى  :قايسلا
النغ.مل قتل اتى النغ ألن 

 .اتى النغ يريد دال نفسه 
اتي النغ. "كان " يدل    أنّ 

شكل ضمري يف هذ النص و 
هي ضمري متصل يف فعل 

 (كان ماض مذكر ) 
 

740 
 كان يف إمكانه قتلكم

6 

مل يفعل اتى النغ   :قايسلا
قتل مخسة غاضبون، ألنه 
يريد  خوفا قلوب الشيفو و 

"يدخل و يفلح    أنّ ابندا. 
عودة. شكل ضمري " يدل 

 يف هذ النص و هي ضمري
متصل يف فعل مضارغ مذكر 

742 
حىت تستطيعون العودة حىت يدخل الرعب قلوبنا , 

 لكن هذا لن يفلح
 

7 



 (دخل/فلحي + )
 

أخاف ابندا قرأ السياق: 
"  حيدث "   أنّ  لفيفتيىن.

قرأ لفيفة. شكل ضمري يدل 
يف هذ النص و هي ضمري 
متصل يف فعل ماض مذكر 

 (حدثي + )

754 
 انتظر , ماذا حيدث عندما أقرأهـا ؟

 

8 

 

 الضمري مجع مذكر غائب  .2

 الرقم النص حوار السياق
تنفس مخسة  .قايسلا:

  أنّ  غاضبون . عاجل شيفو.
مخسة " يدل  إهنم " 

غاضبون. شكل ضمري يف 
هذ النص و هي ضمري 

 إن  متصل يف حرف مذكر )
  (هم+ 

733 
 ال , إهنم يتنفسون , إهنم انئمون ؟

 ال , أعينهم مفتـوحة
 

1 

يشعر هذا  مل ميكن   قايسلا:
هزم اتى النغ. هزم ابندا 
منفردا. وهزم مخسة غاضبون 
جمتمعا. ألن هزم اتى النغ 

747 
  إهنم مخسة ماهرون , أما أان فواحد فقط

2 



 إهنم "   أنّ  مخسة غاضبون.
. شكل ضمري فعيأ" يدل 

يف هذ النص و هي ضمري 
متصل ضمري متصل يف 

 (هم+  إن  حرف مذكر )
يشعر ابندا شيفو،   قايسلا

 "   أنّ  أن شيفو متزح.
مخسة " يدل  يستطيعوا

غاضبون. شكل ضمري يف 
هذ النص و هي ضمري 
متصل يف فعل مضارع مذكر 

 (إستطع+ اوي + )
 

746 
 هل متزح ؟ إذا مل يستطيعوا هم

 

3 

ال يستطيع هزم  : قايسلا
ابندا وأصحابه، قدم شيفو 

 هزم اتي النغ يف وقة قليل.
أفعي. " يدل  قوموا "   أنّ 

 شكل ضمري يف هذ النص و
هي ضمري متصل يف فعل 

 قام + او(ماض مذكر )
 

783 
قوموا ابخالء الوادي , عليكم محاية القرويني من 

(غضب ) اتي النغ  

4 

أيت ابندا إىل مطعم  . قايسلا
أبيه يف قريته. أيت ابندا أيب 

796 
 انظروا , إنه احملارب التنيين

5 



"  انظروا "   أنّ  ألمن أبيه.
. شكل ةجمتمع يف القرييدل 

هي  ضمري يف هذ النص و
ضمري متصل يف فعل أمر 

 أنظر + او(مذكر )
 

 

 

 مفرد مؤنث غائبة .3

 الرقم النص حوار السياق
يفضل كثريا   من   قايسلا :

 الشجر إبعطاع املاء كل يوم.
" يدل  قتها و أجعلها "   أنّ 

الشجر. شكل ضمري يف هذ 
ي ضمري متصل يف النص و ه

+  أجعل فعل ماض مؤنث )
ضمري متصل وقتها  و، (ها

 )وقة + ها( يف اإلسم
 
. 

547 
 و ال ميكنين أيضاً أن أجعلها تثمر قبل أن حيني وقتها

 
 

1 

يفضل كثريا   من السياق: 
 .الشجر إبعطاع املاء كل يوم

. لتاي النغ"هبا" يدل    أنّ 

548 
 لكن هنالك أشياء ميكننا التحكم هبـا

 

2 



شكل ضمري يف هذ النص و 
يف فعل هي ضمري متصل 

 (ها+  بحرف مؤنث )

 
 
 
 

 
إهّنم ابندا لقلق.   قايسلا

 أنّ  حيت إستمرا ابندا شأله. .
ابندا. " يدل  تكون "  

شكل ضمري يف هذ النص و 
هي ضمري متصل يف فعل 

 (كان+   يمضارع مؤنث )
 

577 
قد تكون أكـثر اللصوص وحشية يف مقاطعة "  " ...

 هاشني
 

3 

ميزح ابندا مع : قايسلا
أصحابه )مخسة غاضبون(.  
ويستمر ابندا كلم شيفو مع 
أصخابه، سخر شيفو ابندا 
دائما،  سخر شيفو جسم 

" يدل  حتدثها "   أنّ  الباندا.
ابندا. شكل ضمري يف هذ 
النص و هي ضمري متصل يف 

+  تفعل مضارع مؤنث )
 (حدث

596 
 ما هذه الضوضاء اليت حتدثها ؟
 ضحكة ؟ مل أمسع عنها من قبل

 

4 

يعطي شيفو لفيفتني السياق:  753 5 



"إهّنا " يدل    أنّ  اىل ابندا.
لفيفتني. شكل ضمري يف هذ 
النص و هي ضمري متصل يف 

 (ها+  إن  حرف مؤنث )

 إهنا لـك
 

أخاف ابندا قرأ    :قايسلا
"أقرأها " يدل    أنّ  لفيفتيىن.

شيفو. شكل ضمري يف هذ 
لنص و هي ضمري منفصل ا

 (هامؤنث )

754 
 انتظر , ماذا حيدث عندما أقرأهـا ؟

 

6 

السياق: يفتح ابندا لفيفتني 
و مل يسهل ابندا لفتحها، مث 

   أنّ  يريد شيفو لصونه. 
لفيفتينت. "فتحها " يدل 

شكل ضمري يف هذ النص و 
هي ضمري متصل يف إسم 

 (ها+  فتحامؤنث )

766 
 من املستحيل فتحها

 

7 

 

 مفرد مذكر خماطب .4

 الرقم النص حوار السياق
يوصل شيفو أغواي  قايسلا:

اتي النغ هرب من  أنّ 
"كنت و    أنّ  . السجن.

534 
إذا  كنت ال تعتقد أن احملارب التنيين يستطيع أن 

 يوقفـه

1 



شيفو. شكل تعتقد" يدل 
ضمري يف هذ النص و هي 
ضمري متصل يف فعل ماض 

 و، (ت  +  كانمذكر )
ضمري متصل يف فعل تعتقد 

 )ت + اعتقد(مضارع مذكر 
  

 

السياق:  حيت إستمرا ابندا 
شأله. يشعر مخسة غاضبون 

طعاما لذيذا. ال يوجد  
مخسة غاضبون طعاما قبله 
يستطيع ابندا طبخا، ألّن 
 ابندا  طبخ كل يوم يف بيته.

ابندا. "أنَت " يدل    أنّ  .
شكل ضمري يف هذ النص و 
 هي ضمري منفصل مذكر

 (أنت  )

588 
 - اي للروعة , أنت فعالً طاٍه جيد

 أمتىن لو كان فمي أكـرب

2 

يشعر أبمل يف قلبه،   . قايسلا:
كلم ابندا،  شخر شيفو 
ابندا دائما،  مل حيب ابندا 
هذه السخرية،  تكلم ابندا 

 أنّ  .شيفو دائما مع أصحابه
ابندا. " أسنانك " يدل   

595 
 لن تصبح احملارب التنيين أبداً إال بعد أن

 ختسر 500 رطل و تغسل أسنانك
 

3 



شكل ضمري يف هذ النص و 
ل يف إسم  هي ضمري متص

 (ك  +  أسنانمذكر )
ا، هي شيفو ابندني    قايسلا

وحياول شيفو هنيا ابندا.  أّن 
أريد ذهب من الفندق،  ابندا

يف قلبه، ألن  اويشعر أتمل
 .شيفو ال درب ابندا كوعفو

ابندا. "ترحل " يدل    أنّ  .
شكل ضمري يف هذ النص و 
هي ضمري متصل يف فعل 

 (رحل+  تمضارع مذكر )

620 
 ال ميكنك أن تـرحل

 احملارب احلقيقي ال يستسلم أبداً 
 

4 

تتخلص شيفو السياق: 
ابندا، أيت ابندا ايل فوندق  

   أنّ  وتتخلص شيفو إليه.
. اتي النغ"جئَت " يدل 

 شكل ضمري يف هذ النص و
يف فعل هي ضمري متصل 

(ماض مذكر )  جاء + ت 
 

626 
 إىل هنا , حاولت أن تتخلص مين جئتمنذ أن 

حاولت و ختتلص هو مفرد مذكر غائب يدل شيفو . 
 جئت و مين متكلم وحدة يدل ابندا

 

5 

نفي ابندا فندق،  قايسلا:
 . إشتجب شيفو كل يوم.

شيفو. "لكنك " يدل    أنّ 

630 
 إذاً ملاذا مل تنسحب ؟ لقد كنت تعرف أنين  كنت

 أريد التخلص منك , لكنك بقيت مع هذا

6 



شكل ضمري يف هذ النص و 
حرف  هي ضمري متصل يف

 (ك  +  لكن  مذكر )

 

ال حياول مخسة    قايسلا:
غاضبون ايقاف النمر. صان 

 "   أنّ  مخسة غاضبون منر.
منر. شكل " يدل  إيقافـك

هي  ضمري يف هذ النص و
ضمري متصل يف إسم مذكر 

 + ك(إيقافا )
 

652 
 حنن ال حناول إيقافـك

 

7 

نفي ابندا فندق،  . قايسلا:
  أنّ  إشتجب شيفو كل يوم.

. شكل شيفو" يدل  منكَ " 
ضمري يف هذ النص و هي 

 حرف مذكرضمري متصل يف 
 (ك+  من)

630 

 إذاً ملاذا مل تنسحب ؟ لقد كنت تعرف أنين كنت
 أريد التخلص منك , لكنك بقيت مع هذا

 

8 

 

 ث خماطبمفرد مؤن .5

 الرقم النص حوار السياق
يفضل كثريا   من   قايسلا:

 الشجر إبعطاع املاء كل يوم.
547 

 و ال ميكنين أيضاً أن أجعلها تثمر قبل أن حيني وقتها
1 



شجر. "تثمر " يدل    أنّ 
 شكل ضمري يف هذ النص و

هي ضمري متصل يف فعل 
 ت + مثر(مضارع مؤنث )

 
. 

 
 

السياق: ذهب مخسة  
ن إيل اتى النغ، غاضبو 

   أنّ  ويهزمون يف طريق. .
منر. شكل "مغِك " يدل 

هي  ضمري يف هذ النص و
ضمري متصل حرف مؤنث 

 مع + ِك()
 

654 
 حنن قادمون معك

 

2 

 

 متكلم وحدة .6

 الرقم النص حوار السياق
وحزت الفرس النيب  :قايسلا

أتملا الباندا، أّن منر غصب 
درب شيفو تنفسا يف الباندا 
أيت زينع وغواي إذ اهيكل 

   أنّ  .  يئةار السبمل اخلحي

516 
انتظري , هذه غلطيت , لقد وخزت عصب وجهه من 

 دون قصد
 

 

1 



فرس النيب. "وخزت " يدل 
شكل ضمري يف هذ النص و 
هي ضمري متصل يف فعل 

 (ت  +  وخزماض مذكر )
 

 

السياق: يتكلم أكواي و 
شيفو يف جبال، ألن شيفو 

سيئة و يريد وصال اخلبار ال
هي خرج اتي النغ من 
السجن و ذهب ايل هنا.  

شيفو. " يدل  أحتكم "   أنّ 
 شكل ضمري يف هذ النص و

هي ضمري متصل يف فعل 
 أ + حتك م(مضارع مذكر )

 

550 
 و ميكنين أن أحتكم ...

 

2 

أعلم أب ابندا السياق: 
   أنّ  جمتمع، أّن ابندا إبنه.

ابندا. شكل "يفعل " يدل 
هي  لنص وضمري يف هذ ا

ضمري متصل  يف إسم مذكر 
 إبن + ين()

 

911 
 هو, حمارب الـ " كونغ فو " احملبوب هذا  ابين هوهذا 
 ابين

 

3 

ارتياح   السياق:   يشعر 939 4 



شيفو ألن ابندا يستطيع هزم 
تكلم ابندا و  اتي النغ. 

 جيدر"   أنّ    شيفو فكاهتا.
. شكل ضمري شيفو" يدل 

يف هذ النص وهي ضمري 
فعل حرف مذكر  متصل يف

 ب + ي()

 إذاً , جيدر يب التوقف عن التحدث ؟
 
 

 

 متكلم مع الغري .7

 الرقم النص حوار السياق
السياق: يشعر قالق شيفو،  
ألّن اتي النغ أتىي إيل قرية. 
أيمر شيفو ابندا هلزمه ألن 
أكواي قال وهي أّن ابندا 

   أنّ احملارب التنيين.    
سة شيفو و مخ"أملنا " يدل 

غاضبون. شكل ضمري يف 
هي ضمري  هذ النص و

أمال متصل يف إسم مذكر )
 + ان(

 
 

614 
 أملنا الوحيد هو احملارب التنيين

 
  

1 



يعرف  مفرد مذكر  قايسلا:
أن ابندا و  ابندا خماطب يدل

 أبيه انقش  مسألة مطعمه.
أاب " يدل  متجران "   أنّ 

الباندا و ابندا. شكل ضمري 
ضمري  هي يف هذ النص و

متجرا متصل يف إسم مذكر )
 + ان(

 

802 
إذاً من أجل متجران التايل , حان الوقت حىت  ...

  تعرف

2 

السياق: أمر شفو مخسة 
غاضبو و ابندا ألمن جمتمع 
يف القرية من هزم اتي النغ. 

أفعي. " يدل  علينا "   أنّ 
 شكل ضمري يف هذ النص و
هي ضمري متصل يف حرف 

 علي + ان(مذكر )

792 
 علينا أن خنرجهم آمنني

 

3 

يريد عرفا ابندا،   قايسلا:
"حنن    أنّ  يريد عرفا الطريق.

شيفو و ابندا. شكل " يدل 
هي  ضمري يف هذ النص و

ضمري منفصل يف فعل مذكر 
 حنن()

 

670 
لكن هل ميكنك أن ختربين على األقل إىل أين حنن 

 ذاهبـان ؟
 

4 

 



 الباب الرابع

 اإلختتام

 

 اخلالصة .أ
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 السينما ىف انظر او القارء الفهم دايداز  يستطيع كلمات إشارية شخصية   نّ أ البحث هذ  نتياجا
 حول يتبع السياق نأل. السياق بعدم قصة نفهممل  . ذالك غري او القصرية قصة  او شعر او نثر او

و رقم من النص وهي  1" يف احلوار كوعفو ابندا لـك إهنا علي سبيل املثال كلمة " نصال وأ القصة



. أن ضمري "ها" يف "إهنا" حنن مل نعرف ضمري "ها" ايل من و ما مقصود من ذلك كلمات. لذلك 753
هر أّن عناصر  سياق ونظ .عند نعرف السياق فنفهم من الذي قصد و نففهم مقصود من التكلم

. أن قواعد يف احلوار يصون فهم النص من 1يستطيع سهال ليوجد من الذي يدل يف احلوار كوعفو ابندا 
، و kontekstualالنص من انحية خارجى أو   مهف نوصيو كلمات إشارية شخصية  Internal انحية 

ة يصون لعلقة بني اللغة و أّن كلمات إشارية شخصية ميلك معىن فيه، و أّن كلمات إشارية شخصي
 السياق من السياق الذي حيمل يف كلمات إشارية شخصية ليعطي فيهما كامال و واضحا.
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