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 استهالل
 قاؿ اهلل تعاىل:

ًح  سى وا يػىٍف حي سى ًس فىاٍف اًل جى مى وا يًف اٍل حي ٍم تػىفىسَّ يلى لىكي ذىا ًق نيوا ًإ ينى آمى ا الًَّذ يىا أىيػُّهى
ٍم  زيكا  ۖ  اللَّوي لىكي شي يلى اٍن ذىا ًق ًإ ينى كى ٍم كىالًَّذ كي ٍن نيوا ًم ينى آمى زيكا يػىٍرفىًع اللَّوي الًَّذ شي فىاٍن

اتو  مى دىرىجى ٍل ًع ٍل َته  ۖ  أيكتيوا ا ًب ليوفى خى مى  (.ُُاجملادلة: األية )السورة . كىاللَّوي دًبىا تػىٍع

 
 : صلى اهلل عليو كسلم قاؿ الرسوؿ اهلل

نٍػيىا فػىعىلىٍيًو بً   ًخرىةى فػىعىلىٍيًو بًاٍلًعٍلًم، كىمىٍن أىرىادىُهيىا فػىعىلىٍيًو بًاٍلًعٍلمً كىمىٍن أىرىادىاألا ٍلًعٍلًم، مىٍن أىرىا دىالدُّ
 



 
 

 ه
 

 هداءا
 

اعبامعي إىل: ىذا البحث ىدمأي   

كأبذؿ قصارل جهدمللدعاء أعطاين اغبافز كأمرين الدم، احملبوب "رشيدم" ك   

كأعطاين اؼبزيد من كاف قد ألقى الدموع يف صالتو ، كأٌمي احملبوبة "سييت خدجية"   
اهلل. لتفاىم كعززين يف مواجهة ؿباكماتا اعبامعي إىل  البحثالسباـ ساعدين لي الذم  

.اهلل خَتاكجزاكم  النهاية،   

 



 
 

 و
 

 توطئة

 اغبمد اهلل الذم أنعمنا بنعمة اإلدياف كاإلسالـ، كنصلى كنسلم على خَت األناـ
 سيدنا ؿبمد كعلى آلو كصحبو أصبعُت. أما بعد.

فيلم كرتون "  نص في إشاريات كتابة ىذا البحث اعبامعي ربت العنواف "  قد سبت
 افكاعًتفت الباحثة أنٌو كثَت النقص"، )دراسة تحليلية تداولية( عثمان لسلمى البيروني"

 رغم أٌّنا قد بذؿ جهده إلكماؿ لو. فكاػبطأ
كالزمالء كىذه الكتابة مل تصل إىل مثل الصورة بدكف مساعدة األساتيذ الكراـ  

  األحباء. كلذلك تقدـ الباحثة فوائق االحًتاـ كخالص الثناء إىل:
جامعة ور اغباج عبد اغبارس اؼباجستَت، بصفة مدير فضيلة األستاذ الدكت -ُ

 موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباالنج.
 عميدة كلية العلـو اإلنسانية.فضيلة الدكتورة شافية، بصفة  -ِ
 رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا.بصفة فضيلة الدكتور حليمي،  -ّ
 يف الشؤؤف األكادمية كاألخالقية ماف، اؼبريبفضيلة الدكتور سوتا -ْ
فضيلة األستاذ العزيز عارؼ مصطفى، اؼبشرؼ على كتابة ىذا البحث  -ٓ

 اعبامعي.
ظ يلتحف فظ كأىلهم، مدير اؼبعهد اإلسالـؿبمد حسُت اغبا شيخفضيلة ال -ٔ

 ف للبنات نور الفرقاف دباالنجالقرآ
 األعزاء يف قسم اللغة العربية كأدهبا. تاذاتكاألس صبيع األساتيذ -ٕ
صبيع أصدقائي الذين يساعدكنٍت ليتم ىذا البحث اعبامعي كال قدرة يل أف  -ٖ

 أذكرىم كاحدا فواحدا يف ىذه الصفحة.
نج ظ القرآف للبنات نور الفرقاف دبااليلتحف ا يف اؼبعهد اإلسالـأختن -ٗ

ضباسة يف كتابة ىذا   غرفة خدجية بنت خويلد اليت أعطيكباػبصوص يف
 البحث اعبامعي.
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ىم من اأقوؿ ؽبم، جزاىم اهلل أحسن اعبزاء. كبارؾ اهلل فيو كجعلنا اهلل كإيٌ 
ال يفوت عن رجائي أف ينفع من البحث أىل العلم كالعماؿ كاػبَت، ك 

 عاؼبُت.اعبامعي الباحثة كسائر القرآف. آمُت يارٌب ال
 

 َُِٗمايوا  ِٖماالنج، ربرير 
 الباحثة

 
 إيفا فاميال رشيدة

 ََُُِّٗٓرقم القيد: 
 

 



 
 

 ح
 

 البحث مستخلص
)دراسة ربليلية  لسلمى عثماف فيلم كرتوف " البَتكين" نص إشاريات يف (َُِٗ) إيفا فاميال رشيدة

اإلنسانية. . البحث اعبامعي، قسم اللغة العربية كأدهبا. كلية العلـو تداكلية(
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج.

 اؼباجستَت عارؼ مصطفى،:   المشرف
 مرسـو متحركة )كرتوف( البَتكين.، اإلشاريات، التداكلية : رئيسيةالكلمة ال 

اللغة اؼبستخدمة إذا كانت اؼبخاطب سيفهم  ااإلنساف.تصاؿ يقـو باالاللغة ىي أداة 
يف ىذه  .علم التداكليةىذا العامل ىو  .، كاؼبشكلة قيد اؼبناقشةالسياؽ، ك اؽبدؼصحيحة على 

، فهذه النظرية تدكر حوؿ اؼبعٌت عند معرفة من قاؿ كمن إلشارةنظرية ا ثة، استخدـ الباحبحثال
  .سيقوؿ كأين حدث كالوضع

 ما معٌتفيلم كرتوف البَتكين،  النص كمن األسئلة البحث على ما يلي: ما أنواع اإلشاريات يف
مدخل ك  .اؼبستخدـ ىو البحث اؼبكتيبكىذا البحث فيلم كرتوف البَتكين.  النص اإلشاريات يف

البيانات اؼبوصوفة اليت ربتوم  ةينتج البحث. البحث الذم يستخدـ يف ىذا البحث ىو اؼبنهج الكيفي
 مصدر. كأما الفيلم البَتكين ةرسـو متحرك النص يف اإلشارياتالكلمات من لساف الناس يف 

كعلم التداكلية، )كرتوف( من يوتوب، كالكتب عن النظرية اإلشاريات  مرسـو متحركةالبيانات فهي 
  .حبث جامعي عن اإلشارةك 

ىي الضمائر الرفع  ذبد الباحثة اإلشارياة الشخصية ىي يف سلسلة األكىل أما نتائج البحثك 
أنواع ك  كجوبا، كالضمائر اؼبستًت جوازا، كالضمائر اؼبستًتمنفصال، كالضمائر النصب متصلة، 

الكلمة، كأنواع اإلشاريات اػبطاب  َِالكلمة، كأنواع اإلشاريات اؼبكانية  ُّ اإلشاريات الزمانية
رسـو متحركة )كرتوف(  النص يف كأما معٌتالكلمة.  ُُالكلمة، كأنواع اإلشاريات اإلجتماعية  َُ

. ْ. مكاف اػبوار ّ. اؼبخاطبِ. اؼبتكلم ُعناصر:  ْكىل كىي ذبد الباحثة البَتكين من الطبقة األ
صباح كالنهار، كمعٌت  عناصرين: ِكمعٌت اإلشاريات الزمانية  حالة اػبوار )الرظبية كغَت الرظبية(.

 اف، يف ؾبلس التعليم، كيف السوؽ، كمعٌتغرفة اعبلوس، يف البستعناصر:  ْاإلشاريات اؼبكانية 
 عناصر. ْعناصر، كمعٌت اإلشاريات اإلجتماعية  ٗاػبطاب  اإلشاريات
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ABSTRACT 

 
Rosyida, Eva Famila (2019) Persona Deiction Of The Al-Biruni Cartoon By Salma 

Usman (Pragmatic Study). Undergraduate Thesis. Arabic 

Language and Literature Department, Faculty of Humanities, 

State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Advisor : Arif Mustofa, M. Pd. 

Keyword : Pragmatic, Persona Deiction, Al-BiruniCartoon. 

 
Language is a communication tool carried out by humans. Communication will be 

understood by the other person if the language used is right on target, and it depends on 

the context, and the problem being discussed. This factor is what is meant by pragmatics. 

In this study, author used the theory of deiction, this theory is more about the meaning 

when knowing who said it, to whom to say it, where it happened, and the situation.  

The author formulated some formulation of the problem: What kind of deictics is 

in the al Biruni cartoon text and what is the meaning of deictics in the al Biruni cartoon 

text. This research used the type of library research. The research method is a qualitative 

research method, the researcher produced descriptive data in the form of words from the 

oral people about deiksis in the al biruni cartoon. The data sources were obtained from 

the al Biruni cartoon by Salma Usman on Youtube, as well as several books that 

reinforced his theories and objects such as the book on pragmatics, and several theses on 

deviation and deictics. 

 From this study, in episode 1 it was found that there was a type of personal 

deictics compiled into several parts, namely dhamir rofa ʻmunfashil, dhamir nashab 

muttashil, dhamir mustatir wujuban, dhamir mustatir jawazan. There are 13 words of 

temporal deictics, 20 words of spatial deictics,10 words of discourse deictis, and 11 

words of social deictics. The meaning in episde 1 of personal deictics in al biruni films 

found 4 elements, namely: 1. Speakers 2. Speech partners or interlocutors 3. Places of 

conversation 4. Conversational situations (official and informal). Temporal deictics 

meanings there are 2 elements namely morning and afternoon, the meaning of spatial 

deictics there are 4 elements namely, living room, garden, teaching and learning place, 

and market, the meaning of deictics discourse is 9 elements, and the meaning of social 

deictics is 4 elements. 
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Rosyida, Eva Famila. (2019) Deiksis Dalam Teks Film Kartun Al-Biruni Karya Salma 
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Bahasa merupakan alat komunikasi yang dilakukan oleh manusia. Komunikasi 

akan dapat dipahami oleh lawan bicara apabila bahasa yang digunakan tepat sasaran, dan 

ini bergantung dengan konteks, dan masalah yang dibicarakan. Faktor inilah yang 

dimaksud dengan pragmatik. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori deiksi, teori 

ini lebih membahas tentang makna apabila mengetahui siapa yang mengucapkan, kepada 

siapa mengucapkannya, dimana kejadianya, dan situasi.  

 Peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah: Apa jenis deiksis dalam teks 

film kartun al biruni dan apa makna deiksi dalam teks film kartun al biruni. Jenis 

penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka. Adapun metode penelitian adalah metode 

penelitian kualitatif, peneliti menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari lisan 

orang-orang tentang deiksis dalam film kartun al biruni. Adapun sumber data diperoleh 

dari film kartun al biruni karya salma usman di Youtube, serta beberapa kitab yang 

menguatkan teori dan objeknya seperti kitab tentang pragmatik dan beberapa skripsi 

tentang deiksis. 

 Dari penelitian ini, dalam episode 1 ditemukan adanya jenis deiksis persona 

dikelompakkan menjadi beberapa bagian, yaitu dhamir rofa’ munfashil, dhamir nashab 

muttashil, dhamir mustatir wujuban, dhamir mustatir jawazan. Jenis deikis zaman ada 13 

kata, jenis deiksis makan 20 kata, jenis deiksis wacana terdapat 10 kata, dan jenis deiksis 

sosial terdapat 11 kata. Adapun  makna dalam episode 1 terdapat deiksis persona film al 

biruni ditemukannya 4 unsur yaitu: 1.  Penutur 2. Mitra tutur atau lawan bicara 3. Tempat 

percakapan 4. Situasi percakapan (resmi dan tidak resmi). Makna deiksis zaman ada 2 

unsur yaitu pagi dan siang, makna deiksis makan ada 4 unsur yaitu, ruang tamu, kebun, 

tempat belajar mengajar, dan pasar, makna deiksis wacana ada 9 unsur, dan makna 

deiksis sosial ada 4 unsur. 
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 محتويات البحث
 غالفصفحة ال

 أ .............................................................. ير الباحثتقر 
 ب .................................................................. تصريح

 ج ......................................................... ير عبنة مناقشةتقد
 د ................................................................... استهالؿ

 ق .................................................................... ىداءا
 ك ..................................................................... توطئة

 ح ......................................................... مستخلص البحث
 ؾ ........................................................... ؿبتويات البحث

 ُ .................................................... مقدمةال : األول لبابا
 ُ ...................................................... أ. خلفية البحث  

 ٓ  .................................................... ب. أسئلة البحث
  ٓ .................................................... ج. أىداؼ البحث

  ٓ  ...................................................... البحث فوائدد. 
 ٔ ...................................................... حدكد البحث.ق
 ٔ ................................................. . ربديد اؼبصطلحاتك

  ٔ .................................................... ز. الدراسة السابقة
 ٖ ............................................ كنوعو . مدخل البحثُ
 ٖ .............................................. البيانات كمصدرىا .ِ
 ٗ ............................................. . طريقة صبع البياناتّ
 ٗ ............................................ البيانات طريقة ربليل. ْ

 



 
 

 ل
 

 09 ............................................ الثاني : اإلطار النظري بابال
 ُِ..................................................... علم التداكلية. أ

 ُِ............................................... تعريف التداكلية .ُ
 ُٓ................................................ لتداكليةنشأة ا  .ِ
 ُٕ...................................... جوانب الدرسات التداكلية .ّ

 َّ.................................. عرض البيانات وتحليلها: لفصل الثلث ا
 َّ............................................. حملة فيلم كرتوف البَتكين. أ

 ُّ.................... فيلم كرتوف البَتكين نص نواع كمعٌت اإلشاريات يف . ب
  ٖٔ .................................... الرابع : الخالصة واإلقتراحات فصلال

   ٖٔ .......................................................... اػبالصة. أ
 ٗٔ....................................................... تاإلقًتاحا. ب

 َٕ................................................. والمراجع درقائمة المصا
 ِٕ............................................................... سيرة ذاتية
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 الباب األّول
 مقدمة

 خلفية البحث .أ 
يف التعاكف  اللغة ىي نظاـ الرموز الصويت اؼبتفق يستخدـ بو كل أفراد اجملتمع

(. كتتنوع اللغة اؼبنتاجة اليت ِّ، ص. َُِِكالتواصل كالتعرؼ عن أنفسهم )خَت، 
يستخدـ هبا الناس للتواصل بعضهم بعضا من اللغة الشفوية كاللغة الكتابية كاللغة 
اعبارحية )اغبرؾ أك الفعل(. تتشكل اللغة الشفوية من األصوات أك النربات كتتشكل 

الدالئل اؼبتفقة اعبماعية. سيقـو بليغ االتصاؿ إف كانت اللغة اللغة الكتابية من 
اؼبستخدمة كاؼبخاطب مناسبُت. يعٍت ذالك أف استخداـ اللغة يدكر مع كقوع أحواؿ 
اؼبتكلم كأشكاؿ الكالـ. لذا، تعلق عملية الكالـ على األدكات الكالمية مثل 

عملية الكالـ. كتعرؼ  اؼبخاطب كأىداؼ اؼبتكلم كقضية الكالـ ككذالك السياؽ يف
 (.َُُِىذه عملية استخداـ اللغة بالتداكيل )ريسيت، 

ربدث التداكلية عن اؼبعٌت من خالؿ النظر يف سياؽ الكالـ، على اؼبثاؿ: 
تداكلية "الفتاة صبيلة" تفكر يف من قاؿ اعبملة، كأين، كيف أم حالة، ديكن أف تعٍت 

، أال كىي اإلخطار بأف الفتاة كانت ؽبا الدراسة التداكلية على الكالـ أعاله مضاعفة
كجو أك اقًتاح أك رغبة صبيلة لكي يتعرؼ عليو الشاب كيتعامل معو، أك أكثر من 

 (.َُُِ)سوين،  ذلك، ككل ىذا يتوقف على السياؽ 
لمة كالعبارة كالبند كاعبملة كل نظاـ كرمز اللغة إما الككمن ناحية أخرل،  

لك اػبطاب ؽبا اؼبعٌت اؼبعُت الذم ديكن فيو التغَت حسب حاؿ معُت كسياؽ ككذ
عادة اليكثر الناس أف يتغَت تغَتا ق.. على الرغم من ذلك،خاص. أك يكوف اؼبعٌت ال

كبو فعاؿ كسيلة حىت يسبب عدـ اؼبناقشة يناقش كيفية اإلمكاف على استخداـ اللغة 
(.َُُِمتكلم أم لغة يف فهم حاؿ كسياؽ كالمو. )سوين،  اءإىل أخط
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الناس التنفرد من معية السياؽ، حيث أف الناس اإلتصاؿ الذم يقـو هبا 
واصلة. كيستحيل الناس إىل السياؽ ليعرؼ كيفهم القصائد كاألىداؼ يف قياـ اؼب وفحيتاج

ف اليراجع إىل شيئ آخر إما ذالك الشيئ داخل اؼبواصلة أك خارج ، أيف اإلتصاؿ
اؼبواصلة. لذالك، تكوف كفاءة اؼبتكلم كاؼبخاطب يف فهم السياؽ مفتاحا رئيسيا لطالقة 

 (.َُِٔاؼبواصلة بينهما )ركيل، 
اليت يقـو هبا الناس، أف قبدىا باؼبرات يف احملادثة اليومية  من أشكاؿ اإلتصاؿ

الصوتية أك مقابلة اؼبخاطب، كجبانب آخر أف كجد أشكاؿ اؼبواصلة ال عرب الوسيلة 
يكوف عرب السابقُت فحسب بل إف الوجد يف شكل الألعماؿ األديب كبو عرب رسـو 

أُهية يكوف رسـو متحركة ؾبهز بصور كرتوف ستمنح اعبمهور فارقنا  .ة )كرتوف(متحرك
رتوف ستؤثر تأثَتان إجيابيان ـبتلفنا، الكلمات يتحدث من الشخص يف الرسـو الكا

كتعطي فارقنا بسيطنا حىت يتٌم نقل الرسالة اليت يريد اؼبتحدث توصيلها إىل ـباطبو. مل 
ربتوم فيلم البَتكين الكرتوف على العديد  .يشعر اعبمهور باؼبلل ؼبشاىدتو عدة مرات

ال تغضب أبدنا من ظواىر اغبياة اليومية، اؼبثاؿ حياة البَتكين الفقَت. كصفتو لطيفا. ك 
، مثل تعلم لغة أجنبية  على أٌمو، األركاح العالية البَتكين لتعلم دراسة العلـو

اظواىر اليت يتم التعبَت عنها يف اعبمل مثل  كاستكشاؼ معرفة النباتات، كغَت ذلك
ربتوم على معٌت مثل ىجاء لألشخاص الذين ال يرغبوف يف التعلم، كاؼبشاكل 

 لألشخاص الذين يسعوف إىل اؼبعرفة.االقتصادية ليست عائقنا 
يبُت الذكائية عند البَتكين من  ة )كرتوف(كالفاعل الرئيسي يف رسـو متحرك 

كاللغة العربية.  يونانيةصغاره كما أنو قد فهم اللغات األجنبية مثل اللغة اؽبندية كاللغة ال
كرباءه كمثابرت ككذالك يبُت تأليف البَتكين كتبو كحل اؼبشكلة يف مقابلتو باجملتمع ك 

البَتكين يف تأليف عدة الكتب. كالتستخدـ الباحثة حلقة كاحدة من ىذا رسـو 
كىي تقدـ البَتكين من مرحلة طفلو إىل  ة )كرتوف( بل إّنا تستخدـ كاحد حلقةمتحرك

 مرحلة مراىقتو كأنو معركؼ عند اجملتمع كلديو ىيبة ألجل علمو.
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يعتقدكف أف كجود العلماء مسلمُت فبن يهم القياـ هبذا البحث ألف الباحثُت 
ؽبم دكر مهم يف عامل التعليم، أمر مؤسف ألف اؼبسلمُت أنفسهم ال يفهموف أك 

بناءن على التطورات اغبالية، ال يعرؼ  يعرفوف كجود ىؤالء الكتاب اؼبسلمُت العظماء
 Aristoteles, Alexandar الطالب اؼبسلموف سول كتاب من العامل الغريب مثل 

Graham Bell, Albert Einsten بدال من العلماء اؼبسلمُت يف الفًتة  .كغَت ذلك
 التقليدية.

بناءن على ذلك، أجرل الباحث أحباثنا متعلقة بالعلماء اؼبسلمُت يف الفًتة 
التقليدية، بشكل عاـ، العديد من العلماء الذين قد يسمعهم القراء كثَتن لكن 

هور أك القارئ ال يعرفوف بعد كجود علماء تستخدـ الباحثة البَتكين ألف اعبم
رياضيات غَت اػبوارزمي، إىل جانب أف الرياضيات ىي العلـو األساسية اليت جيب أف 
يعرفها اجملتمع أكالن، ألف الرياضيات ربدد حساب الورثة أك أكقات الصالة أك اذباه 

 القبلة يف صالة اؼبسلمُت.
اعتربت الباحثة بأف البَتكين السابق، )كرتوف(  ةركسـو متحركالتصوير كمن 

يؤثر أثرا إجابيا إىل اؼبشاىدين ألّنم ة )كرتوف( لك رسـو متحركالفاعل الرئيسي يف ذ
. استنادا إىل اغبكاية القصَتة عن كف عالمة البَتكين كشخصيتو النموذجيةيشاىد

قاصد اليت الفاعل الرئيسي لو الشخصية الفذية، كجدت الباحثة طريقة ؼبعرفة أكثر اؼب
تتضمن يف كالـ الفاعل الرئيسي كىي استخداـ النظرية التداكلية بازباذ اإلشارية 
مدخال آللة البحث. كلكن الباحثة تركز على استخداـ اإلشاريات الشخصية ليكوف 

 تركيز البحث على اؼبنطوؽ كاؼبعٌت فيو.
تفسَت ىو أحد األعراض الداللية يف الكلمات أك الًتكيبات فحسب بل  إشارة

اؼبرجع من كسيلة النظر يف سياؽ احملادثة. كلمة "أنا" ، "ىنا" ، "اآلف"، الديلك 
كلمة "أنا" تصبح كاضحة   .اؼبرجع ثابت. كلكنها زبتلف باختالؼ األشياء اؼبختلفة

 .كلمة "ىنا" على مرجع حقيقي بعد معرفة مكاف نطق الكلمة  .حوؿ من قاؿ الكلمة
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كبالتايل الكلمات  .تيعرؼ أيضنا عند نطق الكلمة كذلك ، فإف كلمة "اآلف" عندما
خيتلف عن اغباؿ مع كلمات مثل اعبداكؿ،  اإلشارة اؼبذكورة أعاله تشمل الكلمات

أم شخص يقوؿ، يف أم مكاف كيف أم  .كالكراسي كالسيارات، كأجهزة الكمبيوتر
 (.ََِٔكقت، ىذه الكلمات ؽبا إشارة كاضحة كدائمة )عبد الرضبن، 

اإلشارة فحسب تفسَتىا من كسيلة اؼبرجع كسياؽ احملادثة، أم شخص  ظاىرة
 يقوؿ، يف أم مكاف، ككلما جيب أف يكوف ؽبذه الكلمات مرجع كاضحا كدائما.

الكتابة  من جامعة اإلسالمية اغبكومية موالنا مالك إبراىيم اؼبثاؿ، عندما جيد طالب
ا ؾباين كباؼبثل، يف  اليت تقوؿ "اليـو  GL / LG على السٌيارة العاـ قسم التدفع، غدن

كشك للطعاـ حوؿ منزؿ سكن للطالب، مت العثور على ملصق يقوؿ "اليـو التدفع، 
السٌيارة  التعبَتات اؼبذكورة أعاله ؽبا معٌت فق. إذا ربدث سائق .كغدان جيوز الدين

 (.ََِٔأماـ الركاب أك بواسطة مالك كشك الطعاـ أماـ زائره )عبد الرضبن،  العاـ
اإلشارية الشخصية يف العلـو التداكلية  مسبب الباحثة تقـو بالبحث مع النظرية

عن طريق استخداـ مرسـو متحركة ألف األشخاص غالبنا ما يسيئوف فهمهم يف 
جيب أف يكوف للتواصل الذم مت إجراؤه معٌت كاضح  التواصل دكف أف مدركهم.

، من كسيلة النظر إىل من يتوافق مع ما نقلو اؼبتكلم.  لذلك يرل إشارة كاضحة
يتحدث إىل من يتحدث، كأين كمكاف حدكث ذلك. فإف اؼبعٌت اغبصوؿ عليو من 

موضوع أفالـ الرسـو اؼبتحركة عن  اؼبتكلمُت سيكوف كما ىو متوقع من اؼبخطابُت.
العلماء الكالسيكيُت الذين مت استخدامهم من قبل، كمعظم األشخاص حيبوف 

تحركة، اليت تراىا ذبلب الضحك، كربظى بارتياح الكبَت، األفالـ، كخاصة الرسـو اؼب
 .كبالطبع العديد من الرسـو اؼبتحركة اليت ديكن للجمهور قبوؽبا بسهولة ما ىي الرسالة
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، تريد الباحثة أف تقدـ ما ألقاه الفاعل يف رسـو ةقضايا السابقعلى اعتمادا 
إشاريات  كىي شارياتمدخل اإل البَتكين باستخداـ نظرية التداكؿ مع ةمتحرك

الشخصية، إشاريات اؼبكانية، إشاريات الزمانية، إشاريات اػبطاب، كإشاريات 
فيلم   نص إشاريات يف لذا، قدمت الباحثة خطة البحث ربت العنواف "اإلجتماعية. 
 ".)دراسة ربليلية تداكلية( لسلمى عثماف كرتوف البَتكين

 أسئلة البحث .ب 
 ىي:من خلفية البحث السابقة فأسئلة البحث 

 فيلم كرتوف "البَتكين" ؟ النص يف ما أنواع اإلشاريات -ُ
 فيلم كرتوف "البَتكين" ؟ النص ما معٌت اإلشاريات يف -ِ

 أهداف البحث  .ج 
 نظرا إىل أسئلة البحث السابقة، فأىداؼ البحث اليت ستقدمها الباحثة ىي:

 فيلم كرتوف "البَتكين". النص اإلشاريات يف أنواعؼبعرفة  -ُ
 فيلم كرتوف "البَتكين". النص اإلشاريات يفؼبعرفة معٌت  -ِ

 البحث فوائد .د 
 تقسم فوائد البحث إىل قسمُت، دبا يف ذلك:

 نظريةال الفوائد -ُ
 أف يزيد اؼبعارؼ يف اإلشارية برسـو متحرؾ البَتكين. ( أ
اإلشارية برسـو أف يكوف البحث مرجعا من اؼبراجع للبحث التايل كخباصة يف ( ب

 البَتكين.
 أف يشًتؾ يف تدقيق دراسة اإلشارية برسـو البَتكين.ج( 

 تطبيقيةال الفوائد -ِ
 لفعالية صبع البيانات كربليلها. زائدا أف يكوف( أ
 أف يكوف مرجعا من اؼبراجع للباحثُت كمكتبات اعبامعات.( ب
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 أف يكوف ُهة الباحثة يف اؼبالحظة كالتحليل.( ج
 
 حدود البحث . ه

ات. تستخدـ الباحثة اإلشاري صبعجبانب أنواع اإلشارية العديدة، أف تركز الباحثة 
ة، كظرؼ الزماف، كظرؼ اؼبستًت  الضمائراؼبنفصلة، ك  الضمائراؼبتصلة، ك  الضمائر
يف علم الصرؼ بل اختلف ىذه  الضمائرألف نظرية اإلشارية سواء بيستخدـ  اؼبكاف

 يف سلسلة األكىل.كربديد البحث  السياؽ فيو.ك النظرية 

 تحديد المصطلحات . و
(. ٗ. ص. ََِِتداكلية : كهتتم بدراسة عالقة العالمات دبفسريها )كبلة.  -ُ

التداكلية بدراسة اؼبعٌت كما يوصلو اؼبتكلم )أك الكاتب( كيفسره اؼبستمع )أك 
،  ُٔٗٗالقارئ(، التداكلية ىي دراسة اؼبعٌت الذم يقصده اؼبتكلم )جورج يوؿ، 

 (.ُٗص. 
: يف كل اللغات كتعبَتات تعتمد اعتمادا تاما على السياؽ الذم  ةريإشا -ِ

تستخدـ فيو كاليستطاع إنتاجها أك تفسَتىا دبعزؿ عنو، فإذا قرأت صبلة مقتطعة 
 (.ُٓ، ص. ََِِمن سياقها )كبلة، 

 الدراسات السابقة . ز
"استخداـ اسم اإلشارة يف سورة النور )دراسة ربليلية حبث جامعي ربت العنواف  -ُ

تداكلية(" بإعداد سيت عائشة، طالبة يف قسم اللغة العربية كأدهبا، جامعة موالنا 
، ينتج يف ىذا َُِٓمالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج، يف سنة 

البحث يبحث عن اشكاؿ من اسم اإلشارة الشخصية يضمَت اؼبتصل يف سورة 
عة كثالثُت. كأما اشكاؿ النور كجدت الباحثة منذ األية األكىل حىت األية األرب

.  َّ, ِٕ, ُٔ, ُِ, ٓ, ْ, ّمن اسم اإلشارة اؼبكانية اؼبؤشرية فهي : 
, ُٓ, ُْ, ُّكأما من اية أف تكوف فيها اسم اإلشارة اؼبكانية الزمانية فهي: 
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. كأما اشكاؿ من اسم اإلشارة الزمانية فيها اسم اإلشارة الزمانية غَت ِّ, ُٗ
 .ّْ, ِٓ, ِْ, ُِ, ُٕ, ٓ, ْ, ِإشارية فهي: 

كليمات إشارية شخصية يف سينما كوعفو بندا حبث جامعي ربت العنواف " -ِ
)دراسة ربليلية تداكلية(" بإعداد ؿبمد موالنا طلحة، طالب يف قسم اللغة ُ

العربية كأدهبا، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج، يف سنة 
ن يوجد كليمات إشارية شخصية يف ، ينتج يف ىذا البحث يبحث عَُِٓ

 .ُىذا البحث كىو ضمَت متصل ك ضمَت منفصل يف سينما كوعفو بندا 
يورجو الباحث يستخدمو كلمات إشارية مكانية أك زمانية ألٌف يف ىذا السينما 

 من السياؽ اؼبكاف كالزماف.
حبث جامعي ربت العنواف "اإلشاريات الشخصية يف القصة القصَتة خليل  -ّ

سيت مفتوحة ريتنو كيهريت طالبة يف قسم بإعداد الكافر عبرباف خليل جرباف" 
اللغة العربية كأدهبا جامعة سوناف كاليجاكا اإلسالمية اغبكومية جوكجاكارتا، 

٘ َّانيا بنسبة ىذا البحث يبحث عن ربليلها عشو ينتج يف ، َُِٕيف سنة 
من إصبايل البيانات اليت مت اغبصوؿ عليها ليتم أخذ عينات. بعد إجراء 

صيغ  ُِّالبحوث، يف ؿبادثة القصة القصَتة خليل الكافر كجدهتا 
 ٗٓاإلشاريات الشخصية للمتكلمُت ك  ٕٓاإلشاريات الشخصية يعٍت 

 .اإلشاريات الشخصية للغائبُت ٕٗاإلشاريات الشخصية للمخطبُت ك 
حبث تكميلي ربت العنواف " العناصر اإلشارية يف مسرحية "األسَتة الكرمي"  -ْ

رافدة يف قسم اللغة كاألدب بإعداد لعلي أضبد باكثَت )دراسة ربليلية تداكلية(" 
، ينتج يف َُِٕجامعة سونن أمبيل اإلسالمية اغبكومية سورابايا، يف سنة 

يات الشخصية كاإلشارية ىذا البحث يبحث عن ثالثة إشاريات فهي اإلشار 
اؼبكانية كاإلشاريات الزمانية. كجدت الباحثة مائة كشبانية إشارية شخصية اليت 
تتكوف على سبعة أنواع. كجدت الباحثة طبس كعشركف إشارية مكانية اليت 
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تتكوف من سبعة أنواع. كجدت الباحثة طبس كستوف إشارية زمانية اليت تتكوف 
 من سبعة أنواع.
وجد اؼبتساكيات بينهما يف النظرية. كلكن إختلف اؼبوضوع، ي، بشكل عاـ

، الثانوية، الثالثة، كالرابعة. كظهرت السابقة األكىلالنظرية اؼبتساكيات يف دراسة 
االختالؼ اؼبوضوعية بينهم. أما االختالؼ اليت يف دراسة السابقة األكىل ىي 

ي من ناحية عنواف من ناحية اؼبوضوع كتركيز البحث، كيف دراسة الثانوية ى
اؼبوضوع كيشرح البحث، كيف دراسة الثالث ىي  من ناحية اؼبوضوع كتركيز 
اؼبشكالت، كيف دراسة الرابعة ىي من ناحية اؼبوضوع اليت تستخدـ هبا. كمن 

كلمات إشاريات شخصية يف فيلم كرتوف   ىذا البياف أف البحث ربىت العنواف "
مل يوجد مثيل، فيجرد " تداكلية( )دراسة ربليلية لسلمى عثماف البَتكين

 استمراره.
 ة البحثمنهج . ح

 مدخل البحث ونوعه -0
. دخل ىذا مدخل البحث الذم يستخدـ يف ىذا البحث ىو اؼبنهج الكيفي

البحث يف البحث بطريقة الكيفي ألف ينتج البحث البيانات اؼبوصوفة اليت ربتوم 
 يف رسـو متحركة الفيلم البَتكين. اتشاريإلالكلمات من لساف الناس يف ا

تأكيدا لذاؾ، حيدد البحث اؼبكتيب . نوع البحث اؼبستخدـ ىو البحث اؼبكتيب
، ََِٖفق. كالحيتاج إىل البحث اؼبيداين  )مستيكا، عمليتو يف ؾبموعة الكتب 

 (ّ-ُص.
 البيانات و مصدرها -9

 البد للباحثُت من االلتفات إىل أمور عدة أُهها : 
كىي اؼبصادر اليت دٌكنت كسجلت   (primary sources)األساسيةالبيانات  ( أ

بياناهتا كمعلوماهتا بشكل مباشر بواسطة لشخص أك اعبهة اؼبعنوية جبمع تلك 
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(، كيف ىذا البحث فهي فيلم  ُْٗ، ص.ََِٖاؼبعلومات كنشرىا  )عامر، 
 كرتوف "البَتكين".

معلوماهتا عن اؼبصادر  ىي اليت تنقل (secondary sources) البيانات الثانوية( ب
(، أما البيانات ُٔٗ، ص. ََِٖاألكلية بشكل مباشر أك غَت مباشر )عامر، 

مثل كتاب آفاؽ جديدة يف  الثانوية اليت تستخدـ يف ىذا البحث ىي الكتب
حبث جامعي استخداـ ك ، البحث اللغوم اؼبعاصر، كتاب التداكلية كغَت ذلك

 .، كغَت ذلكاسم اإلشارة يف سورة النور
 طريقة جمع البيانات -3

أما طريقة صبع البيانات اؼبستخدمة للباحثة ىي طريقة االستماع مث الكتابة. 
طريقة االستماع مث الكتابة ىي عملية االستماع أك اؼبالحظة على استخداـ اللغة 
اؼبستخدمة ك إقامة الكتابة على األكراؽ اليت تسهل القراءة عليها كتضمن على 

أما اػبطوات اليت تقـو عليها  (.ُٗ-ٖٗ، ص.َُِْ)زاعم، حفظ البيانات 
 الباحثة ىي:

أف تشاىد الباحثة رسـو متحرؾ البَتكين مشاىدة تامة من اغبلقة األكىل (أ 
 إىل اغبلقة اػبامسة لنيل الفهم على ترتيب اغبكاية.

 أف تفهم الباحثة كل أشكاؿ احملادثة كمقاصد ما اؼبنطوؽ.(ب 
 احملادثة.أف تكتب الباحثة كل صبل (ج 
 أف تفتش الباحثة باؼبرات لتكوف البيانات غَت اؼبفقودة.(د 
 أف زبتار كتصنف الباحثة البيانات اؼبتعلقة باإلشاريات الشخصية.(ق 

 طريقة تحليل البيانات -4
كبعد سباـ صبع البيانات، أف تقـو الباحثة بتحليل البيانات ربت الطريقة 

. رأل ناسوتيوف أف قياـ التحليل ىو العمل ”Miles Huberman“الوصفية عند 
الصعب حيتاج إىل جهد كبَت. حيتاج التحليل إىل طاقة اإلبداع ككفاءة عقلية 
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عالية. التكوف الطريقة اؼبعينة مناسبة يف إقامة التحليل حىت تأثر إىل حرية 
الباحثُت يف طلب الطريقة اؼبناسبة بنوع حبثو.تقدر أدكات البحث اؼبتساكية أف 

(. أما عملية ربليل ِْْ، ص.َُِّصنفها الباحثُت اؼبختلفُت )سوجيونو، ي
 البيانات تتكوف من:

 (data reduction) تقليل البيانات( أ
تقليل البيانات ىو شكل البيانات بالتفصيل حيتاج إىل التقليل كالتلخيص 
كاإلختيار على البيانات األساسي كتركيزه على اؼبهمات، كطلب اؼبوضوع 

(. أما اػبطوات اليت يقـو عليها ُِّ، ص.َُِِ)كيالف،  كالتخطي.
 تقليل البيانات ىي:

 بعد صبع البيانات، أف تلخص الباحثة البيانات اجملموعة. (ُ
أف ربتار الباحثة البيانات اؼبتعلقة باؼبوضوعات كىي تتضمن على اإلشاريات  (ِ

 الشخصية.
على أف زبتار الباحثة على حسب تفاصيل اؼبوضوعات اليت تتضمن  (ّ

 اإلشاريات الشخصية.
اؼبوضوعات نات ال تتعلق باؼبوضوعات كتفاصيل أف ربذؼ الباحثة البيا (ْ

 متضمنة اإلشاريات الشخصية.
 (data display) تقدمي البيانات( ب

بعد سباـ تقليل البيانات، قاـ البحث باػبطوة اآلتية ىي تقدمي البيانات. من 
كمًتتبة يف التسلسل حىت حيث تقدمي البيانات أف تكوف البيانات منظمة 

يسهل فهمها. رأل ميلس ىابَتمُت، أكثر البيانات اؼبستخدمة يف البحث 
(. ِْٗ، ص.َُِّالكيفي ىي البيانات على النصوص الركائي )سوجيانا، 

 أما اػبطوات اليت تقـو عليها الباحثة ىي:
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أف تتكوف البيانات احملصولة من اؼبوضوعات كتفاصيل اؼبوضوعات متضمنة  (ُ
 شاريات الشخصية.اإل

 أف يبس. البحث البيانات. (ِ
 أف يقدـ البحث البيانات القصَتة ربت الطريقة الركائية. (ّ
 (conclusing drawing/ verification)إلستنتاج ا( ج

اػبطوة الثالثة يف ربليل البيانات الكيفي عند ميلس ىابَتمُت ىي 
كسيتغَت ذاؾ االستخالص كاالستنتاج. يكوف التلخيص األكؿ تلخيصا مؤقتا 

التلخيص إف مل جيد الرباىُت القوية اليت تؤيد إىل خطوة صبع البيانات التالية. 
لكن، إف كاف التلخيص األكؿ مؤيدا بالرباىُت الصحيحة كالثابتة بعد سباـ الباحثة 

 (.ِِٓ، ص.َُِّيف صبع البيانات اآلتية ىو التلخيص الضاب.)سوجيانا، 
نتيجة اعبديد مل تكوف قبلها. تستطيع التلخيص يف البحث الكيفي ىو ال

النتيجة بشكل الوصف أك صورة اؼبفعوؿ اؼببهم أم غَت الواضح كبعد سباـ البحث 
(. أما اػبطوات اؼبسموحة ِّٓ، ص.َُِّيكوف اؼبفعوؿ كاضحا )سوجيانا، 

 ىي:
 أف يربىن البحث غلطات البيانات برباىن صحيحة. (ُ
 أف يلخص البحث البيانات. (ِ



 
 

12 
 

 الثاني الباب
 اإلطار النظري

 علم التدوالية .أ 
 تعريف التداولية .0

" يف عدة معاجم لغوية من بينها تع ريف التداكلية لغة: كردت مادة "دىكَّؿى
لساف العرب، كالقاموس احملي.، كىي آتية من دكؿ يتداكؿ، تداكال، كيقاؿ 
تداكلنا األمر: أخذناه بالٌدكؿ، كقالوا دكاليك: أم مداكلة على األمر، كتداكلتو 

بيننا دبعٌت تعاكناه، فعمل ىذا  األيدم: أخذتو ىذه مرة كىذه مرة، كتداكلنا العمل
مرة كىذا مرة، فمعٌت داكؿ ىو األخذ مرة دبرة، كتارة بتارة، كالتبادؿ، "كداكؿ   
كذا بينهم، جعلو متداكال تارة ؽبؤالء، كيقاؿ داكؿ اهلل األياـ بُت الناس، أدارىا 

كأكد ىذا )وتلك األيام نداولها بين الناس(، كصرفها"، كجاء يف قولو تعاىل: 
لفهم السعدم بقولو "كمن اغبكم يف ذلك من ىذه الدار يعطي اهلل منها اؼبؤمن ا

كالكافر، كالرب كالفاجر، فيداكؿ اهلل األياـ بُت الناس، يـو ؽبذه الطائفة، كيـو 
لطائفة أخرل"، كفبا كضح من ىذه اللفظية أٌّنا تعٍت التداكؿ كاألخذ مرة دبرة 

 (.َُِٓ)عائشة، 
)التداكلية( دبفهومو اغبديث إىل الفيلسوؼ  Pragmaticsيعود مصطلح 

ـ، داال على أحد فركع ُّٖٗاألمريكي )تشارؿ مورس( الذم استخدمو سنة 
كىو يهتم بدراسة عالقة العالمات دبفسرية. على أف  Semiocticsعلم العالمات 

التداكلية مل تصبح ؾباال يعتد بو يف الدرس اللغوم اؼبعاصر إال يف العقد السابع 
القرف العشرين جبهود ثالثة من الفالسفة اؼبعُتَّ بدراسة اللغة اإلنسانية من 

 (.َُِٕالطبيعية، كىم: أكستُت، كسَتؿ، كجرايس )مفتوحة، 
التداكلية ىي األصل من أصوؿ علم اللغة يبحث عن سلسلة اللغة اػبارجية 

ؼبركر  متعلق بكيفية استخداـ اللغة يف احملادث. كعلم التداكلية لديو دكر عظيم
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أم اؼبعامالت الشفهية اعبديدة بُت اؼبتكلم أك اؼبخاطب كجبانب ذلك كل كالـ 
يفهم بسهولة. كقاؿ الدكتور مسعود صحراكم إف التداكلية تدرس عن اللغة عند 
استعماؽبا يف الطبقات اؼبقامية اؼبختلفة، أم باعتبارىا كالما ؿبٌدد، صادرا من 

دد"، "بلفظ ؿبدد" يف "مقاـ تواصلي "متكلم ؿبٌدد" كموجها إىل "ـباطب ؿب
 (.َُِٕؿبدد" لتحقيق " غرض تواصلي ؿبدد"  )مفتوحة، 

ككاف من نتيجة ىذا التداخل، كاتساع ؾباالت التدكالية كتنوعها أف أصبح 
من العسَت كضع تعريف ؽبا جامع مانع، كقد استطاع عدد من الباحثُت أف 

عريف سلم من اؼبآخذ عليو، كقد يقدموا تعريفات كثَتة للتداكلية ليس منها ت
 (:ُِ -ُُ، ص. ََِِ)كبلة،  يناقص بعضها بعضا. كمن ىذه التعريفات 

التدكالية ىي دراسة األسس اليت نستطيع هبا أف نعرؼ مل تكوف ؾبموعة  -
تدكاليا أك تعٌد يف الكالـ احملاؿ كأف يقاؿ مثال:   anomalousمن اعبمل شاذة

أك آمرك بأن تخالف أمرى أك يقاؿ: أرسطو يونانى لكنى الأعتقد ذلك 
 الشمس لو سمحت تدور حول األرض.يقاؿ: 

  .functional perspectiveدراسة اللغة من كجهة نظر كظيفة  التداكلية ىي -
كىو نوع من التعريف حياكؿ أف يوضح جوانب الًتكيب اللغوم باإلحالة إىل 
أسباب غَت لغوية. لكن مثل ىذا التعريف يقصر عن سبييز التداكلية اللغوية 
عن كثَت من فركع علم اللغة اؼبهتمة باالذباىات الوظيفية يف اللغة كمنها علم 

 اللغة االجتماعى كعلم اللغة النفسى.
ىي دراسة كل جوانب اؼبعٌت الىت هتملها النظريات الداللية، فإذا التداكلية  -

اقتصر علم الداللة على دراسة األقواؿ الىت تنبطق عليها شركط الصدؽ 
truth conditions   فإف التداكلية تعٌت دبا كراء ذلك فبا التنبطق عليو ىذه

و يف الشركط، كقصر علم الداللة على ىذا النوع من األقواؿ غَت مسلم ب
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النظريات الداللية اليت ظهرت منذ العقد الثامن من القرف العشرين، فضال 
 عن أف ما كراء ذلك اليستطاع حصره.

اليت تشفر شكليا   aspect of contextالتداكلية ىي دراسة جوانب السياؽ  -
 user pragmatics  يف تراكيب اللغة ىي عندئذ جزء من مقدرة اؼبستعمل

competence .  
التداكلية فرع من علم اللغة يبحث يف كيفية اكتشاؼ السامع مقاصد  -

  . speaker meaningأك ىو دراسة معٌت اؼبتكلم  speaker intentionsاؼبتكلم 
دبعٌت   pragmatics التدكالية ىي ترصبعة للمصطلحُت:اؼبصطلح اإلقبليزم

اؼبقالة، كاؼبصطلح  ىذه ىذا اؼبذىب اللغوم التواصلي اعبديد الذم نعرؼ بو يف
 le pragmatismeبنفس اؼبعٌت، كليس ترصبعة ؼبصطلح   la pragmatiqueالفرنسي

الفرنسي ، ألف ىذا األخَت يعٍت "الفلسفة النفعية الذرائعية"، أما األكؿ فَتاد بو 
ىذا العلم التواصلي اعبديد الذم  يفسر كثَتا من الظواىر اللغوية كما أشرنا. 

 Pragmatics/ Laالباحثُت العرب الذين ترصبعوا مصطلح كلذلك ال نتفق مع 

Pragmatique  بػ"الذريعية" أك "الذرائعية" أك غَتُها من اؼبصطلحات اؼبتحاقلة
(. أكد أف أنبو القارئ الكرمي إىل إنٍت ُٓ، ص.ََِٓمعهما )صحراكم، 

 بدال من "الربصباتية" أك -إىل "التداكلية" Pragmaticsفضلت ترصبة اؼبصطلح 
ىي باألساس دراسة اللغة  Pragmaticsأخذنا بعُت االعتبار أف اؿ  -"اؼبقامية"

 (.ُٓ، ص.ََُِمن منظور "تداكؽبا" بُت مستعمليها )يوؿ، 
اكتسب التداكلية عددا من التعريفات، بناء على ؾباؿ اىتماـ الباحث 
 نفسو، فقد يقتصر الباحث على دراسة اؼبعٌت، كليس اؼبعٌت دبفهومو الداليلٌ 

البحث، بل اؼبعٌت يف سياؽ التواصل، فبا يسوغ معو تسمية اؼبعٌت دبعٌت اؼبتكلم، 
فيعرفها "بأّنا دراسة اؼبعٌت التواصلٌي، أك معٌت اؼبرسل، يف كيفٌية قدرتو على 
إفهاـ اؼبرسل إليو بدرجة تتجاكز معٌت ماقالو" كقد يعرفها، انطالقا من اىتمامو 

يف اػبطاب، كمنها اإلشاريات، دبا يف ذلك بتحديد مراجع األلفاظ، كأثرىا 
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طريف اػبطاب، كبياف دكرُها يف تكوين اػبطاب، كمعناه اإلقبازيٌة. )الشهرم، 
 (.ِِ-ُِ,ص.ََِّ

 نشأة التداولية .0
من اؼبفيد أف نذكر بأف نشأة التداكلية توافقت تقريبا مع نشأة العلـو 

سياؽ عقلية جديدة، ىي  اؼبعرفٌية. كلقد جرل التفكَت يف الذكاء االصطناعي يف
العقلية اليت مٌكنت من ظهور العلـو اؼبعرفٌية. ففي أمريكا على كجو اػبصوص، 
ازبذ علم النفس منذ بداية القرف العشرين كجهة سلوكية. كيفرض علم النفس 

التسليم بوجود أشياء غَت قابلة للمالحظة،   -اؼبوغل يف التجريبة -السلوكي
كأساسا سلوؾ اغبيوانات،  -في دبالحظة السلوؾكاغباالت الذىنية. كىو يكت

للوصوؿ إىل تعميم يف شأف اؼبعطيات النفسية )آف ركبوؿ كجاؾ موشالر، 
 (.ِٕ، ص. ََِّ

لقد حدثنا عن التداكلية )ينبغي عدـ خلطها بالنفعية، ذلك التيار 
 William Jamesالسلسفي األمريكي الذم ديثلو أساس األمريكي كلياـ جاديس 

قيل أف تظهر دبدة  Richard Rortyأك ريتشارد ركريت  John Deweyوم كجوف دي
، مٌيز الفيلسوؼ األمريكي ُّٖٗطويلة دراسات يف ىذا اعبماؿ. ففي سنة 

يف مقاؿ كتبو يف موسوعة علمية، بُت ـبتلف  Charles Morrisشارلز موريس 
الذم  اال ختصاصات اليت تعاًف اللغة كىي: علم الًتكيب )كباإلصباؿ النحو

يقتصر على دراسة العالقات بُت العالمات(، كعلم الداللة )الذم يدكر على 
الداللة اليت تتحٌدد بعالقة تعيُت اؼبعٌت اغبقيقي القائمة بُت العالمات كماتدٌؿ 
عليو(، كأخَتا التداكلية اليت تيعٌت، يف رأم موريس، بالعالقات بُت العالمات 

أٌف التداكلية تقتصر على دراسة ضمائر  كمستخدميها. كالذم استقٌر يف ذىنو
التكلم كاػبطاب كظريف اؼبكاف كالزماف )اآلف، ىنا( كالتعابَت اليت تستقي داللتها 
من معطيات تكوف جزئيٌا خارج اللغة نفسها، أم من اؼبقاـ الذم جيرم فيو 
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التواصل. كمع ذلك ظٌلت التداكلية كلمة التغظي أم حبث فعلي )آف ركبوؿ 
 (.ِٗ-ِٖ، ص. ََِّر، كجاؾ موشال

كيعد الفيلسوؼ األمريكي ق. يوؿ كرايس عرٌاب التداكلية، كتعترب ؿباضراتو 
William James Lectures  اليت صبعت  ُٕٔٗاليت ألقاىا يف جامعة ىارقرد يف(

( نقطة االنطالؽ لدراسة التداكلية. ذىب كرايس إىل أف ُٖٗٗكنشرت عاـ 
 -ا يف اؼبنهج الداليل، كلكن يف منهج ربادثيالكثَت من األلفاظ لن ذبد تفسَتى

أك تداكيل. كيرل غرايس أف ما دييز التفسَت التداكيل ىو طبيعتو االستداللية: 
ينربم السامع بالتوصل إىل استدالالت عن اؼبعٌت الذم قصده اؼبتكلم اعتمادا 
على شيئُت،  األكؿ معٌت ما قالو اؼبتكلم، كالثاين االفًتاضات اؼبسبقة أك 
السياقية كاؼببادئ التواصلية العامة اليت حيرص اؼبتكلم عادة على اتباعها أثناء 

، ََُِ"تضمينات" ماقالو اؼبتكلم )يوؿ، احملادثة، كهبذا يصل السامع إىل
 (. ُّص.

على أف التداكلية مل تصبح ؾباال يعتد بو يف الدرس اللغوم اؼبعاصر إال يف 
ف قاـ على تطويرىا ثالثة من فالسفة العقد السابع من القرف العشرين بعد أ

، J.L.Austinاللغة اؼبنتمُت إىل الًتاث الفلسفي عبامعة أكسفوردىم أكسنت 
)مع أف سَتؿ كجرايس أسبا تعليمهما يف  H.P Grice كجرايس J.R. Searleكسَتؿ 

 Naturalكقد كاف ىؤالء الثالثة من مدرسة فلسفة اللغة الطبيعية كاليفورنيا(. 

Language ك العاديةأ Ordinary  يف مقابل مدرسة اللغة الشكلية أك الصورية
Formal Language اليت ديثلها كارنابCarnap  ككانوا صبيعا مهتمُت بطريقة ،

توصيل معٌت اللغة اإلنسانية الطبيعية من خالؿ إبالغ مرسل رسالة إىل مستقبل 
أيضا. كمن يفسرىا، ككاف ىذا من صميم عملهم، كىو من صميم التداكلية 

الغريب أف أحدا منهم مل يستعمل مصطلح التداكلية فيما كتب منت أحباث 
 (.َُ-ٗ، ص. ََِِ)كبلة، 
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 جوانب الدراسات التداولية .ِ
كيكاد الباحثوف يتفقوف على أف البحث التدكيل يقـو على دراسة 

 ( : ُٓ، ص.ََِِأربعة جوانب ىي )كبلة، 
 Deixisاإلشارة ( أ

 Presuppositionكاالفًتاض السابق ( ب
 Conversational Implicatureكاالستلزاـ اغبوارم ( ج
 Speech Actsكاألفعاؿ الكالمية ( د

مصطلح تقٍت يستعمل لوصف إحدل أىم األشياء اليت  Deixisالتأشَت  (0
نقـو هبا أثناء الكالـ. كالتأشَت يعٍت اإلشارة من خالؿ اللغة، كيطلق على 

التأشَتم"  أية صيغة لغوية تستعمل للقياـ هبذه اإلشارة مصطلح "التعبَت
Deictic Expression عندما تالحظ شيئا غريبا كتسأؿ "ما ىذا؟"، فإنك .

عبَتا تأشَتيا "ىذا" لإلشارة إىل شيئ ما يف السياؽ  اؼبباشر. تستعمل ت
، ص. ََُِ)يوؿ،  Indexicalsتسمى التعابَت التأشَتية أيضا االشاريات 

ِٕ.) 
كيلفت لفنسوف إىل أٌف التعبَتات اإلشارية تذكَت دائم للباحثُت 
 النظرين يف علم اللغة بأف اللغات الطبيعية كضعت أساسا للتواصل اؼبباشر
بُت الناس كجها لوجو كتظهر أُهيتها البالغة حُت يغيب عنا ما تشَت إليو 
فيسود الغموض كيستغلق الفهم. من ىنا كانب النظريات الداللية الشكلية 

 (.ُٕ-ُٔ، ص.ََِِعاجزة عن معاعبة ىذه اإلشاريات )كبلة، 
 Situationalكقد أفضى ىذا إىل ظهور ما يسمى علم الداللة اؼبقامي 

Semantics  على النحو الذم كجدناه عند باركايز كبرلBarwise & Perry 

( حيث بذلت ؿباكلت جادة إلدخاؿ اعبوانب السياقية يف ُّٖٗ)سنة 
التفسَت الداليل. فأصبحت اإلشاريات ؾباال مشًتكا بُت علم الداللة 
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يف كالتداكلية، كإف كاف بعض الباحثُت اليزاؿ يراىا أدخل يف التداكلية منها 
 (.ُٕ، ص. ََِِعلم الداللة )كبلة، 

 أنواع اإلشارة .3
 ( :ُٕ، ص. ََِِكأغلب الباحثُت على أف اإلشاريات طبسة أنواع )كبلة، 

 إشاريات شخصية( أ
 إشاريات زمانية( ب
 إشاريات مكانية( ج
 إشاريات اجتماعية( د
 إشاريات خطبية أك نصية( ح

أكضح العناصر اإلشاية الدالة على  Personal Deicticsاإلشاريات شخصية   (ُ
ىي ضمائر اغباضر، كاؼبقصود هبا الضمائر الشخصية الدالة على  Personشخص 

اؼبتكلم كحده مثل أنا أك اؼبتكلم كمعو غَته مثل كبن، كالضمائر الدالة على 
اؼبخاطب مفردا أك مثٌت أك صبعا، مذكر أك مؤنثا. كضمائر اغباضر ىي دائما 

ف مرجعها يعتمد اعتمادا تاما على السياؽ الذم تستخدـ فيو، عناصر إشارية، أل
كليس من شك يف أف الضمَت أنا كأنت ككبوُها لو داللة يف ذاتو على اؼبتكلم أك 
اؼبخاطب، لكن السياؽ الـز ؼبعرفة من اؼبتكلم أك اؼبخاطب الذم حييل إليو 

اف حرٌا أم الضمَت أنا كأنت. أما ضمَت الغائب فيدخل يف اإلشاريات إذا ك
اليعرؼ مرجعو من السياؽ اللغوم، فإذا عرؼ مرجعو من السياؽ اللغوم خرج من 

يف  It Rainsاإلشاريات. كاليدخل يف اإلشاريات الضمَت غَت الشخص يف كبو 
يشَت إىل بعض اؼبوجودات بل  True Pronoun اإلقبليزية، فهو ليس ضمَتا حقيقيا

تتطلبو قواعد التلركيب اإلقبليزم )كبلة،  ىو يف اغبقيقة مورفيم كبو شاغل ؼبوقع
 (.ُٖ-ُٕ، ص. ََِِ
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يقـو التأشَت الشخصي يف اإلنكليزية جبالء على تقسيم أساس ذم ثالثة 
كضمَت الشخص الثاين   ”I, we“أجراء، فبثال بضمَتم الشخص األكؿ 

“you”كضمائر الشخص الثالث“he,she, it”  ،(.ِٗ،  ص. ََُِ)جورج يوؿ 
، كىو ضميمة  Vocativeالنداء Person Deixisكيداخل يف اإلشارة إىل الشخص 

اظبية تشَت إىل ـباطب لتنبيهو أك توجيهو أك استدعائو، كىي ليست مدؾبة فيما 
يتلوىا من كالـ، بل تنفصل عنو بتنغيم دييزىا. كظاىر أف النداء اليفهم إال إذا 

  (. ُٗص.  ،ََِِاتضح اؼبرجع الذم يشَت إليو )كبلة، 
: كتشمل ضمائر اؼبتكلم  Personnel Deictics اإلشاريات الشخصية

كاؼبخاطب، كالغائب، فهذا الضمائر عناصر إشارية، ألف مرجعها يعتمد اعتمادا 
تاما على السياؽ الذم تستخدـ فيو. مثال: أنا تعباف = إحالة الضمَت "أنا" ىنا 

 (.َُِٔحيددىا السياؽ )ضبو كوثر، 
ترجع إىل ثالثة: اؼبتكلم، كاؼبخاطب، كالغائب. ككل من ىذه فالضمَت 

يتصرؼ مع عالمات اعبمع كالتأنيث كغَتىا، فإذا جردناىا من تلك العالمات 
كمن النوف اليت تلحق هبا يف بعض اللغات، ظهرت اؼبشاهبة بينها كلها. فضمَت 

أك اغباء  اؼبتكلم مقطع حلقي ؿبصور بُت الياء كالكاؼ، فهو يف العربية الياء
كتظهر يف اعبمع )كبن(. أما ضمَت اؼبخاطب إذا ذبرد من فبيزات اعبنس كالعدد، 
فهو حرؼ التاء يف سائر اللغات. ففي العربية كأخواهتا. أما الغالب فاألصل فيو 

، ص. ُٕٖٗاؽباء يف اللغات الشرقية كمايقابلها يف اللغات األخرل )زيداف، 
ْٓ-ْٔ.) 

ف يعرؼ بالرجوع إىل تعريف أدكار اؼبشاركُت: كبوضوح الطبقة الشخصية أ
شخصية "أكىل" يستخدـ اؼبتكلم لإلشارة إىل نفسو على أنو موضوع اػبطاب: 
شخية "الثانية" يستخدـ لإلشارة إىل اؼبستمع. كشخصية "الثالثة" يستخدـ 
لإلشارة إىل األشخاص أك البضائع، باإلضافة إىل غَت اؼبتكلم كاؼبستمع. ىذه القلة 
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فيو الكفاية بسيطة. كبل ىنا، ىناؾ بعض األشياء يف اؼبناقشة التقليدية اؼبتعلقة  دبا
 بالطبقة الشخصية اليت ربتاج إىل شرح. 

شخصية "الثالثة" ذبب التمييز مع أكىل كثانية يف عدة طرؽ. كينيغي أف يكوف 
 اؼبتكلم كاؼبستمع يف ىذا الوضح، على أف األشخص كغَتىا اليت مشار إليها سبكن

التكوف موجودة يف حالة الكالـ، كلكنها تكمن أيضا أف تًتؾ مل ربدد. كىذا يعٍت 
أف ىذه الطبقة من الشخص الثالث قد تنضم مع طبقات أخرل مثل "بالطبع" أك 
"غَت ؿبدد" ك"بالقرب من" أك "بعيد" )طبقات "القرب"، كما سنرل، كتعرؼ مع 

 (.َُِٓاإلشارة إىل اؼبشاركُت مشارؾ( )عائشة، 
الشخصية دالة على اؼبتكلم، أك اؼبخاطب، أك الغائب )شهرم،  اإلشاريات

 النداء (Person Deixis) (. كما تدخل يف اإلشارة إىل شخصِٖ، ص.ََِْ
(Vocative)  كتعد األنا أك الذات اؼبتلفظة ؿبور التلفظ يف اػبطاب تداكليا، كما أف

العميقة فبا جيعل حضور األنا يف  فبارسة التلفظ ىي ما يدؿ على اؼبرسل يف البنية 
كل خطاب، كؽبذ الينطقها اؼبرسل يف كل حُت، إذ يعوؿ على كفاءة اؼبرسل إليو.  
كما أّنا عاجزة دبفردىا على ربديد إحالتها اغباصلة عند اإلستعماؿ لذلك عٌدىا 
"ميلنر" فاقدة لالستقاللية اإلحالية، فالضمَت اسم غَت متصرؼ يكٌت بو عن 

اغباضر، كاغباضر نوعاف: ـباطب أك متكلم. تتفرع ضمائر اغبضور إىل الغائب أك 
متكلن ىو مركز اؼبقاـ اإلشارم، كىو الباث، كإىل ـباطب يقابلو يف ذلك اؼبقاـ 
كيشاركو فيو، كىو اؼبتقبل، ككل ؾبموعة منهما تنقسم بدكرىا حسب اعبنس 

 (.َُِٓكالعدد إىل أقسامها اؼبعركفة )صليحة، 
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كقد تطرؽ العرب القدامي إىل دراسة الضمائر، كقاموا بتقسيمها إىل متصلة 
ق(: )اعلم أف الضمَت عبارة عن ِٔٔكمنفصلة، كيف ىذا يقوؿ "السكاكي" )ت 

اإلسم اؼبتضمن لإلشارة إىل اؼبتكلم، أك إىل اؼبخاطب أك أىل غَتُها بعد سبق 
ضع، قسم ال يسوغ ذكره، ىذا أصلو، كىو أعٍت الضمَت، ينقسم من حيث الو 

االبتداء بو، كيسٌمى: متصل، كقسم كيسوغ يف ذلك كيسٌمى منفصال( كيقسم 
 (.َُِٓالضمَتر حسب موقعو يف الكالـ إىل بارز كمستًت )صليحة، 

الضمَت اؼبنفصل ىو ضمَت ينفرد يف التلٌفظ بو، كال يٌتصل دبا قبلو، كيصٌح 
قلت بالنطق )فؤاد، ص. (. أك ىو ما استِْ، ص. ََِٔاإلبتداء بو )سعيد، 

 (. كالضمائر اؼبنفصلة قسماف: ُُْ-ُُّ
ضمائر رفع منفصلة كتكوف يف ؿبل رفع مبتدأ أك خرب أك فاعل أك نائب  -

 فاعل. كىي:
 كبن -للمتكلم: أنا

 أننتٌ  -أنتم -أنتما -أنتً  -للمخاطب : أنتى 
 ىنٌ  -ىم -ُها -ىي -للغائب : ىو

 عوؿ بو كىي: ضمائر نصب منفصلة كتعرب يف ؿبل نصب مف -
 إيٌانا -للمتكلم : إيٌام

 إيٌاكن -إيٌاكم -إيٌاكما -إيٌاؾً  -للمخاطب : إيٌاؾى 
 إيٌاىن -إيٌاىم -إيٌهما -إيٌاىا -للغائب : إيٌاه

 الضمَت

 حاضر

 متكلم

 أنا كبن

 ـباطب

 أنتى  أنتما أنتم أنتً  أنتما أننتٌ 

 غائب

 ىو ُها ىم ىي ُها ىنٌ 
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الضمائر اؼبتصلة ىو اليأيت يف أٌكؿ الكالـ، كاليصٌح التلٌفٌظ بو منفردا، كيٌتصل 
بآخر األظباء أك األفعاؿ، أك اغبركؼ، كىو يقع يف ؿبٌل رفع أك نصب أك جٌر 

، ََِّ(. الضمائر اؼبتصلة ثالثة أقساـ )الفقي، ْْ، ص. ََِٔ)سعيد، 
ُْ :) 

تاء  -تاء اؼبخاطب -ؼبتكلمُتنا ا -ضمائر الرفع اؼبتصلة ىي تاء اؼبتكلم -
ياء  -الف اإلثنُت -كاك اعبماعة -نوف النسوة -سبا للمخاطب -اؼبخاطبة
  -كتبتى   -كتبنا  -تن للمخاطبات(. كبو: كتبتي  -مت للمخاطبُت -اؼبخاطبة

 تكتبُت. -كتبا  -كتبوا  -كتنب  -كتبتما  -كتبتً 
كاؼ   -نا اؼبتكلمُت -ضمائر النصب اؼبتصلة ىي ياء اؼبتكلم -

  -كم للمخاطبُت  -كما للمثٌت اؼبخاطب كاؼبخاطبة  -كاؼ اؼبخاطبة  -خاطباؼب
ىم  -ُها للمثٌت الغائب كالغائبة -ىا للغائبة -ىا للغائب -كن للمخاطبات

 -علمكما -علمكً  -علمكى  -علمنا -ىن للغائبات( كبو: علمٍت -للغائبُت
 علمهن(. -علمهم -علمهما -علمها -علمو -علمكن -علمكم

اؼبتصلة ىي نفس ضمائر النصب إال أف ىذه الضمائر لو  ضمائر اعبر -
اتصلت بفعل تكوف يف ؿبل نصب مفعوؿ بو، كلو اتصلت باسم تكوف يف ؿبل 
جر مضاؼ إليو كبو: كتاهبم مفيد، )كتاب( مبتدأ مرفوع كعالمة رفعو الضمة 
الظاىرة، )ىم( ضمَت مبٍت يف ؿبل جر مضاؼ إليو. أما قولنا "علمناىم اػبَت". 

لم( فعل ماض مبٍت على السكوف التصالو بناء الفاعلُت، ك )نا( ضمَت مبٍت يف )ع
 ؿبل رفع فاعل، )ىم( ضمَت مبٍت يف ؿبل نصب مفعوؿ بو أكؿ. 

مستًت  -الضمَت اؼبستًت ىو ماليس لو صورة يف الفظ كىو نوعاف )مستًت كجوبا
 جوازت( 



23 
 

 
 

در فيو الضمَت اؼبستًت كجوبا كىو مادؿ على حاضر كصوره ثالث تق -
انت(. كبو: أساعد اؼبساكُت، )أساعد( فعل  -كبن-إحدل الضمائر اآلتية: )أنا

 مضارع مرفوع كعالمة رفعو الضمة كالفاعل ضمَت مستًت كجوبا تقديره أنا.
الضمَت اؼبستًت جوازا كىو ما دؿ على غائب كلو صورتاف تقدر فيو  -
فعل مضارع مرفوع ىند تكتب الدرس. )يذاكر(  -ىي( كبو: الطالب يذاكر-)ىو

 (.ُٓ، ص.ََِّكالفاعل ضمَت مستًت جوازا تقديره )ىو( )الفقي، 
 Temporal Deicticsاإلشاريات زمانية   (ِ

اإلشاريات الزمانية كلمات تدؿ على زماف حيدده السياؽ بالقياس إىل زماف 
 الزمانية يف الكالـ، فإذا مل Deictic Centerالتكلم فزماف التكلم ىو مركز اإلشارة 

يعرؼ زماف التكلم أك مركز اإلشارة الزمانية التبس األمر على السامع أك القارئ 
فقولك مثال بعد أسبوع خيتلف مرجعها إذا قلتها اليـو أك قتلها بعد شهر أك بعد 
سنة ككذلك إذا قلت نلتقى الساعة العاشرة فزماف التكلم كسياقو ُها اللذاف 

أك مساء من ىذا اليـو أك من يـو يليو.  حيدداف اؼبقصود بالساعة العاشرة صباحا
كزمن الفعل نلتقى ينفى أف يكوف اللقاء قد حدث فعال، بل يصرؼ زمن اللقاء 
إىل زمن مل ديض بعد، كمثل ذلك كلمات مثل: أمس، كغدا، كاآلف، كاألسبوع 
اؼباضى كيـو اعبمعة، كالسنة اؼبقبلة كمنذ شهر...اخل، فهي كلها ال يتضح معناىا 

شارة إىل زماف بعينو بالقياس إىل زماف التكلم أك مركز اإلشارة الزمانية إال باإل
 (.َِ-ُٗ، ص. ََِِ)كبلة، 

بعض الظركؼ ما خيتص بالزماف ىي )مىت، أياف، إذا، إذا، اآلف، أمس، مذا، 
(. كيسمى ُٖ، ص. ََِّمنذ، ق.، عوض، بينما، ريثما، ؼبا( )الفقي، 

زمن كقوع الفعل. أىم ظركؼ الزماف ىي: اؼبفعوؿ فيو ظرؼ زماف إذا دؿ على 
 -غبظة -غد -ليل -ظهر -مساء -صباح -سنة -شهر -أسبوع -يـو -ساعة
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 -ِٕأثناء )فؤاد، ص. -خالؿ -طواؿ -بعد -قبل -حُت -فًتة -مدة -برىة
ّٕ.) 

تنقسم ظركؼ الزماف كظركؼ اؼبكاف إىل: أ( ظركؼ متصرفة كىي مايستعمل 
 -ساعة -أسبوع -سنة -شهر -ؼ: يـوظرفا كغَت ظرؼ. كمن ىذه الظرك 

 -يسار -ديُت -كيلومًت  -فرسخ -ميل -برىة-غبظة -ليل -ظهر -مساء -صباح
 غرب. -شرؽ -جنوب -مشاؿ -كس.
كىذه الظركؼ ديكن أف تستعمل ظرفا )أم للداللة على زماف أك مكاف  -

كقوع الفعل كبالتايل تكوف منصوبة باعتبارىا مفعوال فيو. مثل: سأزكرؾ يوـى 
تقع سيناءي  -سرت كيلومًتان  -استمر الزلزاؿ غبظةن  -تغرد الطيور صباحا -عبمعةا

 شرؽى قتاة السويس.
كما ديكن أف تسعمل غَت ظرؼ كبالتايل تعرب حبسب موقعها يف  -

اعبملة )مبتدأ أك فاعل اخل..(. مثل: الكيلومًتي ألف مًت ) الكيلومًتي: مبتدأ مرفوع 
، فاعل مرفوع بالضمة(. الشرؽي مهد األدياف بالضمة(. جاء يوـي اعبمعة )يوـي 

 (.ْٕ-ّٕالسماكية )الشرؽي مبتدأ مرفوع بالضمة( )فؤاد، ص.
 Spatial Deicticsاإلشاريات اؼبكانية  (ّ

كىي عناصر إشارة إىل أماكن يعتمد استعماؽبا كتفسَتىا على معرفة مكاف 
، كيكوف اؼبتكلم كقت التكلم، أك على مكاف آخر معركؼ للمخاطب أك السامع

لتحديد اؼبكاف أثره يف اختيار العناصر اليت تشَت إليو قربا أك بعد أك كجهة. 
كيستحيل على الناطقُت باللغة أف يستعملوا أك يفسركا كلمات مثل ىذا كذاؾ، 
كىنا كىناؾ ككبوىا إال إذا كقفوا على ما تشَت إليو بالقياس إىل مركز اإلشارة إىل 

 Immediate Physical Contextؽ اؼبادل اؼبباشر اؼبكاف، فهي تعتمد على السيا

الذم قيلت فيو. كمثل ىذه التعبَتات أمثلة كاضحة على أف أجزاء من اللغة 
 Speaker Intended  الديكن أف تفهم إال يف إطار اؼبعٌت الذم يقصده اؼبتكلم  
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Meaningقاؿ شخص أحب أف أعمل ىنا، فهل ىو يعٍت: يف ىذا ؼبكتب، أك  فإذا
يف ىذه اؼبؤسسة، أك يف ىذا اؼببٌت، أك يف ىذا اعبزء من اؼبدينة، أك يف ىذه الدكلة 
أك يف غَت ىذه صبيعا. فكلمة ىنا تعبَت إشارل الديكن تفسَته إال دبعرفة اؼبكاف 

  (.ِِ-ُِ ، ص.ََِِ)كبلة، الذم يقصد اؼبتكلم اإلشارة إليو 
، ََِّأين )الفقي،  -شبة -مث -ىنا -الظركؼ اؼبختصة باؼبكاف ىي حيث

(. كيسمى ظرؼ مكاف إذا دؿ على مكاف كقوعو. أىم ظركؼ اؼبكاف ُٖص. 
 -كس. -غرب -شرؽ -جنوب -مشاؿ -يسار -ديُت -خلف -كراء -ىي أماـ

 -ميل -دكف -حوؿ -كبو -ذباه -تلقاء -لدل -عند -بُت -ربت -قرب -فوؽ
 (.ّٕ -ِٕكيلومًت )فؤاد، ص.  -فرسخ

تنقسم ظركؼ الزماف كظركؼ اؼبكاف إىل: ب( ظركؼ غَت متصرىف 
 -طواؿ -خالؿ -أثناء -بعد -التستعمل إال ظرفا. كمن ىذه الظركؼ: حُت

 -حوؿ -كبو -ذباه -تلقاء -لدل -عند -بُت -ربت -فوؽ -خلف -كراء
لظرفية أينما كقعت يف الكالـ دكف. كالظركؼ اؼبذكورة تكوف دائما منصوبة على ا

 كىي: 
إما أف تقع مفعوال فيو )أم تدؿ على زماف أك مكاف كقوع الفعل كتكوف  -

مسبوقة بفعل( كبالتايل تكوف منصوبة. مثل: تطَت الطائرات فوؽ السحاب )فوؽ: 
 ظرؼ مكاف مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة(. 

ؼ كجوبا. أك تقع خربا للمبتدأ أك صفة. كتكونة منصوبة بفعل ؿبذك  -
: ظرؼ مكاف خرب. كىو منصوب بفعل  مثل: اعبنة ربتى أقداـ األمهات )ربتى

. مررت برجل عندىؾ )عندى: ظرؼ مكاف صفة ؿبذكؼ كجوبا تقديره تستقر(
 (.ْٕ)فؤاد، ص. لرجل. كىو منصوب بفعل ؿبذكؼ كجوبا تقديره استقر(
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 Discourse Deicticsاإلشاريات اػبطاب  (ْ
أك الحق   Anaphoraاإلخطاب باإلحالة إىل سابققد تلتبس إشاريات 

Cataphora ، كلذلك أسقطها بعض الباحثُت من اإلشاريات. كلكن منهم من ميز
بُت النوعُت فرأل أف اإلحالة يتحد فيها اؼبرجع بُت ضمَت اإلحالة كما حييل إليو 

أما مثل زيد كرمي كىو ابن كراـ أيضا: فاؼبرجع الذم يعود إليو زيد كىو كاحد، 
إشاريات اػبطاب فهي الربليل إىل ذات اؼبرجع، بل زبلق اؼبرجع فإذا كنت تركل 
قصة مث ذكرتك بقصة أخرل فقد تشَت إليها، مث تتقف قائال: لكن تلك قصة 
أخرل، فاإلشارة ىنا إىل مرجع جديد. على أف ىذا التمييز بُت إشاريات النص 

حالة يف قصاراىا ضرب من كاإلحالة إىل عنصر فيو ليس حاظبا، ذلك بأف اإل
إشاريات النص، أك ىي أساس فيها. كقد يبدك طبيعيا أف تستعار إشاريات الزماف 
كإشاريات اؼبكاف لتستخدـ إشاريات للخطاب فكما يقاؿ: األسبوع اؼباضى ديكن 
أف يقاؿ: الفصل اؼباضى من الكتاب، أك الرأل السابق، كقد يقاؿ: ىذا النص 

)كبلة، ك تلك القصة إشارة إىل قصة بعد هبا القوؿ لإلشارة إىل نص قريب، أ
 (.ِْ، ص. ََِِ

لكن ىناؾ إشاريات للخطاب تعد من خواص اػبطاب كتتمثل يف العبارات 
اليت تذكر يف النص مشَتة إىل موقف خاص باؼبتكلم فقد يتحَت يف ترجيح رأل 

ومهما يكن من على رأل أك الوصوؿ إىل مقطع اليقُت يف مناقشة أمر فيقوؿ: 
أك لكن كقد حيتاج أف يستدرؾ على كالـ سابق أك يضرب عنو فيستخدـ أمر، 

كقد فضاًل عن ذلك، كقد يعن لو أف يضيف إىل ماقاؿ شيئا آخر فيقوؿ  بل،
كقد يريد أف يرتب أمرا على قيل، يعمد إىل تضعيف رأل فيذكره بصيغة التمريض 

ت خطابية خالصة التزاؿ يف حاجة اخل كىذه كلها إشاريا من ثّم...آخر فيقوؿ 
، ص. ََِِ)كبلة، إىل دراسة ذبلو جوانبها كاستخداماهتا إشاريات للخطاب 

ْٕ-ٕٓ.) 
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 Social Deicticsاإلشاريات االجتماعية  (ٓ
كىي ألفاظ كتراكيب تشَت إىل العالقة اإلجتماعية بُت اؼبتكلمُت كاؼبخاطبُت 

. كالعالقة Intimacyأك عالقة ألفة كمودة  Formalمن حيث ىي عالقة رظبية 
يف ـباطبة من ىم أكرب سنا كمقاما  Honorificsالرظبية يدخل فيها صيغ التبجيل 

يف الفرنسية للمفرد اؼبخاطب تبجيل لو، أك مراعاة  Vousمن اؼبتكلم، كاستخداـ 
للمسافة اإلجتماعية بينهما، أك حفظ للحوار يف إطار رظبي، ككذلك اغباؿ يف 

للمفرد  كبنيف اللغة العربية للمفرد اؼبخاطب ك أنتمكيف األؼبانية  Sieاستخداـ 
اؼبعظم لنفسو. كىي تشمل أيضا األلقاب مثل فخامة الرئيس، األماـ األكرب، 
جاللة اؼبلك، ظبٌو األمَت، فضيلة الشيخ، كما تشمل أيضا السيد، السيدة، 

ادتك، كجنابك، كقد اآلنسة. كيدخل فيها أيضا: حضرتك، كسيادتك، كسع
يقتصر استعماؿ بعضها على الرجاؿ مثل معاىل الباشا، كقد يقتصر بعضها على 
النساء مثل اؽباًل، كيف اإلقبليزية الجيوز أف تشَت إىل سيدة أكرب منك سنا أك مقاما 

 (.ِٓ، ص. ََِِ)كبلة،  Sheيف حضورىا بقولك 
   Presupposition  فًتاض السابقاال (9

يوجو اؼبتكلم حديثو إىل السامع على أساس فبا يفًتض سلفا أنو معلـو لو، 
فإذا قاؿ رجل آلخر: أغلق النافذة، فاؼبفًتض سلفا أف النافذة مفتوحة، كأف ىناؾ 
مَترا يدعو إىل إغالقها، كأف اؼبخاطب قادر على اغبركة، كأف اؼبتكلم يف منزلة 

ة اؼبتكلم باؼبخاطب. من أجل اآلمر، ككل ذلك موصوؿ بسياؽ اغباؿ، كعالق
ذلك كانت دراسة االفًتاض السابق مثار اىتماـ الباحثُت منذ أكائل العقد السابع 
من القرف العشرين ؼبا سببخ من مشكالت حقيقية لكل النظريات التحويلية، فضال 
عن أّنا شغلت جانبا أساسيا من اىتماـ علماء الداللة، مث برزت إىل موقع 

ماـ الباحثُت يف أكائل العقد الثامن حُت أصبحت الوجهة التداكلية الصدارة من اىت
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، ََِِ)كبلة، يف دراسة اؼبعٌت بديال ال غٌت عنو للوجهة الداللية يف ىذا اعبانب 
 (.ِٔ-ِٓص. 

 Coversational Implicatureالستلزاـ اغبوارم ا (3
يعد االستلزاـ اغبوارم كاحدا من أىم اعبوانب يف الدرس التداكيل، فهو 
ألصقها بطبيعة البحث فيو، كأبعدىا عن االلتباس دبجالت الدرس الداليل، كعلى 

تاريخ -خالفا لكثَت من موضوعات البحث التداكيل -الرغم من ذلك فليس لو
كىو  H.P. Griceجرايس  فبتد، إذا ترجع نشأة البحث فيو إىل احملاضرات اليت دعى

إىل  Natural Languageمن فالسفة أكسفورد اؼبتخصصُت يف دراسة اللغة الطبيعية 
ـ، فقدـ فيها بإجياز تصوره ؽبذا اعبانب ُٕٔٗإلقائها يف جامعة ىار فارد سنة 

 (.ِّ، ص. ََِِ)كبلة، من الدرس، كاألسس اؼبنهجية اليت يقـو عليها
يس ىي أف الناس يف حواراهتم قد يقولوف ما لقد كانت نقطة البدء عند جرا

يقصدكف، كقد يقصدكف أكثر فبا يقولوف، كقد يقصدكف عكس ما يقولوف، فجعل  
، What is meantوما يقصد،  What Is Saidمايقالكل ُهو إيضاح االختالؼ بُت 

كما يقصد  Face Valuesفما يقاؿ ىو ماتعنيو الكلمات كالعبارات بقيمها اللفظية 
يريد اؼبتكلم أف يبلغو السامع على كبو غَت مباشر اعتمادا على أف السامع ىو ما

قادر على أف يصل إىل مراد اؼبتكلم دبا يتاح لو من أعرؼ االستعماؿ ككسائل 
 Explicitاالستدالؿ، فأراد أف يقيم معربا بُت ماحيملو القوؿ من معٌت صريح 

Meaning  كما حيملو من معٌت متضمنInexplicit Meaning  فنشأت عنده فكرة
 (.ّّ، ص. ََِِ)كبلة، Implicatureاالستلزاـ 

 Speech Actأفعاؿ الكالمية  (4
يتكوف الفعل اؼبنجز عرب إنشاء لفظ معُت من ثالثة أفعاؿ مرتبطة. ىناؾ يف 

إنشاء تعبَت لغوم ذم معٌت، الذم  أك، Locutionary Actالفعل التعبيري البدء 
يعترب فعل اللفظ األساس. إذا كنت تعاين من صعوبة يف تكوين األصوات 
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كالكلمات إلجياد لفظ مفيد يف لغة ما )مثال، لكوّنا لغة أجنبية أك ألنك معقود 
اللساف( فمن اؼبرجع أف اليكوف دبقدكرؾ إنشاء فعل تعبَتم. ال يعترب إنشاء "آىا 

اإلنكليزية )أك العربية( فعال تعبَتيا، بينما يعترب فعال إنشائيا تعبَتيا. موكوفا" يف 
أعددت للتو بعض القهوة. كالنقـو عادة بإنشاء ألفاظ صحيحة البنية دكف غاية. 

الفعل فنحن نصوغ لفظا ليؤدم كظيفة نريد إسبامها. كىذا ىو البعد الثاين، أك 
وظيفي عرب قوة اللفظ التواصلية. ينجز الفعل ال. Illocutionary Actالوظيفي 

ديكننا قوؿ إلنشاء صبلة خربية، أك لتقدمي عرض أك توضيح، أك لغرض تواصلي 
 للفظ. Illocutionary Forceبالقوة الوظيفية آخر. يعرؼ ىذا أيضا عادة 

ككبن بالطبع ال ننشئ لفظا ذا كظيفة معينة دكف أف نقصد أف يكوف لو تأثَت 
. اعتمادا على Perlocutionary Actالفعل التأثير ثالث: معُت. ىذا ىو البعد ال

الظركؼ، ستقوؿ مفًتضا أف اؼبستمع سيعًتؼ على التأثَت الذم قصدتو )مثال، 
 لتعلل رائحة عطرة، أك لدعوة اؼبستمع لشرب بعض القهوة(. يعرؼ ىذا عادة

 (.ّٖ-ِٖ، ص. ََُِ)يوؿ، Perlocutionary Effectبتأثير الفعل التأثيري 
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 الباب الثالث
 عرض البيانات وتحليلها

ستحليل كتبُت الباحثة عن أشكاؿ ككظائف اإلشاريات كيف ىذا الفصل، 
 األشخصية يف فيلم كرتوف البَتكين لسلمى عثماف )دراسة ربليلية تداكلية(.

 حملة فيلم كرتوف البَتكين( أ
األعماؿ الفنية رسـو متحرؾ ىي ُّٕٗسنة Word Book Encyclopedia عند 

يف صبيع أكباء العامل حيتوم األدب كاؼبسرحيات كترتيبات اؼبسرح كاؼبوسيقى كاعبمالة 
يف فيلم ىو  يكوف اغبوار(. َُِٔالعامل كاألىم استخداـ الضوء كاللوف )يوريكا، 

اإلتصاؿ  ؿبادثة بُت شخصُت أك أكثر ليتبدؿ اؼبعلومات. كاغبوار يف األفالـ ىو عملية
 (. َُِّليتجاكب كيعٌد كالتعبَت يف كل شيء حولو كمواد االتصاؿ )كيند، 

 النوع الكرتوف، ىذا يكوف تقدـ الفيلم، كديلك تطوير من إحدل كدبركر الزماف،
 بوضوح ييعرؼ ال ، اؼبؤلف اػبلفية عند .عثماف لسلمى فيلم كرتوف البَتكين  مثل

 سبب عن ألف ىذا الباحثة تبحث ، كرتونية لشخصيات اؼبؤلف السبب استخداـ
الباحثة فيلم   كجد اػبلفيتو، يشرح اؼبؤلف مل ، قوية يوجد يف أدلة مل كلكن اؼبؤلف
الباحثة للبحث. يف ىذا الفيلم كرتوف  يعترب اليت  youtube اليوتيوب يف فق. كرتوف
 اسم اؼبسلم، الغريبأف  دبا. ىو البَتكين األكرب، التقليدمٌ  اؼبسلم العامل ليشرح
 مسلم يف األدبية الشخصية ىو البَتكين رحياف أبو أك البَتكين اجملتمع، يف آذاف البَتكين

بيستخدـ  كتبو يألف ألنو فارسي، الرياضيات يسمى عامل كالتاريخ الرياضيات، ؾباؿ
كلكن يف ىذا البحث يبدأ البَتكين ليتعٌلم اللغة األجنبية  .األـ ىو لغتو الفارسية، اللغة

ىي اللغة اؽبندية، كاللغة اليونانية كاللغة العربية كغَت ذالك كيبدأ أف يدرس علم الفلك 
 بالعامل الكبَت كأستاذه.

يتمتع البَتكين خبربة كبَتة اكتسبها خالؿ حياتو، فبا أعطى تأثَتنا كبَتنا على 
اؼبستقبل ، كأكمل تعليمو الشباب البَتكين لعامل الرياضيات كعلم  أعمالو العلمية يف
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أبو نصر منصور لديو عالقة  بالعائلة  .الفلك كىو أبو نصر ماسيور كمعلم البَتكين
اؼبالكة ، أم كونو مستشار. يبدأ البَتكف مسَتتو يف عامل الفلك من سن السابعة عشر 

تقدر  Kath . الطوؿ يف مدينة كاث حيث استخدـ دكائر للتحقيق اإلارتفاع  من خ
البَتكين بعض النتائج  قطعة تقٌدـ ُّٖاألعماؿ اليت كتبت البَتكين خالؿ حياتو بػ 

  Trigometri العلماء اؼبسلموف السابقوف مثاؿ يف مسائل علم اؼبثلثات الكركية
Sferis  ،يعدد لثبات تفكَته البَتكين تتكوف الفوائد، ىو  ؾباؿ يف كيدمي أفكاره الفكرية

 حوؿ األرض كدكراف العُت، اؼبصدر أصوؿ ككجد ، العاـ طاؿ على الصالة األكقات
 كالصيديٌل كاؼبؤرخي كماىر اعبيولوجيا يعيش رجل أعظم ىو البَتكين" نصر قاؿ. ؿبوره

 (.ََِٕالذكي )إيرين،  اؼبقارف الدين كعلماء كاعبغرايف كاللغوم
 أنواع كمعٌت اإلشاريات يف فيلم كرتوف البَتكين ( ب

 األكىل  سلسلة. أ
 11.46 -11.39دقيقة: 

 .يتمٌت كالدهؿبمد كما كاف  ألظبيوبولد،  أرزؽأف  انتظهرتي ؿبمد، لطلما  أّم محمد:
ـٌ ؿبمد، سيكوف خادمة:   عملكً يف  كيساعدؾً يكرب  عندما لكً عوف  ابنكً مبارؾ يا ا

 اغبوار السابقة ىي:أنواع اإلشاريات يف . أ
بعالمة تاء اؼبتكلم )الضمَت اللرفع  ىو إشاريات الشخصية اللفظ انتظهرتي  -

اؼبتصلة(، يف اللفظ أرزؽ بعالمة الضمَت اؼبستًت كجوبا، يف اللفظ ألظبيو، 
 كالده بعالمتهما ىاء للغائب )الضمَت اللنصب اؼبتصلة(.

الشخصية بعالمة كاؼ اللفظ ابنًك، لًك، يساعدًؾ، عملًك ىو إشاريات  -
 اؼبخاطبة، كاللفظ ييكرب، ييساعدؾ بعالمتهما الضمَت اؼبستًت جوازا.

 معٌت اإلشاريات يف اغبوار السابقة ىي: . ب
ـٌ ؿبمد ربدث إىل خادمة   ، أرزؽ(انتظهرتي )اللفظ  - مرجع شخص اؼبراد يعٍت أ

مرجع شخص اؼبراد يعٍت ؿبمد، يف اللفظ )ألظبيو، كالده( كاؼبخاطب. ك 
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ـٌ ؿبمد إىل خادمة  ربدث هما عن ؿبمد ىو موضوعية اػبوار متكلمها ىي أ
كاؼبخاطب. كمكاف ربدثهما يف الغرفة اعبلوس كيف حالتهما غَت الرظبية ألف 

 عند الراحة يف البيت.
ـٌ ؿبمد اللفظ )ابنًك، لًك، يساعدًؾ، عملًك(  - مرجع شخص اؼبراد يعٍت أ

ـٌ ؿبمد كاؼبخاطب. كيف ) مرجع شخص كرب، ييساعدؾ( يي ربدث خادمة إىل أ
ـٌ ؿبمد كاؼبخاطب كربدثهما  اؼبراد يعٍت ؿبمد، متكلم يف ىنا ىي خادمة إىل أ
عن ؿبمد ىو موضوعية اػبوار. كمكاف ربدثهما يف الغرفة اعبلوس كيف 

 حالتهما غَت الرظبية ألف عند الراحة يف البيت.
 11.49 -11.47دقيقة:  

 ال:  أم محمد
 بال؟ تعنُتال؟ ماذا  خادمة :

 أنواع اإلشاريات يف اغبوار السابقة ىي:. أ
بعالمة ياء اؼبخاطبة )الضمَت اللرفع  تعنُت ىو إشاريات الشخصيةاللفظ  -

 اؼبتصلة(
 معٌت اإلشاريات يف اغبوار السابقة ىي:. ب

ـٌ ؿبمد  اللفظ )تعنُت(  - ـٌ ؿبمد ربدث خادمة إىل أ مرجع شخص اؼبراد يعٍت أ
الغرفة اعبلوس كيف حالتهما غَت الرظبية ألف كاؼبخاطب كمكاف ربدثهما يف 

 عند الراحة يف البيت.
 11.57 -11.59دقيقة: 

 جبواره؟ نعيش قيمة اؼبكاف الذم تقدريناال أّم محمد: 
 ؟خوارـز تعنُتأخادمة: 

 المحمد:  أم
 



33 
 

 
 

 وار السابقة ىي:أنواع اإلشاريات يف اغب. أ
اؼبخاطبة )الضمَت اللرفع بعالمة ياء  تقدرين ىو إشاريات الشخصيةاللفظ   -

 اؼبتصلة(، كاللفظ نعيش بعالمة الضمَت اؼبستًت كجوبا(.
اللفظ تعنُت ىو إشاريات الشخصية بعالمة ياء اؼبخاطبة )الضمَت اللرفع  -

 اؼبتصلة(.
 اللفظ خوارـز ىو إشاريات اؼبكانية. -
 وار السابقة ىي:معٌت اإلشاريات يف اغب. ب

ـٌ ؿبمد  مرجع شخص اؼبراد يعاللفظ )تقدرين(  - ـٌ ؿبمد ربدث خادمة إىل أ ٍت أ
ـٌ ؿبمد كخادمة،  كاؼبخاطب. كاللفظ )نعيش( مرجع شخص اؼبراد يعٍت أ

ـٌ ؿبمد ربدث إىل خادمة كاؼبخاطب،  كمكاف ربدثهما يف متكلم ىنا ىي أ
 الغرفة اعبلوس كيف حالتهما غَت الرظبية ألف عند الراحة يف البيت.

ـٌ ؿبمد  مرجع شخص اؼبراد ياللفظ )تعنُت(  - ـٌ ؿبمد ربدث خادمة إىل أ عٍت أ
كاؼبخاطب كمكاف ربدثهما يف الغرفة اعبلوس كيف حالتهما غَت الرظبية ألف 

  عند الراحة يف البيت.
( مرجعفلال - كاإلسم اؼبدينة، تقوؿ خادمة كلمة خوارـز  مفعوؿ فيو ظ )خوارـز

 يف غرفة اعبلوس.
 10.04 -11.59دقيقة:   قالت خادمة:

 10.98 -10.05محمد دقيقة: قالت أّم 
ؿبمد بإذف اهلل،  يكربقيمتها سباما، إّنا مركز ذبارم ضخم، كعندما  أقٌدر بل خادمة:

 أف يكوف تاجرا ناجحا. يساعدؾً سك ، عليوستتمكنُت من اإلعتماد 
ىي  بلفيو، خوارـز ليست مركز ذباربا فحسب  أفٌكرما  التفٌهمُت مازلتً  أّم محمد:

 حملمد أف ينشأ يف رحاب العلم. أريدمدينة العلم كالعلماء، ك 
 وار السابقة ىي:أنواع اإلشاريات يف اغب. أ
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اللفظ أقٌدر بعالمة ىو إشاريات الشخصية الضمَت اؼبستًت كجوبا، كاللفظ يكرب  -
بعالمة الضمَت اؼبستًت جوازا، كاللفظ عليو بعالمة الضمَت ىا للغائب )الضمَت 

اؼبتصلة(، كاللفظ كيساعدؾ حبرؼ "م" عالمة الضمَت اؼبستًت جوازا، النصب 
 كحبرؼ "ًؾ" عالمة  بعالمة كاؼ اؼبخاطبة )الضمَت النصب اؼبتصلة(.

اللفظ مازلًت ىو إشاريات الشخصية بعالمة تاء اؼبخاطبة )الضمَت اللرفع  -
رفع اؼبتصلة(، اؼبتصلة(، كاللفظ التفهٌمُت بعالمة الضمَت ياء اؼبخاطبة )الضمَت الل

 كاللفظ أفٌكر ك اللفظ أريد بعالمة الضمَت اؼبستًت كجوبا.
 اللفظ بل ىو إشاريات اػبطاب. -
 ية.ىو إشاريات اؼبكان اللفظ يف -

 وار السابقة ىي:معٌت اإلشاريات يف اغب. ب
ـٌ ؿبمد  اللفظ )أقٌدر(  - مرجع شخص اؼبراد يعٍت خادمة ربدث خادمة إىل أ

ع شخص اؼبراد يعٍت ؿبمد، متكلم ىنا ىي كاؼبخاطب. كاللفظ )يكرب( مرج
ـٌ ؿبمد كاؼبخاطب،  خادمة ربدث ،خادمة مرجع شخص كاللفظ )عليو( إىل أ

مرجع شخص اؼبراد يعٍت  "م" حبرؼ راد يعٍت ؿبمد، كاللفظ )كيساعدًؾ(اؼب
ـٌ ؿبمد كربدثهما عن ؿبمد ىو  "ًؾ" ؿبمد، كحبرؼ مرجع شخص اؼبراد يعٍت أ

دثهما يف الغرفة اعبلوس كيف حالتهما غَت الرظبية ألف موضوعية اػبوار كمكاف رب
 عند الراحة يف البيت.

ـٌ ؿبمد إىل خادمة   مرجع شخص اؼبراد يعٍتفظ )مازلًت( الل - خادمة، ربدث أ
ـٌ  مرجع شخص اؼبراد يعٍتالتفهٌمُت( كاؼبخاطب، كاللفظ ) خادمة، ربدث أ

ـٌ  شخص اؼبراد يعٍت مرجعؿبمد إىل خادمة كاؼبخاطب، كاللفظ )أفٌكر، أريد(  أ
ـٌ ؿبمد إىل خادمة كاؼبخاطب  كمكاف ربدثهما يف الغرفة اعبلوس ؿبمد ربدث أ

 ما غَت الرظبية ألف عند الراحة يف البيت. كيف حالتو
، ىي مدينة العلم كالعلماء. اللفظ )بل( -  مرجع خوارـز
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ـٌ ؿبمد كلمة بل يفمفعوؿ فيو ؾب مرجعاللفظ )يف(   - غرفة  ركرا بالكسرة، تقوؿ أ
 اعبلوس.

 10.44 -10.31دقيقة:  
 أف يكوف طالب العلم إذا لًبنكً  تريدين فهمتي خادمة: 

 معلما كعاؼبا ذا شأف بإذف اهلل بلليس طالب علم فحسب أّم محمد: 
 وار السابقة ىي:أنواع اإلشاريات يف اغب. أ

اللفظ فهمتي ىو إشاريات الشخصية بعالمة الضمَت تاء اؼبتكلم )ضمائر الرفع  -
اؼبتصلة(، كاللفظ تريدين بعالمة الضمَت ياء اؼبخاطبة )ضمائر الرفع اؼبتصلة(، 

 كاللفظ لبنًك بعالمة الضمَت كاؼ اؼبخاطبة )ضمائر النصب اؼبتصلة(.
 اللفظ إذا ىو إشاريات الزمانية -
 اللفظ بل ىو إشاريات اػبطاب -

 وار السابقة ىي:اغباإلشاريات يف معٌت . ب
( الل - ـٌ ؿبمد   راد يعٍتمرجع شخص اؼبفظ )فهمتي خادمة، ربدث خادمة إىل أ

ـٌ ؿبمد، ربدث خادمة  مرجع شخص اؼبراد يعٍتتريدين( كاؼبخاطب، كاللفظ ) أ
ـٌ ؿبمد كاؼبخاطب، كاللفظ )لبنكً  ـٌ ؿبمد إىل أ ( مرجع شخص اؼبراد يعٍت أ

ـٌ ؿبمد كاؼبخاطب كمكاف ربدثهما يف الغرفة اعبلوس كيف   ربدث خادمة إىل أ
 الرظبية ألف عند الراحة يف البيت. حالتهما غَت

 اللفظ )إذا( مرجع مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة، تقوؿ خادمة يف الصباح  -
 اللفظ )بل( مرجع معلما كعاؼبا ىو طالب علم. -

 19.30 -19.01دقيقة: 
ـٌ؟ بكً ماذا محمد:   يا أ
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 ساؿبٍتقليال يا ؿبمد،  ىنا فلنسًتح، اليـوالكثَت من اغبطب  صبعنالقد  تعبتي أّم محمد: 
يف صبع اغبطب، كانت  معيأف تعمل  يف أرغب أبدامل أكن  يا كلدم
 أكرب من ذلكلك  أحالمي

 وار السابقة ىي:أنواع اإلشاريات يف اغب. أ
اللفظ بًك ىو إشاريات الشخصية بعالمة كاؼ اؼبخاطبة )ضمائر النصب  -

 اؼبتصلة(
اللفظ تعبتي ىو إشاريات الشخصية بعالمة الضمَت تاء اؼبتكلم )ضمائر الرفع  -

اؼبتصلة(، كاللفظ صبعنا بعالمة الضمَت نا اؼبتكلمُت )ضمائر الرفع اؼبتصلة(، 
كاللفظ فلنسًتح بعالمة الضمَت اؼبستًت كجوبا، كاللفظ ساؿبٍت، ياكلدم بعالمة 

، كاللفظ أرغب بعالمة الضمَت الضمَت ياء اؼبتكلم )ضمائر النصب اؼبتصلة(
معي كاللفظ أحالمي بعالمة الضمَت ياء اؼبتكلم )ضمائر مستًت كجوبا، كاللفظ 

 النصب اؼبتصلة(.
 ىو إشاريات الزمانية أبدااللفظ اليـو كاللفظ  -
 اللفظ ىنا كاللفظ يف ىو إشاريات اؼبكانية -

 :وار السابقة ىييف اغب اإلشارياتمعٌت . ب
ـٌ ؿبمد   اؼبراد يعٍت مرجع شخصفظ )بًك( الل - ـٌ ؿبمد، حيدث ؿبمد إىل أ أ

الرظبية ألف عند كيف حالتهما غَت  كاؼبخاطب، كمكاف حيدثهما يف البستاف
 يعملهم ليبحث عن اغبطب.

( الل - ـٌ ؿبمد إىل ؿبمد   مرجع شخص اؼبراد يعٍتفظ )تعبتي ـٌ ؿبمد، ربدث أ أ
ـٌ ؿبمد كؿبمد، متكلم  مرجع شخص اؼبراد يعٍتصبعنا( كاؼبخاطب، كاللفظ ) أ

( مرجع شخص اؼبراد فلنسًتحكاؼبخاطب، كاللفظ )ىنا ىي أـ ؿبمد إىل ؿبمد  
ـٌ ؿبمد ، كاللفظ كاؼبخاطب  متكلم ىنا ىي أـ ؿبمد إىل ؿبمد كؿبمد يعٍت أ

ـٌ ؿبمد)ساؿبٍت، ياكلدم(  ربدث أـ ؿبمد إىل ؿبمد  مرجع شخص اؼبراد يعٍت أ
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ـٌ ؿبمدمرجع شكاؼبخاطب، كاللفظ )أرغب(  ربدث أـ ؿبمد  خص اؼبراد يعٍت أ
ـٌ ؿبمدإىل ؿبمد كاؼبخاطب، كاللفظ )معي، أحالمي(   مرجع شخص اؼبراد يعٍت أ

كيف حالتهما  ربدث أـ ؿبمد إىل ؿبمد كاؼبخاطب كمكاف حيدثهما يف البستاف
  الرظبية ألف عند يعملهم ليبحث عن اغبطب.غَت 

( كاللفظ )أبدا(  مرجع مفع - ـٌ ؿبمد اللفظ )اليـو وؿ فيو منصوب بالفتحة، تقوؿ أ
 يف الصباح. 

اللفظ )ىنا( مرجع مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة، كاللفظ )يف( مفعوؿ فيو ؾبركر  -
ـٌ ؿبمد يف النهار.   بالكسرة تقوؿ أ

   19.41  -19.33دقيقة :  
 يا ؿبمد؟ أنتى  أين ؿبمدؿبمد..أم محمد: 

 ياأٌمي ىنا أنامحمد: 
 وار السابقة ىي:اغبأنواع اإلشاريات يف . أ

 اللفظ أنتى ىو إشاريات الشخصية بعالمة الضمَت الرفع منفصل.  -
 اللفظ أنا ىو إشاريات الشخصية بعالمة الضمَت الرفع منفصل. -
اللفظ ياأٌمي ىو إشاريات الشخصية بعالمة الضمَت ياء اؼبتكلم )ضمائر النصب  -

 اؼبتصلة(.
 اللفظ ىنا ىو إشاريات اؼبكانية. -

 وار السابقة ىي:يات يف اغبمعٌت اإلشار . ب
-   ) ؿبمد، متكلم ىنا ىي أـ ؿبمد إىل ؿبمد   مرجع شخص اؼبراد يعٍتاللفظ )أنتى

الرظبية ألف عند كيف حالتهما غَت  كاؼبخاطب، كمكاف حيدثهما يف البستاف
 يعملهم ليبحث عن اغبطب.
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ـٌ ؿبمد   مرجع شخص اؼبراد يعٍتاللفظ )أنا(  - ؿبمد، حيدث ؿبمد إىل أ
الرظبية ألف عند كيف حالتهما غَت  كاؼبخاطب، كمكاف حيدثهما يف البستاف

 يعملهم ليبحث عن اغبطب.
ـٌ ؿبمد   مرجع شخص اؼبراد يعٍتاللفظ )ياأٌمي(  - ؿبمد، حيدث ؿبمد إىل أ

كمكاف حيدثهما يف البستاف كيف حالتهما غَت الرظبية ألف عند كاؼبخاطب 
 .ليبحث عن اغبطب مهيعمل

 اللفظ )ىنا( ىو إشاريات اؼبكاف مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة. -
 19.47 -19.40دقيقة:  

؟عند تفعلماذا أّم محمد:   ؾى
 قبلمن  أرىاشكل أكراؽ ىذه النبتة مل  انتباىي تى لىفى محمد: 

 وار السابقة ىي:أنواع اإلشاريات يف اغب. أ
 الضمَت اؼبستًت جوازااللفظ تفعل ىو إشاريات الشخصية بعالمة  -
 اللفظ أرىا ىو إشاريات الشخصية بعالمة الضمَت الرفع اؼبستًت كجوبا -
ىو إشاريات الشخصية بعالمة ياء اؼبتكلم )ضمائر النصب  انتباىياللفظ  -

 اؼبتصلة(.
 اللفظ عند ىو إشاريات اؼبكانية -
 اللفظ قبل ىو إشاريات الزمانية -

 وار السابقة ىي:معٌت اإلشاريات يف اغب. ب
ـٌ ؿبمد إىل ؿبمد   - اللفظ )تفعل( مرجع شخص اؼبراد يعٍت ؿبمد، ربدث أ

الرظبية ألف عند كيف حالتهما غَت  كمكاف حيدثهما يف البستافكاؼبخاطب 
 يعملهم ليبحث عن اغبطب.
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ـٌ ؿبمد   مرجع شخص اؼبراد يعٍتاللفظ )أرىا(  - ؿبمد، حيدث ؿبمد إىل أ
الرظبية ألف عند كيف حالتهما غَت  كاؼبخاطب، كمكاف حيدثهما يف البستاف

 يعملهم ليبحث عن اغبطب.
ـٌ ؿبمد   مرجع شخص اؼبراد يعٍت( انتباىياللفظ ) - ؿبمد، حيدث ؿبمد إىل أ

كمكاف حيدثهما يف البستاف كيف حالتهما غَت الرظبية ألف عند كاؼبخاطب 
 لنباتات.ليبحث عن ا هميعمل

ؿبذكؼ كجوبا تقديره  اللفظ )عند( مرجع صفة لرجل ؿبمد، منصوب بفعل -
ـٌ ؿبمد كلمة يف البستاف.  استقر، تقوؿ أ

 اللفظ )قبل( مرجع مفعوؿ فيو مرفوع بالضمة، تقوؿ ؿبمد كلمة قبل يف النهار. -
 19.57 -19.49دقيقة:  

 دقيقة اؼبالحظة أنتى  مكأم محمد: 
ىنا  كسنجدذلك  قبلاغبطب من ىذا اؼبكاف  قبمعمل  فنحنحٌق،  معكً : محمد 

 ـبتلفة. نباتات
 وار السابقة ىي:أنواع اإلشاريات يف اغب. أ

 اللفظ أنتى ىو إشاريات الشخصية بعالمة الضمَت الرفع منفصال -
اللفظ معًك ىو إشاريات الشخصية بعالمة الضمَت كاؼ اؼبخاطبة )ضمائر  -

النصب اؼبتصلة(، كاللفظ فنحن بعالمة الضمَت الرفع منفصال كاللفظ قبمع 
 ؼبستًت كجوبا.كسنجد بعالمة الضمَت ا

 اللفظ )قبل( ىو إشاريات الزمانية -
 اللفظ )ىنا( ىو إشاريات اؼبكانية -
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 وار السابقة ىي:معٌت اإلشاريات يف اغب. ب
-  ) ؿبمد، ربدث أـ ؿبمد إىل ؿبمد   مرجع شخص اؼبراد يعٍتاللفظ )أنتى

كمكاف حيدثهما يف البستاف كيف حالتهما غَت الرظبية ألف عند كاؼبخاطب 
 ليبحث عن اغبطب هميعمل

ـٌ مرجع شخص اؼبراد يعٍت ( اللفظ )معكً  - ـٌ ؿبمد  أ ؿبمد، حيدث ؿبمد إىل أ
ـٌ  مرجع شخص اؼبراد يعٍتكاللفظ )كبن( كاللفظ )قبمع، كسنجد(  كاؼبخاطب، أ

ـٌ ؿبمد كاؼبخاطب  كمكاف حيدثهما يف ؿبمد كؿبمد متكلم ىنا ىو ؿبمد إىل أ
 ليبحث عن اغبطب. همعند يعملالبستاف كيف حالتهما غَت الرظبية ألف 

اللفظ )قبل( مرجع مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة، يقوؿ ؿبمد كلمة قبل يف  -
 النهار.

اللفظ )ىنا( مرجع مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة، يقوؿ ؿبمد كلمة قبل يف  -
 البستاف.

 13.01 -19.59دقيقة:  
 ؟عليها رٌ منكل أشكاؿ أكراؽ النباتات اليت   تعرؼ أنكى ىل يعٍت ىذا  كلكن:  أّم محمد
 بو كأحتفظمنها ألجٌففو الكثَت  كأصبعبالطبع محمد: 

 وار السابقة ىي:أنواع اإلشاريات يف اغب. أ
اللفظ أٌنكى ىو إشاريات الشخصية بعالمة الضمَت كاؼ اؼبخاطب )ضمائر  -

 النصب اؼبتصلة(، كاللفظ تعرؼ، سبٌر بعالمة الضمَت اؼبستًت كجوبا
 اللفظ كأصبع، كأحتفظ ىو إشاريات الشخصية بعالمة الضمَت اؼبستًت كجوبا -

 وار السابقة ىي:معٌت اإلشاريات يف اغب. ب
 أـ دثربمرجع شخص اؼبراد يعٍت ؿبمد،  كاللفظ )تعرؼ، سبٌر( (اللفظ )أٌنك -

ؿبمد إىل ؿبمد كاؼبخاطب، كمكاف حيدثهما يف البستاف كيف حالتهما غَت الرظبية 
 ليبحث عن اغبطب. هملألف عند يعم
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ـٌ مرجع شخص اؼبراد يعٍت ؿبمداللفظ )كأصبع، كأحتفظ(  - ، حيدث ؿبمد إىل أ
كمكاف حيدثهما يف البستاف كيف حالتهما غَت الرظبية ألف عند ؿبمد كاؼبخاطب، 

 هم ليبحث عن اغبطب.يعمل
 13.93  -13.03دقيقة: 
 يا أبا الرحياف  سألٌقبكى ؟ تعرؼالنباتات، خاصة الرحياف، أأحب أيضا  أنا أّم محمد:

 يا أٌمي لقب صبيل محمد:
 وار السابقة ىي:أنواع اإلشاريات يف اغب. أ

اللفظ أنا ىو إشاريات الشخصية بعالمة الضمَت الرفع منفصال كاللفظ أحٌب  -
بعالمة الضمَت اؼبستًت كجوبا، كاللفظ تعرؼ بعالمة الضمَت اؼبستًت جوازا، 

الضمَت اؼبستًت كجوبا، حبرؼ "ؾ" عالمة كاللفظ سألٌقبك حبرؼ "أ" عالمة 
 الضمَت كاؼ اؼبخاطب )ضمائر النصب اؼبتصلة(.

اللفظ ياأٌمي ىو إشاريات الشخصية بعالمة الضمَت ياء اؼبتكلم )ضمائر النصب  -
 اؼبتصلة(.

 وار السابقة ىي:معٌت اإلشاريات يف اغب. ب
ؿبمد، ربدث أـ ؿبمد  أـٌ  مرجع شخص اؼبراد يعٍت( كاللفظ )أحبٌ  (أنااللفظ ) -

ربدث أـ ؿبمد،  مرجع شخص اؼبراد يعٍتكاللفظ )تعرؼ(  إىل ؿبمد كاؼبخاطب،
( ؿبمد إىل ؿبمد كاؼبخاطب "أ" أـ  مرجع شخص اؼبراد يعٍت، كاللفظ )سألٌقبكى

كمكاف حيدثهما يف البستاف كيف حالتهما ؿبمد إىل "ؾ" يعٍت ؿبمد كاؼبخاطب، 
 يبحث عن اغبطب.ل همغَت الرظبية ألف عند يعمل

ـٌ ؿبمد   مرجع شخص اؼبراد يعٍتاللفظ )ياأٌمي(  - ؿبمد، حيدث ؿبمد إىل أ
كمكاف حيدثهما يف البستاف كيف حالتهما غَت الرظبية ألف عند كاؼبخاطب 

 .ليبحث عن اغبطب هميعمل
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 13.30 -13.94دقيقة: 
 اريد تي كإف كن، كلدم سباما يا مثلكى نباتات مفيد  كىونعم، كرائحتو صبيلة : أم محمد

 أكرب فائدتكى أف تكوف 
 ؟يا أٌمي معكً  قصرتي ىل محمد: 

 وار السابقة ىي:أنواع اإلشاريات يف اغب. أ
اللفظ مثلكى ىو إشاريات الشخصية بعالمة الضمَت كاؼ اؼبخاطب )ضمائر    -

النصب اؼبتصلة(، كاللفظ ياكلدم بعالمة الضمَت ياء اؼبتكلم )ضمائر النصب 
اؼبتصلة(، كاللفظ كإكنتي بعالمة الضمَت تاء اؼبتكلم )ضمائر الرفع اؼبتصلة(، 

فائدتكى بعالمة الضمَت كاؼ كاللفظ أريد بعالمة الضمَت اؼبستًت كجوبا، كاللفظ 
 اؼبخاطب )ضمائر النصب اؼبتصلة(.

اللفظ قصرتي ىو إشاريات الشخصية بعالمة الضمَت تاء اؼبتكلم )ضمائر الرفع  -
اؼبتصلة(، كاللفظ معًك بعالمة الضمَت كاؼ اؼبخاطبة )ضمائر النصب اؼبتصلة(، 

 صلة(.كاللفظ ياأٌمي بعالمة الضمَت ياء اؼبتكلم )ضمائر النصب اؼبت
 اللفظ كىو ىو إشاريات اػبطاب -

 وار السابقة ىي:معٌت اإلشاريات يف اغب. ب
ؿبمد، ربدث أـ  أـٌ  مرجع شخص اؼبراد يعٍت( كاللفظ )أحبٌ  (مثلكى اللفظ ) -

ؿبمد،  مرجع شخص اؼبراد يعٍتكاللفظ )تعرؼ(  ؿبمد إىل ؿبمد كاؼبخاطب،
( ربدث أـ ؿبمد إىل ؿبمد كاؼبخاطب ع شخص اؼبراد مرج، كاللفظ )سألٌقبكى

كمكاف حيدثهما يف البستاف "أ" أـ ؿبمد إىل "ؾ" يعٍت ؿبمد كاؼبخاطب،  يعٍت
 .ليبحث عن اغبطب همكيف حالتهما غَت الرظبية ألف عند يعمل

( مرج - ـٌ ؿبمد   ع شخص اؼبراد يعٍتاللفظ )قصرتي ؿبمد، حيدث ؿبمد إىل أ
ـٌ ؿبمد، ع شخص اؼبراد يعٍتكاؼبخاطب، كاللفظ )معًك( مرج متكلم ىنا ىو  أ

ـٌ ؿبمد كاؼبخاطب، كاللفظ )ياأٌمي(   مرجع شخص اؼبراد يعٍتؿبمد إىل إىل أ



43 
 

 
 

ـٌ ؿبمد كاؼبخاطب، كمكاف حيدثهما يف البستاف كيف  ؿبمد حيدث ؿبمد إىل أ
 .ليبحث عن اغبطب همحالتهما غَت الرظبية ألف عند يعمل

قصة عن النباتات  تركلاللفظ )كىو( الربيل إىل ذات اؼبرجع، بل زبلق اؼبرجع   -
 يف البستاف.

 13.55 -13.41دقيقة: 
 يؤٌىلكى  ، سبتلكي ماأٌنكى على  يدؿٌ ما  تصرُّفاتكى يف  أرل كلكٌنٍتعلى العكس، أم محمد: 

أف ىذا سيحدث  حيٌدثٍت كقليبكٌلو   ، كتفيد العامللكى  سبنيتي لتصبح عاؼبا كما 
 يا ؿبمد يا أبا الرحياف.

 السابقة ىي:وار اإلشاريات يف اغبأنواع . أ
بعالمة الضمَت ياء اؼبتكلم )ضمائر  ىو إشاريات الشخصية اللفظ كلكٌنٍت -

النصب اؼبتصلة(، كاللفظ أرل بعالمة الضمَت اؼبستًت كجوبا، كاللفظ تصرٌفاتكى 
حبرؼ "ت" عالمة الضمَت اؼبستًت جوازا، حبرؼ "ؾ" عالمة الضمَت كاؼ 

بعالمة الضمَت اؼبستًت جوازا،  اؼبخاطب )ضمائر النصب اؼبتصلة(، كاللفظ يدؿٌ 
( بعالمة الضمَت كاؼ اؼبخاطب )ضمائر النصب  ، لكى ، يؤٌىلكى كاللفظ )أٌنكى
( بعالمة الضمَت تاء اؼبتكلم )ضمائر الرفع اؼبتصلة(  اؼبتصلة(، كاللفظ )سبنيتي

 كاللفظ )كقليب، حيدٌثٍت( بعالمة الضمَت ياء اؼبتكلم )ضمائر النصب اؼبتصلة(.
 ىو إشاريات اػبطاباللفظ كلكن  -

 وار السابقة ىي:معٌت اإلشاريات يف اغب . ب
- ، ـٌ ؿبمد،  ع شخص اؼبراد يعٍتمرج (حيٌدثٍت ،كقليب اللفظ )كلكٌنٍت، أرل، سبنيتي أ

 ، ، أٌنكى ـٌ ؿبمد إىل ؿبمد كاؼبخاطب، كاللفظ )تصرٌفكى (  يؤٌىلكى ربدث أ ، لكى
ـٌ ؿبمد إىل ؿبمد   ع شخص اؼبراد يعٍتمرجكاللفظ )يدٌؿ(  ؿبمد، متكلم ىنا ىي أ
كمكاف حيدثهما يف البستاف كيف حالتهما غَت الرظبية ألف عند كاؿ ـباطب، 

 .ليبحث عن اغبطب هميعمل
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ـٌ ؿبمد. - ـٌ ؿبمد على ؿبمد عن ابنها يكوف عاؼبا تتمٌت أ  اللفظ )كلكن( يشرح أ
14.33 -14.98دقيقة :     

 نابو جدا يا ؿبمد أنتمعّلم: 
 معٌلميعلى ىذه الشهادة يا  أشكرؾى  محمد:

 وار السابقة ىي:أنواع اإلشاريات يف اغب. أ
 أنتى ىو إشاريات الشخصية بعالمة الضمَت الرفع منفصالاللفظ  -
اللفظ أشكرؾ ىو إشاريات الشخصية حبرؼ "أ" عالمة الضمَت اؼبستًت كجوبا،  -

اؼبتصلة(، كاللفظ حبرؼ "ؾ" عالمة الضمَت كاؼ اؼبخاطب )ضمائر النصب 
 يامعٌلمي بعالمة الضمَت ياء اؼبتكلم )ضمائر النصب اؼبتصلة(.

 وار السابقة ىي:معٌت اإلشاريات يف اغب. ب
اللفظ أنتى مرجع شخص اؼبراد يعٍت ؿبمد، حيدث معٌلم إىل ؿبمد كاؼبخاطب  -

انتهى للتعليم كيف حالتهما غَت الرظبية ألف اجمللس التعليم  كمكاف حيدثهما يف
 تعلم.كاؼب

اللفظ )أشكرؾ( حبرؼ "أ" مرجع شخص اؼبراد يعٍت ؿبمد، حبرؼ "ؾ" مرجع  -
شخص اؼبراد يعٍت معٌلم، حيدث ؿبمد إىل معٌلم كاؼبخاطب، كاللفظ )يامعٌلمي( 

كمكاف مرجع شخص اؼبراد يعٍت ؿبمد، حيدث ؿبمد إىل معٌلم كاؼبخاطب 
 انتهى للتعليم كاؼبتعلم.ف كيف حالتهما غَت الرظبية ألاجمللس التعليم  حيدثهما يف

 14.50 -14.35دقيقة: 
الفقو كاغبديث النبوم كتدرس حفظ القرآف الكرمي،  أسبمتى شهادة حق تستحقها معّلم: 

 كثبيت تقٌدما ملحوظا فيهما كقت كاحد يفالشريف 
 أسبٌهمابل حىت  يلكلن يهدأ  محمد:
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 وار السابقة ىي:أنواع اإلشاريات يف اغب. أ
ىو إشاريات الشخصية بعلمة الضمَت تاء اؼبخاطب )ضمائر الرفع اللفظ أسبمتى  -

 اؼبتصلة(، كاللفظ تىدرس بعالمة الضمَت اؼبستًت جوازا.
اللفظ يل ىو إشاريات الشخصية بعالمة الضمَت ياء اؼبتكلم )ضمائر النصب  -

 اؼبتصلة(.
 اللفظ يف ىو إشاريات اؼبكانية. -
 وار السابقة ىي:معٌت اإلشاريات يف اغب. أ

( كاللفظ )كتدرس( مرجع شخص اؼبراد يعٍت ؿبمد، حيدث معٌلم  - اللفظ )أسبمتى
كيف حالتهما غَت الرظبية اجمللس التعليم  كمكاف حيدثهما يفإىل ؿبمد كاؼبخاطب 

 انتهى للتعليم كاؼبتعلم.ألف 
مرجع شخص اؼبراد يعٍت ؿبمد، حيدث ؿبمد إىل معٌلم كاؼبخاطب اللفظ )يل(  -

انتهى للتعليم كيف حالتهما غَت الرظبية ألف اجمللس التعليم  كمكاف حيدثهما يف
 كاؼبتعلم.

اللفظ )يف( مرجع مفعوؿ فيو ؾبركر بالكسرة، يقوؿ معٌلم كلمة "يف" يف ؾبلس  -
 التعليم.
 15.19 -14.53دقيقة: 

 السالـ عليكمأّم محمد: 
 النابغ  تلميذنامرحبا بأـ  كعليكم السالـ كرضبة اهلل كبركاتو، معّلم:

 الشيخ أيها لكى شكرا أم محمد: 
 وار السابقة ىي:أنواع اإلشاريات يف اغب. أ

اللفظ لكى ىو إشاريات الشخصية بعالمة الضمَت كاؼ اؼبخاطب )ضمائر  -
 النصب اؼبتصلة(

 .ىو إشاريات اإلجتماعية اللفظ تلميذنا كاللفظ الشيخ -
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 وار السابقة ىي:معٌت اإلشاريات يف اغب. ب
ـٌ ؿبمد   - اللفظ )تلميذنا( مرجع شخص اؼبراد يعٍت معٌلم، حيدث معٌلم إىل أ

جاء كيف حالتهما الرظبية ألف اجمللس التعليم  كمكاف حيدثهما يفكاؼبخاطب، 
 كالده ؿبمد.

ـٌ ؿبمد إىل معٌلم   - ( مرجع شخص اؼبراد يعٍت معٌلم، ربدث أ اللفظ )لكى
ـٌ كيف حالتهما الرظبية ألف اجمللس التعليم  كمكاف حيدثهما يفكاؼبخاطب،  ذبيئ أ

 ؿبمد إىل اؼبدرسة لتلقي دبعٌلم ؿبمد.
ألنو كلمة "نا" من كبن للمفرد اؼبعظم لنفسو. مرجع معٌلم اللفظ )تلميذنا(   -

ـٌ ؿبمد على اؼبخاطب كاؼبعلم ؿبمد.مرجع كاللفظ )الشيخ( ىو   ألنو تكـر أ
 15.19 -15.14دقيقة : 

 إىل اؼبنزؿ معيبالصطحاب ؿبمد  يل تستمحعفوا ىل أم محمد: 
 درس اليـو على أٍم حاؿ أّنينابالطبع لقد معّلم: 

 وار السابقة ىي:أنواع اإلشاريات يف اغب. أ
بعالمة الضمَت اؼبستًت جوازا، كاللفظ يل،  ىو إشاريات الشخصية اللفظ تسمح -

 معي بعالمة الضمَت ياء اؼبتكلم )ضمائر النصب اؼبتصلة(.
بعالمة الضمَت نا اؼبتكلمُت )ضمائر الرفع  إشاريات الشخصيةىو اللفظ أّنينا  -

 اؼبتصلة(.
 وار السابقة ىي:معٌت اإلشاريات يف اغب. ب
ـٌ ؿبمد إىل معٌلم   - اللفظ )تسمح( مرجع شخص اؼبراد يعٍت معٌلم، ربدث أ

ـٌ  ـٌ ؿبمد ربدث أ كاؼبخاطب، كاللفظ )يل، معي( مرجع شخص اؼبراد يعٍت أ
كيف حالتهما الرظبية اجمللس التعليم  كمكاف حيدثهما يفب ؿبمد إىل معٌلم كاؼبخاط

ـٌ ؿبمد إىل اؼبدرسة لتلقي دبعٌلم ؿبمد.ألف   ذبيئ أ
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ـٌ ؿبمد  اللفظ )أّنينا(  - مرجع شخص اؼبراد يعٍت معٌلم، حيدث معٌلم إىل أ
جاء كيف حالتهما الرظبية ألف اجمللس التعليم  كمكاف حيدثهما يفكاؼبخاطب 
 كالده ؿبمد.

 15.98 -15.05ة : دقيق
 يف ؿبمد نبوغا فعال؟ ترل أيها اؼبعٌلم ىل يلقل أّم محمد: 

 سيصبح من األئٌمة الكبار كأنٌومستقبال باىرا،  لو أتوٌقعبإذف اهلل  معّلم:
 وار السابقة ىي:أنواع اإلشاريات يف اغب. أ

الضمَت ياء اؼبتكلم )ضمائر النصب  ىو إشاريات الشخصيةاللفظ يل بعالمة  -
 اؼبتصلة(، كاللفظ ترل بعالمة الضمَت اؼبستًت جوازا.

بعالمة الضمَت اؼبستًت كجوبا، كاللفظ لو،  ىو إشاريات الشخصيةاللفظ أتوٌقع  -
 كأنٌو بعالمة الضمَت ىا للغائب )ضمائر النصب اؼبتصلة(

 وار السابقة ىي:معٌت اإلشاريات يف اغب. ب
ـٌ ؿبمد إىل معٌلم   - ـٌ ؿبمد، ربدث أ اللفظ )يل( مرجع شخص اؼبراد يعٍت أ

كاؼبخاطب، كاللفظ )ترل( مرجع شخص اؼبراد يعٍت معٌلم، متكلم ىنا ىي أـ 
كيف اجمللس التعليم  كمكاف حيدثهما يفؿبمد كربدثها إىل معٌلم كاؼبخاطب 

ـٌ ؿبمد إىل اؼبدرسة لتلقي دبعحالتهما الرظبية ألف   ٌلم ؿبمد.ذبيئ أ
ـٌ ؿبمد  اللفظ )أتوٌقع(  - مرجع شخص اؼبراد يعٍت معٌلم، حيدث معٌلم إىل أ

كاؼبخاطب كاللفظ )لو، كأنٌو( مرجع شخص اؼبراد يعٍت ؿبمد، حيدثهما عن 
ـٌ ؿبمد كاؼبخاطب،  كمكاف ؿبمد كاؼبوضوعية اػبوار كمتكلمو ىو معٌلم إىل أ

 جاء كالده ؿبمد.ة ألف كيف حالتهما الرظبياجمللس التعليم  حيدثهما يف
 15.44 -15.34دقيقة: 

ـٌ ؿبمد؟ بكً ماذا  معّلم:  يا ا
 أـ على صواب؟ فيوـبطئة أنا ، أأدرمأيها اؼبعلم، كال  يشغلٍتأمر  ىناؾأم محمد: 
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 وار السابقة ىي:أنواع اإلشاريات يف اغب. أ
بعالمة الضمَت كاؼ اؼبخاطبة )ضمائر  ىو إشاريات الشخصية اللفظ بكً  -

 النصب اؼبتصلة(
بعالمة الضمَت ياء اؼبتكلم )ضمائر  ىو إشاريات الشخصيةاللفظ يشغلٍت  -

النصب اؼبتصلة(، كاللفظ أدرم بعالمة الضمَت اؼبستًت كجوبا، كاللفظ أنا بعالمة 
 الضمَت الرفع منفصال.

 اللفظ ىناؾ كاللفظ فيو ىو إشاريات اؼبكانية. -
 وار السابقة ىي:عٌت اإلشاريات يف اغبم . ب
ـٌ ؿبمد   - ـٌ ؿبمد، حيدث معٌلم إىل أ اللفظ )بًك( مرجع شخص اؼبراد يعٍت أ

جاء كيف حالتهما الرظبية ألف اجمللس التعليم  كمكاف حيدثهما يفكاؼبخاطب 
 كالده ؿبمد.

ـٌ ؿبمد،اللفظ )يشغلٍت( كاللفظ )أدرم( كاللفظ )أنا(  -  مرجع شخص اؼبراد يعٍت أ
ـٌ ؿبمد إىل معٌلم كاؼبخاطب  كيف اجمللس التعليم  كمكاف حيدثهما يفربدث أ

ـٌ ؿبمد إىل اؼبدرسة لتلقي دبعٌلم ؿبمد.حالتهما الرظبية ألف   ذبيئ أ
ج. اللفظ )ىناؾ( مرجع مفعوؿ فيو  منصوب بالفتحة، كاللفظ )فيو( مرجع مفعوؿ 

ـٌ ؿبمد كلمة ىناؾ كفيو يف  ؾبلس التعليم. فيو ؾبركر بالكسرة، تقوؿ أ
 16.16 -15.45دقيقة : 

 ؟ أم أمر؟سٌيديتياَتا خمعّلم: 
. إىل دييلأف ؿبمد  أشعرأم محمد:  نوع آخر من العلـو

 م نوع؟أمعّلم: 
يف  أيجيبو كبالطبعمنها كثَتا عن اؼبواد اؼبستخرجة كيسألٍت  حيٌب النباتات،  إنٌو أّم محمد:

 أعرؼحدكد ما
 السابقة ىي:وار أنواع اإلشاريات يف اغب. أ
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بعالمة الضمَت اؼبستًت كجوبا، كاللفظ دييل  ىو إشاريات الشخصيةاللفظ أشعر  -
بعالمة الضمَت اؼبستًت جوازا، كاللفظ إنٌو بعالمة الضمَت ىا للغائب )ضمائر 
النصب اؼبتصلة(، كاللفظ أجيبو حبرؼ "أ" عالمة الضمَت اؼبستًت كجوبا، حبرؼ 

ائر النصب اؼبتصلة(، كاللفظ كيسألٍت حبرؼ ىا للغائب )ضم "ق" عالمة الضمَت
"م" عالمة الضمَت اؼبستًت جوازا، حبرؼ "م" عالمة الضمَت ياء اؼبتكلم 

 )ضمائر النصب اؼبتصلة(، كاللفظ أعرؼ بعالمة الضمَت اؼبستًت كجوبا.
 اللفظ سٌيديت ىو إشاريات اإلجتماعية. -
 اللفظ يف ىو إشاريات اؼبكانية. -

 وار السابقة ىي:اغبمعٌت اإلشاريات يف . ب
اللفظ )أشعر( كاللفظ )أعرؼ( كاللفظ )أجيبو( حبرؼ "أ" مرجع شخص اؼبراد  -

ـٌ ؿبمد إىل معٌلم كاؼبخاطب، كاللفظ )أجيبو( حبرؼ "ق"  ـٌ ؿبمد، ربدث أ يعٍت أ
كاللفظ )إنٌو( مرجع شخص اؼبراد يعٍت ؿبمد، ربدثهما عن ؿبمد كاؼبوضوعية 

فظ )دييل( كاللفظ )يسألٍت( حبرؼ "م" مرجع اػبوار كمعٌلمو كاؼبخاطب، كالل
ـٌ ؿبمد إىل معٌلم كاؼبخاطب، كاللفظ )يسألٍت(  شخص اؼبراد يعٍت ؿبمد، ربدث أ
ـٌ ؿبمد، ربدث أـ ؿبمد إىل ؿبمد كاؼبخاطب،  حبرؼ "م" شخص اؼبراد يعٍت أ

ـٌ ؿبمد إىل كيف حالتهما الرظبية ألف اجمللس التعليم  كمكاف حيدثهما يف ذبيئ أ
 درسة لتلقي دبعٌلم ؿبمد.اؼب

ـٌ ؿبمد ألّنا يف اللغة العربية للمفرد  -  اؼبعظم اؼبخاطب. اللفظ )سٌيديت( مرجع أ
ـٌ ؿبمد كلمة اللفظ )يف( ىو  - ـٌ ؿبمد مفعوؿ فيو ؾبركر بالكسرة، تقوؿ أ مرجع أ

 "يف" يف ؾبلس التعليم.
 16.93 -16.18دقيقة: 

 من علم نافعلو  أنتى  سوتدر ؽبذا النوع من العلـو عٌما  يصرفو حٌبوأف  أخشىأّم محمد: 
 ؿبمد من علـو ليس نافعا؟ مايهتٌم بوكمن قاؿ إٌف معّلم: 
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 وار السابقة ىي:أنواع اإلشاريات يف اغب. أ
بعالمة الضمَت اؼبستًت كجوبا، كاللفظ  ىو إشاريات الشخصيةاللفظ أخشى  -

تدرسو حبرؼ "ت" عالمة الضمَت اؼبستًت جوازا، حبرؼ "ق" عالمة الضمَت ىا 
للغائب )ضمائر النصب اؼبتصلة(، كاللفظ أنتى بعالمة الضمَت الرفع منفصال، 

 كاللفظ لو بعالمة الضمَت ىا للغائب )ضمائر النصب اؼبتصلة(. 
 ار السابقة ىي:و معٌت اإلشاريات يف اغب . ب
ـٌ ؿبمد إىل معٌلم   - ـٌ ؿبمد، ربدث أ اللفظ )أخشى( مرجع شخص اؼبراد يعٍت أ

كاؼبخاطب، كاللفظ )تدرسو( كاللفظ )لو( مرجع شخص اؼبراد يعٍت ؿبمد، 
( مرجع شخص اؼبراد يعٍت  ـٌ ؿبمد إىل معٌلم كاؼبخاطب، كاللفظ )أنتى ربدث أ

ـٌ ؿبمد إىل معٌلم كاؼبخاطب،  اجمللس التعليم  يفكمكاف حيدثهما معٌلم، ربدث أ
ـٌ ؿبمد إىل اؼبدرسة لتلقي دبعٌلم ؿبمد.كيف حالتهما الرظبية ألف   ذبيئ أ

 16.50 -16.94دقيقة: 
 ياسيدم يلاشرح أّم محمد: 

 ، فمحمد يهتٌم بالعلـو الطبيعٌيةمنكً  فهمتي كما معّلم:
 نعم أّم محمد:

حسنا، ىذه العلـو فيها فائدة كبَتة للناس فمن النباتات مثال يصنعوف األدكية  معّلم:
 ، أليس كذلك؟رفع اؼبعاناة عن اؼبرضى يفتلك األدكية اليت تساعد بعد إذف اهلل 

 أصبتى  أم محمد:
 وار السابقة ىي:اإلشاريات يف اغبأنواع . أ

بعالمة الضمَت ياء اؼبتكلم )ضمائر النصب  ىو إشاريات الشخصيةاللفظ يل  -
 اؼبتصلة(

بعالمة الضمَت تاء اؼبتكلم )ضمائر الرفع  ىو إشاريات الشخصيةاللفظ فهمتي  -
 اؼبتصلة(، كاللفظ منًك بعالمة الضمَت كاؼ اؼبخاطبة )ضمائر النصب اؼبتصلة(
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بعالمة الضمَت تاء اؼبخاطب )ضمائر   ىو إشاريات الشخصيةاللفظ أصبتى  -
 لرفع اؼبتصلة(.ا

 اللفظ سٌيدم ىو إشاريات اإلجتماعية. -
 اللفظ يف ىو إشاريات اؼبكانية. -

 وار السابقة ىي:معٌت اإلشاريات يف اغب . ب
ـٌ ؿبمد إىل  - ( مرجع شخص اؼبراد يعٍت معلٌم، ربدث أ اللفظ )يل( كاللفظ )أصبتى

كيف حالتهما الرظبية ألف اجمللس التعليم  كمكاف حيدثهما يفمعٌلم كاؼبخاطب 
ـٌ ؿبمد إىل اؼبدرسة لتلقي دبعٌلم ؿبمد.  ذبيئ أ

-  ) ـٌ ؿبمد  اللفظ )فهمتي مرجع شخص اؼبراد يعٍت معٌلم، حيدث معٌلم إىل أ
ـٌ ؿبمد   ـٌ ؿبمد، كأ كاؼبخاطب كاللفظ )منًك( مرجع شخص اؼبراد يعٍت أ

جاء ية ألف كيف حالتهما الرظباجمللس التعليم  كمكاف حيدثهما يفكاؼبخاطب 
 كالده ؿبمد.

 ج. اللفظ )سٌيدم( مرجع معٌلم ألنو يف اللغة العربية للمفرد اؼبعظم اؼبخاطب.
ق. اللفظ )يف( مرجع مفعوؿ فيو ؾبركر بالكسرة، يقوؿ معٌلم كلمة "يف" يف ؾبلس 

 التعليم.
 17.00 -16.58دقيقة : 

 أنٌوأظٌن  كإف كنتي ذكٌي جدا.  كابنكً  ،ياسٌيديتعلم نافع  ىوكل علم ينفع الناس معّلم:
 عٌدة ؾباالت يفسينبغ 

 لكأيها اؼبعلم، شكرا  طمأنتٍت أّم محمد:
 وار السابقة ىي:أنواع اإلشاريات يف اغب. أ

بعالمة الضمَت كاؼ اؼبخاطبة )ضمائر  ىو إشاريات الشخصيةاللفظ كابنًك  -
النصب اؼبتصلة(، كاللفظ كإف كنتي بعالمة الضمَت تاء اؼبتكلم )ضمائر الرفع 

 اؼبتصلة(، كاللفظ أنٌو بعالمة الضمَت ىاء للغائب )ضمائر النصب اؼبتصلة(.



52 
 

 
 

بعالمة الضمَت ياء اؼبتكلم )ضمائر النصب اؼبتصلة(، كاللفظ لكى  طمأنتٍتاللفظ  -
 بعالمة الضمَت كاؼ اؼبخاطب )ضمائر النصب اؼبتصلة(.

 اللفظ ىو ىو إشاريات اػبطاب. -
 اللفظ سٌيديت ىو إشاريات اإلجتماعية. -
 اللفظ يف ىو إشاريات اؼبكانية. -

 وار السابقة ىي:معٌت اإلشاريات يف اغب . ب
ـٌ ؿبمد   - ـٌ ؿبمد، حيدث معٌلم إىل أ اللفظ )كابنًك( مرجع شخص اؼبراد يعٍت أ

( مرجع شخص اؼبراد يعٍت معٌلم، حيدث معٌلم  كاؼبخاطب، كاللفظ )كإف كنتي
ـٌ ؿبمد كاؼبخاطب، كاللفظ )أنٌو( مرجع شخص اؼبراد يعٍت ؿبمد، حيدث  إىل أ

ـٌ ؿبمد كاؼبخاطب،  كيف حالتهما لس التعليم اجمل كمكاف حيدثهما يفمعٌلم إىل أ
 جاء كالده ؿبمد.الرظبية ألف 

ـٌ ؿبمد إىل معٌلم  )طمأنتٍتاللفظ  - ـٌ ؿبمد، ربدث أ ( مرجع شخص اؼبراد يعٍت أ
ـٌ ؿبمد إىل  ( مرجع شخص اؼبراد يعٍت معٌلم، ربدث أ كاؼبخاطب، كاللفظ )لكى

ية ألف كيف حالتهما الرظباجمللس التعليم  كمكاف حيدثهما يفمعٌلم كاؼبخاطب، 
ـٌ ؿبمد إىل اؼبدرسة لتلقي دبعٌلم ؿبمد.  ذبيئ أ

اللفظ )ىو( مرجع علم ألنو الربيل إىل ذات اؼبرجع بل زبلق مرجعا جديدا،  -
ـٌ ؿبمد.  كيشرح معٌلم عن علم نافعا على أ

ـٌ ؿبمد ألّنا يف اللغة العربية للمفرد اؼبعظم اؼبخاطب.  -  اللفظ )سٌيديت( مرجع أ
ؾباالت مفعوؿ فيو ؾبركر بالكسرة، يقوؿ كلمة "يف" يف ؾبلس مرجع اللفظ )يف(   -

 التعليم.
 17.94 -17.00دقيقة : 

، إليوقريبا دبا سيصل كستفرحُت ، بابنكً  إلىتمامكً  سٌيديتيا  لكً  بل الشكر معّلم:
  تشجيعوإستمٌرم يف  كلكن
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 سيحدث بالطبع، سيحدثأّم محمد: 
 وار السابقة ىي:أنواع اإلشاريات يف اغب. أ

بعالمة الضمَت كاؼ  ىو إشاريات الشخصية بابنكً  ك إلىتمامكً اللفظ لًك،   -
اؼبخاطب )ضمائر النصب اؼبتصلة(، كاللفظ كستفرحُت بعالمة الضمَت ياء 

بعالمة الضمَت ىا  تشجيعواؼبخاطبة )ضمائر الرفع اؼبتصلة(، كاللفظ  إليو، 
 للغائب )ضمائر النصب اؼبتصلة(.

 اإلجتماعية. اللفظ سٌيديت ىو إشاريات -
 اللفظ كلكن ىو إشاريات اػبطاب. -

 وار السابقة ىي:اإلشاريات يف اغبمعٌت  . ب
( كاللفظ )كستفرحُت( مرجع شخص اؼبراد يعٍت بابنكً  ك إلىتمامكً اللفظ )لًك،  -

ـٌ ؿبمد كاؼبخاطب، كاللفظ )إليو،  ـٌ ؿبمد، حيدث معٌلم إىل أ ( مرجع تشجيعوأ
كمكاف شخص اؼبراد يعٍت ؿبمد، كحيدثهما عن ؿبمد كاؼبوضوعية اػبوار، 

 جاء كالده ؿبمد.كيف حالتهما الرظبية ألف اجمللس التعليم  حيدثهما يف
ـٌ ؿبمد ألٌّنا يف اللغة العربية للمفرد اؼبعظم اؼبخاطب.  -  اللفظ )سٌيديت( مرجع أ
مثل يف العبارات اليت تذكر يف ألنٌو ىذا الكلمة تت مرجع ؿبمد اللفظ )كلكن( -

 عن ابنها لتعٌلم. النص اػبوار
 17.35 -17.31دقيقة: 

 ؟أٌمييا  مٌٍت  معٌلمي لكً ىل اشتكى  محمد:
 ذلك؟ تقوؿال، ؼباذا أّم  محمد: 

 وار السابقة ىي:أنواع اإلشاريات الشخصية يف اغب. أ
بعالمة الضمَت كاؼ اؼبخاطب، كاللفظ  ىو إشاريات الشخصيةاللفظ لًك  -

 معٌلمي، مٌٍت، ياأٌمي بعالمة الضمَت ياء اؼبتكلم )ضمائر النصب اؼبتصلة(.
 بعالمة الضمَت اؼبستًت جوازا ىو إشاريات الشخصيةاللفظ تقوؿ  -
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 وار السابقة ىي:اإلشاريات يف اغبمعٌت . ب
ـٌ ؿبمد إىل ؿبمد   - ـٌ ؿبمد، ربدث أ اللفظ لًك مرجع شخص اؼبراد يعٍت أ

كاؼبخاطب، كاللفظ )معٌلمي، مٌٍت، ياأٌمي( مرجع شخص اؼبراد يعٍت ؿبمد، 
ـٌ ؿبمد تكوف ـباطب،  كيف السوؽ  كمكاف حيدثهما يفكيكوف ؿبمد متكلم كأ

 غَت الرظبية ألف مشيهما الراحة كيشًتم حاجات يومٌية.  حالتهما 
ـٌ ؿبمد إىل ؿبمد   - ـٌ ؿبمد، ربدث أ اللفظ تقوؿ مرجع شخص اؼبراد يعٍت أ

غَت الرظبية ألف مشيهما كيف حالتهما السوؽ  كمكاف حيدثهما يفكاؼبخاطب 
 الراحة كيشًتم حاجات يومٌية.  

 17.59 -17.36دقيقة : 
 تكٌلمينو كأنتً حيمل أمارات اغبزف  هكً كج رأيتي  ألٌنٍتمحمد:

بدراسة اؼبزيد من فركع  لكى  أظبحأف أكصاين لقد  بلجدا،  حيبكى  إنٌو إطمئنأم محمد: 
 العلم

 حقِّا محمد:
 لذلك ستتفرغبالتأكيد ك  أّم محمد:

 وار السابقة ىي:أنواع اإلشاريات يف اغب. أ
بعالمة الضمَت ياء اؼبتكلم )ضمائر النصب  ىو إشاريات الشخصيةفظ ألٌنٍت الل -

اؼبتصلة(، كاللفظ رأيتي بالمة الضمَت تاء اؼبتكلم )ضمائر الرفع اؼبتصلة(، كاللفظ 
كجهًك بعالمة الضمَت كاؼ اؼبخاطبة )ضمائر النصب اؼبتصلة(، كاللفظ كأنًت 
بعالمة الضمَت الرفع منفصال، كاللفظ تكٌلمينو، حبرؼ "ت" بعالمة الضمَت 

 ؼبستًت جوازا، حبرؼ "ق" بعالمة الضمَت ىاء للغائب )ضمائر النصب اؼبتصلة(.ا
بعالمة الضمَت ىاء للغائب )ضمائر النصب  ىو إشاريات الشخصيةاللفظ إنٌو  -

، لكى بعالمة الضمَت كاؼ اؼبخاطب )ضمائر النصب  اؼبتصلة(، كاللفظ حيبكى
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)ضمائر النصب اؼبتصلة(، اؼبتصلة(، كاللفظ أكصاين بعالمة الضمَت ياء اؼبتكلم 
 بعالمة الضمَت اؼبستًت جوازا. كستتفرغكاللفظ 

 اللفظ بل ىو إشاريات اػبطاب. -
 وار السابقة ىي:معٌت اإلشاريات يف اغب. ب
( مرجع شخص اؼبراد يعٍت ؿبمد، حيدث ؿبمد إىل  - اللفظ )ألٌنٍت( كاللفظ )رأيتي

ـٌ ؿبمد كاؼبخاطب، كاللفظ )كجهك( كاللفظ )كأنًت( مرجع  شخص اؼبراد يعٍت أ
ـٌ ؿبمد،  ـٌ ؿبمد، كاللفظ )تكٌلمينو( حبرؼ "ت" مرجع شخص اؼبراد يعٍت أ أ
حبرؼ "ق" مرجع شخص اؼبراد يعٍت معٌلم، حيدثهما عن معلم كاؼبوضوعية 

ـٌ ؿبمد  السوؽ  كمكاف حيدثهما يفاػبوار، متكلم ىنا ىو ؿبمد كـباطبها ىي أ
 غَت الرظبية ألف مشيهما الراحة كيشًتم حاجات يومٌية.  كيف حالتهما 

اللفظ )إنٌو( مرجع شخص اؼبراد يعٍت معٌلم، ربدثهما عن معٌلم كاؼبوضوعية  -
( كاللفظ  ، لكى ـٌ ؿبمد كـباطبها ىو ؿبمد، كاللفظ )حيبكى اػبوار، متكلم ىنا ىي أ

ـٌ ؿبمد إىل ؿبمد   كاؼبخاطب، )ستتفرغ( مرجع شخص اؼبراد يعٍت ؿبمد، ربدث أ
ـٌ ؿبمد كاؼبتكلم  كاللفظ )أكصاين( كاللفظ )أظبح( مرجع شخص اؼبراد يعٍت أ

غَت الرظبية ألف كيف حالتهما السوؽ  كمكاف حيدثهما يفكـباطبها ىو ؿبمد 
 مشيهما الراحة كيشًتم حاجات يومٌية.

ألنو حيتاج أف يستدرؾ على كالـ سابق أك يضرب عن مرجع معٌلم اللفظ )بل(   -
 معٌلم حملمد دراسة اؼبزيد من فركع العلم.ينصح 
 18.09 -17.55 دقيقة:

 ؟فيو سيساعدؾً كلكن ماذا عن صبع اغبطب؟ من  محمد:
الوقت لبعض  يكفينااؼباضية بعض اؼباؿ. الذم  الفًتة خالؿ ادخرتي لقد أم محمد:

 لطلب العلم يا أبا الرحياف تتفرٌغ جيب أف أٌنك كأعتقد
 كقيت بُت األمرين أقسم بلمحمد: 
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 وار السابقة ىي:أنواع اإلشاريات يف اغب. أ
 عالمة الضمَت كاؼ اؼبخاطبة  ىو إشاريات الشخصية سيساعدؾً اللفظ  -
بعالمة الضمَت تاء اؼبتكلم )ضمائر الرفع  ىو إشاريات الشخصية ادخرتي اللفظ  -

اؼبتصلة(، كاللفظ يكفينا بعالمة الضمَت نا اؼبتكلمُت )ضمائر الرفع اؼبتصلة(، 
كاللفظ كأعتقد بعالمة الضمَت اؼبستًت كجوبا، كاللفظ أٌنكى بعالمة الضمَت كاؼ 

 وازا.بعالمة الضمَت اؼبستًت ج تتفرٌغاؼبخاطب )ضمائر النصب اؼبتصلة(، كاللفظ 
 بعالمة الضمَت اؼبستًت كجوبا. ىو إشاريات الشخصيةاللفظ أقسم  -
 اللفظ يف ىو إشاريات اؼبكانية. -
 زمانية.ىو إشاريات ال ، الفًتة، الوقتخالؿاللفظ  -

 وار السابقة ىي:معٌت اإلشاريات يف اغب. ب
ـٌ ؿبمد كاؼبخاطب كمتكلم ىو  - اللفظ )سيساعدًؾ( مرجع شخص اؼبراد يعٍت أ

غَت الرظبية ألف مشيهما الراحة كيف حالتهما السوؽ  حيدثهما يفكمكاف ؿبمد 
 كيشًتم حاجات يومٌية.

ـٌ ؿبمد كاؼبتكلم، ادخرتي اللفظ ) - ( كاللفظ )كأعتقد( مرجع شخص اؼبراد يعٍت أ
ـٌ ؿبمد إىل ؿبمد كاؼبخاطب، كاللفظ )يكفينا( مرجع شخص اؼبراد يعٍت  ربدث أ

ـٌ ؿب ـٌ ؿبمد كؿبمد، متكلم ىنا ىي أ ( أ مد إىل ؿبمد كاؼبخاطب كاللفظ )أٌنكى
ـٌ ؿبمد إىل ؿبمد   كاللفظ )تتفرٌغ( مرجع شخص اؼبراد يعٍت ؿبمد، ربدث أ

غَت الرظبية ألف مشيهما كيف حالتهما السوؽ  كمكاف حيدثهما يفكاؼبخاطب، 
 الراحة كيشًتم حاجات يومٌية.

 "يف" يف السوؽ.)يف( مرجع  مفعوؿ فيو ؾبركر بالكسرة، يقوؿ ؿبمد كلمة اللفظ  -
مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة، كاللفظ )الفًتة( ؾبركر بالكسرة ألنو  مرجع)خالؿ(  -

ـٌ ؿبمد ثالثة  اللفظ )الوقت( مفعوؿ فيو ؾبركر بالكسرةاإلضافة، تراكيب  ، تقوؿ أ
  كلمة يف النهار. 
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 18.95-18.06دقيقة: 
 شيئا منو يفهم ا تاجر غريب الأحدىذ: 0شخص 
 طويال يستمرٌ  لن أنٌوكيبدك يف السوؽ األٌكؿ  يوموىذا : 9شخص 

 وار السابقة ىي:أنواع اإلشاريات يف اغب. أ
بعالمة الضمَت ىاء للغائب )ضمائر النصب  ىو إشاريات الشخصيةاللفظ منو  -

 اؼبتصلة( 
بعالمة الضمَت ىاء للغائب )ضمائر  ىو إشاريات الشخصيةاللفظ يومو، أنٌو  -

 النصب اؼبتصلة(، كاللفظ يستمٌر بعالمة الضمَت اؼبستًت جوازا.
 اللفظ يـو ىو إشاريات الزمانية. -
 اللفظ السوؽ ىو إشاريات اؼبكانية. -

 وار السابقة ىي:اريات يف اغباإلشمعٌت . ب
 ُ اللفظ )منو( مرجع شخص اؼبراد يعٍت تاجر غريب من اؽبندٌم، حيدث شخص -

كاؼبخاطب، حيدثهما عن تاجر غريب من اؽبندٌم كاؼبوضوعية   ِإىل شخص 
غَت الرظبية ألف جيلسوف كيف حالتهما السوؽ  كمكاف حيدثهما يفاػبوار، 
 مسًتخيا.

مرجع شخص اؼبراد يعٍت تاجر غريب من يومو، أنٌو( كاللفظ )يستمٌر( اللفظ ) -
كاؼبخاطب، حيدثهما عن تاجر  ِ كاؼبتكلم كشخص  ِ يوناين، كحيدث شخص 

كيف حالتهما السوؽ  كمكاف حيدثهما يفغريب من اؽبندٌم كاؼبوضوعية اػبوار، 
 غَت الرظبية ألف جيلسوف مسًتخيا.

( مرجع خرب مرفوع بالضمة، يقوؿ شخص  -  النهار.كلمة يـو يف  ِ اللفظ )يـو
 كلمة يـو يف السوؽ. ِ اللفظ )السوؽ( مرجع اسم اؼبكاف، يقوؿ شخص  -
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 18.48. 18.98دقيقة: 
 يفهمالأحد  كلكنأنواع فاخرة كمعو القماش  يبيعذالك التاجر اؽبندٌم، إنٌو  :0شخص 

 يقوؿما 
 شيئا يبيعكلن  اليـو ىنااليوجد أحد من التجار اؽبند  حظٌوكلسوء : 9شخص 
 إذا نساعدهبد أف المحمد: 

 وار السابقة ىي:أنواع اإلشاريات يف اغب. أ
بعالمة الضمَت ىا للغائب )ضمائر النصب  ىو إشاريات الشخصيةاللفظ إنٌو  -

 بعالمة الضمَت اؼبستًت جوازا.  اؼبتصلة(، كاللفظ يبيع، يفهم، يقوؿ
بعالمة الضمَت ىا للغائب )ضمائر النصب  ىو إشاريات الشخصية اللفظ حظٌو -

 اؼبتصلة(، كاللفظ يبيع بعالمة الضمَت اؼبستًت جوازا.
حبرؼ عالمة الضمَت "ق" ىا للغائب  ىو إشاريات الشخصيةاللفظ نساعده  -

 )ضمائر النصب اؼبتصلة(.
 اللفظ كلكن ىو إشاريات اػبطاب. -
 اللفظ ىنا ىو إشاريات اؼبكانية. -
، إذا ىو -  إشاريات الزمانية. اللفظ اليـو
 اللفظ نساعده حبرؼ "ف" من كلمة "كبن" ىو إشاريات اإلجتماعية -

 وار السابقة ىي:معٌت اإلشاريات يف اغب. ب
اللفظ )إنٌو( كاللفظ )يبيع، يفهم، يقوؿ( مرجع شخص اؼبراد يعٍت تاجر غريب  -

كاؼبخاطب، كحيدثهما عن تاجر   ِكاؼبتكلم كشخص   ُمن اؽبندم شخص 
كيف حالتهما السوؽ  كمكاف حيدثهما يفم كاؼبوضوعية اػبوار، غريب من اؽبند

 غَت الرظبية ألف جيلسوف مسًتخيا.
اللفظ )حظٌو( كاللفظ )يبيع( مرجع شخص اؼبراد يعٍت تاجر غريب من اؽبندم،  -

كاؼبخاطب كحيدثهما عن تاجر غريب من   ِإىل شخص  ُحيدث شخص 
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غَت الرظبية كيف حالتهما السوؽ  كمكاف حيدثهما يفاؽبندم كاؼبوضوعية اػبوار، 
 ألف جيلسوف مسًتخيا.

تاجر غريب من اؽبندم، اللفظ )نساعده( حبرؼ "ق" مرجع شخص اؼبراد يعٍت  -
غَت الرظبية ألف ؿبمد كاؼبتكلم كغَت اؼبخاطب كمكانو يف السوؽ كيف حالتو 

 ينصر ؿبمد تاجرا غريبا.
 لتاجر اؽبندٌم.اللفظ )كلكن( حيتاج أف يستدرؾ على كالـ سابق عن ا -
كلمة ىنا يف  ِ اللفظ )ىنا( مرجع مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة، يقوؿ شخص  -

 .السوؽ
، إذا(  - كلمة  ِ مرجع مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة، يقوؿ شخص اللفظ )اليـو

 اليـو يف النهار، يقوؿ شخص ؿبمد كلمة إذا يف النهار.
مرجع ؿبمد ألنٌو للمفرد اؼبعظم  حبرؼ "ف" من كلمة "كبن" اللفظ )نساعده( -

 لنفسو.
 1901-10 .19دقيقة:  
 مع التاجر يتحٌدثفىت مبهر، انظر، انظر كيف  إنٌو: 0شخص 
 عن أسعار األقمشة كانواعها أسألو:  9شخص 

 وار السابقة ىي:أنواع اإلشاريات يف اغب. أ
بعالمة الضمَت ىاء للغائب )ضمائر النصب  ىو إشاريات الشخصيةاللفظ إنٌو  -

 اؼبتصلة(، كاللفظ يتحدث بعالمة الضمَت اؼبستًت جوازا.
بعالمة الضمَت ىا للغائب )ضمائر النصب  ىو إشاريات الشخصية اللفظ أسألو -

 اؼبتصلة(
 وار السابقة ىي:معٌت اإلشاريات يف اغب. ب
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 ُمد، حيدث شخص اللفظ )إنٌو( كاللفظ )يتحدث( مرجع شخص اؼبراد يعٍت ؿب -
 كمكاف حيدثهما يفكاؼبخاطب، كؿبمد كاؼبوضوعية اػبوار،   ِإىل شخص 

 غَت الرظبية ألف جيلسوف مسًتخيا.كيف حالتهما السوؽ 
 ُ كاؼبتكلم كشخص  ِ اللفظ )أسألو( مرجع شخص اؼبراد يعٍت ؿبمد، كشخص  -

جيلسوف غَت الرظبية ألف كيف حالتهما السوؽ  كمكاف حيدثهما يفكاؼبخاطب 
 مسًتخيا.
 01.30 -01.00دقيقة: 
 انتبو يابٍتعالم نباتات: 
 ياسيدمؿبمد: مااألمر 

 عامل نباتات: ىذا نبات خطر مليء بالسمـو 
 ياسٌيدم أعرؼ محمد:

 ؟تعرؼ عرؼ؟ ككيفت: عالم نباتات
، رغم كجوده منو التقًتب ىناأٌف اغبيوانات أكٌلة األعشاب اليت توجد  أالحظمحمد: 

 حولوبكثافو، كتأكل من نباتات أخرل 
 وار السابقة ىي:أنواع اإلشاريات يف اغب. أ

 بعالمة الضمَت اؼبستًت كجوبا ىو إشاريات الشخصيةاللفظ أعرؼ  -
 بعالمة الضمَت اؼبستًت جوازا ىو إشاريات الشخصيةاللفظ تعرؼ  -
 بعالمة الضمَت اؼبستًت كجوبا. ىو إشاريات الشخصيةاللفظ أالحظ  -
 اللفظ سٌيدم ىو إشاريات اإلجتماعية. -
 اللفظ ىنا، حوؿ ىو إشاريات اؼبكانية. -

 وار السابقة ىي:معٌت اإلشاريات يف اغب. ب
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اللفظ )أعرؼ( مرجع شخص اؼبراد يعٍت ؿبمد كاؼبتكلم كحيدث ؿبمد إىل عامل  -
ـٌ ؿبمد غَت كيف حالتهما البستاف  كمكاف حيدثهما يفنباتات  الرظبية ألف ؿبمد كأ

 يبحث عن اغبطب يف البستاف كيلتقي ؿبمد بعامل نباتات.
اللفظ )تعرؼ( مرجع شخص اؼبراد يعٍت ؿبمد، حيدث عامل نباتات إىل ؿبمد   -

غَت الرظبية ألف يزرع عامل كيف حالتهما البستاف  كمكاف حيدثهما يفكاؼبخاطب، 
 نباتات إىل البستاف.

اللفظ )أالحظ( مرجع شخص اؼبراد يعٍت ؿبمد كاؼبتكلم، حيدث ؿبمد إىل عامل  -
غَت الرظبية ألف كيف حالتهما البستاف  كمكاف حيدثهما يفنباتات كاؼبخاطب 

ـٌ ؿبمد يبحث عن اغبطب يف البستاف كيلتقي ؿبمد بعامل نباتات.  ؿبمد كأ
 رد اؼبعظم اؼبخاطب.اللفظ )سٌيدم( مرجع معٌلم ألنٌو يف اللغة العربية للمف -
مرجع مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة، يقوؿ كلمتُت يف اللفظ )ىنا، حوؿ(  -

 البستاف.
 01.51-01.33دقيقة: 
 ؟إذا إظبو تعرؼأ، ذكيةحظة مالعالم نباتات: 

 ، اللألسفمحمد: 
و الشكراف الساـ قضمة كاحدة ىذا النبات تسبب اؼبوت سواء لإلنساف إنعالم نباتات: 

 أك للحيواف
 وار السابقة ىي:أنواع اإلشاريات يف اغب. أ

 بعالمة الضمَت اؼبستًت جوازا. ىو إشاريات الشخصيةاللفظ تعرؼ  -
 بعالمة الضمَت اؼبستًت كجوبا. ىو إشاريات الشخصيةاللفظ لألسف  -
 اللفظ إذا ىو إشاريات الزمانية. -

 وار السابقة ىي:معٌت اإلشاريات يف اغب. ب
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مرجع شخص اؼبراد يعٍت ؿبمد، حيدث عامل نباتات إىل ؿبمد  اللفظ )تعرؼ(  -
غَت الرظبية ألف يزرع عامل كيف حالتهما البستاف  كمكاف حيدثهما يفكاؼبخاطب، 

 نباتات إىل البستاف.
اللفظ )لألسف( مرجع شخص اؼبراد يعٍت ؿبمد كاؼبتكلم، حيدث ؿبمد إىل عامل  -

غَت الرظبية ألف كيف حالتهما البستاف  كمكاف حيدثهما يفنباتات كاؼبخاطب 
ـٌ ؿبمد يبحث عن اغبطب يف البستاف كيلتقي ؿبمد بعامل نباتات.  ؿبمد كأ

مرجع مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة، يقوؿ عامل نباتات كلمة يقوؿ اللفظ )إذا(   -
 عامل نباتات كلمة إذا يف  البستاف.

 01.58 -01.59دقيقة: 
 ؟ياسٌيدمىذه اؼبعلومات  عرفتى  أينمن محمد: 

  يابٍتعامل نباتات  أناعالم نباتات: 
 وار السابقة ىي:أنواع اإلشاريات يف اغب. أ

بعالمة الضمَت تاء اؼبخاطب )ضمائر الرفع  ىو إشاريات الشخصيةظ عرفتى اللف -
 اؼبتصلة(

بعالمة الضمَت الرفع منفصال، كاللفظ يابٍتىٍ  ىو إشاريات الشخصيةاللفظ أنا  -
 بعالمة الضمَت ياء اؼبتكلم )ضمائر النصب اؼبتصلة(

 .اللفظ )سٌيدم( ىو إشاريات اإلجتماعية -
 وار السابقة ىي:معٌت اإلشاريات يف اغب. ب
( مرجع شخص اؼبراد يعٍت عامل نباتات، حيدث ؿبمد إىل عامل نباتا   - اللفظ )عرفتى

ـٌ كيف حالتهما البستاف  دثهما يفكمكاف حيكاؼبخاطب،  غَت الرظبية ألف ؿبمد كأ
 ؿبمد يبحث عن اغبطب يف البستاف كيلتقي ؿبمد بعامل نباتات.

كاللفظ  )يابٍٍت( مرجع شخص اؼبراد يعٍت عامل نباتات كاؼبتكلم اللفظ )أنا(  -
 غَت الرظبية ألف كيف حالتهما البستاف  كمكاف حيدثهما يفكؿبمد كاؼبخاطب، 
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 يزرع عامل نباتات إىل البستاف.
 يف اللغة العربية للمفرد اؼبعظم اؼبخاطب. مرجع عامل نباتات اللفظ )سٌيدم( -

 00.16 -01.59دقيقة: 
 خوارـزمن أىل  أٌنكى على  تدؿٌ ال مالؿًبكى  كلكنفعال؟ محمد: 

 يوناين أنا ىذا صحيح عالم نباتات :
 وار السابقة ىي:أنواع اإلشاريات يف اغب. أ

، كاللفظ أٌنكى اللفظ  - بعالمة الضمَت كاؼ  ىو إشاريات الشخصية مالؿًبكى
 اؼبخاطب )ضمائر النصب اؼبتصلة(، كاللفظ تدٌؿ بعالمة الضمَت اؼبستًت جوازا.

 بعالمة الضمَت الرفع منفصال. ىو إشاريات الشخصيةاللفظ أنا  -
 اللفظ كلكن ىو إشاريات اػبطاب. -
 ية.ىو إشاريات اؼبكان اللفظ خوارـز -

 : اإلشاريات يف اغبوار السابقة معٌت. ب
( كاللفظ )تدٌؿ( مرجع شخص اؼبراد يعٍت عامل نباتات، أٌنكى  ،مالؿًبكى اللفظ ) -

البستاف  كمكاف حيدثهما يفحيدث ؿبمد كاؼبتكلم إىل علم نباتات كاؼبخاطب، 
ـٌ ؿبمد يبحث عن اغبطب يف البستاف كيف حالتهما  غَت الرظبية ألف ؿبمد كأ
 بعامل نباتات.كيلتقي ؿبمد 

مرجع شخص اؼبراد يعٍت عامل نباتات كاؼبتكلم كؿبمد كاؼبخاطب، اللفظ )أنا(  -
 غَت الرظبية ألف كيف حالتهما البستاف  كمكاف حيدثهما يف

 يزرع عامل نباتات إىل البستاف.
- .  اللفظ )كلكن( حيتاج أف يستدرؾ على كالـ سابق عن عامل نباتات أىل خوارـز
-  )  مرجع إسم اؼبدينة، يقوؿ ؿبمد كلمة خوارـز يف السوؽ.اللفظ )خوارـز

 00.07 -00.18دقيقة: 
 باليونانية معكى  أربٌدثأف  ديكنٍت تعرؼأمحمد: 
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 لغة العلم فهي التحٌدث بالعربية،أفٌضل  كلكٌنٍت عظيم..عظيم عالم نباتات:
 وار السابقة ىي:أنواع اإلشاريات يف اغب. أ

بعالمة الضمَت اؼبستًت جوازا، كاللفظ  ىو إشاريات الشخصيةفظ تعرؼ الل -
ديكنٍت بعالمة الضمَت ياء اؼبتكلم )ضمائر النصب اؼبتصلة(، كاللفظ أربٌدث 
بعالمة الضمَت اؼبستًت كجوبا، كاللفظ معكى بعالمة الضمَت كاؼ اؼبخاطب 

 )ضمائر النصب اؼبتصلة(.
)ضمائر بعالمة الضمَت ياء اؼبتكلم  ىو إشاريات الشخصيةاللفظ كلكٌنٍت  -

 النصب اؼبتصلة(، كاللفظ أفٌضل بعالمة الضمَت اؼبستًت كجوبا.
 اللفظ كلكٌن ىو إشاريات اػبطاب. -

 وار السابقة ىي:معٌت اإلشاريات يف اغب. ب
اللفظ )ديكنٍت( كاللفظ )أربٌدث( مرجع شخص اؼبراد يعٍت ؿبمد كاؼبتكلم  -

( مرجع شخص اؼبراد  كحيدث ؿبمد إىل عامل نباتات كاؼبخاطب، كاللفظ )معكى
كيف البستاف  كمكاف حيدثهما يفيعٍت عامل نباتا كاؼبخاطب، كؿبمد كاؼبتكلم 

ـٌ ؿبمد يبحث عن اغبطب حالتهما  يف البستاف كيلتقي غَت الرظبية ألف ؿبمد كأ
 ؿبمد بعامل نباتات.

مرجع شخص اؼبراد يعٍت عامل نباتات كاؼبتكلم كاللفظ )كلكٌنٍت( كاللفظ )أفٌضل(  -
كيف البستاف  كمكاف حيدثهما يفكحيدث عامل نباتات إىل ؿبمد كاؼبخاطب، 

 .يزرع عامل نباتات إىل البستافغَت الرظبية ألف حالتهما 
 باتات على ؿبمد عن نفسو يفٌضل التحدث بالعربيةاللفظ )كلكٌن( يشرح عامل ن -

 00.38 -00.91دقيقة: 
 بأظباء أف زبربين أرجوؾ عامل نباتات أٌنك؟ دبا ياسٌيدم تساعدينأف  ديكنكى ىل محمد: 

 ىذه النباتات كتركيبها كخصائصها
 مهتٌم هبذا العلم فعال أٌنك يبدكعالم نباتات: 
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 ىي:وار السابقة أنواع اإلشاريات يف اغب. أ
، أٌنكى اللف - بعالمة الضمَت كاؼ اؼبخاطب  ىو إشاريات الشخصيةظ ديكنكى

)ضمائر النصب اؼبتصلة(، كاللفظ تساعدين حبرؼ "ت" عالمة الضمَت اؼبستًت 
جوازا، حبرؼ "م" عالمة الضمَت ياء اؼبتكلم )ضمائر النصب اؼبتصلة(، كاللفظ 

"ؾ" عالمة الضمَت كاؼ أرجوؾ حبرؼ "أ" عالمة الضمَت اؼبستًت كجوبا، حبرؼ 
اؼبخاطب )ضمائر النصب اؼبتصلة(، كاللفظ زبربين حبرؼ "ت" عالمة الضمَت 

 اؼبستًت جوازا، حبرؼ "م" عالمة الضمَت ياء اؼبتكلم )ضمائر النصب اؼبتصلة(.
بعالمة الضمَت كاؼ اؼبخاطب )ضمائر  ىو إشاريات الشخصيةاللفظ أٌنكى  -

 النصب اؼبتصلة(.
 شاريات اإلجتماعية.اللفظ سٌيدم ىو إ -

 وار السابقة ىي:معٌت اإلشاريات يف اغب. ب
( مرجع شخص اؼبراد يعٍت عامل نباتات، حيدث ؿبمد إىل  - ، أٌنكى اللفظ )ديكنكى

عامل نباتات كاؼبخاطب، كاللفظ )تساعدين( حبرؼ "ت" مرجع شخص اؼبراد 
يعٍت عامل نباتات كاؼبخاطب، حبرؼ "م" مرجع شخص اؼبراد يعٍت ؿبمد  

كاؼبتكلم، كاؼبتكلم، كاللفظ )أرجوؾ( حبرؼ "أ" مرجع شخص اؼبراد يعٍت ؿبمد  
كحبرؼ "ؾ" مرجع شخص اؼبراد يعٍت عامل نباتات كاؼبخاطب، كاللفظ )زبربين(  
حبرؼ " ت" مرجع شخص اؼبراد يعٍت عامل نباتات كاؼبخاطب، كحبرؼ "م" 

كيف البستاف  كمكاف حيدثهما يفمرجع شخص اؼبراد يعٍت ؿبمد كاؼبتكلم، 
ـٌ ؿبمد يبحث عن احالتهما  غبطب يف البستاف كيلتقي غَت الرظبية ألف ؿبمد كأ

 ؿبمد بعامل نباتات.
( مرجع شخص اؼبراد يعٍت ؿبمد، حيدث عامل نباتات كاؼبتكلم إىل  - اللفظ )أٌنكى

يزرع غَت الرظبية ألف كيف حالتهما البستاف  كمكاف حيدثهما يفؿبمد كاؼبخاطب 
 .عامل نباتات إىل البستاف
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 اؼبخاطب.اللفظ )سٌيدم( يف اللغة العربية للمفرد اؼبعظم  -
 00.48 -00.39دقيقة: 

 فيو يساعدينمن  أجدنعم، كمل محمد: 
  يلاؼبساعد  أحتاجأيضا  أنا اؽبا من مصادفة غريبةي عالم نباتات:

 وار السابقة ىي:أنواع اإلشاريات يف اغب. أ
بعالمة الضمَت اؼبستًت كجوبا، كاللفظ  ىو إشاريات الشخصيةاللفظ أجد  -

 يساعدين بعالمة الضمَت ياء اؼبتكلم )ضمائر النصب اؼبتصلة(
بعالمة الضمَت الرفع منفصال، كاللفظ أحتاج  ىو إشاريات الشخصيةاللفظ أنا  -

بعالمة الضمَت اؼبستًت كجوبا، كاللفز يل بعالمة الضمَت ياء اؼبتكلم )ضمائر 
 النصب اؼبتصلة(.

 
 وار السابقة ىي:اإلشاريات يف اغب معٌت . ب
اللفظ )أجد( كاللفظ )يساعدين( مرجع شخص اؼبراد يعٍت ؿبمد، حيدث ؿبمد  -

كيف حالتهما البستاف  كمكاف حيدثهما يفكاؼبتكلم إىل عامل نباتات كاؼبخاطب، 
ـٌ ؿبمد يبحث عن اغبطب يف البستاف كيلتقي ؿبمد  غَت الرظبية ألف ؿبمد كأ

 بعامل نباتات.
مرجع شخص اؼبراد يعٍت عامل نباتات  اللفظ )أنا( كاللفظ )أحتاج( كاللفظ )يل(  -

البستاف  كمكاف حيدثهما يف كاؼبتكلم، حيدث عامل نباتات إىل ؿبمد كاؼبخاطب،
 .يزرع عامل نباتات إىل البستافغَت الرظبية ألف كيف حالتهما 

 00.59 -00.49دقيقة: 
 بريق ذكاء حاد أيها الصيب عينيكى يف  أرلعالم نباتات: 

 ابٍت أنٌوفخورة  كأناىو كذلك بالفعل، أّم محمد: 
 وار السابقة ىي:أنواع اإلشاريات يف اغب. أ
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بعالمة الضمَت اؼبستًت كجوبا، كاللفظ عينيكى  ىو إشاريات الشخصيةاللفظ أرل  -
 بعالمة الضمَت كاؼ اؼبخاطب )ضمائر النصب اؼبتصلة(.

بعالمة الضمَت الرفع منفصال، كأنٌو بعالمة  الشخصيةىو إشاريات اللفظ أنا  -
ىاللغائب )ضمائر النصب اؼبتصلة(، كاللفظ ابٍت بعالمة الضمَت ياء اؼبتكلم 

 )ضمائر النصب اؼبتصلة(.
 وار السابقة ىي:يف اغباإلشاريات معٌت . أ

اللفظ )أرل( مرجع شخص اؼبراد يعٍت عامل نباتات كاؼبتكلم، حيدث عامل نباتات  -
( مرجع شخص اؼبراد يعٍت عامل نباتات، إىل ؿب مد كاؼبخاطب، كاللفظ )عينكى

كيف البستاف  كمكاف حيدثهما يفحيدث عامل نباتات إىل ؿبمد كاؼبخاطب، 
 .يزرع عامل نباتات إىل البستافغَت الرظبية ألف حالتهما 

ـٌ ؿبمد كاؼبتكلم كعامل اللفظ )أنا( كاللفظ )ابٍت(  - مرجع شخص اؼبراد يعٍت أ
نباتات كاؼبخاطب، كاللفظ )أنٌو( مرجع شخص اؼبراد يعٍت ؿبمد، كربدثهما عن 

غَت الرظبية كيف حالتهما البستاف  كمكاف حيدثهما يفؿبمد كاؼبوضوعية اػبوار، 
ـٌ ؿبمد يبحث عن اغبطب يف البستاف كيلتقي ؿبمد بعامل نباتات  .ألف ؿبمد كأ

 09.15 -09.11دقيقة:  
 يلتلميذا  ابنكً أف يصبح  ياسٌيديت إذا منكً  سأطلبعالم نباتات: 

 وار السابقة ىي:أنواع اإلشاريات يف اغب. أ
بعالمة الضمَت اؼبستًت كجوبا، كاللفظ  ىو إشاريات الشخصيةاللفظ سأطلب  -

منًك، ابنًك بعالمة الضمَت كاؼ اؼبخاطب )ضمائر النصب اؼبتصلة(، كاللفظ 
 يل بعالمة الضمَت ياء اؼبتكلم )ضمائر النصب اؼبتصلة(.

 اللفظ سٌيديت ىو إشاريات اإلجتماعية. -
 يف اػبوار السابقة ىي: اإلشارياتمعٌت ب. 
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اللفظ )سأطلب( كاللفظ )يل( مرجع شخص اؼبراد يعٍت عامل نباتات كاؼبتكلم،  -
ـٌ ؿبمد كاؼبخاطب، كاللفظ )منًك، ابنًك( مرجع  حيدث عامل نباتات إىل أ

 كمكاف حيدثهما يفشخص اؼبراد يعنيٌم ؿبمد كاؼبخاطب، كعامل نباتات كاؼبتكلم 
 .تات إىل البستافيزرع عامل نباغَت الرظبية ألف كيف حالتهما البستاف 

 اللفظ )سٌيديت( يف اللغة العربية للمفرد اؼبعظم اؼبخاطب. -
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 الباب الرابع

 االختتام

 الخالصة . أ
بعد البحث كالتحليل من البيانات السابقة، فتلخص الباحثة من ىذا  

 البحث، كىي كما تلي: 
ة )كرتوف( البَتكين من متحركرسـو أنواع اإلشاريات الشخصية يف النص  .ُ

الكلمة،  ُسلسلة األكىل كىي اربعة أقساـ: ضمائر رفع منفصل: أنًت: 
 : الكلمة. ضمائر الرفع اؼبتصلة: تاء  ُالكلمة، كبن: ٕالكلمة، أنا:  ْأنتى

الكلمة، تاء  ّالكلمة، تاء اؼبخاطب:  ّالكلمة، نااؼبتكلمُت:  َُاؼبتكلم: 
الكلمة. ضمائر النصب اؼبتصلة: ياء  ٔؼبخاطبة: الكلمة، ياء ا ُاؼبخاطبة:  

 ُٕالكلمة، كاؼ اؼبخاطبة:  ِٓالكلمة، كاؼ اؼبخاطب: ّٓاؼبتكلم: 
 ُّالكلمة، ضمَت اؼبستًت )كجوبا(: أنا:  ِّالكلمة، ىاء للغائب: 

الكلمة، ىي:  ُّالكلمة، ضمَت اؼبستًت )جوازا(: ىو:  ّالكلمة، كبن: 
الكلمة، أنواع اإلشاريات اؼبكانية  ُّالزمانية الكلمة. أنواع اإلشاريات  ُٗ
الكلمة، كأنواع اإلشاريات  َُالكلمة، أنواع اإلشاريات اػبطاب  َِ

 الكلمة. ُُاإلجتماعية 
ة )كرتوف( البَتكين من رسـو متحركمعٌت اإلشاريات الشخصية يف النص  .ِ

ـٌ ؿبمد، خادمة، ُعناصر:  ْسلسلة  األكىل كىي ذبد الباحثة  . اؼبتكلم )أ
. اؼبخاطب ِ، عامل نباتات(. ِ، شخص ُؿبمد، معٌلم ؿبمد، شخص 

ـٌ ؿبمد، خادمة، ؿبمد، معٌلم ؿبمد، شخص  ، عامل ِ، شخص ُ)أ
لس التعليم، كيف . مكاف اػبوار )غرفة اعبلوس، يف البستاف، يف ؾبّنباتات(. 
 ِ. حالة اػبوار )الرظبية كغَت الرظبية(. كمعٌت اإلشاريات الزمانية ْالسوؽ(. 

عناصر: غرفة اعبلوس،  ْعناصر: صباح كالنهار. كمعٌت اإلشاريات اؼبكانية 
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عناصر: يشرح  ٗيف البستاف، يف ؾبلس التعليم، كيف السوؽ. كمعٌت اػبطاب 
، يشرح عن نبا ـٌ ؿبمد يكوف عاؼبا، عن مدينة اػبوارـز تات، يشرح عن ابنها أ

ـٌ ؿبمد ليتعٌلم، ينصح  يشرح علم ينفع الناس، تذكر النص اػبوار عن ابنها أ
معٌلم حملمد دراسة اؼبزيد من فركع العلم، يشرح عن التاجر اؽبندم اليستطيع 
، كيشرح عامل نباتات يفٌضل  اللغة العربية، يشرح عامل نباتات أىل خوارـز

عناصر: كلمة ليكـر  ْبالعربية. كمعٌت اإلشاريات اإلجتماعية التحدث 
اؼبعٌلم، يكـر لنفسو أماـ الوالد، للمفرد اؼبعظم اؼبخاطب، للمفرد اؼبعظم 

 لنفسو.
 اإلقًتاحات. ب

 اعتمادا على اػبالصة البحث، ستقدـ الباحثة التوصيات إىل القارئ كىي:
فلذلك ذبد الباحثة أف البحث اعبامعي، ليبحث عن األخطاء كالنقائص،  .ُ

 الكتب األخر كمعرفة اغبديثة للقارئ.
 ليتقدـ الطالب، أف يستمر ىذه البحث ليكملو. .ِ
 ترجوا الباحثة ليكوف ىذا البحث اعبامعي نافعا لكم. .ّ
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 قائمة المصادر والمراجع
 المراجع العربية . أ

اإلسكندرية: الدار سؤاؿ كجوبف يف قواعد النحو العريب. (. ََِّالفقي، سعد كرمي، )
 العاؼبية.

. لبناف: دار إسًتاجيات اػبطب مقاربة لغوية تداكلية(. ََِْهرم، عبد اؽبادم. )الش
 الكتاب اعبديد

العناصر اإلشارية يف مسرحية "األسَتة الكرمي" لعلي أضبد باكثَت (. َُِٕرافدة، )
 جامعة سونن أمبيل  اإلسالمية اغبكومية، سورابايا.)دراسة ربليلية تداكلية(. 

(. ََِّجاؾ موشالؿ )ترصبة سيف الدين دغفوس كؿبمد الشيباف(. ) &ركبوؿ، آف 
: علم جديد يف التواصل.   لبناف: دار الطليعة للطباعة كالنشر.التداكلية اليـو

 دار اؽبالؿ.القاىرة: الفلسفة اللغوية كااللفاظ العربية.  (.ُٕٖٗزيداف، جرجى. )
كليمات إشارية شخصية يف سينما كوعفو بندا (. َُِٓطلحة، ؿبمد موالنا. )

حبث جامعي، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية )دراسة ربليلية تداكلية(. ُ
 اغبكومية، ماالنج.

 .النور )دراسة ربليلية تداكلية( استخداـ اسم اإلشارة يف سورة(. َُِٓعائشة، سيت. )
 جامعي، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية، ماالنج.حبث 
 الطبقة التاسعة عشرة. ملخض اللغة العربية.نعمة، فؤاد. 

البحث العلمي كاستخداـ مصادر اؼبعلومات التقليدية ـ.  ََِٖقنديلجي، عامر. 
 دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزبع. عماف:كاإللكًتكنية. 

اإلستلزاـ اغبوارم من خالؿ خطابات سيدنا إبراىيم عليو (. َُِٔكوثر، ضبو. )
 .قاصدم مرباح كرقالة، اعبزائرحبث جامعي، جامعة السالـ دراسة تداكلية. 

االسكندرية: آفاؽ جديدة يف البحث اللغوم اؼبعاصر. ـ.  ََِِكبلة، ؿبمود أضبد. 
 دار اؼبعرفة اعبامكية.
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حبث اإلبعاد التداكلية لإلشاريات يف )سورة البقر(. (. َُِٓكاكتو، صليحة بن. )
 جامعي، جامعة ؿبمد خيضر بسكرة، اعبزائر.

اإلشاريات الشخصية يف القصة القصَتة "خليل (. َُِٕكيهريت، سيت مفتوحة ريتنو. )
جامعة سوناف كاليجاكا اإلسالمية اغبكومية، الكافر" عبرباف خليل جرباف. 

 جوكجاكارتا.
لبناف: الدار العربية للعلوف التداكلية. (. ََُِيوؿ، جورج )ترصبة من القاصى العٌتايب(. )
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 نترنتاال واقعمج.  
 (https://www.youtube.com/watch?v=U-R6u6Qj15I) 

(.َٔ:ُْ، الساعة: َُِٗ/َُ/ُّ)مث ربميلو يف التاريخ:   

https://www.youtube.com/watch?v=U-R6u6Qj15I
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 سيرة ذاتية

ـ.  ُٕٗٗأغسطس  ِٗ، كلدت يف باسوركاف، إيفا فاميال رشيدة
 ََِٔزبرج من اؼبدرسة اإلبتدائية يف اغبديقة بوكوؿ، باسوركاف سنة 

ـ، مث التحق باؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومي باسوركاف سنة 
 ـ، مث التحق باؼبدرسة الثانوية اؼبعاريف قباسارم ماالنج،   َُِِ

ـ. مث التحق  َُِٓدل سنجاسارم ماالنج سنةكزبرج فيو من اؼبعهد القرآف نور اؽب
باعبامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج حىت حصل على درجة الباكالوريوس يف قسم اللغة 

 ـ.  َُِٗالعربية كأدهبا 

 

 


