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 االستهالل
ْم  ُه  ْ ن ِم ًرا   ْ ي َخ وا  وُن ُك َي ْن  َأ ٰى  َس َع ْوٍم   َ ق ْن  ِم ْوٌم   َ ق ْر  َخ ْس َي اَل  وا  ُن َم آ َن  ي لَِّذ ا ا  َه ي ُّ َأ ا  َي

نَّ  ُه  ْ ن ِم ًرا   ْ ي َخ نَّ  ُك َي ْن  َأ ٰى  َس َع ٍء  ا َس ِن ْن  ِم ٌء  ا َس ِن ْم  ۖ  َواَل  ُك َس ُف  ْ ن َأ ُزوا  ِم ْل  َ ت َواَل 
ِب  ا َق ْْلَْل ا ِب ُزوا   َ ب ا َن  َ ت اِل  ۖ  َواَل  ا َس  ْئ ِن ِب َا َم إْلِ ا َد  ْع  َ ب  ُُ و ُس ُف ْل ا ُم  َلَْ  ۖ  ْس ْن  َوَم

 : ت را ج حل ا ( وَن  ُم ِل ظَّا ل ا ُم  ُه َك  ِئ ولَٰ ُأ َف ْب  ُت  َ 1ي 1) 
O you who have believed, let not a people ridicule [another] people; perhaps they 

may be better than them; nor let women ridicule [other] women; perhaps they may 

be better than them. And do not insult one another and do not call each other by 

[offensive] nicknames. Wretched is the name of disobedience after [one's] faith. 

And whoever does not repent - then it is those who are the wrongdoers  (Al-

Hujurat: 11) 
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 اإلهداء
 أهدي هذا البحث اجلامعي هدية خالصة إىل:

 أيب احملبوب مبارك الذي يبذل جهده روحيا وجسديا لنجاحي

 أمي احملبوبة حسن العفة اليت تربياين بكل اجلهد واإلجتهاد 

 عسى اهلل أن يطول عمرمها 

 أخيت احلنونة عيدا رمحوايت

 أخي احملبوب حممد مصباح اليوسف

 ين إلمتام هذا البحثومن قد شجعين وساعد

 عسى اهلل أن يباركم يف الدارين
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 توطئة
محدا وشكرا هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا، من يهد اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، أشهد أن ال إله إالّ 

ّم صل وسلم وبارك على سّيدنا حمّمد الفاتح ملا اهلل وأشهد أّن حممدا عبده ورسوله. الّله
أغلق واخلامت ملا سبق والناصر احلق باحلق واهلادي إىل صراطك املستقيم صلّى اهلل عليه 

 وعلى آله وأصحابه حّق قدره ومقداره العظيم.

ال كلمة إاّل كلمة الشكر هلل عّز وجّل على نعمه حىت متت  هذا البحث حتت 
جنازي يف فيلم كرتون الفأرة الصغرية اليت كانت أمرية" )دراسة حتليلية العنوان "الفعل اإل

الستيفاء شروط اإلختبار النهائي للحصول على درجة البكالوريوس يف قسم تداولية( 
اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

لبحث َل يكن كامال إاّل بفضل اهلل وبعون اهلل ومبساعدة . وطبعا إلمتام هذا اماالنج
 بعض الناس. فلذالك تقدم الباحثة الشكر والتقدير على:

موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، فضيلة مدير جامعة  -1
 .الدكتور عبد احلارس

 فضيلة عميدة كلية العلوم اإلنسانية، الدكتورة شافية. -٢
 لغة العربية وأدهبا، الدكتور حليمي.فضيلة رئيس قسم ال -3
 فضيلة مشريف يف إعداد هذا البحث، الدكتور عبد املنتقم اْلنصاري. -٤
 مجيع اْلساتيذ واْلستاذات يف قسم اللغة العربية وأدهبا. -5
 .٢015مجيع الزمالء يف قسم اللغة العربية وأدهبا يف مرحلة  -٦
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 مستخلص البحث
ازي يف فيلم كرتون "الفأرة الصغرية اليت كانت أمرية" على نظرية . الفعل اإلجن٢019. الليلية، شرفة

لعلمي. قسم اللغة العربية سريل )دراسة حتليلية تداولية(. البحث ا
، كلية العلوم اإلنسانية، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية وأدهبا

 .احلكومية، ماالنج
 : د. عبد املنتقم اْلنصاري.   املشرف

 .: التداولّية، اْلفعال الكالمية ، الفعل اإلجنازي ، فيلم  رئيسيةالكلمات ال

بشكل عام ، بالطبع أن يكون هناك أفعال كالمية يف التواصل. ويف اْلفعال الكالمية 
سؤال ضمين، جوابه ال جيب على شكل صحيح وفقا للقواعد اللغوية لكّن التواصل باستخدام 

ع ى الذي سينقله املتكلم. ومن اْلفعال الكالمية فعل إجنازي اللغة. ويف اْلفعال الكالمية متثل امل
وهو غالبا حيدث يف التواصل، كما هو يف احملادثات بالفيلم. يف فيلم كرتون "الفأرة الصغرية اليت  

 كانت أمرية" هناك حمادثات حتتوي على الفعل اإلجنازي. 

، التعبريات، عالنياتاإل، اإلخبارياتالفعل اإلجنازي إىل مخسة أنواع:  سريليقسم 
. لذلك، يهدف هذا البحث معرفة أنواع اْلفعال اإلجنازية ومعانيها يف فيلم  اإللزاميات، و التوجيهات

هذا البحث حبث كيفي وصفي، ْلّن املوضوع فيه أفعال  .كرتون "الفأرة الصغرية اليت كانت أمرية"
 كالمية يف احملادثة بالفيلم.

ستخدمة يف هذا البحث هي مالحظة وكتابة. أما نتائج هذا أّما طريقة مجع البيانات امل 
  ٢5التعبريات كالما،   3اإلعالنيات كالما،   10اإلخباريات ( أنواع الفعل اإلجنازي: 1البحث: 

: ( اإلخباريات1) ( معاين الفعل اإلجنازي:٢، كالما.  ٦، اإللزاميات كلم  1٨التوجيهات ، كلم
( 3.)وهو بالعمل اجلديد إنشاء أشياء جديدة :النياتاإلع( ٢، التقرير، التأكيد.)لبيانا

( 5اْلمر،االقرتاح ، الطلب.) التوجيهات:( ٤.)، الفرحوى، اإلنتقاداملدح، الشك: التعبريات
 الوعد. اإللزاميات: 
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 Pada umumnya, dalam berkomunikasi pasti terdapat peristiwa tindak tutur. 

Dalam tindak tutur memberi sebuah pertanyaan tersirat, yang jawabannya bahwa 

seseorang tidak harus membuat kalimat yang benar atau menyusun ujara-ujaran 

yang sah menurut tata bahasa, namun mereka berkomunikasi dengan 

menggunakan bahasa. Dan dalam tindak tutur ini mewakili makna yang akan 

disampaikan oleh si penutur. Salah satu macam tindak tutur adalah ilokusi, tindak 

tutur ilokusi sering terjadi dalam sebuah percakapan. Salah satunya yaitu seperti 

tindak tutur ilokusi dalam percakapan sebuah film. Dalam film yang berjudul “Al-

fa’rotu As-shoghirotu Allati Kanat Amiroh” ini didapatkan percakapan-

percakapan yang mengandung tuturan ilokusi, yang mana Searle membagi jenis 

tindak tutur ilokusi menjadi lima yaitu: Asertif, Direktif, Komisif, Ekspresif, 

Deklarasi. Oleh karena itu, dalam Penelitian ini peneliti mendeskripsikan jenis 

dan maksud tindak tutur ilokusi pada film kartun tersebut. 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, karena objek 

penelitian ini berupa tuturan percakapan yang ada di dalam film kartun. 

Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

simak dan catat. Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk memahami tindak 

ilokusi yang ada dalam film kartun. Dengan itu, tujuan penelitian ini yaitu sebagai 

suatu pemahaman terhadap penggunaan tindak tutur ilokusi yang ada dalam 

percakapan yang dilakukan penutur serta lawan tuturnya didalam film.  

 Adapun simpulan dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan 60 tuturan 

yang mengandung tindak tutur ilokusi. Dari 60 tuturan tersebut dapat 

dikelompokkan sebagai berikut: Asertif terdapat 10 tuturan, Deklaratif terdapat 3 

tuturan, Ekspresif terdapat 25 tuturan, Direktif terdapat 17 tuturan, dan Komisif 

terdapat 6 tuturan. 
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ABSTRACT  

Lailiyah, Syarofatul. 2019. Illocutionary Act in The Cartoon Film “Al-fa’rotu 

As-shoghirotu Allati Kanat Amiroh” (Pragmatics). Thesis. Arabic 

Literature Department. Faculty of Humanities. Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang 

The Supervisor: Dr. Abdul Muntaqim Al Anshory  

Keywords: Pragmatics, Speech act, Illocutionary, Film 

Commonly, speech acts always exist in the communication. In this case, 

speech acts give the implicit question in which the receiver should not generate 

the sentences or arrange the utterances in grammar. However, they communicate 

using the language and the speech acts represent the meaning that will be uttered 

by the speakers. One of the speech acts kind is illocutionary, illocutionary 

frequently happens in the conversation. One of the example is illocutionary act 

happened in the film’s dialog. There are some conversations which consist 

illocutionary in the film entitled “Al-fa’rotu As-shoghirotu Allati Kanat Amiroh”. 

From that case, Searle divides the illocutionary acts into five, those are: Assertive, 

Directive, Comissive, Expressive, and Declarative. Therefore, this study describe 

the kinds and the meaning of the illocutionary acts existing in the film. 

The study is qualitative descriptive study because the object of the study is 

the utterances which existed in the cartoon film. As for the method used to collect 

the data, the researcher used gathering and noting method. The researcher tried to 

understand the illocutionary acts produced in the cartoon film. From that case. 

This study aimed to understand the use of illocutionary acts produced in the 

dialog between speakers and the receivers in the film.  

In conclusion,  the researcher found 60 utterances which consist of the 

illocutionary act. From those 60 utterancess, it can be classified as: Assertive (10 

utterances),  Declarative (3 utterances),  Expressive (25 utterances), Directive (17 

utterances),  and Commisive (6 utterances).  
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث -أ
بعضه إىل بعض. وهم يتواصلون يف  فيحتاجما عاش اإلنسان ضنكا بنفسه 

اللغة ويتعاملوا. وكانت اللغة وسيلة مهمة عند التواصل، ْلن بدون احلياة ليتعارفوا 
اللغة ظاهرة منطقية نشأت بني اجملتمع . فاْلخرينلن يدرك الشخص غاية 

 واستلزمت أنفسهم إليها. 
جتماعية أن اللغة من عمل مكتسب فيه تبادل اْلفكار ظاهرة القد عرفنا يف 

والعواطف بني أفراد مجاعة ويعرب ما يراد أن يبلغه إىل املستمع كي يفاهم بينهم 
اجملتمع كي يعرف  (. وبذلك أمهية عملية التواصل يف٤، ص. ٢00۹)حبر الدين، 

ووسيلة  بعضه ببعض ويفاهم بينهم عن ما قد يعربه، واللغة تكون وسيلة يف ذلك.
للتعبري اللغة هي الكالم. وستقع التعبري بالكالم يف اإلنسانية عندما أن حتديد 

 انان أن يتفامها باللفظ أمر عسري.الوقت الذي استطاع فيه إنس
(أصبح مفهوم ٢003يقال بلخري ) م.وبالطبع أن التواصل يرتبط بفعل الكال

الفعل الكالمي نواة مركزية يف كثري من اْلعمال التداولية، واملؤسسة اْلول هلذه 
النظرية الفيلسوف اإلجنليزي "أوستني" فهو يرى أّن وظيفة اللغة اْلساسية ليست 
إيصال املعلومات والتعبري عن اْلفكار فقط، إمنا هي مؤسسة تتكفل بتحويل 

ل اليت تصدر ضمن معطيات سياقية إىل أفعال ذات صيغة اجتماعية )عبد اْلقوا
 (۹۹، ص. ٢01٤السالم، 

نظرية أفعال الكالم عند أوستني هي حني عمد إىل توجيه الفلسفة إىل 
دراسة اللغة بوصفها الوسيلة املثلى لوصف العام. وبذلك صار يسريا لديه أن 

)اإلستفهام، اْلمر التعجب( بكوهنا حيكم على كل اجلمل ما عاد اجلمل الطلبية 
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صادقة أو كاذبة، وفق مطابقتها حملك وصف العاَل، أما حني ال تقوى على 
 (٤٤ذلك الفعل فهي كاذبة)مصطفى، ص. 

( أن بني التداويل وفعل الكالم عالقة وثيقة 1935وأشار فان ديك )
ث على رصينة، حيث بات فعل الكالم جوهر التداويل. ويرى فريث كأول من حي

دراسة اخلطاب أن سياُ الظروف ال بّد أن يتحرى فيها أرباب اللغة، ْلن دراسة 
اللغة وعملها تقوم خفي الظروف، أو بعبارة أخرى َل تكن دراسة اللغة إال بلمح 

 (٦0، ص. ٢01٢)جاجاسودرما،  سياُ الظروف
وقد احتل جون سريل موقع الصدارة بني أتباع أوستني ومريده، فلقد أعاد 

ناول نظرية أوستني وطّور فيها بعدين من أبعادها الرئيسية مها: املقاصد ت
واملواضعات. وبالفعل َمكننا اعتبار اْلعمال اللغوية واجلمل اليت أجنزت بواسطتها 

، ص. ٢003روبول، موشالر، وسيلة تواضعية للتعبري عن مقاصد وحتقيقها )
33)  

ني مفهوم القصد إذ يعده هدف وربط سريل بني اْلفعال اإلجنازية وقوهتا وب
(، فعده الوحدة illocutionary actالعملية برمتها، وحدد مفهوم الفعل اإلجنازي )

الصغرى لالتصال اللغوي، وحدد مفهوم القوة اإلجنازية يف تأثر املتلقى بدليل القوة 
اإلجنازية، وهو الذي يبني نوع الفعل اإلجنازي الذي يؤدي بالنطق من خالل نظام 

ملة، أو النرب، أو التنغيم، أو عالمات الرتقيم يف اللغة املكتوبة، أو صيغة الفعل، اجل
  (10٤، ص. 1۹71ظاظا، أو الفعل اْلدائي )

هو فعل الكالم الذي حيتوي دفعة لفعل شيء بنطق شيء  يجناز فعل اإلفال
روحة داخل الكالم أخر. وهذا الفعل مثل املعاهدة، الصفقات، واْلسئلة املط

فمن البيان السابق، عرفنا صعوبة حتقيق فعل  (٦7، ص.٢015ينطا، )رومس
اإلجناز مما يسبقه تعيني املتكلم واملخاطب على التوايل، مىت وأين يوجد الكالم، 
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، ص. ٢011وغريها. ومن مث، تثبت أن اإلجناز صفوة يف فهم الكالم )وجيانا، 
٢٤) 

سريعا. وأصبح  فمن املعلوم، يف يومنا هذا تطور التكنولوجي رشيقا
التكنولوجي شيئا جسيما وجزءا ال يتجرأ من حياتنا اليومية. ومن إحدى التطورات 
التكنولوجية هي كيان اْلفالم. وجود اْلفالم يتسرب إىل صدور اجملتمع مع كل 
متعة التكنولوجي فيها وتؤثرهم ْلخذ الرسالة فيها وتظل وسيلة التواصل بينهم 

وجه املشاهدين. عالوة على ذلك، فاْلفالم هلا وظيفة  بإمكاهنا يف تبليغ الرسالة
لتنمية الثقافة، الرتبية، وترقية املعارف، وزيادة املعلومات، وتوفري التسليات لدى 

 .اجملتمع

ولقد تبني أن اْلفالم من إحدى الوسائل التواصلية اليت تستوعب احملادثات 
أخذت الباحثة موضوع أو حادثة اْلفعال الكالمية. وانطالقا من هذه كلها، 

البحث من حمتويات الفيلم خاصة حول الكالم فيه. وَمكن معرفة أغراض الفيلم 
ومقاصده إذا بلغ وجتود الكالم واحلوار بني اْلشخاص فيه. وسبب اختيار الفيلم  

كموضوع البحث ْلن جبانب وظيفته للتسلية، فالفيلم أيضا يكون وسيلة تعليمية 
اهدة اْلفالم سنتعمق معرفتنا حول استيعاب اللغة وفقا عرب احملادثات فيه. فبمش

 .بسياُ الكالم فيها

واختارت الباحثة فيلم "الفأرة الصغرية اليت كانت أمرية" كموضوع البحث 
ْلنه جيلب رغبة املشاهدين بتوفري القيم االجتماعية عند أسرة الفالح الصغرية اليت 

الفيلم بفعل اإلجناز، وحيث الباحثة تسكن يف الغابة. عالوة على ذلك، امتأل هذا 
مبوضوع "الفعل اإلجنازي يف فيلم كرتون "الفأرة الصغرية اليت   للقيام هبذا البحث

 كانت أمرية" على نظرية سريل.
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 أسئلة البحث -ب
 كما قد ذكرت الباحثة خلفية البحث السابقة، فوجدت أسئلة البحث كما يلي:

 "الفأرة الصغرية اليت كانت أمرية"؟ ما أنواع الفعل اإلجنازي يف فيلم كرتون -أ
ما املعاين من الفعل اإلجنازي يف فيلم كرتون "الفأرة الصغرية اليت كانت  -ب

 أمرية"؟
 

 أهداف البحث -ج
 أهداف البحث املناسبة بأسئلة البحث السابقة، فهو كما يلي:

 ملعرفة أنواع الفعل اإلجنازي يف فيلم كرتون "الفأرة الصغرية اليت كانت أمرية". -1
ملعرفة املعاين من الفعل اإلجنازي يف فيلم كرتون "الفأرة الصغرية اليت كانت  -2

 أمرية".
 

 أهمية البحث -د
 أمهية البحث ينقسم إىل قسمني مها: أمهية نظرية وأمهية تطبيقية.

 أمهية نظرية -1
لزيادة العلوم واملعرفة عن نظرية اْلفعال الكالمية وخاصة يف الفعل  -أ

 اإلجنازي
ت يف فهم اْلفعال الكالمية خاصة يف الفعل اإلجنازي لزيادة املعلوما -ب

 يف فيلم كرتون "الفأرة الصغرية اليت كانت أمرية".
 أمهية تطبيقية -2

يستطيع أن يكون هذا البحث صورة للباحثني املستقبلني الذين يبحثون  -أ
 عن الدراسة التداولية خاصة يف املبحث الفعل اإلجنازي.

  .يف البحوث العلمية يف املستقبل وليكون هذا البحث مصدرا ومرجعا  -ب
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 حدود البحث -ه
قد عرفنا أّن مباحث اْلفعال الكالمية واسعة. و قامت الباحثة يف هذا 
البحث حلد البحث يف  حتليل اْلفعال الكالمية خاصة يف الفعل اإلجنازي عند 
سريل يف احلوار بفيلم كرتون "الفأرة الصغرية اليت كانت أمرية". و أما الفعل 

ازي عند سريل هناك مخسة أنواع: اإلخباريات، التوجيهات، اإللزاميات، اإلجن
 التعبرييات، اإلعالنيات.

 

 تحديد المصطلحات -و
التداولية: دراسة إنتاج املتكلم فعال تواصليا أو فعال كالميا يف إطار موقف   -1

كالمي ملموس وحمدد وفهمه أو تفسريه ، يتجلى أثر نظرية االتصال يف 
 (٢1، ص.٢013واصل وقناته وسياقه )عكاشة، دراسة طرىف الت

الفعل اإلجنازي: احلدث الذي يقصده املتكلم لتبليغ أو ليخرب شيئ والقيام   -2
 (٢3، ص.٢011بشيئ )وجيانا، ورمحدي، 

نظرية سريل: على نظرية سريل أّن اْلفعال الكالم هلا ثالثة أنواع الفعل الذي  -3
(، الفعل locutionary act) َمكن أن تتحقق املتكلم وهي: الفعل الللفظى

( )وجيان، perlocutionary act(، الفعل الناتج )illocutionary actاإلجنازي )
( أّن سريل ينقسم الفعل ٢010(. وزاد خري )٢1، ص.٢011ورمحدي، 

، (assertiveاإلخباريات)اإلجنازي إىل مخسة أنواع ،كما يلي: 
، (expressive)، التعبريات(commisive(، اإللزاميات)directiveالتوجيهات)

   (37، ص. ٢017( )غاوين، declarativeاإلعالنيات )
فيلم: فيلم كرتون "الفأرة الصغرية اليت كانت أمرية" قد يبث هذا الفيلم يف  -4

(، هذا الفيلم يقص عن شاب الذي يبحث حبيبته youtubeشبكة الدولية )
 تكون أمرية.فوجدها يف غابة واسعة حيوان صغرية وهي الفأرة اليت 
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 الدراسات السابقة -ز

( موضوع: كرتون أوبني إبني عند نظرية أوستني ٢015قانعة السعادة ) -1
وسرييل )دراسة حتليلية تداولية(، البحث اجلامعي، قسم اللغة العربية وأداهبا،  

كلية العلوم اإلنسانية، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
 ماالنج.

تخدمت الباحثة منهج الوصفي والبحث من البحث يف هذا البحث اس
الكيفي، مصادر البيانات مأخوذة من كرتون أوبني إيبني، وطريقة مجع 
البيانات بطريقة وثاقية. ونتائج من هذا البحث هي على نظرية أوستني يف 
فيلم كرتون فيه: اْلفعال التعبريي مخسة وعشرون كالما، اْلفعال غري 

ن كالما، قوة اْلثر ستة كالما، اجلملة الكونيستتفية التعبريي ثالثة وعشرو 
ثالثة وعشرون كالما، اجلملة اْلدائية واحد وثالثون كالما الذي يتكون 
على الفرديكتفية مثانية كالما، التدريبية ثالثة عشر كالما، الكومسيفية ثالثة 

ريل كالما، السلوكية كالم واحد، والتفسريية سبعة كالما، وأما على نظرية س
فيه اْلفعال غري التعبريي: اإلخباريات اثنان وثالثون كالما، التوجيهات 

مثانية كالما، التعبريات إثنا عشر كالما، اإللزاميات أربعة كالما، اإلعالنيات  
كالم واحد. و وجدت الباحثة وجه الشبه واإلختالف بني نظرية أوستني و 

ئية هي اجلملة اليت تشتمل سريل، أّن نظرية أوستني تتعمق يف اجلملة اْلدا
عليها الداء، أي ما يقال املتكلم وهو ما يفعل وبالعكس. وأما على نظرية 
سريل تتعمق يف اْلحداث الكالمية غري التعبريي. و بذالك أّن نظرية سريل 
أعمق و أشرح من نظرية أوستني ْلنه يوزع كل الكلمات على وظائف 

 التسمية واملصطلحة، لكنهما املتنوعة. وأما وجه اإلختالف بينهما يف
 متكامل بينهما.       
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موضوع: اْلفعال الكالمية يف فيلم كرتون "القط ( ٢017بيال فريونيكا ) -٢
الضائع" )دراسة حتليلية تداولية(، البحث اجلامعي، قسم اللغة العربية 
وأداهبا، كلية العلوم اإلنسانية، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

 ة ماالنج.احلكومي
يف هذا البحث وجدت الباحثة أسئلة البحث هي ما الكلمة اْلفعال 
الكالمية )الفعل اإلجنازي( يف فيلم كرتون "القط الضائع"، ما نوع الفعل 
اإلجنازي يف فيلم كرتون "القط الضائع". استخدمت الباحثة البحث الكيفي 

الفعل  3٦ة باملنهج الوصفي. و نتائج من هذا البحث هي: حصلت الباحث
اإلجنازي من اْلفعال الكالمية ، ومنه: اإلخباريات ستة عشر كالما، 
التوجيهات أربعة كالما، التعبريات مخسة عشر كالما، اإللزاميات كالم 

 واحد، و اإلعالنيات ال يوجد فيه. 
موضوع: اْلفعال الكالمية يف فيلم كرتون ( ٢017فيال عثمانيج عوليدا ) -3

البحث اجلامعي،  السحري )دراسة حتليلية تداولية(. عالء الدين واملصباح
قسم اللغة العربية وأداهبا، كلية العلوم اإلنسانية، جامعة موالنا مالك إبراهيم 

  اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
يف هذا البحث وجدت الباحثة أسئلة البحث هي ما معاين اْلفعال 

لسحري"، وما أنواع اْلفعال الكالمية يف فيلم كرتون "عالء الدين واملصباح ا
الكالمية يف فيلم كرتون "عالء الدين واملصباح السحري". هذا البحث 
الكيفي استخدمت الباحثة املنهج الوصفي، وطريقة حتليل البيانات منها: 
ختفيض البيانات، عرض البيانات،ونتائج البحث. ونتائج من هذا البحث 

ة يف فيلم كرتون عالء الدين هو: حصلت الباحثة معاين اْلفعال الكالمي
واملصباح السحري، كما يلي: اإلخباريات كالمني بالتعبري، التوجيهات 

باْلمر مخسة عشر كالما، التوجيهات باإلذن كالم واحد، التعبريات باملدح  
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كالمني، التعبريات بالعفو كالم واحد، التعبريات بالشكر كالم واحد، 
 عالنيات بالوعد كالم وا حد. اإللزاميات بالوعد ثالثة كالما، اإل

اْلعمال اللغوية عند سريل يف تغريد  موضوع: (٢01٨عنة، غ ى حلمة ) -٤
. حبوث اْلطروحة. قسم اللغة العربية وآداهبا.  محدان بن حممد على التويرت

كلية العلوم االنسانية. جامعة موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية 
 ماالنج. 

هي أّن أنواع اْلعمال اللغوية عند سريل يف التغريد  نتائج من هذا البحث
محدان بن حممد على التويرت هناك مخسة عشر من اإلخباريات، عشرة من 
التوجيهات، عشرون كالما من التعبريات، مخسة كالما من اإلعالنيات. 
فبذلك، كتب محدان بن حممد تغريده يف التويرت معظمه باستخدام اْلعمال 

 اللغوية. 
أن نعرف الدراسات السابقة، وجدت الباحثة املساوة و االختالف بني بعد 

الدراسات السابقة والبحث الذي ستبحث الباحثة وجه التساوي يف مبحث 
اْلفعال الكالمية. ويكون هذا البحث خمتلفا بالدراسات السابقة ْلّن الباحثة 

ة اليت كانت ستبحث يف الفعل اإلجنازي موضع البحث فيلم كرتون "الفأرة الصغري 
 أمرية".  
 

 منهجية البحث -ح
 نوعية منهج البحث  -1

لبحث من حيث نوعه، هذا البحث حبث كيفي. والبحث الكيفي هو ا
الذي يهدف إىل فهم ظاهرة ما يتعرض موضوع البحث مثل سلوك، 

(. أما يف هذا البحث ٦، ص. ٢01٦احساس، تشجيع، والفعل )مولييوع، 
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ل الكالم عند سريل وهو الفعل اإلجنازي يف يقصد لفهم الفعل بنظرية اْلفعا
 فيلم كرتون "الفأرة الصغرية اليت كانت أمرية".

يف هذا البحث استخدمت الباحثة املنهج الوصفي، وهو البيانات اليت و 
مولييوع، ) مجعت الباحثة هي من كلمة أو كالم، صورة، و ليس من اْلرقام

اهر اللغوية يف فيلم  (. يعين أّن هذا البحث يوصف املظ11، ص. ٢01٦
كرتون "الفأرة الصغرية اليت كانت أمرية"، وهبذا املنهج الوصفي تصور 
البيانات اليت تدل على اْلفعال الكالمية عند سريل وهو اْلفعال اإلجنازية 

 وأنواعه. 
     

 مصادر البيانات -2
أما مصادر البيانات يف هذا البحث فهي تتكون على البيانات اْلساسية 

 ية:والثانو 
 البيانات اْلساسية،وهي فيلم كرتون "الفأرة الصغرية اليت كانت أمرية". -٨
البيانات الثانوية، وهي من كتب و الدراسات السابقة اليت تتعلق  -9

بالتداولية وتبحث عن النظرية اْلفعال الكالمية خاصة يف الفعل 
ية اإلجنازي، منها: كتاب النظرية الربامجاتية اللسانية )التداولية(، نظر 

 اْلفعال الكالمية يف ظل جهود أوستني، وغري ذلك.
 

 طريقة جمع البيانات -3
بعد أن نعرف مصادر البيانات يف هذا البحث، ستجمع الباحثة البيانات 

 بطريقة ما يلي:
حتميل فيلم كرتون "الفأرة الصغرية اليت كانت أمرية" من شبكة الدولية  -أ

(youtube.) 
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 ة اليت كانت أمرية".مشاهدة فيلم كرتون "الفأرة الصغري  -ب
تعيني الفعل اإلجنازي على فيلم كرتون "الفأرة الصغرية اليت كانت  -ج

 أمرية".
حتليل أنواع الفعل اإلجنازي على فيلم كرتون "الفأرة الصغرية اليت كانت  -د

 أمرية". 
 

 طريقة تحليل البيانات -4
قد مجعت الباحثة البيانات اْلساسية والثانوية مث بعد ذلك ستحلل 

ثة البيانات، والطريقة اليت تستخدم الباحثة هي طريقة عند ميلس الباح
( أّن حتليل البيانات يف البحث 1۹٨٤وهوبرمان. قال ميلس وهربمان )

الكيفي يتم بتعامل ومستمر حىت تكون البيانات تامة. وهي خبطوات كما 
 يلي: 

ز ختفيض البيانات: تلخيص البيانات، إختيار اْلشياء اْلساسية، والرتكي -أ
يف اْلمور املهمة، والبحث عن املواضيع، وتصميم البيانات 

 . والطريقة كما يلي:(۹٢ ، ص.٢015)سوغيونو، 

تعيني من حوار يف فيلم كرتون "الفأرة الصغرية اليت كانت أمرية"  -1
 اليت تشتمل على اْلفعال الكالمية خاصة يف الفعل اإلجنازي.

ريل يف فيلم كرتون حتليل البيانات أنواع الفعل اإلجنازي عند س -٢
أنواع: "الفأرة الصغرية اليت كانت أمرية". وهناك مخسة 

، التوجيهات (assertive/representativeاإلخباريات )
(directive( اإللزاميات ،)commisive التعبريات ،)
(expressive)( اإلعالنيات ،declarative.) 
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ريل يف فيلم  حتليل املعاين الكالم من أنواع الفعل اإلجنازي عند س -3
 كرتون "الفأرة الصغرية اليت كانت أمرية".

عرض البيانات: عرض البيانات بطريقة وصف قصري و جتمع البيانات  -ب
بني عالقة الفئات، ولكن يف البحث الكيفي معظمه بالنص السردي 

 (۹5 .، ص٢015)سوغيونو، 

نتائج البحث: يف هذه اخلطوة ستسنتج الباحثة هذا البحث. استنتاج  -ج
حث وحتققه وبذلك ستجد وتعرف إجابة من أسئلة البحث الب

 (۹۹ ، ص.٢015)سوغيونو، 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1٢ 
 

 الثاني بابال
 اإلطار النظري

 تعريف التداولية -أ
انضباط العلمي ليس فيه تعليم اللغة داخليا، بل تعليم خاريا هو تدريس  هي

)وجيانا،  ائيةاللغة على جانب املع ى مرتبطا بالسياُ و قصد املتحدث و املعاين الثن
( أّن التداولية يدرس فيه ٢0، ص. ٢013رأى عاكشة )(. 5، ص. ٢011

العالقة بني النشاط اللغوي يف مستخدمه وطريقة استخدام العالمات اللغوية يف 
و فيها درس أيًضا عوامل التواصل اخلطاب، وسياُ ومنط املكان الذي يؤدي فيه.

تخدامها يف اْلمناط التفاعلية، وكيف الناجح وحبث استخدام اللغة يف اخلطاب واس
 .يستخدم الناس اْلدلة اللغوية عند التحدث

. ظهر هذا التداوليةتشارلز موريس، هو عاَل اللغة الذي أطلق مصطلح 
املصطلح عند تصميم أنظمة سيميائية )علم العالمات( قام بتدريسها تشارلز آر 

هي فرع  التداوليةملستخدم. وهذه هلا عالقة بني العالمة وا التداوليةبريس. لذالك  
، علم لغة يشرح فيها language in useهي التداوليةيقال أن  .من علم السيميائية

مع ى الكالم يف مواقف معينة. من هذا الواقع،  َمكن فهم  على خصائص اللغة، 
 (.71، ص. ٢01٢مثل كيفية استخدام اللغة يف التواصل  ) جاجاسودرما، 

 هلا النقاط التالية:   التداولية( أيضا يقول أن تعريف ٤، ص. ٢010الصرف )
دراسة استخدام اللغة، وكيفية استخدام اللغة يف التواصل، أو مبادئ  -1

استخدام اللغة ، أو تعليم ظاهرة اللغة من قبل نظر العالمات العملية، أو 
 .خصائص االستخدام، أو حبث النظريات املناسبة املتعلقة باستخدام اللغة
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عالقة بني اللغة والسياُ، والظرف اليت تستخدم فيها اللغة، والقياس ال -٢
االجتماعية اليت تنظم الكالم، أو الدراسات اللغوية مع الرتكيز على 
املستخدمني وسياُ هذا االستخدام كمراجع أو وقائع أو قواعد اللغة، 

فة يف استخدام اللغة يف السياُ، والتفسريات اللغوية املختل التداوليةتبحث 
 السياُ.

كيفية اإلكتشاف على الغرض املتكلم، وهو دراسة املع ى أو قصد املتكلم  -3
حىت َمكن  اإلستفهام اللغة بشكل طبيعي، أو أي شيء مرتبطا بعالقة 

 .الظرف املتلقي اْلكثر عمومية

هذا يعين أن مجيع الظواهر النفسية واالجتماعية تظهر يف استخدام   -٤
 يوجد ظاهرة اللغوية على أي مستوى زاريا من العالمات، و أيًضا أنه ال

نظر التشاور، أى دراسة العالقة بني اْلنشطة اللغوية وحتليل الكالم 
 .ووظائف الكالم

 :عند اللغويني التداوليةتعريف 
هي دراسة  التداولية( أن ٢015:5٨( يف رومسيانتو )1995:5اعترب ماي ) -1

غة. وليس من علم الذى اللغة كما يظهر يف العالقة مع مستخدمي الل
هي  التداوليةيدرس اللغة يف حد ذاته و أيضا ليس كما يدرسها اللغويون. 

العلم الذي يدرس اللغة كمستخدمة يف احلياة البشرية من حيث القيمة 
 احلقيقية، وْلغراض معينة مع وجود حدود ومجيع العوامل الداعمة.

 التداولية( أن ٢015:5٨( ىف رومسيانتو )٨-7، 1997اعترب ليفنصون ) -٢
هي دراسة العالقة بني اللغة والسياُ الذي يكون عليه شرح عن تعريف 
اللغة. وبالتايل لفهم استخدام اللغة، أيًضا يوجب علينا أن نفهم السياُ 

 الذي يالئم استخدام اللغة. 
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هي طريقة  التداولية( أن ٢015:5٨( ىف رومسيانتو )٢:٢001اعترب مورى ) -3
دام اللغة اليت حتدث يف سياقات معينة. حياول منهجية لشرح استخ

يف شرح ناحية املع ى من حيث السياقات اليت ال َمكن   يونالتداول
اإلكتشاف عليها من تعريف الكلمات أو الرتكيب كما أوضحت الدراسات 

 الداللية.
هي فرع من فروع علم اللغة  التداولية ( أن ا٢011:5اعترب ليج يف وجيانا ) -٤

خدام لغة متكاملة مع القواعد اليت تشمل علم اْلصوات و تفيض عن است
 التشكل و بناء اجلملة  ودالالت.

 
 تعريف األفعال الكالمية -ب

أّول من اعترب نظرية اْلفعال الكالمية هو أوسنت، فيلسوف حتليلي. هبذه 
النظرية أنتجت أوسنت كتابًا بعنوان "كيف أداء اْلشياء بالكلمات؟".  جييب يف 

ه ال يوجب الناس  يف جعل مجل صحيحة أو تركيب كالم صحيح وفًقا تأليفه أن
، ٢017للعاقل، لكنهم يتواصلون مع بعضهم البعض باستخدام اللغة )غاوين، 

 (.3٤ص 
اْلفعال الكالمية اصطالحا ال يشري إىل فعل الكالم فقط، بل يشري إىل مجيع 

دث فيه النطق موقف التواصل، أي سياُ النطق مبا يف ذلك )املوقف الذي حي
ومن هو الناطق واملخاطب ومجيع التفاعالت الشفهية أو املادية اليت حتدث من 
قبل( و خصائص اللغويني الذين َمكنهم  اعطاء التربع يف مع ى التفاعل. يف 
حبث اْلفعال الكالمية هذا ال تركز على  النطق بقواعد حنوية أم ال، ولكنه تركز 

، ص. ٢01٦هداف التواصل اخلاصة به )إبراهيم، على جناح املتكلم يف حتقيق أ
37.) 
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يف اْلفعال الكالم ،جناح املتكلم يف تقدمي قصد النطق إىل املخاطب من 
هدف الذي جيب حتقيقه. ْلنه َمكن أن يكون ما يعنيه املتكلم خيتلف على ما 

( أوضح أنه فيما 15، ص. ٢011فهم املخاطب من نطقه. لذالك )وجيانا، 
ع املعاين اليت َمكن التعبري عنها بعدة جوانب واليت جيب يف إطار يتعلق بأنوا 

 الدراسات التداولية على الدوام. هذه اجلوانب هي:
 املتكلم واملخاطب -1

فكرة املتكلم واملخاطب هلذا اخلطاب أيًضا يتضمن املؤلف والقارئ إذا 
هي  ترتبط بوسيلة الكتابة اتصاليا. واجلوانب املتعلقة باملتكلم واملخاطب
 العمر و اخللفية االجتماعية و االقتصادية واجلنس ومستوى اْللفة وإخل.

 سياُ النطق -٢
سياُ النطق البحث اللغوي هي سياُ يف مجيع اجلوانب املادية أو 

سياُ املادي سياُ  التنظيم االجتماعية واثقا للكالم املعين. يسمى 
(contextأما سياُ اإلعدادات االجتماعية يسمى بالسيا ،) كذلك. يف ُ

 backgroundالتداولية، أن السياُ يف احلقيقة  هو كل اْلساس املعرفة  )

knowledge.اليت يتم فهمها مًعا املتكلم واملخاطب من قبل ) 
 غرض النطق -3

أنواع النطق اليت يعرب عنها املتكلم تكون بالقصد والغرض. يف هذا 
نفس النية. يف الصدد، َمكن استخدام أنواع النطق خمتلفة للتعبري عن 

 التداولية أن الكالم هو من نشاط املنحى للقصد.
 النطق كنوع من فعل أونشاط -٤

عندما تعاجل التداولية عناصر اللغة ككيانات جمردة، مثل اجلملة يف 
الدراسات النحوية واالقرتاحات يف الدراسات الداللية وغري ذلك. التداولية 

املعني. يف هذا الصدد، تتعامل تتعلق بفعل اللفظي اليت حتدث يف املواقف 
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التداولية اللغة مبستوى أكثر حتقيقا من القواعد اللغة . النطق ككيان يتضح 
 بوضوح املتكلم واملخاطب، والزمان واملكان النطق.

 النطق كاملنتج اللفظي -5
النطق املستخدم يف إطار التداولية، كما هو مذكور يف معايري املكان هو 

الكالمية. لذلك، فإن النطق الناتج هو شكل شكل من أشكال اْلفعال 
الفعل اللفظي. كمثل اجلملة  "هل شعرك طويل جًدا؟" َمكن تفسريها على 
أهنا سؤال أو أمر. يف هذه اجلملة يوجد اإلختالف اْلساسي بني اجلملة و 
النطق. واجلملة عبارة عن كيان حنوي كنتيجة للغة احملددة من خالل 

 ة. استخدامه يف مواقف معين
فيما يتعلق بالكالم، َميز أوسنت ثالثة أنواع من اْلفعال الكالمية على النحو 

 (:3٤، ص ٢017التايل )غاوين، 
  ( locutionary actالفعل اللفظى ) -1

(. وهو سهل the act of saying somethingهو فعل النطق إلعالن شيء )
تضمني سياُ لتنسيب يف حتديد عملية ْلن حتديدها َميل إىل التنفيذ دون 

النطق املضمن يف وضع النطق. يف فعل اللفظى، استخدم املفاهيم املتعلقة 
باقرتاحات اجلملة. يُنظر إىل اجلمل أو العبارات املنطوقية يف هذه احلالة على 
أهنا وحدة تتألف من عنصرين، مها املوضوع / املوضوع والتنبؤ والتعليق 

لفعل اللفظى دورًا أقل أمهية (. لذلك، ال َمثل ا٤، ص. 19٨7)نابابان، 
، 19٨٦من املنظور تداولية، وباخلصوص لفهم  اْلفعال الكالمية )باركر، 

 (.15ص. 
 (Ilocutionary actالفعل اإلجنازي ) -٢

الفعل اإلجنازي هو النطق الذى يعمل فيه ليقول شيًئا ما أو يبلغه، كما  
 (. فعلThe act of doing somethingَمكن استخدامه لفعل شيء ما )
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اإلجنازي من الصعب جدا لتحديد ْلنه جيب أواًل التفكري يف من املتكلم و 
املخاطب ومىت وأين حيدث فعل النطق وما إىل ذلك. لذلك تعترب فعل 

 اإلجنازي جزًءا أساسًيا يف فهم اْلفعال الكالمية .
من جزء اْلفعال الكالمية هو الفعل اإلجنازي. الفعل اإلجنازي هو فعل 

الذي حيتوي على القدرة لتنفيذ بعض اإلجراءات فيما يتعلق بقول  النطق
(. مثل الوعود أو An act of doing somethings in saying somethingsشيء )

، ٢013العروض أو اْلسئلة اليت مت الكشف عنها يف النطق . )رومسينتو، 
 (.٦7ص. 

  (perlocutionary actالفعل الناتج ) -3
يعرب عنه املرء وغالبا ما يكون له قدرة التأثري أو  الفعل الناتج هو نطق

التأثري قصدا أم ال بالنسبة ْلولئك الذين يستمعون إليه. تأثري أو قدرة هذا 
هو التأثري َمكن أن تنشأ بقصد أو  بغري قصد من قبل املتكلم. يهدف هذا 

( )وجيانا، The act of effecting someoneالفعل لتأثري على معارضه )
 (.٢٤، ص. ٢011

( إىل أن الفعل الناتج له 37، ص. ٢017و ذكر جومنغ  يف )غاوين، 
هدف يف  تأثري املخاطب. مبع ى آخر، َمكن أن يؤثر الفعل الناتج املخاطب 

 للقيام بشيء ما أو التأثري بشكل غري مباشر على املخاطب.
لقد ذكر أعاله، أن جهود أوسنت هي نقطة اْلوىل أو املعيار لتثبيت 

ظرية اْلفعال الكالمية. لكن سريل طور جهود وأفكار من نظرية أوسنت. ن
يف نظريته أوسنت، يتم سريل نظرية اْلفعال الكالمية، والذي كان سيناقشها 
فقط بشكل أعمق يف الفعل اإلجنازي اليت أصبحت موضوع فهم نظرية 

 أجزاء )جاداْلفعال الكالمية. يصنف سريل يف الفعل اإلجنازي إىل عدة 
 ٨، ص. ٢01٤الكرمي، 
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 نظريّة جون سيرلى فى األفعال الكالمية -ج
جون سريل هو فيلسوف أمريكي أو تابع أو معلم ْلوسنت. يعيد تفسري نظرية 
أوسنت ويطور بشكلني عن شكل الرئيسية، ومها: اْلهداف واملراجعات. َل يهتم 

من الكالم. سريل باْلفعال املتضمنة يف الكالم ما، وشكك يف وجود تأثري أفعال 
لذلك، بعد مراجعة النظرية أوسنت، حاول سريل أن يكمل نظرية أوسنت السابقة، 

، ٢01٤أي بتطوير نظرية النطق ْلوسنت اخلاص يف الفعل اإلجنازي )جاد الكرمي، 
 (.٨9-٨٨ص. 

رأي جون سريل أن تعريف اْلفعال الكالمية قد تطور بتطور كبري لتشمل كل 
اجلمل يف اللغة هلا إجنازات )أهداف( ولكن هذه  الكالم يف النطق. أن مجيع

اْلهداف خمتلفة ، على الرغم من أهنا يف شكل مجلة أخبار )اخلربية( أو الفكر 
)إنشائية(. لذلك ، لتحقيق هذه اْلهداف ، َمكن رؤية معظم الوظائف أو 

 (.٤، ص. ٢010أهداف اللغة عند استخدام احملتوى )الصراف، 
جنازي هي وحدات صغرية يف التواصل اللغوي. وأن قوة ذكر سريل أن الفعل اإل

كلمات هي هدف. وذكر أن الفعل اإلجنازي اليت يتحدث هبا   اإلجناز يف تقدمي ال
املتكلم يف مجل معينة مع تركيب معينة تشري إىل نوايا معينة، مثل اْلمر والنهي، 

  (.٨9، ص. ٢01٤وغري ذلك )جاد الكرمي، 
 ق إىل مخسة أقسام كما يلي: قسم سريل اْلفعال النط 

 (Assertiveاإلخباريات )  -1
 وظيفة للبيان أو التأكيدالفعل اإلجنازي له  هي اإلخباريات

وع من نوع الفعل اإلجنازي (. هذا الن7٤، ص. ٢01٢)جاجاسودرما، 
أو تتحمل  وهي مرتبطة حبقيقة املقرتحات اليت مت التعبري عنهامقرتحة 

 إلجنازي اإلخباريات عادة تكون بشكل. يف الفعل ابالصدُ والكذب
 (.1٦٤، ص. ٢015والتعبري عن آرائ وإعداد التقارير )ليج، التعبري 
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الذي يعترب على ما يعتقد املتكلم للقضية أم  اإلخباريات مبا يف ذلك نوع
ال. التعبري حقيقة وتأكيد وخالصة ووصفية. عندما يستخدم املتكلم خطابًا 

طابقة الكلمات مع العاَل )معتقداهتم( )يويل، متثيلًيا، يقوم املتكلم مب
(. ويعترب هذا الفعل مبثابة بيان أو تأكيد أو طلب 9٢، ص. ٢01٤

 (.7٤، ص. ٢01٢)جاجاسودرما، 
 (Declarativeاإلعالنيات ) -2

نوع الفعل اإلجنازي الذي يغري العاَل بالكالم، عند  اإلعالنيات هي
، ص. ٢01٤،  َل بالكلمات )يوليغري العا اإلعالنياتاستخدام هذا النوع 

(. وهو فعل الكالم الذي يغري اْلحداث أو اْلحوال )جاجاسودرما، 9٢
(. وهذا النوع له قصد ملتكلم يف إنشاء أشياء جديدة 7٤، ص. ٢01٢

 (.37، ص ٢017)احلالة، والظروف، وما إىل ذلك( )غاوين، 
ملقرتحات هذا سوف يتفق بني حمتويات ا اإلعالنياتإن جناح يف تنفيذ 

والواقع، مثل االستقالة والتعميد وإطالُ اْلعمال وإعطاء اْلمساء وفرض 
العقوبات والنبذ / التخلص وما إيل ذلك. أوضح سريل أن هذه اْلفعال 

من فئة اْلفعال الكالمية اخلاصة جًدا، ْلن هذه اْلفعال يتم  اإلعالنيات
للقيام بذلك  تنفيذها عادًة بواسطة شخص الذي يشتغل يف إطار مؤسسة

 (.1٦٤، ص ٢015)ليج، 
 (Expressive)التعبريات  -3

نوع من الفعل اإلجنازي الذي يوضح شيًئا ما يشعر به  التعبريات هي
املتكلم أو حيدثون به. يعترب الفعل اإلجازي هذا البيانات النفسية وَمكن أن 

، ٢01٤، يكون بيانًا للفرح والصعوبة واحملبة والكراهية والسرور واحملنة )يويل
هو أسلوب الكالم )الفعل اإلجنازي( باملتكلم أو  التعبريات(. و 93ص. 

املخاطب يعرب شعوره و موقف اجتاه شيء، مثل االعتذار والشكاوى 
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(. أن هذا الكالم 7٤، ص. ٢01٢والشكر والتهنئة )جاجاسودرما، 
، ص ٢017التعبريات له قصد يف نطقه لتقييم ملا ينطقه املتكلم )غاوين، 

37.) 
باإلضافة إىل ذلك، فإن الوظيفة الفعل اإلجنازي تعبري أو تقدمي املواقف 
النفسية للمتكلم عن ظروف الضمنية يف الفعل اإلجنازي. مثل تقول شكراً 

 (.1٦٤، ص. ٢015د ومدح وما إىل ذلك. )ليج، ار وانتقاواعتذ  ةوهتنئ
  (Directiveالتوجيهات ) -4

ي الذي يستخدمها املتكلم ليأمر نوع من الفعل اإلجناز  التوجيهات هي
ْلمر اآلخرين بالقيام شيء ما. يوضح هذا النوع ما يريده املتكلم. يشمل ا

والنصيحة، وَمكن أن تكون املطلب وشكل  والطلب واملطالبة واالقرتاح
الكالم مجلة إجيابية وسلبية. عند استخدام هذا النوع  يسعي املتكلم يف 

ت )من خالل املستمع أو املخاطب( مطابقة ضبط العاَل على الكلما
(. وهو فعل الكالم الذي يعمل جلعل املستمع أو 93، ص. ٢01٤)يويل، 

 (.7٤، ص. ٢01٢املخاطب يفعل شيئا )جاجاسودرما، 
املخاطب عن اْلفعال  يهدف هذا البيان التوجيهات إىل أن يتحدث

قرتاح واحلكم املذكور يف خطاب املتكلم. مثل اْلوامر والتكليف واملطالبة واال
إىل إحداث  (. يهدف هذا النوع أيًضا37، ص. ٢017والتحدي )غاوين، 

 (.1٦٤، ص. ٢015اليت يتخذها املخاطب )ليج،  تأثري يف شكل اْلفعال
 (Commisiveاإللزاميات ) -5

نوع من الفعل اإلجنازي الذي يفهمه املتكلم لربط أنفسه هي  اإللزاميات
الفعل على ما يعنيه املتكلم. َمكن أن يتخذ باْلعمال املستقبلية. اعترب هذا 

هذا الفعل اإلجنازي على شكل التوعيد والتهديد والرفض والتعهد، وَمكن 
أن يعرضه املتكلم أو املتكلم كأعضاء اجملموعة. عندما يستخدم املتكلم هذا 
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النوع، حياول إيل مطابقته العاَل باْللفاظ )من خالل املتكلم( )يويل، 
فعاًل من حيث يقوم املتكلم بعمل  اإللزامياتإن هذا  (.93، ص. ٢01٤

، ص. ٢01٢شيء لزمن مستقبل، مثل بالتوعيد أو الوعيد )جاجاسودرما، 
7٤.) 

، ٢017املتكلم بتنفيذ ما يذكر يف النطق )غاوين،  اإللزامياتيُلزم هذا 
(. يف هذا النوع ، أكثر ارتباطًا بالفعل الذي حيدث يف املستقبل. 37ص  

على وظيفة ممتعة وأقل قدرة على املنافسة ْلنه ال يشري إىل مهمة  وَميل
(1٦٤، ص. ٢015املتكلم بل  إىل مهمة املخاطب )ليج، 



 

٢٢ 
 

 الباب الثالث
 عرض البيانات وتحليلها

 لمحة فيلم كرتون "الفأرة الصغيرة التي كانت أميرة" -أ

ال اليت  فيلم كرتون "الفأرة الصغرية اليت كانت أمرية" هي إحدى قصص لألطف
(. هذا الفيلم نشر منذ سنة youtube" يف يوتوب )arabian fairy talesنشرته "

، وقد شاهدت حواىل إثنا عشرة مليون ٢017من أكتوبر  ٢7ماضية وهي يف 
مرة. وحيبه معظم الناس ْلّن له استجابة إجيابية من تابعيه. وليس ذلك فقط، بل 

 عليم اللغة العربية، ونأخذ درسا منه.إمنا يستطيع هذا الفيلم أن يكون وسيلة ت
 ائهناءه وكان الفالح فخور بأبنفالح عجوز يعيش يف قرية مع أب يقصى الفيلم

، فجمعهم وقال هلم أوالدي كربمت مبا يكفي وفكر أنه حان الوقت لكي يتزوجوا
ت وأن تعيشوا حياة عائلية لكي تتزوجوا مث قال أريدكم أن تبحثوا عن فتيات مجيال

، سيكون صعًبا أن كن يا أيب كيف سنعثر على الفتيات، قال اْلبناء لسعيدة
، ف نطيعك يا أيب ولكن أعطنا نصيحةنبحث عنهن وحدنا وقال اْلصغر سو 

 لبحث عن العروس وعليكم أن تتبعوها.فقال اْلب لدينا تقاليد يف ا
حبثوا عن العروس خذوا فأس واقطعوا شجرة من املزرعة وانظروا أين تسقط وا

كن عيدوين أن ، ولكن قبل خلع الشجرة عليكم بزرع واحدة ول اجتاه السقوطيف
هذا نزرع شجرة قبل أن ، فرد أحدهم وقال أيب ملاذا نفعل تعتنوا بتلك الشجرة

، فقال اْلب ْلن اْلشجار مهمة جًدا لنا ال ينبغى أن نقطعها فقط نقطع واحدة
 .فعلينا أن نزرع املزيد من اْلشجار

ن اْلكرب شجرة ، مث قطع االبأباهم وزرع كل منهم شجرة أواًل  ءأطاع اْلنبا
جًدا إنين معجب بفتاة يف الشمال،  ، فقال انه جيدسقطت مشرية للشمال

ع اْلوسط شجرة سقطت باجتاه اجلنوب،، وقطسأذهب إليها وأطلب منها الزواج
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، مجيلة جًدا وتعيش باجتاه اجلنوب فقال كيف عرفت الشجرة أنين معجب بفتاة
وسقطت شجرة االبن االصغر باجتاه الغابة فسخر منه أخواه وقالوا ما هذا هل 
ستتبع هذا االجتاه وقال له اْلخر اْلوسط من اليت ستتزوجها من الغابة ذئب أم 

 . غزال
فقال االبن اْلصغر سوف أسري باجتاه سقوط الشجرة وسوف أجد عروسي 

تقدم االبن اْلكرب اْلوسط لفتيات يف هذا املكان ، وبدأ اْلبناء الثالث رحلتهم 
الذين كانوا معجبون هبم بينما ظل االبن اْلصغر ماشًيا يف الغابة حىت وجد منزاًل 
صغريًا من اخلشب فدخله فوجد فأرة صغرية فتحدث إليها وحتدثت إليه وبدأت 
الفأرة يف الغناء مث أخذها معه وجتمع اْلبناء الثالث ثانية حتدث إليهم اْلب 

كل واحدة منهم أباه عما وجده قال االبن اْلكرب واْلوسط وحتدثوا عن فحدث ل
مجال الفتيات مواصفاهتم من شهر ذهيب طويل كاحلرير ووجه مضيء كالقمر بينما 
حتدث االبن اْلصغر عن الفأرة ذات الصوت اجلميل اليت وجدها وضحك 

 . اْلخوان عليه كثريًا
فأرة ولكنها عندما جتد احلب كانت الفأرة مصابة بلعنة سحرية حولتها ل

احلقيقي مث تعود أمرية كما كانت مرة أخرى ، جتمع اْلبناء وقرر كل واحد منهم 
الذهاب لطلب يد الفتاة اليت أعجبته وذهب اْلصغر للفأرة وحتولت ْلمرية مجيلة 

 عليها وتزوجا وعاش يف سعادة وهناء.وأخذته معها إىل مملكتها وأصبحت أمرية 
  (٢01٨حمفوظة ملوقع قصص،  مجيع احلقُو)

أنواع ومعاني الفعل اإلنجازي في فيلم كرتون "الفأرة الصغيرة التي كانت  -ب
 أميرة"

قررت الباحثة عن حتليل أنواع ومعاين الفعل اإلجنازي يف فيلم كرتون الفأرة 
 الصغرية اليت كانت أمرية" كما يلي: 
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 لبيان أو التأكيدوظيفة لالفعل اإلجنازي له  :(Assertiveاإلخباريات ) -1
وع من نوع الفعل اإلجنازي (. هذا الن7٤، ص. ٢01٢)جاجاسودرما، 

أو تتحمل  وهي مرتبطة حبقيقة املقرتحات اليت مت التعبري عنهامقرتحة 
التعبري  . يف الفعل اإلجنازي اإلخباريات عادة تكون بشكلبالصدُ والكذب

 (.1٦٤، ص. ٢015والتعبري عن آرائ وإعداد التقارير )ليج، 

 
: أيب، ملا نفعل هذا؟ نزرع شجرة قبل أن تقطع واحدا. 1 اإلبن -أ

(01:19) 
 (01:٢0. )ْلّن اْلشجار مهمة جّدا لنااْلب: 

 معنى الفعل اإلنجازي: 
بعد أن سأل اإلبن حجة زرع الشجرة بعد قطعه، فيخرب اْلب أوالده 

زيد بأّن اْلشجار من شيئ مهمة يف احلياة. لذالك عليهم أن يزرع امل
 من اْلشجار بعد قطعه.  

 نوع الفعل اإلنجازي:
 بالبيان اإلخبارياتنوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي  باعتبار

(Assertives)  ْلّن هذا الكالم يقصد بأّن وصف املتكلم واقعة معينة
 من خالل قضية، وأفعال هذا الصنف تتحمل الصدُ والكذب.
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 (03:٢0)فيكو: ياه، ال يوجد أحد.  -ب

 (03:٢٢الفأرة: كيف تقول هذا، أنا هنا. )
 معنى الفعل اإلنجازي:

كانت الفأرة يرى هناك فيكو يأيت يف قرهبا، لذالك أجابت الفأرة 
 فيكو وهي خترب بأهّنا من أحد الذي تعيش يف الغابة. 

 : نوع الفعل اإلنجازي
اإلخباريات باعتبار نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي 

(Assertives)  مرتبط باملتكلم على صحيحة ما  بالتأكيد ْلّن الكالم
 يقوله.

 (0٤:٤0)اْلب: حيا... أخربوين، هل وجدمت العروس؟.  -ج
 (0٤:٤٦: لقد وجدت فتاة مجيلة يل إهّنا يف غاية اجلمال. )1اإلبن

 معنى الفعل اإلنجازي:
رر قّرر اإلبن اْلّول على ما قد وجده من البحث عن العروس، وهو يق

 بأنّه قد وجد فتاة مجيلة جّدا يف البحث عن العروس.
 نوع الفعل اإلنجازي:

اإلخباريات باعتبار نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي 
(Assertives)  مرتبط للمتكلم على صحيحة  بالتقرير ْلّن هذا الكالم

 ما يقوله.
 (0٤:٤0)اْلب: حيا... أخربوين، هل وجدمت العروس؟.  -د

 ( 0٤:٤٦: لقد وجدت فتاة مجيلة يل إهّنا يف غاية اجلمال. )1اإلبن
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 (0٤:5٢) : وعروسي مجيلة أيضا، وشعرها أصفر الذهيب.٢اإلبن
 معنى الفعل اإلنجازي:

قّرر اإلبن الثاين على ما قد وجده من البحث عن العروس. وهو يقّرر 
 بأنّه قد وجد عروسه وهي مجيلة ولون شعرها أصفر الذهيب.

 ل اإلنجازي:نوع الفع
اإلخباريات باعتبار نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي 

(Assertives)  مرتبط للمتكلم على صحيحة  بالتقرير ْلّن هذا الكالم
 ما يقوله.

فيكو: رجاءًا، ال تسخر ميّن، عروسي كائن صغري رقيق وردائها  -ه
 (05:09)قرمزي. 

 (05:11: البّد أهنا أمرية إذا. )٢اإلبن
 الفعل اإلنجازي: معنى

أّكد اإلبن الثاين على أّن عروس فيكو من أمرية، ْلّن قد عرّب فيكو 
 .من قبل أن عروس فيكو كائن صغري رقيق ولون ردائها قرمزي

 نوع الفعل اإلنجازي:
باعتبار نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي اإلخباريات 

(Assertives) باملتكلم على صحيحة ْلّن هذا الكالم مرتبط  بالتأكيد
 ما يقوله.

 (05:00: ماْلمر يا فيكو؟ يبدو أّن لعروسك أُذن طويلة. )1اإلبن -و
 معنى الفعل اإلنجازي:

عندما خيرب إخوة فيكو عن عروسه سكت فيكو، فيقول اإلبن اْلّول 
أّن فيكو وجد عروسه وهلا أذن طويلة ْلّن فيكو يبحث عن العروس 

 يف الغابة. 
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 زي:نوع الفعل اإلنجا
 بالبيان باعتبار نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي اإلخباريات

(Assertives.ْلّن هذا الكالم مرتبط باملتكلم على صحيحة ما يقوله ) 
، ماذا حدث؟ أنت تبدو قلقا. الفأرة: كنُت أعرف أنَّك ستعود  -ز

(05:5٦) 
 معنى الفعل اإلنجازي:

رة من قبل أّن فيكو سيعود جاء فيكو إىل الفأرة. ولقد اعتقدت الفأ
إىل الغابة ليقابل الفأرة، ْلّن ما زال هناك شيئ مهم الذي سيبلغه إىل 

 الفأرة، وكان فيكو يأيت يف حالة القلق. 
 نوع الفعل اإلنجازي:

 بالتأكيد اإلخبارياتباعتبار نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي 
(Assertives) مت التعبري ة املقرتحات اليت قحبقي ْلّن هذا الكالم مرتبط

 .املتكلم عنها

 
فيكو: إّن أيب يريد أن ختبز العروس رغيفا له، ولن تفعل وسيسخر ميّن  -ح

 (0٦:03)إخويت. 
 (0٦:0٨الفأرة: وماذا كنت أستطيع، لن يسخر منك أخويك. )

 (0٦:11رغيفا. )يكو: َل أمسع عن فأرة ختبز ف
 معنى الفعل اإلنجازي:

َل يسمع و يعرف باملرة بأّن فأرة تستطيع الطبخ وختبز أّكد فيكو أنّه 
 رغيفا.
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 نوع الفعل اإلنجازي:
اإلخباريات باعتبار نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي 

(Assertives) ة املقرتحات اليت حبقيق بالتأكيد ْلّن هذا الكالم مرتبط
 .املتكلم مت التعبري عنها

 (07:٢٤) عروسك ثريّة جّدا. اْلب: ماذا خبز أبيض؟ وأّكد أنّ  -ط
 معنى الفعل اإلنجازي:

حينما قدم فيكو اخلبز الذي طبخته على أمر أبيه تعجب اْلب بلون 
ذلك اخلبز، ْلّن لونه أبيض. فبذالك أّكد اْلب على أّن عروس فيكو 

 ثرية جّدا. 
 الفعل اإلنجازي: نوع

ات اإلخباريباعتبار نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي 
(Assertives) ة املقرتحات اليت حبقيق بالتأكيد ْلّن هذا الكالم مرتبط

 .املتكلم مت التعبري عنها
اْلب: ماذا خبز أبيض؟. فيكو وأّكد أّن عروسك ثريّة جّدا.  -ي

(07:٢٤) 
 (07:31: بالطبع، لقد أخربنا أهّنا أمرية. )٢اإلبن

 معنى الفعل اإلنجازي:
س فيكو هي أمرية، وهذا تكون جوابا اعتقد اإلبن الثاين على أّن عرو 

 ْلبيه ْلّن أبوه يقول بأّن عروس فيكو أهّنا ثرية جدا.
 الفعل اإلنجازي: نوع

اإلخباريات باعتبار نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي 
(Assertives) ة املقرتحات اليت حبقيق بالتأكيد ْلّن هذا الكالم مرتبط

 .املتكلم مت التعبري عنها
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الذي يغري العاَل بالكالم، عند استخدام هذا : (Declarativeعالنيات )اإل -3
(. وهو 9٢، ص. ٢01٤،  يغري العاَل بالكلمات )يول اإلعالنياتالنوع 

ص.  ،٢01٢فعل الكالم الذي يغري اْلحداث أو اْلحوال )جاجاسودرما، 
يف إنشاء أشياء جديدة )احلالة،  (. وهذا النوع له قصد ملتكلم7٤

 (.37، ص ٢017ف، وما إىل ذلك( )غاوين، والظرو 
اْلب: يا أوالدي! كربمت مبا يكفي لكي تتزوجوا، أريدكم أن جتدوا فتيات  -أ

 (00:٢٤حبياة عائلية سعيدة. ) مجيلة، أريدكم أن حتضوا
(: سوف أطيعك يا أيب، لكن أعطينا النصيحة. 3فيكو )اإلبن

(00:٤5) 
 معنى الفعل اإلنجازي: 

بن ْلبيه على إجابة أمر أبيه. وهو يقرر بأنه هذا الكالم يقول اإل
سيطيع أمر أبيه يف البحث عن الفتيات. لكن قبل عمل ذلك اْلمر 

 طلب اإلبن إىل أبيه أن ينصحه كي يستطيع أن نعمله باجلّد.
 نوع الفعل اإلنجازي: 

اإلعالنيات باعتبار نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي 
(Declarative) ا الكالم يقصد املتكلم لتحقيق شيئ جديد ْلّن هذ

 أي يقرر شيئا.

 
اْلب: بالطبع سأفعل، لدينا تقاليد يف البحث عن العروس، وعليكم  -ب

واقطعوا شجرة من املزرعة، انظروا أين تسقط  بلطةأن تتبعوها. خذوا 
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واحبثوا عن العروس يف اجتاه السقوط، لكن قبل قطع الشجرة عليكم 
 (01:1٢أن تعتنوا بتلك الشجرة. )زرعوا واحدا وعدوين 

 (01:1٤)اْلوالد: نعم نطيعك. 
 معنى الفعل اإلنجازي:

 يعمل ما أمر أبيهم.سوف اْلوالد تطيعني نصيحة أبيهم. وهم 
  نوع الفعل اإلنجازي:

اإلعالنيات باعتبار نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي 
(Declarative) كلم بالعمل اجلديد.ْلّن هذا الكالم مرتبط للمت 

 
فيكو: لألسف أن تتمكين َل أمسع عن فأرة تغزل،  -ج

 (0٨:1٤أَمكنك؟)
الفأرة: بالطبع، عروس فيكو َمكنها أن تعمل أي شيئ له. 

(0٨:1٨) 
 معنى الفعل اإلنجازي:

قّررت الفأرة بعمل جديد على ما أمر فيكو وهي سوف تغزل شيئا 
 ْلب فيكو.  

 الفعل اإلنجازي: نوع
اإلعالنيات ر نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي باعتبا

(Declarative)  ْلّن هذا الكالم يقصد املتكلم لتحقيق شيئ جديد
 أي يقرر شيئا.
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شيًئا ما يشعر به  الفعل اإلجنازي الذي يعرب: (Expressiveالتعبيرات ) -٤
للفرح البيانات النفسية وَمكن أن يكون بيانًا لم أو حيدثون به. يعترب املتك

، ص. ٢01٤والسرور واحملنة )يويل،  واملدح والصعوبة واحملبة والكراهية
وى والشكر ف اجتاه شيء، مثل االعتذار والشكيعرب شعوره و موق (.93

 (.7٤، ص. ٢01٢والتهنئة )جاجاسودرما، 
اْلب )الفالح(: يا أوالدي! كربمت مبا يكفي لكي تتزوجوا، أريدكم أن  -أ

 .حبياة عائلية سعيدة ريدكم أن حتضوا، أمنهزناتجتدوا فتيات 
(00:٢٤) 

 (00:37: لكن يا أيب كيف سنأخذ على الفتيات. )1اإلبن 
 معنى الفعل اإلنجازي:

هذا الكالم يقول اإلبن اْلول إلجابة أباه. وهو يشكو على ما أمر 
 أبيه، ْلّن اْلمر من أبيه صعب عنده.  

 نوع الفعل اإلنجازي:
التعبريات ازي، هذا الكالم من نوع باعتبار نوع الفعل اإلجن

(Expresive) يف الكالم. تقييماً يكون  بالشكوى. ْلن 
اْلب )الفالح(: يا أوالدي! كربمت مبا يكفي لكي تتزوجوا، أريدكم أن  -ب

 .حبياة عائلية سعيدة ، أريدكم أن حتضوامنهزناتجتدوا فتيات 
(00:٢٤) 

 (00:37: لكن يا أيب كيف سنعثر على الفتيات.)1اإلبن 
: نعم يا أيب، سيكون صعبا أن نبحث عن هّن وحدنا. ٢اإلبن

(00:٤1) 
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 معنى الفعل اإلنجازي: 
يشكو اإلبن الثاين على ما أمر أبيه، وهو يشعر بالصعبة عن البحث 
الفتيات وحده. ويريد أن يبحث عن الفتيات بطريقة أخرى ْلّن ال 

 َمكن أن يبحث عن الفتيات وحده. 
 ازي:نوع الفعل اإلنج

التعبريات باعتبار نوع الفعل اإلجنازي، هذا الكالم من نوع 
(Expresive .بالشكوى، ْلّن هذا الكالم يعرب عن حالته النفسية )

 ويكون هذا الكالم تقييم للمخاطب.
اْلب: لدينا تقاليد يف البحث عن العروس، وعليكم أن تتبعوها.  -ج

تسقط واحبثوا عن  واقطعوا شجرة من املزرعة، انظروا أين بلطةخذوا 
العروس يف اجتاه السقوط، لكن قبل قطع الشجرة عليكم زرعوا واحدا 

 (01:1٢وعدوين أن تعتنوا بتلك الشجرة. )
: أيب، ملا نفعل هذا؟ نزرع شجرة قبل أن نقطع واحدا. 1اإلبن 

(01:19) 
   معنى الفعل اإلنجازي:

أبيه ْلنّه  ، وهو يشكو بأمراْلوالد عن الزرع الشجرة قبل قطعها سأل
يف و  .يشعر بأّن ذلك اْلمر أي زرع الشجرة قبل قطع الشجرة صعب

 الواقع أّن اإلبن اليريد أن تعمل ذلك اْلمر.
 نوع الفعل اإلنجازي:

التعبريات نوعه أّن هذا الكالم من نوع الفعل اإلجنازي  باعتبار
(Expresive)  بالشكوى ْلّن يقصد املتكلم أن يكون هذا الكالم

 للمخطاب على ما يقال املتكلم. تقييما
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: إنّه مشال، هذا جيّد جدا. أنا معجب بفتاة يف مشال. 1اإلبن  -د
(01:51 ) 

 معنى الفعل اإلنجازي:
لقد قطع اإلبن اْلول شجرة، وسقط الشجرة إىل مشال وهذا من 

 اْلمر جيد عنده وهو يفرح ْلنّه معجب بفتاة يف مشال.
 نوع الفعل اإلنجازي:

 (Expresiveالتعبريات )أّن هذاالكالم من الفعل اإلجنازي نوعه  باعتبار
 بالفرح ْلّن هذا الكالم كان املتكلم يعترب نفسه بأنّه يف حالة الفرح.

 
: ياه، كيف اعرفت الشجرة أنين معجب بفتاة مجيلة جدا ٢اإلبن -ه

 (0٢:0٤وتعيش باجتاه اجلنوب. سأبدأ رحليت إىل جنوب سريعا. )
 :معنى الفعل اإلنجازي

يتعجب اإلبن الثاين بالواقع أّن شجرة اليت قطعه سقطت باجتاه 
اجلنوب. وهو يشعر بالفرح ْلنّه يعجب بفتاة وهي تعيش باجتاه 
اجلنوب. واإلبن سعيد جدا فسوف سيذهب إىل اجلنوب ليقابل 

 الفتاة.
 نوع الفعل اإلنجازي:

التعبريات نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي  باعتبار
(Expresive) .بالفرح ْلّن هذا الكالم يعرب ما يشعره املتكلم 
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 (0٢:15: ما هذا، هل ستتبع هذا االجتاه يا فيكو؟ )1اإلبن -و
 معنى الفعل اإلنجازي:

سقطت شجرة فيكو باجتاه الغابة. وينقد اإلبن الثاين لفيكو )اإلبن 
الثالث( على ما وقع من سقوط شجرة فيكو، ْلّن سقطت شجرته 

الغابة وليس فيها من البشر الذي سيأخذه لتكون عروسا  إىل جهة
 لفيكو. 

 نوع الفعل اإلنجازي:
 (Expresiveالتعبريات )نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي 

 باإلنتقاد ْلّن يقصد املتكلم أن يكون هذا الكالم تقييما للمخطاب.
؟ ههه. : يا فيكو، من اليت ستتزوج يف الغابة، ذئب أم غزل٢اإلبن  -ز

(0٢:٢٢) 
 معنى الفعل اإلنجازي:

بعد أن رأى شجرة فيكو سقطت باجتاه غابة، سأل اإلبن الثاين إىل 
فيكو عن من اليت سيتزوج إن كان يبحثها يف الغابة، ْلّن يف الغابة 
ليس هناك بشرا لكن كثري من احليوانات. لذالك كان اإلبن الثاين 

. ويريد اإلبن الثاين أّن فيكو ينقد فيكو )اإلبن اآلخر( على ما قد وقع
 يبحث يف مكان آَخر وليس يف الغابة. 

  نوع الفعل اإلنجازي:
التعبريات نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي  باعتبار

(Expresive)  باإلنتقاد ْلّن يقصد املتكلم أن يكون هذا الكالم تقييما
 للمخطاب.

 (03:٢7الفأرة: ماذا تفعل يف الغابة؟ ) -ح
 (03:٢9كو: أنا أحبث عن عروسي. )في
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الفأرة: يف الغابة؟ هل تظّن أنَّك ستجد عروسك يف الغابة؟ 
(03:35) 

 معنى الفعل اإلنجازي:
تعجبت الفأرة بأّن فيكو يريد أن يبحث عروسا يف الغابة. والفأرة 
تسأل له "هل تظّن أّنك ستجد عروسك يف الغابة؟" ولكّن املع ى هنا 

كو على أنّه ال َمكن أن جتد عروسه يف الغابة، ْلّن أّن الفأرة ينقد في
 ليس فيه بشرا إالّ هي )الفأرة(.

 نوع الفعل اإلنجازي:
التعبريات باعتبار نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي 

(Expresive)  باإلنتقاد ْلّن يقصد املتكلم أن يكون هذا الكالم تقييما
 للمخطاب.

 
 (03:٢0) فيكو: ياه، ال يوجد أحد. -ط

 معنى الفعل اإلنجازي: 
عندما وصل فيكو يف الغابة وهو ال ينظر أي بشر كان. وهو يشكو 

 بأّن ليس فيها أحد من البشر.   
 نوع الفعل اإلنجازي:

التعبريات نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي  باعتبار
(Expresive)  النفسيةبالشكوى ْلّن املتكلم يشكو عن حالته. 

 (03:٢0): ياه، ال يوجد أحد. فيكو -ي
 (03:٢٢الفأرة: كيف تقول هذا، أنا هنا. )
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 (03:٢٤فيكو: أنت جمرد فأرة ولست بشرا. )
  معنى الفعل اإلنجازي:

ينتقد فيكو على أهّنا جمرد فأرة وليست من البشر، ْلّن فيكو يبحث 
 بشرا يف الغابة وليست فأرة. 

 نوع الفعل اإلنجازي:
التعبريات ذا الكالم من الفعل اإلجنازي باعتبار نوعه أّن ه

(Expresive)  باإلنتقاد ْلّن يقصد املتكلم أن يكون هذا الكالم تقييما
 للمخطاب.

: 03الفأرة: ال توجد أي فتيات يف الغابة، ملا ال أكون أنا عروسك؟ ) -ك
51) 

 (  03:55فيكو: أنت فأرة، كيف تكونني عروسا يل. )
 معنى الفعل اإلنجازي:

كو إىل الفأرة بأهّنا جمرد فأرة، فسأل فيكو كيف تستطيع يقول في
الفأرة أن تكون عروسا له. فبمع ى أّن فيكو ينتقد كالم الفأرة بأّن 
الفأرة ال َمكن أن تكون عروسا له ْلهّنا ليس من البشر، وكان فيكو 

 يعتقد أّن الفأرة ال تستطيع أن تعيش مثل البشر. 
 نوع الفعل اإلنجازي:

التعبريات وعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي باعتبار ن
(Expresive)  باإلنتقاد ْلّن يقصد املتكلم أن يكون هذا الكالم تقييما

 للمخطاب.
فيكو: رجاءًا، ال تسخر ميّن، عروسي كائن صغري رقيق وردائها  -ل

 (05:09قرمزي. )
 (05:11: البّد أهنا أمرية إذا.)٢اإلبن
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 (05:1٦شعر بسعادة غمرية. )فيكو: نعم، وحني تغ ى يل أ
 معنى الفعل اإلنجازي:

يعرب فيكو عن عروسه بأّن عروسه هلا صوت مجيل حىت يستطيع فيكو 
أن يشعر يف شدة الفرح حني غّنت له عروسه، وبذالك أّن فيكو َمدح 

 عروسه. 
 نوع الفعل اإلنجازي:

التعبريات نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي  باعتبار
(Expresive)  باملدح ْلّن يقصد املتكلم أن َمدح شيئ الذي ذكره يف

 الكالم.
فيكو: إّن أيب يريد أن ختبز العروس رغيفا له، ولن تفعل وسيسخر ميّن  -م

 (0٦:03) إخويت.
 (0٦:0٨الفأرة: وماذا لو كنت أستطيع، لن يسخر منك أخويك.)

 معنى الفعل اإلنجازي:
أن يعرف كفاءهتا يف الطبخ حىت  فيكو يعرب إىل الفأرة بأّن أبوه يريد

يأمرها أن ختبز رغيفا ْلبيه، مث يشكو فيكو إىل الفأرة بأّن الفأرة لن 
 تستطيع الطبخ وذلك سوف ويسخر إخوته.    

 نوع الفعل اإلنجازي:
التعبريات نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي  باعتبار

(Expresive)  املتكلم عن حالته بالشكوى ْلّن يف هذا الكالم يشكو
 .النفسية

فيكو: إّن أيب يريد أن ختبز العروس رغيفا له، ولن تفعل وسيسخر ميّن  -ن
 (0٦:03إخويت. )

 (0٦:0٨الفأرة: وماذا كنت أستطيع، لن يسخر منك أخويك. )



3٨ 
 

 

 معنى الفعل اإلنجازي:
كما عرف فيكو أّن الفأرة لن تستطيع الطبخ. ولكن انتقدت الفأرة 

لفأرة تقول على أهنا تستطيع أن تطبخ كما أراد أب مبا قول فيكو، وا
 فيكو، وبذلك سوف ال يسخر إخوان فيكو. 

 نوع الفعل اإلنجازي:
التعبريات نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي  باعتبار

(Expresive)  باإلنتقاد ْلّن يقصد املتكلم أن يكون هذا الكالم تقييما
 للمخطاب.

 (07:05اخلبز مناسب ملن يعمل جِبدٍّ مثلنا. )اْلب: لذيذ جّدا. هذا  -س
 معنى الفعل اإلنجازي:

حينما يقّدم اإلبن اْلول خبز الذرّة َمدح اْلب عروس اإلبن اْلّول 
بذلك اخلبز. أّن اخلبز الذي قدمه اإلبن اْلول لذيذ جّدا. واْلب 
َمدح بأّن ذلك اخلبز لذيذ جّدا وبلذيذ اخلبز يدّل على أّن الطباخة 

 جبّد. تعمل
 الفعل اإلنجازي: نوع

التعبريات نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي  باعتبار
(Expresive)  باملدح ْلّن يقصد املتكلم أن َمدح شيئ الذي ذكره يف

 الكالم.
 (07:1٢اْلب: الشعري جيّد ّجدا أيضا. ) -ع

 معنى الفعل اإلنجازي:
اْلب عروساإلبت  حينما يقّدم اإلبن الثاين رغيفا من الشعري َمدح

الثاين بذلك الرغيف. أّن اخلبز من الشعري الذي قدمه اإلبن الثاين 
 جّيد جدا. واْلب َمدح طبّاخة اخلبز بلذيذ ذلك اخلبز من الشعري.
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 الفعل اإلنجازي: نوع
التعبريات نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي  باعتبار

(Expresive)  َمدح شيئ الذي ذكره يف باملدح ْلّن يقصد املتكلم أن
 الكالم.

 ( 07:٤9اْلب: أنا سعيد بعمل كلّ عروس، لقد خبزن خبزا لذيذا. ) -ف
 معنى الفعل اإلنجازي:

بعد أن قدمه اْلبناء اْلرغفة إىل أبيه، كان اْلب فارحا بذلك اْلمر 
ْلّن لقد خبز كل عروس من أبنائه خبزا لذيذا. واْلب َمدح بعمل كل 

 جبّد. عروس ْلهّنم قد تعمل
 الفعل اإلنجازي: نوع

التعبريات نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي  باعتبار
(Expresive)  بالفرح ْلّن يقصد املتكلم أن َمدح شيئ الذي ذكره يف

 الكالم ويعرب عن حالته النفسية وهو يف الفرح.

 
اْلب: لكن قبل إمتام الزواج أريد كاّل منهّن أن تغزل شيئ يل.  -ص

(07:50) 
 (07:5٢: إّن عروسي تغزل مبهارة. )1اإلبن

 معنى الفعل اإلنجازي:
عندما أمر اْلب عروسه أن تغزل شيئ، فيقول اإلبن اْلول أّن عروسه 
ماهرة يف الغزل. فاملع ى أّن اإلبن اْلول َمدح عروسه على ماهرهتا يف 

 الغزل.
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 نوع الفعل اإلنجازي: 
التعبريات إلجنازي نوعه أّن هذا الكالم من الفعل ا باعتبار

(Expresive)  باملدح ْلّن يقصد املتكلم أن يعرب شعوره وهو َمدح
 شيئ الذي ذكره يف الكالم.

اْلب: لكن قبل إمتام الزواج أريد كاّل منهّن أن تغزل شيئ يل.  -ُ
(07:50) 

 (07:5٢: إّن عروسي تغزل مبهارة. )1اإلبن
 (07:55: وأنا أيضا. )٢اإلبن

 معنى الفعل اإلنجازي:
هذا الكالم متصل بالكالم اإلبن اْلول قبله، رّد اإلبن الثاين كالم 

 اإلبن اْلول ْلنّه ال يريد أن يسخر فبذالك هو َمدح عروسه أيضا. 
 الفعل اإلنجازي: نوع

التعبريات نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي  باعتبار
(Expresive) ذكره يف  باملدح ْلّن يقصد املتكلم أن َمدح شيئ الذي

 الكالم.
 (09:0٦اْلب: قطن خاشن ليس نعيما لكن جيّد. ) -ر

 معنى الفعل اإلنجازي:
حينما قّدمه اإلبن اْلول قماشته، كان اْلب َمدح مبا قد محل إبنه من 

 قماشة، أّن القماشة من قطن خاشن ليس نعيما لكن جّيد.  
 الفعل اإلنجازي: نوع

التعبريات اإلجنازي نوعه أّن هذا الكالم من الفعل  باعتبار
(Expresive)  باملدح ْلّن يقصد املتكلم أن شيئ الذي ذكره يف

 الكالم.
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اْلب: مزيج من القطن والكتان هذا أفضل وماذا عنك يا  فيكو؟  -ش

(09:15) 
 معنى الفعل اإلنجازي:

حينما قّدمه اإلبن الثاين قماشته، أّن اْلب َمدح أّن ذلك القماشة 
 ْلّول.  من أفضل قماشة ْلخيه ا

 الفعل اإلنجازي: نوع
التعبريات نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي  باعتبار

(Expresive)  باملدح ْلّن يقصد املتكلم أن َمدح شيئ الذي ذكره يف
 الكالم.

: ههه...طلب أبانا غزل قماش وليس قشرة اجلوزة. 1اإلبن -ت
(09:٢٦) 

 معنى الفعل اإلنجازي:
اجلوزة ضحك أخه. وينقد اإلبن اْلول فيكو عندما يقدم فيكو قشرة 

عندما قّدم قماشه، أّن اْلب طلب منهم أن تغزل قماشا وليس قشرة 
 اجلوز. 

 الفعل اإلنجازي: نوع
التعبريات نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي  باعتبار

(Expresive)  باإلنتقاد ْلّن يقصد املتكلم أن يكون هذا الكالم تقييما
 .للمخطاب



٤٢ 
 

 

 
فيكو: مالذي فعلت؟ ملا فعلت هذا؟ لقد ألقيت بعروسي يف النهر.  -ث

(11:03) 
 (11:0٦رجل: عروسك؟ تلك الفئران.)

 معنى الفعل اإلنجازي:
بعد أن ألقى الفئران يف النهر، يشكو فيكو بأّن عروسه غرقت يف 
النهر ْلّن قد مّر رجل معاكسا يف جسر واحد وألقى رجل الفأرة يف 

 ك كان فيكو يف احلزن.النهر، وبذال
 الفعل اإلنجازي: نوع

التعبريات نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي  باعتبار
(Expresive) .بالشكوى ْلّن يقصد املتكلم أن يعرب حالته النفسّية 

فيكو: مالذي فعلت؟ ملا فعلت هذا؟ لقد ألقيت بعروسي يف  -خ
 (11:03النهر.)

 (11:0٦رجل: عروسك؟ تلك الفئران. )
 معنى الفعل اإلنجازي:

سأل رجل إىل فيكو عن الفئران الذي غرقته، وتعجب بأّن تلك 
 الفئران عروس فيكو. 

 الفعل اإلنجازي: نوع
التعبريات نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي  باعتبار

(Expresive)  باإلنتقاد ْلّن يقصد املتكلم أن ينقد شيئ الذي ذكره
 يف الكالم.
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 (11:٢3روسي صغرية مسكينا.أنا حزين ْلنّك غرقت. )فيكو: ع -ذ

 معنى الفعل اإلنجازي:
حينما ينظر فيكو إىل النهر لكّنه َل جيد الفأرة، كان فيكو حازنا بغُر 
عروسه وهو يتأسف بعروسه ْلهّنا صغرية وغاُر يف النهر، فشكى 

 فيكو على ذلك.
 الفعل اإلنجازي: نوع

التعبريات الفعل اإلجنازي  نوعه أّن هذا الكالم من باعتبار
(Expresive) .بالشكوى ْلّن يقصد املتكلم أن يعرب حالته النفسّية 

الذي يستخدمها املتكلم ليأمر اآلخرين بالقيام : (Directiveالتوجيهات ) -3
ْلمر والطلب واملطالبة شيء ما. يوضح هذا النوع ما يريده املتكلم. يشمل ا

 (.93ص. ، ٢01٤والنصيحة )يويل،  واالقرتاح

 
 (00:٢٤اْلب: يا أوالدي! كربمت مبا يكفي لكي تتزوجوا. ) -أ

 معنى الفعل اإلنجازي:
هذا الكالم ما يقول اْلب ْلبناءه الثالثة. كلٌّ منهم كان شابا 
ووسيما. كان الفالح فخورا بأبنائه. وفّكر أنّه حال الوقت ليتزاوج. 

ب خيرب إىل دعى اْلب أبناءه فهم جيتمع يف الغرفة الوسطى. واْل
أبناءه أهنم قد بلغوا عمرهم و قد حان الوقت لتتزوجوا. لكّن  هبذا 
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الكالم ليس فقط ليخرب أّن أبناءه قد بلغوا عمرهم ولكّن املع ى ما يراد 
اْلب هو اقرتح اْلب أبنائه أن تتزوجوا ْلّن قد حان وقته وأن تبحثوا 

 فتيات مجيالت لتكون عروسا هلم وحتىي حبياة سعيدة. 
 نوع الفعل اإلنجازي:

نوع الفعل اإلجنازي، أّن هذا الكالم من نوع التوجيهات  باعتبار
(Directive)  باإلقرتاح. ْلّن الكالم فيه يتضمن على اإلقرتاح. اقرتح

 املتكلم إىل املخاطب وهذا الكالم يقصد بعمل شيئ.
اْلب: يا أوالدي! كربمت مبا يكفي لكي تتزوجوا، أريدكم أن جتدوا  -ب

 (00:٢٤) .حبياة عائلية سعيدة ات مجيلة، أريدكم أن حتضوافتي
. لكن أعطينا النصيحة. (: سوف أطيعك يا أيب3فيكو )اإلبن

(00:٤5) 
  معنى الفعل اإلنجازي:

هذا الكالم يقول اإلبن ْلبيه على إجابة أمر أبيه. وهو يقرر بأنه 
 سيطيع أمر أبيه يف البحث عن الفتيات. لكن قبل عمل ذلك اْلمر

 طلب اإلبن إىل أبيه أن ينصحه كي يستطيع أن نعمله باجلّد.
 نوع الفعل اإلنجازي:

التوجيهات باعتبار نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي 
(Directive) بالطلب، ْلّن هذا الكالم يتضمن على اْلمر ويقصد

 املتكلم إىل املخاطب أن تعمل شيئ.
 (00:٤5نا النصيحة. ): سوف أطيعك يا أيب، لكن أعط3 اإلبن -ج

اْلب: لدينا تقاليد يف البحث عن العروس، وعليكم أن 
 (00:10تتبعوها.)
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 معنى الفعل اإلنجازي:
اْلب يقول بأّن أسرهتم له تقاليد يف البحث عن العروس، وهذا تكون 

وطلب اْلب أبنائه أن تتبع تقاليد جوابا ْلوالده يف البحث عن العروس. 
  أسرته.

 نجازي:نوع الفعل اإل
التوجيهات باعتبار نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي 

(Directive)  بالطلب، ْلّن هذا الكالم يتضمن على اْلمر ويقصد
 املتكلم إىل املخاطب أن تعمل شيئ.

 (00:٤5: سوف أطيعك يا أيب، لكن أعطنا النصيحة. )3 اإلبن -د
أين تسقط واقطعوا شجرة من املزرعة، انظروا  بلطةاْلب: خذوا 

واحبثوا عن العروس يف اجتاه السقوط، لكن قبل قطع الشجرة عليكم 
 (01:1٢). وعدوين أن تعتنوا بتلك الشجرة. زرعوا واحدا

  معنى الفعل اإلنجازي:
أمر اْلب أبنائه أن تأخذ فأس وتقطع شجرة يف املزرعة، وبعد ذلك 

الشجرة يف البحث عن العروس.  عليهم أن تتبعوا جهة سقوط 
. وطلب اْلب إىل هم أن تزرعوا شجرة واحدة قبل قطع الشجرةعليو 

 أبناءه أن يعاهد حبفظ تلك الشجرة اليت زرعوه من قبل.
 نوع الفعل اإلنجازي:

التوجيهات الفعل اإلجنازي  نوعه أّن هذا الكالم من باعتبار
(Directive)  باْلمر ْلّن هذا الكالم يقصد للمخاطب أن تفعل شيئ

 الكالم. الذي ذكره يف
: أيب، ملا نفعل هذا؟ نزرع شجرة قبل أن تقطع واحدا. 1 اإلبن -ه

(01:19) 
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 (01:٢3اْلب: ْلّن اْلشجار مهمة جّدا لنا.)
اْلب: ال ينبغي أن نقطع فقط، علينا أن نزرع املزيد من اْلشجار. 

(01:٢٨) 
 معنى الفعل اإلنجازي:

لك ينصح لقد أخرب اْلب أوالده أّن الشجرة من شيئ مهمة، وبعد ذ
اْلب أوالده أن ال يقطع اْلشجار فقط فعلينا أن نزرع اْلشجار بعد 

 قطع الشجرة. 
 نوع الفعل اإلنجازي:

التوجيهات نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي  باعتبار
(Directive)  باْلمر ْلّن هذا الكالم يقصد املتكلم للمخاطب أن

 تفعل شيئ الذي ذكره يف الكالم.
 (03:35يف الغابة؟ هل تظّن أّنَك ستجد عروسك يف الغابة؟ )الفأرة:  -و

فيكو: ال، لكن إن حاولت باجلّد رمّبا أجدها، لكين غري واثق فلم 
أجد بشرا هنا. سيكون خمبطا أن أعود إىل البيت بدون عروس. 

(03 :٤٦) 
: 03الفأرة: ال توجد أي فتيات يف الغابة، ملا ال أكون أنا عروسك؟ )

51) 
  عل اإلنجازي:معنى الف

بعد أن قالت الفأرة أنّه سوف ال جيد أحد من فتيات يف الغابة، مث 
اقرتحت الفأرة أهنا تكون عروسا لفيكو. فبمع ى أّن الفأرة تريد أن 

 تكون عروسا لفيكو.  
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 نوع الفعل اإلنجازي:
التوجيهات باعتبار نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي 

(Directive)  اح ْلّن هذا الكالم يتضمن على اإلقرتاح. اقرتح باالقرت
 املتكلم إىل املخاطب بعمل شيئ ما قاله املتكلم يف الكالم.

 (03:55فيكو: أنت فأرة، كيف تكونني عروسا يل. ) -ز
الفأرة: صّدقين يا فيكو، أنا كان فأر لكيّن سأحبك وُأخلص لك. 

(0٤:00) 
 معنى الفعل اإلنجازي:

ن يصدقها بأّن الفأرة تريد أن تكون عروسا طلبت الفأرة إىل فيكو أ
له. وهي حتّبه وخُتلص له مهما كانت هي فأرة، والفأرة حريصة على 

 أن تصبح عروسا لفيكو. 
 نوع الفعل اإلنجازي:

التوجيهات باعتبار نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي 
(Directive)  بالطلب ْلّن هذا الكالم يقصد للمخاطب أن تفعل

 يئ الذي ذكره املتكلم يف اخلطاب.ش

 
 (0٤:٤0اْلب: حيا... أخربوين، هل وجدمت العروس؟. ) -ح

 معنى الفعل اإلنجازي:
بعد أن عاد اإلخوة الثالثة إىل البيت. أمر اْلب أوالده أن خيرب ما 
وجدهم يف البحث عن العروس. وهو يأمر أوالده أن يتحدث عن 
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يات اليت ستكون عروسا خالل البحث عن العروس، ويعرض عن الفت
 ْلوالده.

 نوع الفعل اإلنجازي:
التوجيهات باعتبار نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي 

(Directive)  باْلمر ْلّن هذا الكالم يقصد للمخاطب أن تفعل شيئ
 الذي ذكره املتكلم يف اخلطاب.

 (05:00: ماْلمر يا فيكو؟ يبدو أّن لعروسك أُذن طويلة. )1اإلبن -ط
يكو: رجاءًا، ال تسخر ميّن، عروسي كائن صغري رقيق وردائها ف

 (05:09قرمزي. )
 (05:11: البّد أهنا أمرية إذا.)٢اإلبن

 معنى الفعل اإلنجازي:
اشتهى فيكو أخوته أن ال يسخره، ْلّن فيكو قد اجتهد يف البحث 
عن العروس حىت يستطيع أن جيد عروسه كائن صغري رقيق ولون 

 ي أمرية.  ردائها قرمزي وه
 نوع الفعل اإلنجازي:

التوجيهات باعتبار نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي 
(Directive)  بالطلب ْلّن هذا الكالم يقصد للمخاطب أن تفعل

 شيئ الذي ذكره املتكلم يف اخلطاب.
. ماذا حدث؟ أنت تبدو قلقاالفأرة: كنُت أعرف أّنَك ستعود،  -ي

(05:5٦) 
 ازي:معنى الفعل اإلنج

عندما عرفت الفأرة فيكو يعود إليها وهو يف القلق، سأل فيكو عن ما 
 حدث. فاملع ى أّن الفأرة يأمر فيكو أن خيرب عن ما حدث به.
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 نوع الفعل اإلنجازي:
التوجيهات باعتبار نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي 

(Directive)  شيئ باْلمر ْلّن هذا الكالم يقصد للمخاطب أن تفعل
 الذي ذكره املتكلم يف اخلطاب.

اْلب: أريدكم أن تعرف إن كانت الفتات جتيد الطبخ، اطلبوا منهنّ  -ك
 (05:3٦أن ختبزن رغيفا. )

 معنى الفعل اإلنجازي:
أراد اْلب أن يعرف كفاءة الفتات يف الطبح فهو يأمر أوالده أن 

 يطلب من الفتات أن ختبزن رغيفا ليعرف كفاءة الفتات يف الطبح.
 نوع الفعل اإلنجازي:

التوجيهات باعتبار نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي 
(Directive)  بالطلب ْلّن هذا الكالم يقصد للمخاطب أن تفعل

 شيئ الذي ذكره املتكلم يف الكالم.
 (0٦:35الفأرة: ليخرب كل منكم ْلفضل حبوب قمح. ) -ل

 معنى الفعل اإلنجازي:
ب طلب من الفأرة أن ختبز رغيفا ْلبيه. بعد أن قّرر فيكو أّن اْل

ضربت الفأرة جرسا فضيا صغريا. وملا مسعت الصوت جاءها مائة 
فئران من كّل مكان، وجتمع حوهلا ووقفت أمامها يف وقار. طلبت 
الفأرة إىل فئران حبوب قمح، وهي تأمر فئران أن تبحث هلا حبوب 

 قمح لتخبز رغيفا.
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 الفعل اإلنجازي: نوع
التوجيهات ار نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي باعتب

(Directive)  باْلمر ْلّن هذا الكالم يقصد للمخاطب أن تفعل شيئ
 الذي ذكره املتكلم يف الكالم.

 (07:٤9اْلب: أنا سعيد بعمل كّل عروس، لقد خبزن خبزا لذيذا ) -م
 اْلب: لكن قبل إمتام الزواج أريد كاّل منهّن أن تغزل شيئ يل.

(07:50) 
 الفعل اإلنجازي: معنى

بعد أن خبزن كّل عروس رغيفا، َل يقنع اْلب لطبخ رغيفا فقط بل 
إمنّا أمر اْلب لكّل عروس أن تغزل له شيئا. وذالك ما طلب اْلب 

 لكّل عروس قبل إمتام الزواج.  
 الفعل اإلنجازي: نوع

التوجيهات باعتبار نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي 
(Directive)  باْلمر ْلّن هذا الكالم يقصد للمخاطب أن تفعل شيئ

 الذي ذكره املتكلم يف الكالم.
فيكو: لألسف أن تتمكين َل أمسع عن فأرة تغزل، أَمكنك؟  -ن

(0٨:1٤) 
 معنى الفعل اإلنجازي:

بعد أن طلب اْلب أن تغزل شيئا له، َل يسمع فيكو عن فأرة تغزل 
يع أن تغزل. لذالك سأل فيكو إىل فأرة وكما عرفه أّن الفأرة ال تستط

هل َمكنها أن تغزل شيئا ْلبيه، لكّن املع ى هنا طلب فيكو إىل الفأرة 
 أن تغزل شيئا ْلبيه.
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 الفعل اإلنجازي: نوع
التوجيهات باعتبار نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي 

(Directive)  بالطلب ْلّن هذا الكالم يقصد للمخاطب أن تفعل
 يئ الذي ذكره املتكلم يف الكالم.ش

 
 (0٨:33الفأرة: ليخرب كلّ منكم أفضل خيط قطني. ) -س

 معنى الفعل اإلنجازي:
الفأرة تدعو الفئران ليخربهم أّن الفأرة حتتاج من أفضل خيط قطني، 

 فبذالك أّن الفأرة تأمر الفئران أن حتمل هلا من أفضل خيط قطني.
 الفعل اإلنجازي: نوع

التوجيهات ه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي باعتبار نوع
(Directive)  باْلمر ْلّن هذا الكالم يقصد للمخاطب أن تفعل شيئ

 الذي ذكره املتكلم يف الكالم.
اْلب: فيكو يبدوا أّن عروسك أمرية. ليخرب كل منكم عروسه إىل  -ع

 (09:55البيت أريد مقابلتهنّ ليكن يف الغد. )
 معنى الفعل اإلنجازي:

بعد عرف اْلب عروس فيكو أمرية فأمر اْلب إىل أبنائه أن خيرب 
 عروسهم لتقابل اْلب يف البيت غدا.   
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 الفعل اإلنجازي: نوع
التوجيهات باعتبار نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي 

(Directive)  باْلمر ْلّن هذا الكالم يقصد للمخاطب أن تفعل شيئ
 كالم.الذي ذكره املتكلم يف ال

فيكو: ال تقلق، أنا سوف أعت ى بك وال تقلقي بشأن أيب إنّه شخص  -ف
 (10:3٢طيّب. )

 معنى الفعل اإلنجازي:
عندما أخرب فيكو عروسه بأن تقابل اْلب فشعر عروسه بالقلق، 

 ولكن أمر فيكو عروسه أن ال تقلق بشأن أبيه ْلنّه شخص طّيب. 
 الفعل اإلنجازي: نوع

التوجيهات الكالم من الفعل اإلجنازي باعتبار نوعه أّن هذا 
(Directive)  باْلمر ْلّن هذا الكالم يقصد للمخاطب أن تفعل شيئ

 الذي ذكره املتكلم يف الكالم.

 
 (11:٤9أمرية: فيكو ألن جتلس جبواري؟ ) -ص

 معنى الفعل اإلنجازي:
بعد أن غرقت الفأرة يف النهر وفجأة التفت فيكو وراء موكبا مجيال 

قويّا. وداخل  جيادْلغار من النهر، كان جيره مخسة على جانب ا
العربة جلست أمجل الفتيات. كان فيكو مبهورا جبمال موكب وذهب 
يف طريق إىل البيت وعندما اقرتب من العربة. عرف فيكو أهّنا فأرة 

 الذي كانت أمرية. وطلبت أمرية إىل فيكو أن جيلس جبانبها.
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 الفعل اإلنجازي: نوع
التوجيهات أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي باعتبار نوعه 

(Directive)  بالطلب ْلّن هذا الكالم يقصد للمخاطب أن تفعل
 شيئ الذي ذكره املتكلم يف الكالم.

فعاًل من حيث يقوم  اإللزامياتإن هذا : (Commisiveاإللزاميات ) -5
أو الوعيد )جاجاسودرما،  مل شيء لزمن مستقبل، مثل بالوعداملتكلم بع

 (.7٤، ص. ٢01٢
اْلب )الفالح(: يا أوالدي! كربمت مبا يكفي لكي تتزوجوا، أريدكم أن  -أ

 ( 00:٢3. )منهزناتجتدوا فتيات 
 (00:٢٤حبياة عائلية سعيدة. ) اْلب: أريدكم أن حتضوا
 معنى الفعل اإلنجازي:

يف احلوار قبل هذا، أمر اْلب ْلبنائه أن تبحثوا فتيات. ليس فقط 
ن فتيات مجيالت بل اْلب يتم ى ْلبنائه أن أمرهم يف البحث ع

 تعيشوا عيشة عائلية سعيدة مع زوجتهم املستقبل.    
 نوع الفعل اإلنجازي:

باعتبار نوع الفعل اإلجنازي، هذا الكالم من نوع اإللزاميات 
(Commisive) ْلّن يف هذا الكالم يتضمن على عمل يف بالوعد ،

 املستقبل. 
 (00:٤5يب، لكن أعطنا النصيحة. ): سوف أطيعك يا أ3 اإلبن -ب

 (01:10اْلب: بالطبع سأفعل. )
 معنى الفعل اإلنجازي: 

هذا الكالم يقول اْلب إلجابة إبنه، واْلب يقول بأنّه سيعمل ما 
 طلب إبنه من قبل. ووعد اْلب أن ينصح إبنه كما قد طلب إبنه.
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 نوع الفعل اإلنجازي:
من نوع اإللزاميات  باعتبار نوع الفعل اإلجنازي، هذا الكالم

(Commisive) ْلّن يف هذا الكالم يتضمن على عمل يف بالوعد ،
 املستقبل وهو من الوعد.

 
: إنّه مشال، هذا جّيد جدا. أنا معجب بفتاة يف مشال. 1 اإلبن -ج

(01:50) 
 (01:51سأذهب إليها وأطلب منها زواج. ): 1اإلبن 

 معنى الفعل اإلنجازي:
ة، وسقط الشجرة إىل مشال وهذا من لقد قطع اإلبن اْلول شجر 

اْلمر جيد عنده وهو يفرح ْلنّه معجب بفتاة يف مشال. وهو يعد أن 
 يذهب إىل فتاة يف مشال ويطلب منها الزواج. 

 نوع الفعل اإلنجازي:
اإللزاميات باعتبار نوعه أّن هذاالكالم من الفعل اإلجنازي 

(Commisive) ،املتكلم أن تفعل  الكالم يقصد   ْلّن يف هذا بالوعد
 من الوعد. ملستقبل وهوشيئا يف ا

: يا فيكو، من اليت ستتزوجها من الغابة، ذئب أم غزال؟ ههه. ٢ اإلبن   -د
(0٢:٢٢) 

: سوف أسري باجتاه سقوط الشجرة وسوف أجد عروسي يف 3اإلبن 
 (0٢:30)هذا املكان. 
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 معنى الفعل اإلنجازي:
عتقد فيكو بأنّه يتبع باجتاه يبعد أن سقط شجرة فيكو باجتاه الغابة، 

سقوط الشجرة، وهو سيذهب إىل الغابة وجيّد على البحث عن 
 العروس. وقد اعتقد فيكو أنّه سيجد عروسه يف الغابة.  

 نوع الفعل اإلنجازي:
باعتبار نوع الفعل اإلجنازي، هذا الكالم من نوع اإللزاميات 

(Commisive) لى عمل يف ، ْلّن يف هذا الكالم يتضمن عبالوعد
 املستقبل. ويُقصد املتكلم أن يعمل شيئ يف املستقبل.

 
الفأرة: يف الغابة؟ هل تظّن أّنَك ستجد عروسك يف الغابة؟  -ه

(03:35) 
فيكو: ال، لكن إن حاولت باجلّد رمّبا أجدها، لكين غري واثق فلم 
أجد بشرا هنا. سيكون حمبطا أن أعود إىل البيت بدون عروس. 

(03 :٤٦) 
 لفعل اإلنجازي:معنى ا

باحلقيقة أّن فيكو ال يباىل ما قاهلا الفأرة ووعد فيكو أن جيّد يف 
البحث عن العروس حىت جيد عروسه. وكان فيكو متأكدا أنّه 

 سيجدها هناك.   
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 نوع الفعل اإلنجازي:
اإللزاميات باعتبار نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي 

(Commisive) يلزم املتكلم لتنفيذ ما ورد يف الكالم  بالوعد، ْلّن هذا
 .خطابه

 (0٦:11فيكو: َل أمسع عن فأرة ختبز رغيفا.)   -و
 (0٦:13الفأرة: أنا أستطيع. )

 معنى الفعل اإلنجازي:
قّررت الفأرة إىل فيكو بأهّنا تستطيع أن ختبز رغيفا ْلبيه. والفأرة 

 سوف تعمل ذلك اْلمر، ختبز رغيفا. 
 نوع الفعل اإلنجازي:

اإللزاميات اعتبار نوعه أّن هذا الكالم من الفعل اإلجنازي ب
(Commisive) يلزم املتكلم لتنفيذ ما ورد يف بالوعد، ْلّن هذا الكالم

.خطابه
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 الفصل الرابع
 الخالصة واإلقتراحات

 الخالصة -أ
 بناء على التحليل يف الفصل الثالث، ختلصت الباحثة بإجابة أسئلة البحث التايل:

اإلجنازي يف فيلم "الفأرة الصغرية اليت كانت أمرية" هي:  أنواع الفعل  -1
ثالثة   (Declarativeاإلعالنيات )عشرة كالما،  (Assertiveاإلخباريات )

التوجيهات مخسة وعشرون كلم،  (Expressive)التعبريات كالما، 
(Directive)  ،مثانية عشر كلم( اإللزامياتCommisive) .ستة كالما 

 ل اإلجنازي يف فيلم "الفأرة الصغرية اليت كانت أمرية" هي:املعاين من الفع  -2
 ، التقرير، التأكيد.: البيان (Assertiveمعاين اإلخباريات ) (أ

وهو بالعمل  إنشاء أشياء جديدة (:Declarativeاإلعالنيات )معاين  (ب
 .اجلديد

 .، الفرحوى، اإلنتقاداملدح، الشك(: Expressive)التعبريات معاين  (ج
 ، اْلمر،االقرتاح ، الطلب.  (:Directiveهات )التوجيمعاين  (د

   الوعد. (: Commisiveمعاين اإللزاميات ) (ه

 االقتراحات -ب
 بعد انتهاء هذا البحث، قدمت الباحثة االقرتاحات هلذا البحث كما يلي: 

ينبغي للباحث الذي سيبحث عن اْلفعال الكالمية أن يكون حبثه أوسع  -1
ْلفعال الكالمية لسريل فقط، بل إمّنا من هذا البحث، ليس يستخدم نظرية ا

 ة اْلفعال الكالمية لسريل واآلخر.يقارن بني نظريتني وهي نظري
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ينبغي للباحث الذي سيبحث عن الفعل اإلجنازي أن يكون من موضع  -2
اآلخر وليس من فيلم بل إمّنا من القصة، والشعر، و النظام، واْلعمال 

 اْلدبية اْلخرى.    
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 سيرة ذاتية
م.  199٦مارس  17، ولدت يف كرسيك تاريخ شرفة الليلية

درسة اإلبتدائية  نور اإلسالم يف كرسيك سنة خترجت من  امل
م مث التحقت بكلية املعلمات اإلسالمية مبعهد دار السالم   ٢00٨

كونتور للبنات اْلّول جناوي جاوى الشرقية وخترجت فيه سنة 
مّث التحقت باجلامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج حىت   ٢01٤

 م. ٢019ربية وأدهبا سنة حصلت على درجة البكالوريوس يف قسم اللغة الع
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 مالحق
 لتسهيل فهم حتليل هذا البحث، قدمت الباحثة اجلدول اآليت:و 

 رقم
أنواع الفعل 
 اإلنجازي 

الحوار الذي يشتمل 
 الفعل اإلنجازي

 معاني الفعل اإلنجازي

اإلخباريات  1
(Assertives) 

اْلب: ْلّن اْلشجار مهمة 
 جّدا لنا.

حجة زرع الشجرة بعد بعد أن سأل اإلبن 
قطعه، فيخرب اْلب أوالده بأّن اْلشجار 
من شيئ مهمة يف احلياة. لذالك عليهم 

 أن يزرع املزيد من اْلشجار بعد قطعه.

الفأرة: كيف تقول هذا، أنا   ٢
 هنا.

كان الفأرة يرى هناك فيكو يأيت يف قرهبا، 
لذالك أجابت الفأرة فيكو وهي خترب بأهّنا 

 يش يف الغابة.من أحد الذي تع

: لقد وجدت فتاة 1اإلبن  3
مجيلة يل إهّنا يف غاية 

 اجلمال.

قّرر اإلبن اْلّول على ما قد وجده من 
البحث عن العروس، وهو يقرر بأنّه قد 
وجد فتاة مجيلة جّدا يف البحث عن 

 العروس.

: وعروسي مجيلة ٢اإلبن  ٤
أيضا، وشعرها أصفر 

 الذهيب.

ا قد وجده من قّرر اإلبن الثاين على م
البحث عن العروس. وهو يقّرر بأنّه قد 
وجد عروسه وهي مجيلة ولون شعرها 

 أصفر الذهيب.
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أّكد اإلبن الثاين على أّن عروس فيكو من  : البّد أهنا أمرية إذا.٢اإلبن  5
أمرية، ْلّن قد عرّب فيكو من قبل أن 
عروس فيكو كائن صغري رقيق ولون ردائها 

 قرمزي.

: ماْلمر يا فيكو؟ 1بناإل  ٦
يبدو أّن لعروسك أُذن 

 طويلة.

عندما خيرب إخوة فيكو عن عروسه سكت 
فيكو، فيقول اإلبن اْلّول أّن فيكو وجد 
عروسه وهلا أذن طويلة ْلّن فيكو يبحث 

 عن العروس يف الغابة.

الفأرة: كنُت أعرف أّنَك   7
 ستعود.

لقد اعتقدت الفأرة من قبل أّن فيكو 
ها، ْلّن ما زال هناك شيئ مهم سيعود إلي

الذي سيبلغه إىل الفأرة، وكان فيكو يأيت 
 يف حالة القلق.

فيكو: َل أمسع عن فأرة   ٨
 ختبز رغيفا.

أّكد فيكو أنّه َل يسمع و يعرف باملرة 
 بأّن فأرة تستطيع الطبخ وختبز رغيفا.

اْلب: ماذا خبز أبيض؟   9
وأّكد أّن عروسك ثريّة 

 جّدا.

فيكو اخلبز تعجب اْلب بلون  حينما قدم
اخلبز، ْلّن لونه أبيض. فبذالك أّكد 

 اْلب على أّن عروس فيكو ثرية جّدا.

: بالطبع، لقد أخربنا ٢اإلبن  10
 أهّنا أمرية.

اعتقد اإلبن الثاين على أّن عروس فيكو 
هي أمرية، وهذا تكون جوابا ْلبيه ْلّن 

 أبوه يقول بأّن عروس فيكو أهّنا ثرية جدا.
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 اإلعالنيات 11
(Declarative) 

(: سوف 3فيكو )اإلبن
أطيعك يا أيب، لكن أعطينا 

 النصيحة.

وهو يقرر بأنه سيطيع أمر أبيه يف البحث 
عن الفتيات. لكن قبل عمل ذلك اْلمر 
طلب اإلبن إىل أبيه أن ينصحه كي 

 يستطيع أن نعمله باجلّد.

أبيهم. وهم  اْلوالد تطيعني نصيحة اْلوالد: نعم نطيعك.  1٢
 سوف يعمل ما أمر أبيهم.

الفأرة: بالطبع، عروس   13
فيكو َمكنها أن تعمل أي 

 شيئ له.

قّررت الفأرة بعمل جديد الذي أمر فيكو 
 وهي سوف تغزل شيئا ْلب فيكو.

  التعبريات 1٤
(Expresive) 

اإلبن اْلول: لكن يا أيب  
كيف سنأخذ على 

 الفتيات.

ول إلجابة هذا الكالم يقول اإلبن اْل
أباه. وهو يشعر باخلجل على أمر أبيه، 

 ْلّن اْلمر من أبيه عندهم  صعب.

: نعم يا أيب، ٢اإلبن  15
سيكون صعبا أن نبحث 

 عن هّن وحدنا.

يشكو اإلبن على ما أمر أبه من قبل، 
وهو يشعر بالصعبة عن البحث الفتيات 
وحده. ويريد أن يبحث عن الفتيات 

كن أن يبحث عن بطريقة أخرى ْلّن ال َم
 الفتيات وحده.

: أيب، ملا نفعل 1اإلبن   1٦
هذا؟ نزرع شجرة قبل أن 

 تقطع واحدا.

يتساؤلوا اْلوالد عن الزرع الشجرة قبل 
قطعها، وهو يشكو بأمر أبيه ْلنّه يشعر 
بأّن ذلك اْلمر أي زرع الشجرة قبل قطع 
الشجرة صعب. ويف الواقع أّن اإلبن 

 مر.اليريد أن تعمل ذلك اْل

لقد قطع اإلبن اْلول شجرة، وسقط : إنّه مشال، هذا 1اإلبن   17
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جّيد جدا. أنا معجب 
 بفتاة يف مشال.

الشجرة إىل مشال وهذا من اْلمر جيد 
عنده وهو يفرح ْلنّه معجب بفتاة يف 

 مشال.

: ياه، كيف اعرفت ٢اإلبن  1٨
الشجرة أّنين معجب بفتاة 
مجيلة جدا وتعيش باجتاه 

أبدأ رحليت إىل اجلنوب. س
 جنوب سريعا.

يتعجب اإلبن الثاين بالواقع أّن شجرة اليت 
قطعه سقطت باجتاه اجلنوب. وهو يشعر 
بالفرح ْلنّه يعجب بفتاة وهي تعيش 
باجتاه اجلنوب. واإلبن سعيد جدا فسوف 

 سيذهب إىل اجلنوب ليقابل الفتاة.

: ما هذا، هل ٢اإلبن   19
 ستتبع هذا االجتاه يا فيكو؟

نقد اإلبن الثاين لفيكو )اإلبن الثالث( ي
على ما وقع من سقوط شجرة فيكو، ْلّن 
سقطت شجرته إىل جهة الغابة وليس 
فيها من البشر الذي سيأخذه لتكون 

 عروسا لفيكو.

: يا فيكو، من ٢اإلبن   ٢0
اليت ستتزوج يف الغابة، 

 ذئب أم غزل؟ ههه

سأل اإلبن الثاين إىل فيكو عن من اليت 
ج إن كان يبحثها يف الغابة، ْلّن يف سيتزو 

الغابة ليس هناك بشرا لكن كثري من 
احليوانات. لذالك كان اإلبن الثاين ينقد 
فيكو )اإلبن اآلخر( على ما قد وقع. 
ويريد اإلبن الثاين أّن فيكو يبحث يف 

 مكان آَخر وليس يف الغابة.

الفأرة: يف الغابة؟ هل تظّن   ٢1
أّنَك ستجد عروسك يف 

 لغابة؟ا

تعجبت الفأرة بأّن فيكو يريد أن يبحث 
عروسا يف الغابة. والفأرة تسأل له "هل 
تظّن أّنك ستجد عروسك يف الغابة؟" 
ولكّن املع ى هنا أّن الفأرة ينقد فيكو على 
أنّه ال َمكن أن جتد عروسه يف الغابة، ْلّن 
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 ليس فيه بشرا إالّ هي )الفأرة(.

٢٢  

 

 

عندما وصل فيكو يف الغابة وهو ال ينظر  د.فيكو: ياه، ال يوجد أح
أي بشر كان. وهو يشكو بأّن ليس فيها 

 أحد من البشر.

فيكو: أنت جمرد فأرة   ٢3
 ولست بشرا.

ينتقد فيكو على أهّنا جمرد فأرة وليست 
من البشر، ْلّن فيكو يبحث بشرا يف 

 الغابة وليست فأرة.

فيكو: أنت فأرة، كيف   ٢٤
 تكونني عروسا يل.

يقول فيكو إىل الفأرة بأهّنا جمرد فأرة، 
فسأل فيكو كيف تستطيع الفأرة أن 

تكون عروسا له. فبمع ى أّن فيكو ينقد  
كالم الفأرة بأّن الفأرة ال َمكن أن تكون 
عروسا له ْلهّنا ليس من البشر، وكان 
فيكو يعتقد أّن الفأرة ال تستطيع أن 

 تعيش مثل البشر.

 يل فيكو: نعم، وحني تغ ى  ٢5
 أشعر بسعادة غمرية.

يعرب فيكو عن عروسه بأهّنا هلا صوت 
مجيل حىت يستطيع فيكو أن يشعر يف 
شدة الفرح حني غّنت له عروسه، 

 وبذالك أّن فيكو َمدح عروسه.

فيكو: إّن أيب يريد أن ختبز   ٢٦
العروس رغيفا له، ولن 

 تفعل وسيسخر ميّن إخويت.

ريد أن فيكو يعرب إىل الفأرة بأّن أبوه ي
يعرف كفاءهتا يف الطبخ حىت يأمرها أن 
ختبز رغيفا ْلبيه، مث يشكو فيكو إىل 
الفأرة بأّن الفأرة لن تستطيع الطبخ وذلك 

 سوف ويسخر إخوته.
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الفأرة: وماذا كنت   ٢7
أستطيع، لن يسخر منك 

 أخويك.

كما عرف فيكو أّن الفأرة لن تستطيع 
الطبخ. ولكن انتقدت الفأرة مبا قول 

و، والفأرة تقول على أهنا تستطيع أن فيك
تطبخ كما أراد أب فيكو، وبذلك سوف 

 ال يسخر إخوان فيكو.

اْلب: لذيذ جّدا. هذا   ٢٨
اخلبز مناسب ملن عامل جِبدٍّ 

 مثلنا.

أّن اخلبز الذي قدمه اإلبن اْلول لذيذ 
جّدا. واْلب َمدح بأّن ذلك اخلبز لذيذ 

طباخة جّدا وبلذيذ اخلبز يدّل على أّن ال
 تعمل جبّد.

اْلب: الشعري جّيد ّجدا   ٢9
 أيضا.

أّن اخلبز من الشعري الذي قدمه اإلبن 
الثاين جّيد جدا. واْلب َمدح طّباخة 

 اخلبز بلذيذ ذلك اخلبز من الشعري.

اْلب: أنا سعيد بعمل كّل   30
عروس، لقد خبزن خبزا 

 لذيذا.

بعد أن قدمه اْلبناء اخلبز، كان اْلب 
ك اْلمر ْلّن لقد خبز كل فارحا بذل

عروس من أبنائه خبزا لذيذا. واْلب َمدح 
 بعمل كل عروس ْلهّنم قد تعمل جبّد.

: إّن عروسي تغزل 1اإلبن  31
 مبهارة.

عندما أمر اْلب عروسه أن تغزل شيئ، 
فيقول اإلبن اْلول أّن عروسه ماهرة يف 
الغزل. فاملع ى أّن اإلبن اْلول َمدح 

 يف الغزل. عروسه على ماهرهتا

هذا الكالم متصل بالكالم اإلبن اْلول  : وأنا أيضا.٢اإلبن  3٢
قبله، رّد اإلبن الثاين كالم اإلبن اْلول 
ْلنّه ال يريد أن يسخر فبذالك هو َمدح 

 عروسه أيضا.
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اْلب: قطن خاشن ليس   33
 نعيما لكن جّيد.

حينما قّدمه اإلبن اْلول قماشته كان 
إبنه من كماشة، اْلب َمدح مبا قد محل 

أّن القماشة من قطن خاشن ليس نعيما 
 لكن جّيد.

اْلب: مزيج من القطن   3٤
والكتان هذا أفضل وماذا 

 عنك يا  فيكو؟

حينما قّدمه اإلبن الثاين قماشته أّن اْلب 
َمدح أّن ذلك القماشة من أفضل قماشة 

 أخوه اْلّول.

: ههه...طلب أبانا 1اإلبن  35
ة غزل قماش وليس قشر 

 اجلوز.

ينقد اإلبن اْلول فيكو عندما قّدم 
قماشه، أّن اْلب طلب منهم أن تغزل 

 قماشا وليس قشرة اجلوز.

فيكو: مالذي فعلت؟ ملا   3٦
فعلت هذا؟ لقد ألقيت 

 بعروسي يف النهر.

شكو فيكو بأّن عروسه غرقت يف النهر 
ْلّن قد مّر رجل معاكسا يف جسر واحد 

، وبذالك كان وألقى رجل الفأرة يف النهر
 فيكو يف احلزن.

رجل: عروسك؟ تلك   37
 الفئران.

سأل رجل إىل فيكو عن الفئران الذي 
غرقته، وتعجب بأّن تلك الفئران عروس 

 فيكو.

فيكو: عروسي صغرية   3٨
مسكينا.أنا حزين ْلّنك 

 غرقت.

كان فيكو حازنا بغُر عروسه وهو 
يتأسف بعروسه ْلهّنا صغرية وغاُر يف 

 شكى فيكو على ذلك.النهر، ف

 التوجيهات  39
(Directive) 

اْلب: يا أوالدي! كربمت مبا 
 يكفي لكي تتزوجوا.

اْلب خيرب إىل أبناءه أهنم قد بلغوا عمرهم 
و قد حان الوقت لتتزوجوا. لكّن  هبذا 
الكالم ليس فقط ليخرب أّن أبناءه قد 
بلغوا عمرهم ولكّن املع ى ما يراد اْلب 
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ءه أن تتزوجوا ْلّن قد هو أمر اْلب أبنا
 حان وقته.

فيكو: لكن أعطنا   ٤0
 النصيحة.

لكن قبل عمل اْلمر من أبيه، طلب 
اإلبن إىل أبيه أن ينصحه كي يستطيع أن 

 نعمله باجلّد.

اْلب: لدينا تقاليد يف   ٤1
البحث عن العروس، 

 وعليكم أن تتبعوها.

اْلب يقول بأّن أسرهتم له تقاليد يف 
س، وهذا تكون جوابا البحث عن العرو 

وطلب  ْلوالده يف البحث عن العروس.
 اْلب أبنائه أن تتبع تقاليد أسرته.

واقطعوا  بلطةاْلب: خذوا   ٤٢
شجرة من املزرعة، انظروا 
أين تسقط واحبثوا عن 
العروس يف اجتاه السقوط، 
لكن قبل قطع الشجرة 

. عليكم زرعوا واحدا
وعدوين أن تعتنوا بتلك 

 الشجرة.

ْلب أبنائه أن تأخذ فأس وتقطع أمر ا
شجرة يف املزرعة، وبعد ذلك عليهم أن 
تتبعوا جهة سقوط الشجرة يف البحث عن 
العروس.  وعليهم أن تزرعوا شجرة واحدة 
قبل قطع الشجرة. وطلب اْلب إىل أبناءه 
أن يعاهد حبفظ تلك الشجرة اليت زرعوه 

 من قبل.

اْلب: ال ينبغي أن نقطع   ٤3
أن نزرع املزيد فقط، علينا 

 من اْلشجار.

لقد أخرب اْلب أوالده أّن الشجرة من 
شيئ مهمة، وبعد ذلك ينصح اْلب 
أوالده أن ال يقطع اْلشجار فقط فعلينا 

 أن نزرع اْلشجار بعد قطع الشجرة.

الفأرة: ال توجد أي فتيات   ٤٤
يف الغابة، ملا ال أكون أنا 

 عروسك؟

د بعد أن قالت الفأرة أنّه سوف ال جي
أحد من فتيات يف الغابة، مث اقرتحت 
الفأرة أهنا تكون عروسا لفيكو. فبمع ى 
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 أّن الفأرة تريد أن تكون عروسا لفيكو.  

الفأرة: صّدقين يا فيكو، أنا   ٤5
كان فأر لكيّن سأحبك 

 وأُخلص لك.

طلبت الفأرة إىل فيكو أن يصدقها بأّن 
الفأرة تريد أن تكون عروسا له. وهي حتّبه 

لص له مهما كانت هي فأرة، والفأرة وختُ 
 حريصة على أن تصبح عروسا لفيكو.

اْلب: حيا... أخربوين،   ٤٦
 هل وجدمت العروس؟.

أمر اْلب أوالده أن خيرب ما وجدهم يف 
البحث عن العروس. وهو يأمر أوالده أن 
يتحدث عن خالل البحث عن العروس، 
ويعرض عن الفتيات اليت ستكون عروسا 

 ْلوالده.

فيكو: رجاًءا، ال تسخر   ٤7
ميّن، عروسي كائن صغري 

 رقيق وردائها قرمزي.

 

اشتهى فيكو أخوته أن ال يسخره، ْلّن 
فيكو قد اجتهد يف البحث عن العروس 
حىت يستطيع أن جيد عروسه كائن صغري 

 رقيق ولون ردائها قرمزي.

الفأرة: كنُت أعرف أّنَك   ٤٨
ماذا حدث؟ أنت ستعود، 

  .تبدو قلقا
 

عندما عرفت الفأرة فيكو يعود إليها وهو 
يف القلق، سأل فيكو عن ما حدث. 
فاملع ى أّن الفأرة يأمر فيكو أن خيرب عن 

 ما حدث به.

اْلب: أريدكم أن تعرف إن   ٤9
كانت الفتات جتيد الطبخ، 
اطلبوا منهّن أن ختبزن 

 رغيفا.

أراد اْلب أن يعرف كفاءة الفتات يف 
ده أن يطلب من الطبح فهو يأمر أوال

الفتات أن ختبزن رغيفا ليعرف كفاءة 
 الفتات يف الطبح.

الفأرة: ليخرب كل منكم   50
 ْلفضل حبوب قمح.

طلبت الفأرة إىل فئران حبوب قمح، وهي 
تأمر فئران أن تبحث هلا حبوب قمح 
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 لتخبز رغيفا.

اْلب: لكن قبل إمتام   51
الزواج أريد كاّل منهّن أن 

 تغزل شيئ يل.

يكفي لطبخ رغيفا فقط بل إمنّا أمر  ال
اْلب لكّل عروس أن تغزل له شيئا. 
وذالك ما طلب اْلب لكّل عروس قبل 

 إمتام الزواج.  

فيكو: لألسف أن تتمكين   5٢
َل أمسع عن فأرة تغزل، 

 أَمكنك؟

َل يسمع فيكو عن فأرة تغزل وكما عرفه 
أّن الفأرة ال تستطيع أن تغزل. لذالك 

فأرة هل َمكنها أن تغزل سأل فيكو إىل 
شيئا ْلبيه، لكّن املع ى هنا طلب فيكو 

 إىل الفأرة أن تغزل شيئا ْلبيه.

الفأرة: ليخرب كّل منكم   53
 أفضل خيط قطني.

الفأرة تدعو الفئران ليخربهم أّن الفأرة 
حتتاج من أفضل خيط قطني، فبذالك أّن 
الفأرة تأمر الفئران أن حتمل هلا من أفضل 

 .خيط قطني

اْلب: فيكو يبدوا أّن   5٤
عروسك أمرية. ليخرب كل 
منكم عروسه إىل البيت 
أريد مقابلتهّن ليكن يف 

 الغد.   

 س فيكو أمرية مّث أمربعد عرف اْلب عرو 
اْلب إىل أبنائه أن خيرب عروسهم لتقابل 

 اْلب يف البيت غدا.

فيكو: ال تقلق، أنا سوف   55
أعت ى بك وال تقلقي بشأن 

 ه شخص طّيب.أيب إنّ 

عندما أخرب فيكو عروسه بأن تقابل اْلب 
فشعر عروسه بالقلق، ولكن أمر فيكو 
عروسه أن ال تقلق بشأن أبيه ْلنّه 

 شخص طّيب.

 طلبت أمرية إىل فيكو أن جيلس جبانبها.أمرية: فيكو ألن جتلس   5٦
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 جبواري؟

  اإللزاميات 57
(Commisive) 

 اْلب: أريدكم أن حتضوا
 ية سعيدة.حبياة عائل

أمر اْلب أبنائه يف البحث عن فتيات 
مجيالت بل اْلب يتم ى ْلبنائه أن تعيشوا 
عيشة عائلية سعيدة مع زوجتهم 

 املستقبل.

واْلب يقول بأنّه سيعمل ما طلب إبنه  اْلب: بالطبع سأفعل.  5٨
من قبل. ووعد اْلب أن ينصح إبنه كما 

 قد طلب إبنه.

سأذهب إليها : 1اإلبن   59
 أطلب منها زواج.و 

لقد قطع اإلبن اْلول شجرة، وسقط 
الشجرة إىل مشال وهذا من اْلمر جيد 
عنده وهو يفرح ْلنّه معجب بفتاة يف 
مشال. وهو يعد أن يذهب إىل فتاة يف 

 مشال ويطلب منها الزواج.

 

: سوف أسري باجتاه 3إلبن   ٦0
سقوط الشجرة وسوف 
أجد عروسي يف هذا 

 املكان.

بأنّه يتبع باجتاه سقوط يعتقد فيكو 
الشجرة، وهو سيذهب إىل الغابة وجيّد 
على البحث عن العروس. وقد اعتقد 

 فيكو أنّه سيجد عروسه يف الغابة.  

فيكو: ال، لكن إن حاولت   ٦1
باجلّد رمّبا أجدها، لكين 
غري واثق فلم أجد بشرا 
هنا. سيكون حمبطا أن 
أعود إىل البيت بدون 

 عروس.

جيّد يف البحث عن العروس وعد فيكو أن 
حىت جيد عروسه. وكان فيكو متأكدا أنّه 

 سيجدها هناك.
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قّررت الفأرة إىل فيكو بأهّنا تستطيع أن  الفأرة: أنا أستطيع.  ٦٢
ختبز رغيفا ْلبيه. والفأرة سوف تعمل 

 ذلك اْلمر.

 

 


