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 الباب األّول

 مقّدمة

 ة البحثالفصل األّول: خلفيّ 

دورمهّم -لة للّتواصلأابعتبارها -الّلغة هي شيء رئيسّي يف الّتواصل. ولّلغة 
لدى اإلنسان ألنّه ابلّلغة يستطيع الّتعبري عن ما يف ذهنه أو فكره. وإذا مّت ربط 

فيتكّون من ذلك فعل كالمّي الّلغة اّليت يستخدمها اإلنسان ابملتكّلم واملخاطب 
أو حدث كالمّي. الفعل الكالمّي ابعتباره كشكل تواصلّيي ليس حداث وقع 
بنفسه. ولكّن له وظيفته وغرضه، وهدفه املعّّي اّلذي يتوّلد منه أثر مسّبب يف 

 (.2016:1املخاطب )كوسومانينجسيه،

المّي. يف عملّية الّتواصل البّد من حصول الفعل الكالمّي واحلدث الك
والفعل الكالمّي واحلدث الكالمّي ال ينحصر حصوهلما يف احلياة اليومّية، ولكّنهما 
حصال كذلك يف فيلم. والعملّية الّتواصلّية يف الفيلم هي طريقة املتكّلم يف إلقاء 

 (.2012:51املعىن على املخاطب عن طريق الفيلم. )سامستا،

ي. الفيلم هو شكل من أشكال لفيلم ميكن أن يكون مبثابة التواصل اللغو ا
يكشف الفيلم عن ، التواصل بّي صانع واجلمهور. من خالل الصور املعروضة

بصرف النظر عن ، حيث ينقل رسالة إىل اجلمهور. لألفالم وظائف متعددة، نيته
فضاًل عن وسائط االتصال لنقل رسالة املؤلف ، كوهنا شكاًل من أشكال الرتفيه
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الفيلم كشكل من  Kinnevy))كينيفيرأي   و ضمنية.إىل اجلمهور إما صرحية أ
أشكال اخلطاب األديب ابإلضافة إىل القصص القصرية واألغاين والسرد القصري 

 .(223: 2004واألغاين الشعبية والدراما وعروض األفالم والنكات )ابريرا ، 

يعترب الفيلُم يف تطوير علم األدب جزء من تطوير األعمال األدبية. الفيلم 
ايل مجايل، وله وسيلة الّلغة وسيلة الصورة. هو إنتناج فين سردي )قصة( ذي خي

للفيلم وظيفة مماثلة ابلعمل األديب هي يهدف إىل إعطاء الرتفية واملعرفة للمشاهدين 
 (.2007:40كي يكون من العارفّي واحلاكمّي )نورجيانتورو، 

( فيلم القصة 1الفيلم ابعتبار صفته، أّن الفيلم ينقسم إىل عدة أنواع وهي )
ه قصة معروضة عادة يف املسارح وتوزيعها، وفيه قصة خيالية أو حقيقية. هو فيلم في

( فيلم االخبار هو فيلم يقّدم فيه عن حقائق معروضة للجمهور مع قيمة 2)
( فيلم اترخيّي هو فيلم يقّدم فيه عن واقع. اختلف 3األخبار، ضرورية وجذابية. )

ّي هو نتيجة للتفسري الشخصي. هذا الفيلم بلفيلم األخباري، فإن هذا الفيلم اترخي
 (. 2003:210أفندي (( فيلم الكارتون هو فيلم خمصوص لألطفال4)

واليت ال ميكن أن تكون . هو فيلم حصوصا لألطفال الفيلم الكارتون 
بل جيب أيًضا أن حتتوي على عناصر من التعليم واملعرفة. ابلطبع ، تسلية فحسب

ويعطي ، هو اخليال، الفيلم على قيم تعليمية جيدةميكن حتقيق ذلك عندما حيتوي 
ينتجها مع ، ويستخدم لغة مهذبة وكما هو احلال يف فيلم ابن سينا ،معرفة جديدة

 شركة تطوير الوسائط املتعددة يف ماليزاي.
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فيلم الكارتون ابن سينا هو نوع الّتاريخ. يتحّدث هذا الفيلم الكارتون  
مع  اليزية، اإلجنليزية، واإلندونيسية. هذا الفيلم ينتجهاابن سينا ابلّلغة العربية، امل

هذا الفيلم ليس فقط على التلفزيون،  شركة تطوير الوسائط املتعددة يف ماليزاي.
 .Youtubeولكن الوصول على 

ابلقرب من خبارى ويف قرية . سينا ابن رحلة قصة النبويفيلم ابن سينا ال 
للهجرة بطفل هي الطلعة. طفل  370تسمى أفشنة. رزق عبدهللا ابن سينا عام 

 عصره فقط، بل يف كل العصور بعده.سيكون له شأن كبريا ليس يف 
يف خبارى استمرت رحلة ابن سينا مع العلم، ومل يبخل عليه والده أبدا 

ابن سينا القران كامال وهو مل يتجاوز فأرسله إىل معلمّي يف شىت اجملاالت، فحفظ 
 العاشرة، وتلفى علوما يف الفقه، واألدب، والفلسفة، والطب.

عرف ابن سينا أبلقاب كثرية، منها الشيخ الرئيس، املعلم الثالث، الوزير، 
حجة احلق، شرف امللك، احلكم الدستور. وتلقى العلم على يديه كثري من 

من يريد أن يكون عاملا مميزا. وكان قامة  الطالب. وكان ابن سينا فدوة لكل
يصعب الوصول إليها. كان كل اكتشاف من هذه االكتشافات، يكفي ليضع 
ابن سينا يف مصاف كبار العلماء يف التاريخ. ومل تنتهي حياة ابن سينا بوفاته عام 

للهجرة. بل ظل كل ما قدمه للبشرية يف علوم الطب، والنبات، واحليوان  428
، واملوسقى، والرايضيات، واجلويولوجىي، والفلك، والفيزايء، والكمياء والفلسفة
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واللغة العربية وعلم النفس شاهدا على عظمته. وخملدا اإلمسه حىت يومنا هذا. 
 وطاملا ظلت البشرية تستزيد من العلم الذي وهب له ابن سينا عمره رمحة هللا. 

 عن عبارة أحدها، الكالمالفعل  من أنواع عدة توجد، يف فيلم ابن سينا
اليت يتحدث هبا شخصيات ذات وظائف  (Commissives) الّتعّهديّ  الكالمالفغل 

 خمتلفة يف كل خطاب.

فعل الكالم الذي ال( أن الفعل الكالمي هو 40: 1999رستونو )رأى  
العرض هو ، القدرة، هتدد، أقسم، يلزم املتكلم لتنفيذ ما ورد يف خطابه. وعد

 خطاب ينتمي إىل هذا النوع من الفعل الكالم صامت.

( أن الوظيفة التبادلية هي وظيفة يشار إليها 12: 2000رستونو )رأى  
ابسم التعبري املنطوق يف استخدامها لربط املتكلم ابختاذ اإلجراءات كما هو مذكور 

، ديدوالته، والنية، والشتائم، يف خطابه. تشمل الوظيفة املبدئية وظيفة الوعد
 وتقدمي الصلوات.، والتقدمي، والوعود، والقدرة
  :فيما يلي مثال الفعل الكالم الّتعّهدّي اّلذي له القدرة على القصد 

 (1:20، دقيقة 1)احللقة 

 املتكلم: أم ابن سينا

 املخاطب: ابن سينا

 أّم ابن سينا: وماذا تنوي أن تصنع؟
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 ابن سينا: سأجرب مبداواة قدمها

"سأجرب مبداواة قدمها" هي اجلملة الفعلية اليت تتكون من الفعل اجلملة 
 على املضارع مبعى "مستقبل". و يدل األلفعالمة  والفاعل. وحرف السّي هو

فكلمة "أجرب" فعل مضارع، و "مبداواة" جار جمرور، و "قدامها"  ،ضمري أان
 .انئب الفاعل

الفعل الكالم يف كالم ابن سينا السابق، هناك كلمة "سأجرب" وهو 
الّتعّهدّي. حيث تلك الكلمة مبعىن "سأحاول". وهذا هو نفس الفعل الكالم 

يف ذلك الوقت  إىل أمه، حيث الّتعّهدّي يعرب عن القدرة، وكان كلمها ابن سينا 
محل ابن سينا قطة ابلغة اجلروح إىل قدمها. مث سألت أمه "ماذا ستفعل هلا". 

 .سيعاجلهاأنه فأجاب ابن سينا 

والوظيفة الّتعّهديّة بتعبري القدرة مرئية يف سياق الكالم أظهر يف كالم: 
"سأجرب مبداواة قدمها ". يُبّّي الكالم كالفعل الكالم الّتعّهدّي بتعبري القدرة 

( أن الوظيفة الّتعّهديّة هي وظيفة يشار إليها 12: 2000ألنه وفًقا لروستونو )
تخدامها لربط املتكلم ابختاذ إجراء كما هو مذكور يف ابسم الكالم املنطوق يف اس

يوضح القدرة بكلمة "سأجرب" عالج اجلروح على القدم أي ابن سينا ، كالمه
 من القطة.
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ولذلك، من نتيجة التحليل السابق، من الواضح أن ذلك التعبري هو كالم 
  .يدل وظيفة الّتعّهديّة بتعبري القدرة

تستنتج البحث يف الفيلم اّلذى أجراه هذا الوصف من أعاله، ميكن أن 
الباحث مرتبط ابستخدام الّلغة، للتفاعل بّي السخصيات يف احلوار. هذا البحث 
يستخدم النظرية الّتداولّية كمرجع. أخد الباحث الفعل الكالم الّتعّهدّي ألّن 

سّي  احملاداثت يف فيلم ابن سينا حتليلها النظرية روستونو. مّث يستخدم فيلم ابن
 كما موضوع رسالة.

 الفصل الثّاين: حتديد البحث

تستخدم هذه الدراسة نظريتّي عملتيين، ألّن الدراسات الّتداوليّىة واسعة، 
ولذلك يستخدم الباحث نظريتّي يعين ابراهيم عبادة و رستونو. بناء على التعريف 

 الوارد أعاله، مثّ حتديد هذا البحث على الّنحو الّتايل:

 وظائف فعل الكالم الّتعّهدّي يف فيلم ابن سينا عند رستونو؟.ما هي 1

 ما هي بناء فعل الكالم الّتعّهدّي يف فيلم ابن سينا عند ابراهيم عبادة؟ .2

 ثالفصل الثّالث: أغراض البح

 بناء على حتديد البحث الّسابق، فأغراض هذا البحث هي:

 ينا عند رستونو..معرفة وظائف فعل الكالم الّتعّهدّي يف فيلم ابن س1
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 معرفة بناء فعل الكالم الّتعّهدّي يف فيلم ابن سينا عند ابراهيم عبادة. .2

 الفصل الّرابع: فوائد البحث

 .الفوائد الّنظريّة1

يتّم القيام هبذا البحث لتعويد الّتحليل بدراسة علم الّتداولّية، خاّصة نظريّة 
 الفعل الكالم الّتعّهدّي.

 .الفوائد العملّية2

أ. يف تعلم الّلغة، هلذا البحث أن يزيدون من بناء و وظائف الفعل الكالم  
 الّتعّهدّي يف فيلم ابن سينا.

 ب. يرجو هذا البحث له فائدة يف تطوير الّلغة العربّية وأداهبا. 

 ج. هذا البحث من مراجع البحث الّلغويّة اّليت تستخدم علم الّتداولّية. 

 الّتفكريالفصل اخلامس: أساس 

 الّتداولّية .أ

ابالّنسبة لتعريف علم الّتداولّية، إّن الّلسانيّي جاؤوا ابرائهم فيه. فهناك 
 جمموعة من تعريفات علم الّتداوالّية. فيما يلي بعض الّتعريفات لعلم الّتداوالّية:

علم الّتداوالّية دراسة للعالقة بّي األشكال الّلغويّة ومستخدمي هذه 
تطيع الفرد أن يدخل يف الّتحليل ويستطيع الكالم عن املعىن األشكال، حىّت يس
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اّلذي أراده االخرون، ومفهومهم، وغرضهم، وانواع الّتصّرفات اّلىت يظهروهنا حّي 
 (.2014:5يتكّلمون. )يول،

( أّن علم الّتداوالّية دراسة عاّمة لكيفّية أتثري 1985:34رأى اتريغان )
( أّن الفرد اليستطيع فهم 1993:1ورأى ليج )الّسياق يف تفسري الفرد للجملة. 

الّلغة فهما جّيدا إذا مل يفهم علىم الّتداوالّية، وهو كيفّية استخدام الّلغة يف الّتواصل. 
 هذا الكالم يدّل على أّن علىم الّتداوالّية الينفصل عن استخدام الّلغة.

لذلك يسعى ، يف حدث التواصلالّتداولّية ( أن 17: 1999)رأى رستونو 
سواء مت التعبري عنها صراحة أو ، التحليل العملي إىل العثور على نية املتحدث

التعبري عنها ضمنًيا وراء الكالم. ميكن حتديد معاين الكالم من خالل النظر يف 
مكوانت مواقف الكالم اليت تشمل املتحدثّي وشركاء الكالم وأهداف السياق 

 أفعال لفظية.والكالم نتيجة لألنشطة والكالم ك

 ب. فعل الكالم

( أّن الفعل الكالمّي عرض فردّي نفسّي 2010:50رأى خري وليوين )
وجيري وفق قدرة لغويّة عند املتكّلم يف مواجهة وضع معّّي. والعربة يف الفعل 
الكالمّي هي معىن العمل يف الكالم. والعمل يف الكالم يظهر من خالل معىن 

 الكالم.
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( مبدأ الفعل الكالمّي يف 2015:11سيتيانتو، يف  1996:17وجياان )
 Speech Acts: An Essay in The Philosopy“الكالم كما قال به سال يف كتابه 

of Language” . يف علم الّتداولّية ثالثة أنواع من األفعال اّليت قام هبا املتكّلم، وهي
والفعل ،  (Ilocutionary act)والفعل اإلجنازّي  ، (Locutionary act)الفعل القويّل 

 .(Perlocutionary act)الّتأثريّي 

فعل العل الكالم )أن الفجيادل ابلقول ، (31: 1999روستونو )رأى  
فعل التعترب ، الكالم( هي كياانت حمورية يف الرباغماتية. بسبب طبيعتها املركزية

الكالم أساسية يف الرباغماتية. ميكن اعتبار التحدث بلغة معينة مبثابة إجراء )التأثري 
 أو اإلخبار( إىل جانب قول أو نطق الكالم ابلفعل.

 ج. فعل الكالم اإلجنازيّ 

الفعل الكالم اإلجنازّي يف الّنشاط  ( قسم92: 2014سريل )يف يول، 
الكالمّي إىل مخسة أقسام الكالم. لكّل من هذه األقسام وظيفته الّتواصلّية 

 اخلاّصة. وذلك على الّنحو الّتايل:

وهو الفعل الكالمّي اّلذي يربط املتكّلم   (Asertives)اإلخباريّ  .1
بصّحة الكالم اّلذي يلقية. ويتمّثل هذا يف اإلبداء، والعرض، 

 واحلدف، والشكون، واالّدعاء.
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وهو الفعل الكالمّي اّلذي أراد به املتكّلم   (Directives)الّتوجيهيّ  .2
التأثري كي يقوم املخاطب بشيئ معّّي. ويتمّثل هذا يف احلجز، 

 ، واملسألة، والّنصح، واالفرتاح.واألمر
وهو الفعل الكالمّي اّلذي يدّل على إبداء   (Ekspresives)التعبرييّ  .3

موقف نفسّي لدى املتكّلم من حالة معّينة. ويتمّثل هذا يف الّشكر، 
 والّتهنئة.

وهو الفعل الكالمّي اّلذي يدّل على   (Commisives)الّتعّهديّ  .4
الوعد، والعرض وغري ذلك..ويتمّثل هذا يف الوعد، واحللف، 

 والعرض.
وهو الفعل الكالمّي اّلذي يربط بّي   (Declarations)اإلعالينّ  .5

مضمون الكالم والوقع. يتمّثل هذا يف االستسالم والعزل، 
 والّتسمية، وانّفي، واحلكم.

 د. فعل الكالم الّتعّهديّ 

هذا البحث يبحث حبثا عميقا يف الفعل الكالم الّتعّهدّي. فالّنظريّة 
املستخدمة ما يتعّلق جبوانب الفعل الكالم الّتعّهدّي. الفعل الكالم الّتعّهدّي هو 
الفعل الكالمّي يربط املتكّلم للقيام مبا هو املذكور يف الكالم. فاملتكّلم ينبغي له 

 106: 2003ر يف الكالم. رأى دارجووجيوجو )اإلخالص يف القيام مبا هو املذكو 
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( أّن الفعل الكالم الّتعّهدّي فعل الكالمّي موّجه إىل 2014:16يف أريسماوايت، 
 الكالم ذاته ويدّل على الوعد، واحللف، والعزم.

( الفعل 55: 2010يف خري وليوين،  172: 1993بّّي كريداالكساان )
يقوم به املتكّلم. ففعل الكالم الّتعّهدّي الكالم الّتعّهدّي كالم يدّل على عمل 

 فعل اجنازّي، وهو فعل عرضه جيب على املتكّلم القيام به. 

( فرأى أّن الفعل الكالم الّتعّهدّي فعل كالمّي 54: 1996رأى يول )
يفهمه املتكلم لربط نفسه ابألعمال املستقبلّية. هذا فعل الكالمّي يدّل على ما 

 يريده املتكّلم.

هو ّتعّهدّي فعل الكالم الال( يشري إىل أن 40: 1999روستونو )أّما  
، هتدد، أقسم، فعل الكالم الذي يلزم املتكلم لتنفيذ ما قيل يف خطابه. وعدال

 .الّتعّهديّ  العرض هو خطاب ينتمي إىل هذا النوع من الفعل الكالم، قدرة
 وظيفة فعل الكالم الّتعّهديّ ه. 

وظائف معينة عّهدّي فعل الكالم التال( على أن 164: 1993)ذكر ليج 
 .وميكن تسميتها بشكل فردي بناًء على أهداف التواصل اخلاصة

هي وظيفة الكالم للتعبري عن تعّهدّي فعل الكالم الالوظيفة معينة يف 
اإلجراء الذي سيتم تنفيذه )متحدث( يف الوقت احلاضر ومل يتم تنفيذه بعد. على 

هو خطاب لّتعّهدّي فعل الكالم االإن ، إىل الرأي أعاله. أقسمد، وع: ثالسبيل امل
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موجه إىل احملادثة نفسها والذي ينص على أن املتحدث سوف يتخذ إجراًءومل يتم 
 (.94: 1996)يويل، تنفيذ اإلجراء 

يشار إليها ابسم التعبري  يّ دهّ ع( أن الوظيفة الت12: 2000رستونو )أّما 
امها لربط املتكلم ابختاذ اإلجراءات كما هو مذكور يف خطابه. املنطوق يف استخد

 والتقدمي الصلوات.، والقدرةد، والتهدية، والني، تشمل الوظيفة املبدئية وظيفة الوعد

 :الّتعّهدّي فيما يلي وظائف الفعل الكالمي
 قدرةال .1

الكفاءة على الكالم املتواصل هي القدرة اليت تعين امتالك الكفاءة أو  
 KBBI(. القدرة يف 869: 2008 ،إتقان والقوة لفعل شيئ )وزارة الرتبية الوطنية

واليت تعمل كشكل من أشكال الرغبة يف االلتزام أو ، هي  مستعدة أو  راغبة
أو املهارة واملعرفة. أي أن   القدرة هي الكفاءة  اتفاقية اليت تعمل االتفاق مًعا.
املتحادث قادرًا على استخدام ما لديه )اترغن، شخص لديها القدرة إذا كان 

 .مبداواة قدمها أجرباملثال: س (.2008:11
البيان أعاله هو شكل من أشكال اخلطاب على الكالم صامت.  

اخلطاب عبارة عن قدرة على الكالم ألنه يعمل كشكل من أشكال توفره على 
ى معاجلة اجلروح املوجودة علالتزام أو اتفاق الىت مصنع، وهو الكفاءة  ابن سينا 

 يف قط احملبوب.
 



 

13 
 

 الوعد .2

مع  الوعد وهي عبارة عن خطاب يعمل متكلم م الّتعّهدّي افعل الكال
 القول  وعد ابلقيام وظيفة يطلب شخص آخر. دالك الوعد يف حالة جّد.
 ، شخص الذي سيتخذ إجراءات هي شخص لديه القدرة على العمل أو ابدرة

( يف حالة الرض )جّد( سيعمل العمل 02) ( يعتقد ان01. )02وهي 
املثال: ابذن هللا لن  . عمل ذالك مل يعمل ، وسيعمل يف املستقبل.01املطلوب

 .حييب هللا ظين فيك ايولدي وستكون عاملا كبريا

البيان أعاله هو شكل من أشكال الفعل الكالم صامت وعد. حيث 
وللشخص اآلخر. واملتكلم مصمم  أال يقدم املتكلم يف احلوار يقول وعًدا لنفسه 

ا عظيًما. الكالم كخطاب يعد ، أسدل طفله
ً
وهو يعد أيًضا أنه سيجعل  ابنه عامل

 سيكون عاملا عظيما.أبنه يعمل على ربط املتكلم  لدعم ابن سينا 

 النية .3

هي فعل الكالم للتعبري نية يعمل احدى أفعال ّي النّية دهّ عأفعال الكالم املتّ 
عمل لشخص آخر. ذالك النية يعمل يف حالة اإلخالص مع مرتكيب العمل أو 

 وسيعمل يف املستقبل. ،حًقا متكلم نفسه. مل يتم ذالك عمل مثل
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 النذر .4

، النذر هو فعل الكالم الذي يبّي مع رغبة خاصة الّتعّهديّ  أفعال الكالم
قوم املتكلم الذي فسي ،ولكن مل يتم تنفيذه. إذا مت تنفيذ الشيء املرغوب أو حتقيق

 .ينذر

 القسم .5

القسم هي أعمال خطاب للتأكد من قول ما يفعله  الّتعّهديّ  أفعال الكالم
املتكلم أو يتكلم على أن مايقول صحيح. كالم قسم يستخدم عالمات الكالم 

 يدعى الشهود الدرجة أعلى. ،اليت ميكن أن يقّي معارض الكالم

 االقرتاح .6

قرتاح هو إظهار شيء ما أو التعبري عن طلب. االالّتعّهدّي أفعال الكالم 
 يعمل على املؤثرة وجيعل اآلخرين يؤمنون على االقرتاحه.

 هل جتيبهما انت اي حسّي؟ املثال:

البيان أعاله هو نوع من أفعال الكالم جنس االقرتاح. حيث كان يف  
الذين مسعومها من ذالك احلوار شخصان من خبارى يريدان إثبااتن ذكاء ابن سينا 

اشتهر بذكائه وخربته يف الطب. اخلطاب ألن ابن سينا  ،أشخاص حول خبارى
، ما ذكر يف خطابهمبثابة خطاب صامت ألنه يعمل على إلزام املتكلم ليعمل 

 سوف جييب على أسئلة من خبارى.هل ابن سينا عرض والد ابن سينا 
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 املهمدة .7

أو  أفعال الكالم املهددة  هي خطاب لديها مقصود لفعل شيء ضار
 .املثال:  لو علم شخص اخر فساهتمك انت صعب أو مزعج أو ضار لآلخرين.

احلوار أعاله املتكلم خوف مريض  .البيان أعاله هو نوع من هتديد الفعل الكالم
األبيه يكشف. البيان أعاله هو عبارة عن هتديد خطاب صامت ألنه يعمل على 

وهو أن السيد منصور سوف يشتبه  ابن سينا  ،إلزام املتكلم ليعمل ما ورد يف كلمه
 إذا كان مريض ابيه حىت  يكشف وانتشار اىل اخلارج.

ستنتج أن أفعال الكالم  هو خطاب ميكن أن ن ،بناًء على الرأي أعاله
ومل يتم تنفيذ ، املوجه للمتكامل نفس الذي يقول على أن املتكامل سوف يتخذ إجراءً 

 ء.اإلجرا

توجد وظيفة فعل الكالم  الذي ينوي الّتعّهدّي،  فعل الكالماليف ، لذلك 
ى يرد شيًئا اليت ستبحث ألنه يقول عل، يقدمـ، هدد، قادر، ونذر، الوعد، ويقسم

 ولكن ستعمل يف املستقبل.، أن عمل مل تعمل

 فعل الكالم الّتعّهديّ و. بناء 
بعد أن انتهينا من عرض اهليئات الرتكيبية اّلىت متثل عناصر اجلملة جبانب  

الكلمات، نستطيع أن نعرض ألنواع اجلمل، وقد تناول القدماء أنواع اجلمل من 
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ثالثة منطالقات يعىن: املنطلق األول وظيفى عام، املنطلق الثّاىن تركيىب، املنطلق 
 الثالث احتماالت موقعية.

 يةاحتماالت موقع .أ

وذلك عندما تكون اجلملة يف موقع اخلرب أو املفعول به أو النعت أو احلال 
أو الصلة أو املضاف إليه، أو املعطوف أو اإلبتداء أو االستثناف، ومن مث حتّدثوا 
عن اجلمل الىّت هلا حمل من االعراب واجلمل الىّت ال حمل هلا من االعراب وموضع 

 كل منها وشروطيها.

ملنطلقات وضوء ما عرضنا يف الباب السابق من هيئات ويف ضوء هذه ا 
تركبيه نستطيع أن ننظر إىل اجلمل يف الّلغة العرابّية من انحية مركبتها وما هبا من 

 حماور أشران إليها ونطرح تصوران ألنواع اجلمل فيما يلي:

 اجلملة البسيطة .1

دائ هي املكونة من مركب إسنادى واحد ويؤدى فكرة مستقلة سواء أب   
 وامثلة ذلك: الشمس طالعة.املركب ابسم أم بفعل أم بوصف 

 اجلملة املمتدة .2

هي اجلملة املكونة من مركب إسنادى واحد وما يتعّلق بعنصرية أو    
 ابحدمها من مفردات أو مركبة غري إسنادية وامثلة ذلك: حضر حمّمد صباحا.
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 اجلملة املزدوجة .3

هي اجلملة املكونة من مركبّي اسناديّي أو اكثر، وكل مركب قائم بنفس،   
مساو لالخر يف األمهية، وال وليس إحدامها معتمدا على االخر، وكل مركب 

يربطهما إال العطف، ويصلح كل مركب لتكوين مجلة بسيطة أو ممتدة مستقلة 
مبحورها، وال مانع من أن يشتمل أحد املركبات على ضمري راجع إىل مذكور 
يف مركب سابق عليه. امثلة: رأس األمر اإلسالم، وعموده الصالة، وذورة 

 سنامه اجلهاد.

 اجلملة املركبة .4

هي اجلملة املكونة من مركبّي اسناديّي احدمها مرتبط ابالخر ومتوفق  
عليه، ونالحظ ان احدمها يكون فكرة مستقلة، والثاىن يؤدى فكرة غري كاملة 
وال مستقلة، وال معن له إال ابملركب االخر، واإلرتباط بّي املركبّي معتمد على 

 أداة تكون عالقة بّي املركبّي.

 اجلملة املتداخلة  .5

هي اجلملة املكونة من مركبّي اسناديّي بينها تداخل تركيىب ويكون هذا 
 التداخل يف صورة، امثلة: حممد أخوه فائز.
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 اجلملة املتشابكة .6

هي اجلملة املكونة من مركبات إسنادية أو مركبات مشتملة على إسناد، 
املزدوجة مثل: من وقد تلتقى فيها اجلملة املركبة ابجلملة املتداخلة ابجلملة 

 يتصدق يبتغى وجه هللا يقبل هللا صدقته، وجيزل له الثواب.
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الرسم من أساس التفكري، استنادا إىل الّنظرية اّلىت سيتّم الفعل الكالم الّتعّهدّي 
 يف فيلم ابن سينا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فيلم ابن سينا

 

 ظيفة القدرة. و 1

ظيفة الوعد. و 2  

 ظيفة العرض.و 3

ظيفة اهلدد. و 4  

ظيفة الّنية. و 5  

ظيفة الّنذر. و 6  

ظيفة األقسام. و 7  

 

 

داولّيةالتّ   

.اجلملة البسيطة1  

.اجلملة املمتدة2  

.اجلملة املزدوجة3  

.اجلملة املركبة4  

.اجلملة املتداخلة5  

.اجلملة املتشابكة6  

عل الكالم االجنازيّ الف  

الكالم الّتعّهديّ عل الف  

فعل الكالم الّتعّهدّي  بناء يفة فعل الكالم الّتعّهديّ وظ   
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 الفصل الّسادس: الّدراسة الّسابقة

وجدت البحث يف فيلم ابن سينا، ولكّنها استخدمة دراسات خمتلفة عن 
 الّدراسة املستخدمة يف هذا البحث. ومن تلك البحوث ما يلي:

 الفعل الكالم الّتعهّدي يف فيلم ويبوا بعنوانرسلة مكتب ىل غدى فند  .1
Great Teacher Onizuka Spesial Graduation   يف 2017يف سنة .

هذه الدراسة املمثلة جعلها البحث مرجعا يف اعداد رسالة. حيدف 
فعل الكالم الّتعّهدّي لالبحث اّلذي مكتب لفندو يف وصف أنواع ا

  تتكون يف هذه فيلم.
الفعل الكالم الّتعّهدّي يف فيلم  بعنوان ة أمجةشعيدرسلة مكتب ل .2

يف هذه الدراسة املمثلة  .2016سنة  يفيو برمانتسوكارنو عمل هانونج 
جعلها البحث مرجعا يف اعداد رسالة. حيدف البحث اّلذي مكتب 

 فعل الكالم الّتعّهدّي تتكون يف هذه فيلم.ال يف وصف أنواع شعيدةل
 ان الفعل الكالم الّتعّهدّي يف فيلم رسلة مكتب لىفوجية عيىن بعنو  .3

Film Sengoku Basara: Judge End Episode 1-2   2015يف سنة .
يف هذه الدراسة املمثلة جعلها البحث مرجعا يف اعداد رسالة. حيدف 
البحث اّلذي مكتب لفوجية يف وصف أنواع الفعل الكالم الّتعّهدّي 

 تتكون يف هذه فيلم.
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الّدراسة الّسابقة املدكورة، فتلك البحث الّثالثة استحدمت الفعل بناء على 
الكالم الّتعّهدّي موضوعا هلا بدراسات خمتلفة. فرأت الباحث أنّه البد من القيام 

 يبحث اخر بدراسة الفعل الكالم الّتعّهدّي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


