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 الشعار

 وما اللّذة إال بعد التعب
Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan 

إلهداءا  

 اهدي هذا البحث اىل:

ايب احملبوب و أّمي احملبوبة, اهنما قد أعطاىن دعائا, يهدين موعظة حسنة وتشجيعا دائما 

 للنجاحى, حفظهما هللا يف سالمة الدنيا واألخرة.

 كرنيا حسناة، نور حومة( و اخي ) حممد خطب(اخوايت )و 

 احبوم يف هللا 2014يف قسم اللغة العربية و آداهبا مرحلة   و كل أصدقائي

 األساتيذ واألستاذات الذين قد علموين باصرب واإلخالص.

 دين اإلسالم واجلامعة الشريفة رادين فتا  بامبانج.



 و
 

 ملخص البحث

هذا الوتاب هو الدافع للفيلم بالل الذي حيوي قصة العبد الذي حياول اهلروب من سيده 
العمل(. يف الفيلم هناك بالتأكيد اختالف يف التحدث عند التعامل مع األشخاص  )صاحب

حيث يتم فحص الصياغة  التداوليةكدراسة  ا. اإلشارياتالذين هم على درجة أعلى عند التحدث
شخص ما الالذي يشفر مع  اإلشاريات الشخصية اليت تتغري امراجع اخلاصة هبا ، مبا يف ذلك

مثري  وبالتايل فإن الفيلم .االجتماعية اليت تشفر اكحالة االجتماعية للشخص افشاريات و
مشولتني ، مها: مؤلفة ذلك ، يصوغ ل اإلشاريات. وفقا  لالهتمام للغاية للدراسة من حيث

أمين و  خلرّام أاليفجيل جديد من األبطال بالل: اموجود يف فيلم  اإلشاريات نوعأأواًل ، ما هو 
جيل جديد من بالل: الواردة يف فيلم  األشاريات كلماتكل  من  ما امراجع الثاين ،  مجال

 .لوأمين مجا خلرّام أاليفاألبطال 

 حمادثة هو حثالب وحدة. اموتبة طريقة باستخدام النوعي البحث من نوًعا هذا البحث ستخدمي
 البيانات مجع يةتقن. لوأمين مجا األبطال خلرّام أاليفجيل جديد من بالل: فيلم  اكحوار فيلم يف

 أنواع حليلتل مث. تقنية اإلستماع امخلس عن اخلطاب و تقنية امالحظة (SBLC) هي امستخدمة
 ةتقنيمث بعد ذالك  تقنية حتديد احملددات  (PUP) باستخدام اإلشاريات الولمات مراجع و

 .النداءات تشبيه الواصلة

بطال جيل جديد من األ :بالل فيلم يف اموجود اإلشاريات أنواع أن البخث النتائج أوضحت
 ،موانيةاإلشاريات ا ،اإلشاريات الشخصية: هي أنواع اربعة تضمنت ، لوأمين مجا خلرّام أاليف

 ، يه اإلشاريات كلمة  كل  من امراجع. االجتماعية اإلشاريات و ،اإلشاريات الوقتية/ الزمانية



 ز
 

امراجع، اإلشاريات الوقتية/ الزمانية  12اإلشاريات موانية ، امراجع 119 اإلشاريات الشخصية
 امراجع. 4 االجتماعية اإلشاريات وامراجع،  15

تية/ اإلشاريات الوق ،اإلشاريات اموانية ،اإلشاريات الشخصية ،التداولية: األساسية كلمات
 ، فيلم بالل: جيل جديد من األبطالاالجتماعية اإلشاريات ،الزمانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ح
 

 

 شكر وتقدير

 
اكحمد هلل العزيز اجلبار مقور اليل على النهار ورفع السماء بغري وأجر األهنار. فأصلى  

وأسلم على النيب امختار عدد كل قطاء البحار وعلى آله وصحبه األخيار. فمن استد بالسنة 

 ، أما بعد.واحتد باكحج، فمعا يف اجلنة وخوفا من النار

وبإذن هللا ونصره قد مت كتابة هذا البحث العلمي حتت اموضوع "اإلشاريات ىف أفالم  

بالل: جيل جديد من األبطال خلرّام أالىف وأمين مجال )دراسة حتليلة تداولية(" وقدم الباحث  

يف قسم اللغة العربية وآدهبا لولية  S.Hum))كشرط من الشروط للحصول على مرحلة البولريوس 

لعلوم اإلنسانية باجلامعة اإلسالمية اكحوومية رادين بامبانج. وجتب على الباحث أن األدب وا

تقدم أجل شور على هللا عز وجل الذي قد أنعمنا ويلهمنا بأنعام كثرية حىت يسهل لنا يف فهم 

 علوم اللغوية واألدبية وماأشبه ذلك.



 ط
 

ائح قرتا  والنصواعرتف الباحث بأن يف كتابة هذا البحث كثري اإلرشادات و اإل 

والتدريبات وامساعدات واكحماسات من الذين فاضلون، ولذلك مبا للباحث إال ان أقول هلم 

 الشور والتقدير العميق إليهم فمن  هؤالء:

 ايب سوناكب أمي سيت مسيطة. لعلهما يف عون ورضى هللا دائما.   .1

ج حممد بانج، فررفيسور اكحا امورم رئيس اجلامعة رادين فتا  اإلسالمية اكحوومية بام .2

 سريازي اماجستري، ف ه د.

امورم امشرف األول األستاذ دكتور مشهور اماجستري ف ه د الذي قد أرشدىن و أدبىن  .3

 أن مادمت الوتابة هذا البحث، الّلهم يسهل أموره ويقضى حاجاته ودائما يتقبل دعائه.

مت اماجستري الذي قد أرشدىن و أدبىن أن ماد امورم امشرف الثاين األستاذ فقيه األنام .4

 الوتابة هذا البحث، الّلهم يسهل أموره ويقضى حاجاته ودائما يتقبل دعائه.

امورم األستاذ إمام ورمنشاه اماجستري كالرئيس القدمي من قسم اللغة العربية و آدهبا لولية  .5

 رادين بامبانج.األدب والعلوم اإلنسانية باجلامعة اإلسالمية اكحوومية 



 ي
 

امورم عميد كلية اآلدب والعلوم اإلنسانية باجلامعة اإلسالمية اكحوومية رادين بامبانج  .6

 الدكتور نور هدى اماجستري.

امورمون أساتذ وأستاذات من قسم اللغة العربية و آدهبا الذين أدبوا وعلموا يل علوما  .7

 جديدة و ثقافة عميقة عن اللغوية وآدبية.

 مجيع عائليت اليت تدعو يل دائما. .8

 مجيع أصدقائي احملبوبني الذين قد ساعدوا يف امتام هذه الرسالة.  .9

 عسى هللا أيبارك أعماهلم وجيزيهم أحسن اجلزاء ويوافق أوفق التوفيق. امني يا رب العامني. 
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