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يف  تمن الباحثني اليت تتكون من مجع البيانات وحتليل البيانا تتابعنتائج ل وفقا  

وأمين  أاليفام ر  خل لابطمن األ جيل جديد: بالل فيلميف  تلخيصهاالفصول السابقة ، ميكن 

( 3اإلشاريات املكانية، ( 2( اإلشاريات الشخصية، 1 اإلشاريات مجال هناك أربعة أنواع 

 اإلشاريات ميكن تلخيص املراجع لكل أنواع .( اإلشاريات اإلجتماعية4اإلشاريات الوقتية، 

 :على النحو التايلأفالم الواردة يف 

 وأمين مجال أاليفم ر  خل جيل جديد من األبطال بالل: فيلميف اإلشاريات الشخصية  .1

ذكر( امل) اإلشاريات الشخصية للغائب( 1 أشكال وهي 8تتكون من  املراجع 119هناك 

اإلشاريات الشخصية للغائبة ( 3، مراجع 15للغائبون  اإلشاريات الشخصية( 2مراجع ، 27

( 5مراجع ،  18ذكر( امل)اإلشاريات الشخصية للمخاطب ( 4مراجع ،  5نث( املؤ )

مراجع  5اإلشاريات الشخصية للمخاطبة ( 6مراجع ،  7اإلشاريات الشخصية للمخاطبون 

اإلشاريات الشخصية للمتكلمون ( 8و مراجع  20اإلشاريات الشخصية للمتكلم ( 7، 

 مراجع. 22



أمين مجال و  يفأالام ر  خل لابطاألمن  جيل جديد بالل: فيلميف اإلشاريات املكانية  .2

 مراجع 5( هناك 2مراجع ، و  7( هنا 1تتكون من شكلني مها  املراجع 12 هناك

مجال  أمينو  يفأالام ر  خل لابطمن األجيل جديد  :باللاإلشاريات الوقبية يف فيلم  .3

 مراجع 4( اآلن 2املراجع  11( أيام 1تتكون من شكلني مها  املراجع 15هناك 

وأمين مجال  أاليفام ر  خل بطلجديد من األ جيلبالل: يف فيلم  اإلشاريات اإلجتماعية .4

 .مراجع 4هناك 

 

 اإلقرتاحات .ب

 لابطمن األ جديدجيل  :بالل فيلميف  اإلشاريات البحث عن ميكن أن يكون نتائج .1

أو غري  يةعلى األفالم العرب اإلشاريات الذين يريدون القيام بأحباث حصوصاللقراء ،  مرجعا

 .أفالم

بسيطة جدا  جيل جديد من األبطال: بالل فيلميف  اإلشاريات ال تزال البحث عن .2

ولذلك ، هناك  ..ومراجعها فقط اإلشاريات أنواع هذا البحث يناقش ألن .وغري كاملة



ام ر  خل جيل جديد من األبطال :بالل يف أفالم اإلشاريات حاجة إىل مزيد من البحث عن

 .وأمين مجال أاليف

 أجل نم ، اإلشاريات اخلطابية تستخدم كنت  إذا أخرى مرة من أكثر املفضل للفيلم. 3

 الفيلم يف اخلطابة عن املشاهد فهم

 

 


