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 اإلشارة   سم  إ

 ،للان  هذا عبد   :حاضر   إليه وهو   شار  ي   أبن   وذلك   ،ابإلشارة   على معَّين  يدل   معرفة   هو اسم  
 . نبيه  التَ  هباء   عادة   اإلشارة   اسم   سبق  ، وي  معنوية   فاإلشارة   وإلا 

ُ:هيُ ُاإلشارةُ ُأمساءُ 
  للة  للدَ  هذا:

 
  فرد  على ال

 
  اسم   هذا: ،هذاُأمحدُ :ذكار  ال

  خب   أمحد : ،مبتدأ   رفعن  يف حملا   كون  على الس   مبني  إشارةن 
 . اهرة  الظَ  ة  مَ الضَ  ه  رفع   وعالمة   مرفوع   

 مبةني  إشةارةن  اسةم   ،هةذِ :هذذه ُهدذدُ :ثةة  الؤنَ  علةى الفةردة   للةة  للدَ هايت:ُ-يهذُ-هُ هاتُ ُ-هذهُ 
 .اهرة  الظَ  ة  مَ الضَ  ه  رفع   وعالمة   مرفوع   خب   هند : ،مبتدأ   رفعن  يف حملا   على الكسر  
َّ  للة  للدَ ُ:أوُهذينُ ُهذانُ   ت  قةرأ   .ُم(واُيفُربّ  ذصذاُ تُ اخُ ُخصذاانُ ُ)هذذانُ :ر   الةذكا  على مثة
 .الكتابّي   هذين  
َّ علةةةى م   للةةةة  للدَ ُ:أوُهذذذات ُ ُهذذذا نُ ُ ذذذُانُ تذذذطالبُهذذذا نُ ُ:ث   الؤنَةةةثةةة ُهذذذات ُ ُتُ قذذذ أُ ُ. نُ دُ م 
 .ت ُ القصُ 

 .(آهلةُ ُللاُ ُواُمنُدونُ ذُ داُاّتُ قومُ ُؤالءُ ذه) :أو اإلانث   كور  الذ   على مجاعة   للة  للدَ ُ:هؤالءُ 
 مسيح القاسم: كقول   ،هبا إىل الكان   شار  ي  هدا:

 .كاجلدار    ابقون   م  ك  هنا على صدور  
 عد  الب   لم   ه  ،كما تلحق  هناك   -أولئك   -:ذاك  ،مثال  اإلشارة   اسم   اخلطاب   كاف    قد تلحق   -
  إذا كان  

 
ُريبُ ُالُالكتابُ ُذلكُ ): مثةال   ،ه  م  ةأو تعظي ه  على تفخيم   لة  لإليه بعيدا ،أو للدَ  شار  ال

ُ(.فيهُ 
  اإلشارة   أمساء   -

 
  جيوز   -هااتن  – :هذان  مثل   اة  ثنا ال



  إعراهبةةةةةةةا إعةةةةةةةراب  
 
َّ ال ُالبذذذذذذذانُ الطُُّهذذذذذذذذانُ  :مثةةةةةةةال   هةةةةةةةا.بةةةةةةةّ علةةةةةةةى مةةةةةةةا ينت ةةةةةةة  بةةةةةةةه  خر  أو ت   ،ثةةةةةةة

 مرفةةوع   مبتةةدأ   إشةةارةن  أو:اسةةم   ،مبتةةدأ   رفةةعن  يف حمةةلا   علةةى الكسةةر   مبةةني  إشةةارةن  :اسةةم  :هذان  قذذانُ تفوُّ مُ 
َّ م   ه  ألنَ  األلف  وعالمة  رفع ه   َّ م   ه  ألنَة األلةف   ه  رفع ة وعالمةة   مرفوع   :بدل  الطالبان   .ث  :تفوقةان  م   .ثة

َّ م   ه  ألنَ  األلف   ه  رفع   وعالمة   مرفوع   خب    .ث
  


