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 أسماء االشارة



البرنامج البيداغوجي

يتضمن درس أسماء اإلشارة للسنة األولى اعدادي ما يلي :

اسم اإلشارة معرفة يدل على معين حاضر أو سبق ذكره في الكالم .

أسماء اإلشارة هي : ذا ( للمفرد المذكر ) ، َذان و َذْينٍ ( للمثنى المذكر ) ، أوالء و أولو و أوالت ( للجمع المذكر و المؤنث ) ، ذي و

ّة ( للمكان ). تي و ِذه و ِته ( للمفردة المؤنثة ) ، تان و تينِ ( للمثنى المؤنث ) ، هنا وهناك و َثم� و َثم�

تلحق بعض أسماء اإلشارة هاٌء ، تسمى هاء التنبيه .

يشار باسم اإلشارة للقريب اذا تجّرد من الالم و الكاف، يشار باسم اإلشارة للمتوسط اذا اتصلت به كاف الخطاب،

يشار باسم اإلشارة للبعيد اذا اتصلت به كل من الم البعد و كاف الخطاب .

أسماء اإلشارة مبنية اال في حالة التثنية فتعرب كالمثنى .

تحديد الظاهرة ومالحظتها

المجموعة (1)

هذا الهواء منعش.

هذه الشمس مورد للطاقة الحرارية.

ليست الطبيعة ذلك الديكور الجميل فقط.

تلك الطيور تزقزق.

هذان الغصنان مورقان.

هاتان الشجرتان سامقتان.

هؤالء هم علماء البيئة.

أوالئك المؤتمرون يبحثون سالمة البيئة.

هنا تستقر الطيور آمنة.

هناك تنتشر أشعة الشمس الذهبية.

هنالك تالمس أشعة الشمس قمة الجبل.

المجموعة (2)

هذا تلميذ مجد.

إن هذا تلميذ مجد.

نظرت على هذا التلميذ المجد.

هذان التلميذان مجدان.

إن هذين التلميذين مجدان.

نظرت على هذين التلميذين المجدين.

الوصف والتحليل

تعريف اسم اإلشارة

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-alaola-iadadi
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-alaola-iadadi#section-1740
https://www.alloschool.com/element/23917


إذا أخذنا الكلمات التي تحتها خط نجد أنها أسماء معارف دالة على معين حاضر

داللة اسم اإلشارة (من حيث العدد والجنس والقرب والبعد)

إذا الحظنا كل اسم إشارة والمشار إليه في األمثلة السابقة، سنكتشف ان اسم اإلشارة تختلف داللته باختالف المشار إليه في القرب

(هذا – هذه – هاتان – هذان – هؤالء – هنا)

والتوسط (هناك) والبعد (تلك – ذلك – أوالئك – هنالك) وفي الجنس تذكيرا (هذا – ذلك – هذان – هؤالء أوالئك) وتأنيثا (هذه –

تلك – هاتان) و في العدد إفرادا (هذا – هذه تلك –

ذلك) وتثنية (هاتان – هذان) وجمعا (هؤالء – اوالئك).

الحروف الملحقة باسم اإلشارة

إذ الحظنا أسماء اإلشارة (هذا – هذه – هاتان – هذان) سنرى أن حرف الهاء قد دخل عليها وهذه الهاء تسمى هاء التنبيه. أما اسم

اإلشارة (ذاك) فقد دخل عليه حرف الكاف ويسمى

كاف الخطاب وأما اسم اإلشارة (ذلك) فقد دخل عليه حرف الالم ويسمى الم البعد.

إعراب اسم اإلشارة

اعتمادا على أمثلة المجموعة (ب) نعرب أسماء اإلشارة كمايلي:

محله اإلعرابياسم اإلشارةالجملة

مبني في محل رفع مبتدأهذاهذا تلميذ مجد.

مبني في محل نصب اسم إنهذاإن هذا تلميذ مجد.

مبني في محل اسم مجرور بحرف الجر (الى)هذانظرت على هذا التلميذ المجد.

مبتدأ مرفوع باأللفهذانهذان التلميذان مجدان.

اسم إن منصوب بالياءهذينإن هذين التلميذين مجدان.

اسم مجرور بالياءهذيننظرت على هذين التلميذين المجدين.

الملخص

أسماء االشارة

أسماء تومئ الى شخص أو شيء معين بواسطة إشارة حسية باليد أو نحوها، إن كان المشار إليه حاضرا و مرئيا، أو بإشارة معنوية،

إذا كان المشار إليه معنى، أو ذاتا غير حاضرة.

ومثال اإلشارة الى الحاضر والمرئي: هذا هاتف وهذه سيارة.

لٌة صعبٌة. ومثال اإلشارة المعنوية: هذا رأٌي جميٌل، تلك مسا�

أسماء اإلشارة المستعملة

العاقل وغير العاقلذا = هذا: للمفرد والمذكر

للمثنى المذكر العاقل وغير العاقل، وذين = هذين نصبا وجراذانِ= هذان: في الرفع

للمفرد المؤنث العاقل وغير العاقلِذْه = هاته – وِتْه = هذه

للمثنى المؤنث في الرفع وهاتين في النصب والجرتانِ = هاتان

للجمع المذكر والمؤنث، للعاقل وغير العاقلأوالء



يشار بها الى العاقل وغير العاقل البعيدينأولى

يشار بها الى العاقل وغير العاقل البعيدذلك

يشار بها الى المذكر العاقل وغير العاقل البعيد، وللمفرد المؤنث العاقل وغير العاقلتلك

( من أسماء اإلشارة كلمتا (ُهنا وثم�

حيث ُتستعمل (هنا) في اإلشارة الى المكان القريب مثل: هنا محطُة اإلذاعِة.

فإذا ا�ضيف إليها كاف الخطاب وحدها، أو مع (ها) التنبيه، صارت مع الظرفية دالة على اإلشارة الى المكان المتوسط، مثل: هناك،

ها هناك في الساحة زائرون.

أما إذا اتصل بأخرها كاف الخطاب والالم، دلت مع الظرفية الى اإلشارة الى البعيد، مثل: هنالك في القدس، أثار إسالمية.

) فهي اسم إشارة للمكان البعيد، وهي ظرف مكان، وقد تلحقها وحدها (تاء التأنيث المفتوحة) فيقال: إن� ثمة كثيرا من أما (ثم�

الغابات في أستراليا.


