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  أسماء اإلشارة

، وذلَك بأْن يُشاَر إليه وهوَو  هو اسٌم معرفةٌ يدلُّ على معيٍَّن باإلشارة  اسم اإلشارة 

ويُسووبُ  اسووُم اإلشووارة  عووادة  ب ووا    ، ، وإالّ فاإلشووارةُ معيويووةٌ  هووذا عبووُد لٍ :  حاضوورٌ 

 . التَّيبيه  

 :أسماُء اإلشارِة هي  

اسُم إشارةٍ مبييٌّ على السُّوكون  :  ، هذا هذا أحمدُ :للدَّاللة  على الُمفرد  الُمذّكر   :هذا

ةُ الظَّاهرةُ : ، أحمدُ  في محّل  رفعٍ مبتدأٌ  مَّ ه  الضَّ  . خبٌر مرفوعٌ وعالمةُ رفع 

اسووُم :  ،هووذ    هذذذِ  ه ذذدُ : للدَّاللووة  علووى المفووردة  الم يَّ ووة   :هذذاتي -هذذذ  -هاتِذذ ِ  -هذذذ ِ 

وه  :  ، هيودُ  إشارةٍ مبيويٌّ علوى الكسور  فوي محوّل  رفوعٍ مبتودأٌ  خبوٌر مرفووعٌ وعالموةُ رفع 

ةُ الظَّاهرةُ  مَّ  .الضَّ

ر  :  هذاِن أو هذينِ  ( ِهذ هذاِن خصماِن اْخت صُموا في رب ِ ): للدَّاللة  على م يَّى المذّك 

 .قرأُْت هذين  الكتابين   .

قذذرأُْ  . هاتذذاِن لاتبتذذاِن ُماذذد تانِ  :للدَّاللووة  علووى ُم يَّووى الم يَّوو   : هاتذذاِن أو هذذاتينِ  

تين  .هاتيِن اتقص 
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هـؤالِء قوُم ا ات خذُوا مذن دوِن : ) للدَّاللة  على جماعة  الذُّكور  أو اإليا   :  هؤالءِ 

 (.هللِا آتهة  

 : ، كقول  سميح القاسم إلى المكان   يُشاُر ب ا : ه ا

ُكْم باقوَن كالجدار    .هيا على صدور 

هياَك،كما تلحقُوهُ الُم  - أولئكَ  – ذاكَ :،م الٌ  قد تلحُ  كاُف الخطاب  اسَم اإلشارة   -

ه   ، البُعد  إذا كاَن الُمشاُر إليه بعيدا   وه  أو تعظيو م  َ  ): ، م والٌ  أو للدَّاللوة  علوى تفخيم  ذتذ

 (.ال ريب  في ِ  اتكتابُ 

يجوُزإعراب ووا إعووراَب الُم يَّووى،  -هاتووان   –هووذان  :أسووماُ  اإلشووارة  الُم يّوواةُ م وولُ  -

قذانِ : م والٌ . تُبيى على ما ييت ي بوه خخُرهواأو ِ اسوُم إشوارةٍ :هوذان  :هذذاِن اتل اتبذاِن ُمت و 

وه  اسوُم إشوارةٍ مبتودأٌ مرفووعٌ وعال:مبييٌّ على الكسر  فوي محوّل  رفوعٍ مبتودأٌ، أو موةُ رفع 

وه  األلوُف أليَّوهُ ُم يَّوى:الطالبان  . األلُف أليَّهُ ُم يَّى : ُمتفوقوانَ . بودٌل مرفووعٌ وعالموةُ رفع 

ه  األلُف أليَّهُ ُم يَّى  .خبٌر مرفوعٌ وعالمةُ رفع 

 

 


