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 كن أنت !!!
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 إلى اّلذين لن يشتروا هذا الكتاب ألنّهم ال يملكون جهده !

 و أولئك اّلذين يطلبون العلم، بدال من أن يكسلوا...
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini difokuskan pada jenis tanda baca yang terdapat dalam cerpen 

Wa Ka<na<t Al-Dunya<  karya Taufiq El-Hakim. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif deskriptif dengan data berupa tanda baca dalam cerpen Wa Ka<na<t Al-

Dunya<  karya Taufiq El-Hakim. Data diklasifikasi berdasarkan jenis tanda bacanya 

kemudian dianalisis  berdasarkan pada kaidah ‘Ala<matu Al-Tarqi>m versi Majma’ Al-

Lugoh Al-Arabiyah Bi Al-Qahirah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, 

penelitian ini menunjukan bahwa ada 9 jenis tanda baca yang ditemukan dalam 

cerpen tersebut yaitu Al- Fa<silatu (,), Al- Fa<silatu Al-Manqūtatu (;), Al-Nuqtatu (.), 

‘Ala<matu Al-Ta’ajub aw Al-Ta’tsir (!), Al-Nuqtata<ni (:), ‘Ala<matu Al-Istifha<mi (?), 

‘Ala<matu Al-Tansi>si aw Al-Iqtibas (( )), Nuqatu Al-Hadfi (…), Al-Syartatu (-). Hasil 

penelitian ini menunjukan intensitas penggunaan Nuqatu Al-Hadfi (…) lebih banyak 

dibubuhkan dibanding tanda baca lainnya, dan sebagai data yang memiliki paling 

banyak kekeliruan dalam pembubuhannya, ditinjau berdasarkan kaidah ‘Ala<matu Al-

Tarqi>m versi Majma’ Al-Lugoh Al-Arabiyah Bi Al-Qahirah. Sedangkan kekeliruan 

pembubuhan lainnya ditemukan pada ‘Ala<matu Al-Tansi>si aw Al-Iqtibas (( )), Al- 

Fa<silatu (,), Al- Fa<silatu Al-Manqūtatu (;),‘Ala<matu Al-Ta’ajub aw Al-Ta’tsir (!). 

Adapun kesesuaian pembubuhan tanda baca tanpa kekeliruan pembubuhannya, 

ditemukan pada Al-Nuqtatu (.), Al-Nuqtata<ni (:),‘Ala<matu Al-Istifha<mi (?), Al-

Syartatu (-). 

Kata kunci: Wa Ka<na<t Al-Dunya<, Tanda Baca, Majma’ Al-Lugoh Al-Arabiyah Bi 

Al-Qahirah. 
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 تجريد

 

نيا  لتوفيػػق  قػيم يف القصػة القصػًنة ككانػت الػدر ركػ  ذػ ا الث ػل علػع نػوع عالمػػات الّتر
قػيم  احلكيم. يستخدـ ذػ ا الث ػل مجا ػا نوعيرػا كاػميرا مػا  يانػات علػع تػكل عالمػات الّتر

نيا  لتوفيق ا تصجيف الثيانػات  جػاع علػو نػوع عالما ػا  حلكيم. كيف القصة القصًنة ككانت الدر
قػيم اػيمة رللػا اللرمػة ال ب يرػة  القػاذبة.  جػاع علػع الث ػوث  كٓنليلاا طثقا لقاعػدة عالمػات الّتر

قػػػيم ادلو ػػػودة يف القصػػػة  9الػػػّ ٕنرػػػت  يااػػػب ذػػػ ا الث ػػػل  فر ذجػػػاؾ   نػػػواع مػػػت عالمػػػات الّتر
صلة )الشولة(  الماالة ادلجقوطة  الجقطػة  عالمػة القصًنة لتوفيق احلكيم كذو: الماالة  ك الم

الت  ػػػػػا  ك التػػػػػتاب  الجقطتػػػػػاف  عالمػػػػػة ايسػػػػػتمااـ  عالمتػػػػػا التجصػػػػػي   ك ايقتثػػػػػاس  نقػػػػػ  
يااػب ذػ ا الث ػل كةافػة ايسػتخداـ مػت نقػ  احلػ ؼ  كةػب  احل ؼ  الشبطة  ك ال ارضة. ك

يف الكتا ػػػة طثقػػػا لقاعػػػدة  مػػػت اًنذػػػا ك علػػػع  اػػػا الثيانػػػات الػػػّ ٓنتػػػول علػػػع م اػػػم ا  طػػػاع
قػػيم اػػيمة رللػػا اللرمػػة ال ب يرػػة  القػػاذبة.  يجلػػا ك ػػدت   طػػاع    ػػبل يف عالمتػػا  عالمػػات الّتر
التجصػػي   ك ايقتثػػاس  المااػػلة  ك المصػػلة )الشػػولة(  المااػػلة ادلجقوطػػة  عالمػػة الت  ػػا  ك 

قػػػيم دكف  طػػػاع يف اسػػػتخد اماا ك ػػػدت يف التػػػتاب.  مػػػا مػػػدل مالالػػػة اسػػػتخداـ عالمػػػات الّتر
 الجقطة  كالجقطتاف  كعالمة ايستمااـ  كالشبطة  ك ال ارضة.

 
قيم  رللا اللرمة ال ب يرة  القاذبة. نيا   عالمات الّتر  كللة ممت ية: ككانت الدر
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 كلمة شكر و تقدير

 

احللد هلل ال م  ج لته تتم الصراحلات  ك مضله تتج ؿ اخلًنات كالربكات  ك توفيقه 
اد كالميات. الصرالة كالسرالـ علع سيدنا زللرد ا ت عثد هلل كعلع آله ك ا ا ه تت قق ادلقا

 كذريته.  ما   د.

 ريد  ف  اتجم ذ ه المباة  ف  عربر علا  طب  ثايل مت الشركب كالترقديب علع كل  
اجلوانا كا طبؼ ل دـ إمكاين  ف  ًب ذ ا الث ل  دكف مساعلا م مت إرتاد كتش يا 

 حثة  ك ذم:كإقّتاح كمصا

السيد الماضل ا ستاذ الدكتور زللرد كلداف ادلا يسّت ك ليد كلية اآلداب  -1
 كال لـو الةقافية َنام ة سونت كالي اكا اإلسالمية احلكومية  وك اكبتا.

ادلا ستًن كبايس ت ثة اللمة ال ب ية ك دهبا  كلية  عالسيد الماضل ا ستاذ مصطم -2
 .نت كالي اكا اإلسالمية احلكومية  وك اك تااآلداب كال لـو الةقافية َنام ة سو 

السيدة الماضلة الدكتورة  يججج حًننيت الّ قامت  إتباؼ ذ ا الث ل  صرب  -3
 ادذا علع القياـ  إتباؼ الثاحل كمباقثتاا يف إٕناـ  عاليت قد   لت  قصك 

 .كلا ذو عليه اآلف  ذ ا الث ل
بؼ ا كادؽلو ال م قد السيد الماضل الدكتورنديس مسّتم ادلا يستًن  كادلش -4

 اللمة ال ب ية ك دهبا. ت ثة تبفين  الؿ دراسيت يف 
 ٗنيا ا ساتي  ك ا ستاذة احملّتمٌن يف الكلرية ال يت عللين   لومام الجراف ة. -5



 

 ح
 

  مرع الّ  حثاا  كةب ك  اىن ك  تاىن احملثو ة كا ع اع. -6
 زمالعم المخلة مت كل  وانا احلياة. -7
 ذ ا الث ل.كل مت يساعد يف إٕناـ  -8
 نَت يف ادلستقثل ك نت تماع  ًن الجرساع كلش ا عجد اإلنتااع مت ذ ا  -9

 الث ل.
ك آ ًنا  ر و  ف يتٌب ذ ا الث ل ناف ة للقباع ا ع اع ك نتاب مت اإلنتقدات 

 كاإلقّتاحات مجكم لتكليله.
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 الباب األول

 مقّدمة

 

 خلفية البحث . أ

كالكتا ة؛ ل ا عليام  ف يبتقيوف  ومااس اللرمة يف الشر   يستخدموف الجر اللرمة يف تطثيق
ستلاع كاحلوار  ـ ادلت القة  الكتا ة  كاي  وماة  إما ادلت القة  الشر ة ماارات اللموير  تر  

ة ادلستخدمة يف ادلوالة ادل تجمة  فاو الكتا ة ذو مت ماارات اللموير  1كالقبااة كالكتا ة.
  ل ب متجوعة   الجسثة إىل ماارات الةالةة ا  اتانشاط مةلب تصبػلو ٓنتاج م لوم

 تيار الكللة  القواعد  كاي  مطلوب  مماـو مثد  الكتا ة الص ي ةكإحتيا اا إىل 
قيم. قيم   2اذل اع  ادلجطقية  كفاؽ اللمول  كك لك عالمة الّتر قيم مالّتر يف  عالمة الّتر

    ضه مت   ض؛  ك لتجويا كضا عالمات  ٌن    اع الكالـ ادلكتوب لتلير  ذوة ال ب ير 
قيم يف كتا ال ب ير  تع ذجاؾ ت بيمات 3الصوت عجد قبااته. يف  ة كإتمقتر عالمة الّتر

قيم كضا رموز  ٌن اجللاؿ  ك الك ت بيف   فر  لة لتيسب اإلفااـ كتجايم الكتا ة لعالمة الّتر
  كلا ك ود تجويا الصوت كادلقصود مجه لتجاكؿ ئة المام عجد القار عجد الكاتا كعللير 

   اباض الكتا ة عجد قبااتاا.

                                                           
1Gigit Mujianto DKK, Bahasa Indonesia Untuk Karangan Ilmiah, 

(Malang: UMM Press, 2013), hlm, 2.
2

 Gigit Mujianto DKK, Bahasa Indonesia Untuk Karangan Ilmiah, 

hlm, 3.
ص.  ( 1939: مصب: مكتثة اذلالؿ. )تاريخ اخلاط ال بيب ك  دا ه  الكبدل زللرد طاذب 3

415.  
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قيم يستخد ماا الكتاب كادلؤلموف كال للاع يف الكتا ة  يف كل اللمات  عالمات الّتر
 الكاتا علع دقة القوؿ  كالقارئ علع لتساعد علع تمصيل كتجايم الكتا ة   صورة ت ٌنر 

قيم يف تطثيقاا عجد كل اللرمة ادلكتو ة كاجلبيدة  اجمللة 4حست المام . سج د عالمات الّتر
ك ود اللرمة  – القصة القصًنة كتاب مت  اار  ديبر  ة  البكاية  حّ القصة القصًنة.ال للير 

فاا  الكتا ة مكتو ة ع الة كيقباااا يف  بر ٓنتول كللة قصًنة  ككةًن ما ي   –ادلكتوب 
 5.دقيقة

قيم تجاؿ ادلماومة يف  اباض كتا تاا   القصة القصًنة كالكتا ة فياا عالمات الّتر
نيا  مكتو ة ا ادلشاور كمؤسس مت ات ك كك لك يف القصة القصًنة ككانت الدر

مؤسسات مسبحع ال بىب كانت  يار الثاحل   جاع علع نقطتٌن مالتٌن. َنانا   
ككانت الدرنيا  قصة مت قص  الملسمية  ْن لاا قبااة ٓنتاج إىل ادلطال ة ال ليقة  إما مت 

  ٓنتول القصة ل انا ادل ىن يقصد هبا الكاتا  ـ دسيستاا القصة. َنانا   ب 
قيم  اجاع قبااتاا الّ ي در القصًنة  ااية مت  اباض   إىلمالاا للواوؿ ل   المات الّتر
 كتا تاا.

قيم ادلكتو ة يف كل سطب مت سطور  نيا  يف عالمات الّتر القصة القصًنة ككانت الدر
يف كس   اعديدة  كلا كةًن مت التكبار يف استخداـ نق  احل ؼ )...(  سج دذ

  د عالمات ا  بل متتا  ة  حيل  فر موض اا  حّ فااحلوار   ا كيفكإنتااع المقبة 
مسثا يف است الـ عت  اباض  تستخدـ  حيجلا يبيد الكاتا  ف ؼل ؼ تيبا. ذك ا 

ة لجا   ل  ف نمام قصد الج  ك تجويا اوت الج  كو نمام ذ ه ا مور  علير  كتا تاا
  اجاع قبااة.

                                                           
 .348ص.  ( 1995: مصب: مبك  ا ذباـ)الج و ال صبم.   فياض سليلاف 4
5 Andri Wicaksono, Pengkajian Prosa Fiksi, (Yogyakarta: Penerbit  

Garudhawaca, 2014), hlm, 125.
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 تحديد البحث . ب

حل   ض ادلشاكل ادلت لرقة هبا كذو كلا مت  لمية الث ل ادل كورة استخل  الثا
 يلع:
قيم يف  -1 نيا ما  نوع عالمات الّتر  لتوفيق احلكيم؟ القصة القصًنة ككانت الدر
قيم  -2 نيا كيف استخداـ عالمات الّتر لتوفيق احلكيم  يف القصة القصًنة ككانت الدر

قيم ايمة رللا اللرمة ال ب يرة  القاذبة؟  طثقا لقاعدة عالمات الّتر
 

 غراض البحث وفوائدهج. أ

كٓنديدذا   طًن للثاحل يف تقدًن  اباض الث ل   كقما مت  لمية الث ل
 ك اباضه كلا يلع:

قيم يف  -1 نيا تبح نوع عالمات الّتر  لتوفيق احلكيم. القصة القصًنة ككانت الدر
قيم  -2 نيا تبح نوع عالمات الّتر لتوفيق احلكيم طثقا   يف القصة القصًنة ككانت الدر

قيم ايمة رللا اللرمة ال ب يرة  القاذبة.لقا  عدة عالمات الّتر
 ٍب الموااد الّ تتم حصوؿ ذ ا الث ل ذو:

نابيرا  مت ادلتوقا  ف يكوف الث ل ُنةا زاا ا مدل مثاحةة علليرة   ااة يف   -1
 كتا ة ال ب ية.

 علليرا  يكّتث ذ ا الث ل يف الكتا ة اكّتااا ٕناما   ااة يف كتا ة ال ب ية. -2
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 التحقيق المكتبي د.

الت قيق ادلكتيب ذو زلاكلة الكاتا لل لا ك احلصوؿ علع كل الثيانات   
ك كظيمة الت قيق ادلكتيب  طًن للثاحل قثل علليرة الث ل  6الوايقات  ادلستلة  ادل جية.

حّ ي  7حلصوله علع الثيانات الوايقات  ادلستلة  ادل جية كلتقدًن الت ديد يف الث ل.
 ادلطال ة ك ايكتشاؼ   ض الكتا ادلجاسثة  الث ل  إما مت ادلادرة  ـ ٓنديد له يف

 الجابيرة.
قيم     جاع علع ادلالحاات كعلليات الث ل عت دراسة  ا دب   المات الّتر

 قلر  مل غلد الثاحل ُنةا سويرا  لكت ك د   ض الث وث ادلو ودة كتثره ّنوضوعاا 
 يلع:  البرمسية  ـ موضوعاا ادلادية  كذو كلا

 كي  الث ل ال م كتثته ديين لطيمة   جواف "ٓنليل ا  طاع يف استخداـ   
قيم ك احلبكؼ الكثًنة يف القصة القصًنة لطالب فصل  مدرسة ماجيرة  11عالمات الّتر

م لوماتية ا تصااية ديموؾ"  قسم تب ية اللرمة اإلندكنسيا ك ادهبا َنام ة تبيف ذداية 
.  نتج ذ ا الث ل إْناذا علع اكتشاؼ ا  طاع 2228ة سجة اهلل اإلسالمية احلكومير 

قيم ك احلبكؼ الكثًنة يف القصة القصًنة لطالب فصل   11يف استخداـ عالمات الّتر
عالمات كذو الجقطة  الماالة   6مدرسة ماجيرة م لوماتيرة ا تصاص ديموؾ   إقتصار 
 عالمة ايستمااـ  ذاليف  عالمة الت  ا  الشبطة.

قيم يف ال ب ية"  اجمللرة ال لليرة ااني    ALFAZ: Arabicا  "عالمات الّتر

Literature For Academic Zealots  .حلّ 2214يونيو سجة  -  يجايب1ظلبة. 2  ع  
مولجا  افسلط رذبج  قسم اللمة ال ب ية ك دهبا يف كليرة  اوؿ الدريت  الدعوة  ك دب َنام ة

                                                           
6 Lembaga Penelitian IKIP Malang, Dasar-Dasar Metodologi 

Penelitian (Malang: Lembaga Penelitian IKIP Malang, 1997), hlm. 23.
7 Lembaga Penelitian IKIP Malang, Dasar-Dasar Metodologi 

Penelitian, hlm. 22.
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احلكومية. ٓنتول اجمللرة مت الت بيف   نواع كمواضا اإلسالمية  يت  انتٌنملك حست الدر 
قيم ذو الماالة  الماالة  قيم ك  مةلتاا يف ال ب ية  ك نواعاا مت عالمات الّتر عالمات الّتر
ادلجقوتة  الجقطة  الجقطتاف  الشبطة  القوساف  القوساف ال  ي ياف  اخلطاف ادلااالف 

المة احل ؼ  عالمة ادللاالة  عالمة ادلتوازياف  اخل  ادلاال  عالمة التجصي   ع
 ايستمااـ  عالمة الت  ا  عالمة ايستمااـ اينكارم.

االةا  الث ل ال م كتثته  لبل ايستيججمدية   جواف "ٓنليل عدـ الجقطة فب   
مبم كولتيس"  فسم تب ية اللمة المبنسيرة -لثًنند La Nuit Juste Avant Les Forêtsالبركاية 

. ذدؼ ذ ا الث ل يف كاف ال جااب ادلتثادلة 2213رت احلكومية سجة َنام ة يوكياكا
مبم كولتيس. ك  -لثًنند La Nuit Juste Avant Les Forêts الجقطة ك مبادذا فب البركاية 

كشف ذ ا الث ل  تفر ال جااب ادلتثادلة  الجقطة ذو ال المات اآل ب ك إسم ادلواوؿ  
 و.كَنانا عدـ الجقطة ليثدم الثمض ك يه  

را  ا  الث ل ال م كتثته نايا نصي ا   جواف "اإلتاريات يف القصة القصًنة   
ٗنة َنام ة تبؼ ذداية اهلل اإلسالمية  نيا  تبٗنة  نيف سًناسيثا" قسم الّتر ك كانت الدر

. ذدؼ ذ ا الث ل يف كاف  نواع ك  تكاؿ اإلتاريات يف 2218احلكوميرة سجة 
نيا  ت بٗنة  نيف سًناسيثا ّنجاج نوعور كامور مت احلوار  ك القصة القصًنة ك كانت الدر

نيا  تبٗنة  نيف سًناسيثا. ك ك د الثاحةة  ةالاة نوع  الكالـ يف القصة القصًنة ككانت الدر
 تبٗنة فياا.

 ه. اإلطار النظري

قيم يف ال ب يرة علوما  تثه يف الت بيف    قيم  ل عالمات الّتر إٗناي  الّتر
قيم فاو عجصب مت عجااب الت ثًن الكتايب  ككظمتاا يف الكتا ة ل مة ما. عالمات الّتر
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كؼلتلف ادل ىن إذا  سئ استخداـ ذ ه ال المات  ٌن اجللل  كذ ه ال المات توضا  ٌن 
 8   اع الكالـ ادلكتوب لضث  م انيه   ك لت ديد نربة ذل ته عجد قباعته.

قيم: ك ود رموز م ير    ساعد القارئ علع فام  ٌن اجللل  ك الكللات؛ لت جةالّتر
ذل ه المباة  يستخدـ  9ما يقب   كتساعد الكاتا علع إيصاؿ ما يبيد مت م ىن.

قيم ايمة رللا اللرمة ال ب يرة  القاذبة.  الثاحل قيم طثقا لقاعدة عالمات الّتر عالمات الّتر
المة كعالما ا كلا الترايل: الماالة  ك المصلة )الشولة(  الماالة ادلجقوطة  الجقطة  ع

الت  ا  ك التتاب  الجقطتاف  عالمة ايستمااـ  عالمتا التجصي   ك ايقتثاس  نق  
احل ؼ  الشبطة  ك ال ارضة  الشبطتاف  القوساف  القوساف ادل قوفاف  ك ادلبكرجاف  

 القوساف ادل ذباف  عالمة التا  ية  عالمة القمل.

 و. منهج البحث

لل صوؿ علع نتااج م يرجة. الث ل ذو إ باع ٓنقيق دقيق ذلدؼ ما؛  
يف 12

ذ ه احلالة  ي د استخداـ ادلجاذج الوايقة مالرا  درا لل صوؿ علع  قصو قدر مت نتااج 
الث ل. ك مماـو مجاج الث ل ذو ادلجاج ال م ؼلتاره الثاحل مت  الؿ الجاب يف 

يستخدـ ذ ا الث ل مجا ا نوعيرا كاميرا  11تكل  كزلتوم  كطثي ة موضوع الدراسة.
مجاج يادؼ إىل تصورر مجا ور  كاق ور  كدقيق حوؿ  يانات   ك صاا    ذو

                                                           
. )القاذبة: دار التوفيقية للّتاث: الكايف يف قواعد اإلمالع ك الكتا ة ؽلت  مٌن عثد المىن  8

.112(. ص.2212
.112. ص.الكايف يف قواعد اإلمالع ك الكتا ة ؽلت  مٌن عثد المىن   9

10 Jabrohim, Teori Penelitian Sastra, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2017), hlm. 10.
11   Suwardi Endraswara, Metode Penelitian Sastra: Epistimologi, 

Model, Teori, dan Apikasi, (Yogyakarta: CAPS, 2011), hlm. 8.
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يف  طرة ذ ا الث ل  استخدـ الثاحل طبيقة زلاداة  12كعالقات الااذبة قيد الدراسة.
ذ ه الطبيقة شلكجة  درا  فر  يانات  13رلانية   اثح الثاحل فق  مباقا كمستلا.

 الث ل ذو  يانات مكتو ة.
ّ غلا القياـ هبا كتوضي اا يف ذ ا الث ل كذو نوع تتضلت ا تياع ال  

الث ل  كمصادر الثيانات  كطبيقة ٗنا الثيانات  كطبيقة ٓنليل الثيانات يف ٓنليل 
نيا  لتوفيق احلكيم. قيم يف القصة القصًنة ككانت الدر  عالمات الّتر

 نوع الث ل ك مصادر الثيانات -1
ت  نوع ذ ا الث ل ذو الث ل ادلكتثة َنلا ادل لو  ملت مت الكتا  كاجملالر
يستخدـ الثاحل مصدر  14كادلقايت  كادلصادر ادلختلمة تت لق هب ا الث ل.

الثيانات ا ساسو يف احلصوؿ علع  يانات ذ ا الث ل. مصدر الثيانات 
ا ساسو ذو الثيانات المورية اليت ًب احلصوؿ علياا مت مصادر احملققٌن 

الث ل ذو القصة القصًنة ككانت  الثيانات ا ساسو ذ ا 15 اباض  ااة.
 الدرنيا  لتوفيق احلكيم مت قص  الملسمية يف كتاب آريين اهلل لتوفيق احلكيم.

 طبيقة ٗنا الثيانات -2

                                                           
12 Fatimah Dan Djajasurdama, Metode Linguistic Ancangan Metode 

Peneitian Dan Kajian, (Bandung; PT Eresco, 1993), hlm. 8.
13 Muhammad, Metode Penelitian Bahasa, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2011), hlm. 208.
14 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan 

Aplikasinya, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm, 11.
15 Winaryo Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: 

Tarsito, 1994), hlm. 163.
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يستخدـ ذ ا الث ل طبيقة تدكيت ادلالحاات  ؽلكت إ باع التدكيت علع 
  د التدكيت يقـو الثاحل  تصجيف الثيانات حسا  16الثيانات اليت ًب توفًنذا.

  نواعاا.
 طبيقة ٓنليل الثيانات -3

قيم طثقا يف مبحلة  ٓنليل الثيانات    د الثاحل  شبح  نواع عالمات الّتر
قيم ايمة رللا اللرمة ال ب يرة  القاذبة. يتم ٓنليل ال المات  لقاعدة عالمات الّتر
لوظيمتاا يف اجلللة  كسي بؼ مدل مالالة استخداماا يف اجلللة  إعتثار م ىن 

قيم ادلجاسثة حسا نوعاا اجلللة كإ عباهبا  ٍب ؽلكت للثاحل  ف يبل عالمات الّتر
قيم ايمة رللا اللرمة ال ب يرة  القاذبة يف  ككظيمتاا طثقا لقاعدة عالمات الّتر

 اخلطوات الترإىل:
  . اخلطوة ا كىل: ٓنديد الثيانات ك تصجيماا  جاع علو نوع عالما ا.

قيم ادلجاسا  ـ اًن ب. اخلطوة الةانية: ٓنليل ك كاف  ن واع عالمات الّتر
ادلجاسا  ٌن اجللل  إعتثار م ىن اجلللة كإعباهبا  كٓنليلاا طثقا لقاعدة 

قيم ايمة رللا اللرمة ال ب يرة  القاذبة.  عالمات الّتر
ج. اخلطوة الةالةة: استخالص حوؿ نتااج الت ليل ادلت لقة ّنالالة عالمات 

قيم.  الّتر

 ز. نظام النظري

لث ل يكتا لتجايم ا فكار يف ذ ا الث ل انتااما نااميرا  كذ ا الث ل نااـ ا
 يجقسم إىل ا  واب ادلت لقة كلا يلو: 

                                                           
16 Muhammad, Metode Penelitian Bahasa, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2011), hlm, 211.
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الثاب ا كؿ ذو مقدمة  كفياا:  لمية الث ل  كٓنديده  ك ابضه  كفوااده    
 كٓنقيق ادلكتيب  كاإلطار الجابم  كمجاج الث ل كناامه.

نيا  الثاب الةاين ذو تصورر متلوؼ لك  اتا القصة القصًنة ككانت الدر
قيم يف ال ب يرة  كفياا: سًنة الكاتا كتاريخ  قيم يف ال ب يرة كعالمات الّتر عالمات الّتر

 اإلطار الجابم. ما  ياف
قيم يف القصة القصًنة ككانت الدرنيا    الثاب الةالل ذو ُنل نوع عالمات الّتر

قيم ايمة رللا اللرمة ال ب يرة لتوفيق احلكيم كٓنليلاا طثقا لقاعدة عالمات ا لّتر
  القاذبة.
 الثاب البا ا ذو اخلإنة  كفياا نتي ة الث ل كاإلقّتاحة. 
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 الباب الرابع

 خاتمة

 الخالصة . أ

 جاع علع ا ُناث الّ تبحاا الثاحل يف المصوؿ السا ق  ك ؽلكت استجتاج 
نيا  لتوفيق  قيم ادلستخدمة يف القصة القصًنة ككانت الدر ذلك  تفر عالمات الّتر

: الماالة  ك المصلة )الشولة(  الماالة ادلجقوطة  الجقطة  ك ذو 9احلكيم ذجاؾ 
عالمة الت  ا  ك التتاب  الجقطتاف  عالمة ايستمااـ  عالمتا التجصي   ك 
ايقتثاس  نق  احل ؼ  الشبطة  ك ال ارضة. ك يااب ذ ا الث ل كةافة ايستخداـ 

 مت نق  احل ؼ  كةب مت اًنذا.
نات الّ ٓنتول علع م ام ا  طاع يف نق  احل ؼ علع  اا الثياكتا ة 

قيم ايمة رللا اللرمة ال ب يرة  القاذبة  كك دت  استخداماا طثقا لقاعدة عالمات الّتر
ا  طاع يف استخداماا   د ادلجادل  كيف ااية ٗنلة الت  را  ك  د  حبؼ اجلواب  

ة الت  يب  كيف ااية المقبة  ك ٌن ٗنلتٌن إحدعلا سثا يف ا  بل  كيف ااية ٗنل
ك ٌن الثدؿ ك ادلثدؿ مجه  ك ٌن اجلللة البايسة كتثه اجلللة  كيف ااية الكالـ  ك ٌن 
 قسم الكالـ  ك  د عالمات ا  بل متتا  ة. ك ك لك ك دت ا  طاع يف عالمتا 
التجصي   ك ايقتثاس  كمل توضا  يجالا كل كالـ يجقل  جصره كي يمًن مجه تئ  

دت ا  طاع يف استخداـ الماالة  ك المصلة )الشولة( كا حاديل كاًنه. ك ك 
الّ توض اا يف ااية ٗنلة تامة ادل ىن ك ٌن اجلللة اإلعّتاضيرة. ك ك دت ا  طاع 
 يضا يف استخداـ الماالة ادلجقوطة  كمل توضا  يجاا ٗنلتٌن إحداعلا سثا يف 

المة ا  بل كتوضا   ٌن الشبط ك  واهبا. ك ك لك ك دت ا  طاع يف ع
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الت  ا  ك التتاب  توضا   د ادلجادل  كيف ااية ٗنلة تامة ادل ىن  كيف ااية ٗنلة 
 ايستمااميرة.

قيم دكف  طاع يف استخداماا   ما مدل مالالة استخداـ عالمات الّتر
ك دت يف الجقطة  كالجقطتاف  كعالمة ايستمااـ  كالشبطة  ك ال ارضة.  يجلا   ض 

قيم ادلو و  دة يف   ض الثيانات اخلطيبة  كك دت  يضا يف   ض عالمات الّتر
الثيانات ادلجاسثة كذو كلا ك دت الماالة  ٌن  قساـ الكالـ  كقثل اجلللة احلالية  
ك ٌن ادلمبدات ادل طوفة  ك ٌن اجللل القصًنة الّ تكورف ٗنلة كثًنة  ك ٌن الثدؿ 

ضا يف عالمة الت  ا كادلثدؿ مجه  ك ٌن اجلللة البايسة كتثه اجلللة. ك ك دت  ي
 ك التتاب  توضا يف آ ب الكالـ الت  را  كيف آ ب الكالـ اإلستا اع  كيف آ ب 
الكالـ ا مب  التتكيد  كيف آ ب الكالـ  التتكيد ُنيل ي ربر فياا اإلنساف عت تتارب 

  مب ما.

 اإلقتراحات . ب

نوع   جاع علع الث وث الّ ٕنرت  يقّتح ادلؤلموف  الجسثة  ل كاتا يف  م
مت ا نواع الكتا ة  عليام اإلستلبار يف اإلنتثاه إىل ٗنيا ال جااب ادلكتو ة دكف 
قيم ُنيل تكوف عللية الكتا ة  كةب تجايلا كيسال  اإلستةجاع استخداـ عالمات الّتر
علع المام قباع ا.  الجسثة للثاحةٌن يف نمس رلاؿ الث ل  يقّتح  القدرة علع 

قيم ُنيل يكوف  كةب اكتلاي ا تيار مجاور  ديد يف الث  ل حوؿ عالمات الّتر
 كعلقا.
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