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 املطابقة بني الفعل اإلشاري  والفعل اللغوي الذي يقابله يف املعىن
، واعترب ملصدر اللغوي يف لغتنا املطابق لللمصدر اإلشاري الدالة على الفعل يف لغة اإلشارة األصل  اإلشارةجعلت 

وما جرى على املصدر أجرينا ما أمكن منه على نظريه املصطلح الدال عليه من تعريف أو  . نكرة غري معرفة 

 .وما مل جير عليه شيء يركب حبركة اليدين معاً تصريف أو اشتقاق 

 /ل أك/  املصدر  مفهومإشارة دفع الطعام إىل الفم تبقى للداللة على / 

إن كانت الكلمة اليت تدل على املصطلح تبدأ حبرف قمري  تكن ال قمرية وإن كانت تبدأ لـ التعريف ا إدخال

 .  حبرف مشسي تكن ال مشسية 

    أكلٌ  مصطلح   اَألكْل 

    أكلٍ مصطلح   أكالً مصطلح



أكلةٌ  ة أكلة اسم املر املربوطة على آخره تصري داللته إىل التاء إدخال

    أكلةً  
 

    يأكْل  ةأكل

       أكْلك   ناأكْل

    كماأكْل   كأكل



    كنأكل   كمأكل 

   ـه  +   هأكل

     مهاأكل    هاأكل

    همأكل

       هنأكل



 .مع ضمائر الرفع املتصلة  يف املاضي اإلشاري التصريف

 :مع ضمائر املتكلم 

 أكَلْت     

نلْأك    

 توضع على الصدر كداللة  للفاعل / نا 

 ماتُ لْ أكَ   أكَلْت       

لْأكمت   تلْأك ِ   



لْأكمات    

    تنًّ لْ أكَ 

 :مع ضمائر الغائب 

 لَأك   

الأك     

لواأك    لَأكت     



تالَأك         نَلْأك      

 اإلشارية  إىل ضمائر النصبعل املاضي اإلشاري الف إسناد

 :املتكلم  ضمائر مع

    أكلَين  

       أكلَنا 

تبقى داللة املاضي للتفريق مع ضمائر  أكله   أكلَه 

اخل... أكلُها أكلُهم   الغائب أكْلُه 



   هاأكلَ

    أكلَهما

       همأكلَ 

        هنأكلَ

 اخل... أكلُك أكلُكم   تبقى داللة املاضي للتفريق مع أكْلُك :املخاطب  ضمائر مع

 



 َأكلك     

       كأكلَ

       أكلَكما 

        أكلَكم 



 أكلَكن     
         

 مع ضمائر الرفع املنفصلة اإلشارية /املضارع / يف  اإلشاري التصريف
 :املتكلم  ضمائر مع

       آكل    أنا 

     نأكل      حنن

 :املخاطب  ضمائر مع

تأكل    أنت        



    أنت تأكلني 

 

       أنتما

        تأكالن

   م  أنت



          ن  تأكلو

       أنتما

           تأكالن 

أننت    + 

تأكلن   + 



      تأكال

    ا  تأكلو

 

   تأكلي 

يأكل        هو       



       يأكالن    مها

      ن يأكلو   هم     

      تأكلُ  هي

       تأكالن        مها

 هن    

 



          يأكلنَ 

 .. اإلشاري إىل ضمائر النصب املتصلة اإلشارية / يأكلُ / إسناد الفعل املضارع 
جديداً  فكيف إذا أسندت كل األفعال   األصم على اثين عشر معىن متّ إسناد فعل واحد من األفعال املضارعة فحصل

 .اًإىل كل ضمائر النصب املتصلة فعدد املعاين اليت سيحصل عليها الصم كبري جد
 مع ضمائر املتكلم : يأكلُ 

       ينيأكلْ

 

        نايأكلْ

 مع ضمائر املخاطب 



        كيأكلْ

        كيأكلْ

 

           =كما يأكلْ

        =كم يأكلْ

 



           كنيأكلْ

 .مع ضمائر الغائب 

 

         =ه يأكلْ

 

        =ها يأكل

 



              =مها يأكل

 

       =هم يأكل

 

         =هن يأكل

 األمر يف اإلشاري  التصريف

  صيغة األمر اإلشارية



    كُلْ

الك         

لواك      

         كُلي



كُلْن     

 
 

 الفعل املاضي اإلشاري املبين للمجهول
 ، أما يف لغة املصطلحات اإلشارية للصم العرب.. يبىن الفعل املاضي للمجهول بضم أوله و فتح ما قبل آخره 

 . فتتقدم الصيغة اإلشارية للمبين للمجهول وهي دفع الكف للخلف كداللة على ذلك 

   صيغة اهول

 لْتهول .. أُكصيغة ا + مصطلح أكلت. 

      



 .مصطلح أكلنا + صيغة اهول .. أُكلْنا 

      

 لْتهول .. أُكصيغة ا + مصطلح أكلت. 

      

أُكلت       

 .مصطلح أكلتما + صيغة المجهول .. أُِكْلتُما 

        
   



 .مصطلح أكلتم + صيغة المجهول .. ُ◌أكلتم 

      

 .مصطلح أكلتما + صيغة المجهول .. أُكلتما 

         
    هول .. أُكلنتصيغة ا +مصطلح أكلنت . 

            

     في الماضي المجهول   أُُ◌ُ◌ِكلَ 



 مصطلح أََ◌َ◌كال + صيغة المجهول .. ُ◌أُِكال

              

 .مصطلح أكلوا + صيغة اهول .. أُكلوا
.  

         

لَتهول  صيغة .. أُكا +مصطلح أكلت 

    

 أكلتا  مصطلح +صيغة اهول .. أُكلَتا 

       



 لْنهول .. أُكمصطلح + صيغة اأكَلْن . 

       

 
 اهول /املضارع / يف  اإلشاري التصريف

 مع ضمائر املتكلم 

        أُؤكل      أنا
 

         نؤكل    حنن

تؤكل       أنت        



        تؤكالن           أنتما

 

 

       تؤكلون    أنتم

 

 

تؤكلني    أنت      



      تؤكالن       أنتما  

  

 أننت            

تؤكلن            

 

       يؤكل     هو 



       يؤكالن      مها  

  +          كلونؤيهم 
 

       تؤكلُهي 
 

        تؤكالن       مها  
 



      هنَّ 

يؤكلن       

لألفعال بحركة اليدين معاً سأستخدم الضمائر مع التصريف  التصريف اإلشاري
 : لتعزيز هذه الطريقة وتثبيتها في الذاكرة 

أسودان أي .. لونان أحمران كالهما باليسار .. األحمر باليسار واألسود باليمين :   فعالفي األ: 
/ حسب المقاطع اللفظية ..كالهما باليمين 

 :نبدأ بالمصدر 

  ..ْكلْ أ.. ردصملأ=  المصدر أْكل

    كلِ أأكلِْكَل أأكلَ..  كلُ أأكْلُ.

أكلٌ 

لأاألكْلْ..كلٍ أأكلٍ..كالً أأكالً..كلٌ أ
 ..كلْ أ
لأاألكْلِ..كلَ ألأاألكْلَ..كلُ ألأاألكْلُ
 ..كلِ أ
  كلةٍ أ..أكْلةةً لكأ..أكْلةًةٌ لكأ..أكْلةٌ



م..مأكوالت..ولكأم..مأكول..ِكلآآكل..
 تالوكأ
  ونلاككأ..أكّالون ..الككأ..أكّال

 ..آكالت .. تالاككأ..أكّاالت.. ينلاككأ..أكّالني ..
  تالكِ آ

 وغريهم موجود
 :يف املاضي مع ضمائر املتكلم 

 حنن.. حنن أكلنا  تُ لْ كأ اأن.. أنا أكّلْت 
  انلأك

 :مع ضمائر املخاطب 

 أكلْت أنتماأكلتما مذكر ومؤنثْلَت أك نتَ أ.. أنت ..

  املتأك امنتأ
  متلأك متنأ أنتم أكلتم 
أكلت لتِ ◌ِ أكنتأ أنت   أكلنت ن نتنأأننت
 ن نتلأك

 : مع ضمائر الغائب 



هم أكلوا  كالأ اُهمهما أكال  َكلَ أ وههو أكَلَ 

  واو اجلماعة وألف التفريق لكأ مه
  اتكلأ اهممها أكلتا  تلكأ يههي أكلت 

أكلن نلكن أنههن  
 : يف املضارع مع ضمائر املتكلم 

 لُ كُ أن حنن حنن نأكُلُ لُ آكُ  اأنأنا آكُلُ 
 :مع ضمائر املخاطب 

 امنتأ.. أنتما تأكالن ..  لُ كُ أت نتَ أ.. أنت تأكُلُ 
  نالأكت

  ونلأكت متنأ.. أنتم تأكلون 

  ينلأكُ ت نتِ أ.. أنت تأكُلني .. 

أننت تأكُلْن  .. نالأكت امنتأ ..أنتما تأكالن 

  ْلنَ كُ أن تنتنأ..

 :الغائب مع ضمائر 

 اهم ..مها يأكالن  لُ كُ أي وههو يأكُلُ 
 .. نالأكي



 يه ..هي تأكُلُ  .. ونلأكي مه ..هم يأكلون 
 لُ كُ أت

ن نه ..هن يأكلن  .. نالأكهما ت ..مها تأكالن .. 
 .. نَ كلأي

 : مع ضمائر املتكلم : التصريف اإلشاري باهول حبركة اليدين معاً 

 لْتلْنا  .. أنا أُكحنن.. ْلُت ُأكِ  اأن حنن أُك 
  انلْ ُأكِ 

 ومي   انلْ ُأكِ  حننحنن أُكلْنا يوم أُكلَ الثور األبيض  
 صيبأ ال ورثثلا ِكلَ أُ 

  :مع ضمائر املخاطب 
   لْتأُك ما   ْلتَ ُأكِ  تَ أنأنتلْتما  أُكامنتُ أ أنت  
 امْلتُ ُأكِ 

 أنت أُكلْت   متُ لْ ُأكِ   متُ نأأنتم  أُكلْتم   
 ْلتِ ◌ِ ُأكِ نتأ

 . امْلتُ ُأكِ   امنتُ أأنتما  أُكلْتما  

 مع ضمائر الغائب 

 الُأكِ  اهم مها أُكال     ِكلَ أُ  وه هو أُكلَ  



 واو اجلماعة وألف التفريق  لكِ أُ  مههم أُكلوا   

   لَتتْ ◌ِلَ كأُ  يههي أُك 

ن نههن أكلْن  اتِكلَ أُ  اهم مها أُكلتا  
 ْلنَ ُأكِ 
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