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 ملخصال

ينهض هذا البحث للوقوف على تجليات الداللة التركيبية في الخطاب الطلبيي لويوري يوويع يعلييس الويالقد  وقيد           
ائتلع من خموة مطالب رئيوة هي:يخطاب االوتفهاق  وخطاب األمر  وخطاب النداء  وخطاب التمني  وخطياب النهييد  

وحوين توميفيس لسنويال اللغويية الطلبيية   فهيي مهمية تت ل ي   رغبة ببيان جمالية الينمق والتركييب  وجماليية األويلوب الير نيي
بالومائع واألدوار التي تؤديها الوحدات يالمكوناتد داخل بنية الخطاب الير نيي  مين خيالل التركييى عليى محيور ينيق  بيين 

المواقييع المالمييية  ميين دفتيييس األنمييات التركيبييية للخطيياب الطلبييي ودالالتهييا  التييي تتنييول وتت ييدد بت ييدد الميا ييد والوييياقات و 
حييث نن الينما التركيبيي الواحييد قيد يخيرل عيين داللتيس األ يلية نلييى دالالت ويياقية مت يددي  أو ييييدق بجانيب داللتيس األ ييلية 

 حىًما وأطياًفا من الدالالت النمنية. 

 

للخطيياب الطلبييي   اعتمييد البحييث  لتحيييي  هدفييس علييى مييا يييوفري الميينها الو ييفي ميين م طيييات لر ييد البنييى التركيبييية     
وتحليل ما لها من ومائع داللية وقيق ت بيرية  من خالل ت نيفها وبيان عالقات الربا بين عنا ر بنائهيا  وطبي ية الينما 
التركيبيييي لميييل نيييول مييين أنيييوال الخطييياب الطلبيييي. مويييت يًنا بكتيييب التفويييير وم ييياني النحيييو يالترامييييبد  وكتيييب فنيييون البالغييية 

 ها  بما ييوي   حة الداللة التي تلم وها هذا البحث.   لت نيد متنها وا غناء ج بت
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Abstract 

 

    The aim of the study was to explore the structural semantics of the 

imperative discourse of Yousef sure in the light of contemporary 

Linguistics. It investigated five main types: Interrogative discourse, 

imperative discourse, calling discourse, wish discourse, negative 

discovrse. They are based on the aesthetical aspects of Holy Quran Style. 

The researcher explored the functions and the roles of the explicit and 

implicit imperative discourse types which play in many different 

contexts.  

 

To achieve the aim of the study, the researcher reviewed and aralyzed 

relervant theories and research: Tasfir, syntax and, rhetoric references. 

The researcher analyzed these types depending on Tafsir references; 

structural semantics and rhetoric arts.This will strengthen, the validity 

and credibility of the paper. 

 
 


