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 الملخص باللغة العربية
احلديث  -املؤّكدة للجملة االمسّي  الوظيفة الّداللية للمورفيمات الرتكيبّيةيسعى هذا البحث املعنون بـ)

ا الكشف عن داللة املورفيمات املؤكدة للجملة االمسية من خالل )دراسة تركيبّية داللّية( أمنوذجا   القدسيّ  ؛ جاهد 
رصد تلك املورفيمات ووصفها مث حتليلها ضمن الرتاكيب الواردة فيه؛ مستندا  إىل فكرة أنه ال ميكن الفصل بني 

 علمي الرتكيب واملعاين. 
زج معطيات علم النحو مبعطيات علم املعاين؛ للخروج معهما فقد عمد البحث لتحقيق ذلك إىل م

بدراسة حنوية تُعىن بالرتكيب، كما تُعىن بالتحليل، فيما أطلق عليه اجلرجاين نظرية )النظم(، وهو: توخي معاين 
 من فكرة تشومسكي اليت تفرتض وجود مستويني للبنية الرتكيبية: بنية عميقة، -أي البحث  –النحو. ومنطلقا  

وبنية سطحية، تربط بينهما عالئق حتويلية تعمل على تغيري جانب أو أكثر من البنية الرتكيبية العميقية؛ لتصل هبا 
 إىل البنية السطحية اليت تظهر هبا اجلملة، متخذ  من املنهج الوصفي التحليلي سبيال  لذلك.

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
The Semantic Function of Structural Morphemes Underlying the 

Nominal Sentence. The Qudsi (God attributed) Hadith as an 

example: 

(A structural – semantic study) 

 

Abstract 
          This study entitled The Semantic Function of Structural 

Morphemes Underlying the Nominal Sentence. The Qudsi (God 

attributed) Hadith as an example : (A structural – semantic study).  

Endeavors to define the semantic value of morphemes that underline the 

nominal sentence by focusing on these morphemes, defining and 

analyzing them within the structures where they occur. This attitude 

emanates from the notion that both structuralism and semantics are 

indivisible. 

            The research seeks to achieve this aim by combining the 

feedbacks of syntax and semantics with a view to achieving a syntactic 

study concerned with structures as well as analysis, a thing described by 

Al-Jurjani as the theory of system which means discovering the meaning 

of syntax. The research is also based on Chomsky’s theory which 

assumes the presence of two levels for the sentence, deep structures and 

surface structures which are joined by transformational relations that 

work to change one or more aspects of the deep structures to take it up to 

the surface structures that depict the final form of the sentence. The study 

has adopted a descriptive analytic approach to achieve this goal. 

 

 
 


