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    ٔابنية أالفعال ٔامنوذًجأابنية أالفعال ٔامنوذًجأابنية أالفعال ٔامنوذًجأابنية أالفعال ٔامنوذًجا: : : : العريبّ العريبّ العريبّ العريبّ     توصيف الّرصفتوصيف الّرصفتوصيف الّرصفتوصيف الّرصف
            خليفة حصراويخليفة حصراويخليفة حصراويخليفة حصراوي    ::::اAكتوراAكتوراAكتوراAكتور    أالسـتاذأالسـتاذأالسـتاذأالسـتاذ                                                   

        طالبة دكتوراه طالبة دكتوراه طالبة دكتوراه طالبة دكتوراه ::::    مجي+ غريّبمجي+ غريّبمجي+ غريّبمجي+ غريّب
        أداهباأداهباأداهباأداهبا    وووو    قسم اللغة العربيةقسم اللغة العربيةقسم اللغة العربيةقسم اللغة العربية        

        لكية االٓداب و اللغاتلكية االٓداب و اللغاتلكية االٓداب و اللغاتلكية االٓداب و اللغات
        ))))اجلزائراجلزائراجلزائراجلزائر((((    - - - - عنابةعنابةعنابةعنابةجامعة جامعة جامعة جامعة                                                                                                                                                                 

    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
يف ظّل التطّور التّكنولو]؛غدت احلاجة ماّسة   

لتوصيف اللّغة العربيّة مث حوسبهتا،الّسبيل الوحيد 
للتّقّدم يف العديد من التّطبيقات اللّغويّة احلاسوبيّة 

التّعّرف االٓيل عىل الّصوت،وحتويل النّص :ليمن قب 
حليل الّرصَيف املكتوب ٕاىل منطوق،َوتقنيّات التّ 

والنّحوّي واAّاليل،وما يؤّسس علهيا من برامج ختدم 
  .الفهرسة والّرتمجة والتّعلمي

وقد تعامل اAّرس اللّساين احلديث مع الّرصف 
مورد التّوّسع،و�نفتاح اللّغوّي مبا يوفّره من وسائل 
عديدة ٕالنشاء لكامت جديدة ٕالثراء اللّغة والّز�دة من 

ة،�ا فنجاح حوسـبة بقيّة خصوبهتا املعجميّ 
ٔالجل ذ� اختارت .عليه املسـتو�ت اللّغويّة قامئة

متّبعة )ٔابنية أالفعال(وهو اAّراسة جانبّا منه لتوصيفه
 .املهنج التّطبيقيّ 

                            
  

  

  

  

  

Abstract:   
“ Descriptiveness of Arabic morphology:  

Verbal model structures” 

Facing the huge technological progress, 

the need for Arabic language processing 

and its descriptiveness has become 

crucial. Indeed, this computerization is 

the only way to develop linguistic 

research fields such as voice recognition, 

conversion text into audio file and the 

morphological, syntactical and semantic 

al analysis  technics  and all other 

applications which are based on this 

analysis as indexing, machine translation 

and e-learning. 

On the other hand, the recent linguistic 

discourse considers the morphology as a 

source of a linguistic expansion due to the 

multitude of tools that provided to create 

neologisms, enrich the Arabic language 

and expand their vocabulary. Therefore, 

the successful processing of all these 

levels depends closely of the success of 

the morphological analysis. For this 

reason, our study addresses the   

descriptiveness of one of its components, 

namely the verbs structuring following an 

empirical approach.  
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        ::::قدمةقدمةقدمةقدمةاملاملاملامل
تدخل معاجلة اللّغة العربّية لكغة طبيعّية يف عمل جديد وليد التّطّورات التكنولوجيّة * 

ويبدو جلي¢ا . املتقّدمة ٔاال وهو اللسانيات احلاسوبّية، الّيت تعّد ٔاحد فروع اللّسانّيات ؤاحد�ا
ونصفه االٓخر ٔاّن هذا العمل فرع بيَين؛ ينتسب نصفه ٕاىل اللّسانّيات وموضوعُه اللّغة، 
  )1.(حاسويب، وموضوعه حوسـبة امللكة اللّغوية يف رموز ر�ضّية يفهمها احلاسوب

ٕاّن ٔامه معل يضطلع به الباحث يف اللّسانّيات لتطويع حقول اللّغة العربّية للعالج االٓيل،هو 
  .توصيفها
ق فيه يتضاعف فيه ¯د الباحث ويدقّ  ٕاجراء متقّدم لعملّية الوصف اللّساين،2 فوالتّوصي

ٔاقرب للفهم  يُسـتعمل لكتابته تدوين ر�ّيض حتليّيل،هوو .وصفه للامّدة اللّسانّية املراد توصيفها
  .من احلاسوب منه ٕاىل إالنسان

وقد اسـُتخدم هذا املصطلح يف جماالت علمّية كثرية، ومل يدخل امليدان اللّساّين ٕاّال من   
" يف ضوء اللّسانّيات احلاسوبّيةالعربّية حنو توصيف جديد "خالل ما ُعرض يف كتاب 

التّوصيف ختطيط تفصيّيل مضاف،قد "لٔالسـتاذ اAّكتور هناد املوىس، حيث يقول ٔانّ 
لكنّه ميثّل النّموذج اللّغوّي املقتىض ٕايداعه يف ...هيدي ٕاىل ُخطى التدّرج يف اكتساب اللّغة

  )  3(."والتّوصيف للحاسوب ومبلغ القول ٔاّن الوصف لٕالنسان،احلاسوب
        ::::الهدف من توصيف اللّغةالهدف من توصيف اللّغةالهدف من توصيف اللّغةالهدف من توصيف اللّغةأوال؛أوال؛أوال؛أوال؛

ٔاشـبه ما تكون  4الهدف من توصيف اللّغة مث حوسبهتا؛ ٔان هنÇّ للحاسوب كفاية لغويّة   
  .Íٕالنسان حني يسـتقبل اللّغة ويدركها و يفهمها ّمث يعيد ٕانتا¯ا وفق مقتىض احلال

الل املتاح من نسعى من خاللها ٕاىل اسـتغ 5ويقصد Íلكفاية اللّغويّة؛ ٕاقامة هندسة للّغة
ميكن ٔان " احلصاد الّلساّين النّظرّي، والتّطبيقّي لتصممي وتطوير ٔانظمة للمعاجلة االٓلّية للّغة 

تكون بدورها، عوÒ للّغويّني يف بلورة نظرّ�هتم، وحشذ افرتاضاهتم ومعطياهتم، وهتذيب 
   6"-نظم تقعيدمه

كام ٔاّهنا  .ام مبانهيا واتّساق مسـتو�هتا واللغة العربّية ٔاقدر من غريها للمعاجلة االٓليّة؛النتظ
وال . ٔاحوج ٕاىل الهندسة وذ� لسبب بسـيط؛ كرثة الفجوات يف تنظريها اللّساّين الّراهن
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شّك ٔاّن الهندسة بأساليهبا العمليّة، تسـتطيع سّد جزء من هذا الفراغ التّنظريّي، فهـي ذو 
وسـبة اللّغة، ليصبح بذ� احلاسوب ٔابعاد حضاريّة Üّمة، تكشف عهنا النّتاجئ العمليّة حل

قادرا عىل القيام Íلعملّيات اللّغويّة من تركيب اللّغة وحتليلها، ومتثيل الّرمس الكتاّيب 
الّصيغ الّرصفيّة ويتعّرفها يف سـياق الáم، ويعّمل  شّلك Íٔالصوات املنطوقة والعكس، وي 

رؤية جديدة تعيد النّظر يف مجيع فاحلاجة ماّسة ٕاىل  و عليه؛ .خمتلف الفنون واالٓداب وغريه
 . جوانب املنظومة اللّغويّة من خالل توصيفها ّمث حوسبهتا

        ::::    ةةةةاملشáت احلاسوبية  حلوسـبة اللغة العربيّ املشáت احلاسوبية  حلوسـبة اللغة العربيّ املشáت احلاسوبية  حلوسـبة اللغة العربيّ املشáت احلاسوبية  حلوسـبة اللغة العربيّ     ؛؛؛؛    äنياäنياäنياäنيا
ٕاّن املشáت املتعلّقة Íحلاسوب يف موا¯ة حوسـبة الّلغة العربّية يه يف أالساس؛ طغيان 

  :  يت ميكن تلخيصها يف ما ييلالوب واملعلومات إالنلكزيي عىل تقنّيات احلاس أالساس
 .تصممي مجيع لغات الربجمة، Íفرتاض ٔان اللّغة إالنلكزيية يه لغة �سـتخدام -1

اسـتخدام شفرات لتبادل البياÒت، مصّممة ٔاصال للتّفاعل مع أالجبديّة إالنلكزييّة احملدودة -2

 .يف عدد حروفها ؤاشاكلها

الّيت متثّل  إالنلكزيية،املعلومات واسرتجاعها عىل ٔاساس اللّغة  تصممي ٔاساليب نظم ختزين-3

 . هبا املعطيات عادة ويسـتعملها املسـتخدم يف صياغة طلبات حبثه

 . يطغى عىل برامج احلاسوب التّعلميّية ، و الّرتفهيّية اسـتعامل اللّغة إالنلكزييّة-4

 ) 7( . غة إالنلكزييّةمعظم الكتب ، واملراجع ، واAّورّ�ت ، والبحوث Íللّ  -5

        ::::    توصيف الّرصف العريبّ توصيف الّرصف العريبّ توصيف الّرصف العريبّ توصيف الّرصف العريبّ äلثا؛äلثا؛äلثا؛äلثا؛
حيتل الّرصف ماكنة Üّمة يف اAّراسات اللّغويّة، واحلديث عن ماكنته اكحلديث عن       

ذ� ٔاّن املرء ال يسـتطيع التّعامل مع ماّدة ال يعرف العنارص الّيت "ٔاصل الّيشء وفروعه 

ويؤّكد ٔامهّية الّرصف ويعّظمها . ها ٕاىل ٔان يرتكهافال حيسن التّعامل مع ) 8( -"يتألّف مهنا

يوطّي فيقول ٔاّما اAّرس اللّغوّي  -)9"(ٔاّما التّرصيف فٕاّن ما فاته علمه فاته املعظم: " السـّ

يه ٔاساس إالنتاج  ا لتوفري املاّدة املعجمّية الّيتاحلديث، فتعامل مع الّرصف كونه حموًرا Üم¢ 
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 ) 10(-"ليس للنّحو من املباين ٕاّال ما يقّدمه ø الّرصف "ّسان اللّغوّي، قال يف ذ� متّام ح 

و يمتّزي رصف اللّغة العربّية Íالّطراد املنتظم ودقّة القياس، ّمما ٔاّدى البعض ٕاىل وصفه    
حىت Íت ٕاخضاعه للقواعد احلاسوبّية ٔامًرا ، Íجلربّي بدرجة تقرتب من حّد �صطناع 

 .ممكنا
 : للّغات لعملّية احلوسـبة عىل ٕاحدى طريقتنيكام يعمتد ٕاخضاع ا   

بناء قاعدة بياÒت خضمة حتوي انز�حات الرصف بأشاكلها اþتلفة، ويعيب هذه : أالوىل

 ّمما يزيد عبء العمل عىل احملوسبالطريقة خضامة املاّدة الّلغويّة املدخ+ ٕاىل احلاسوب، 

  .رجًعا وحيًدا لالشـتقاق منهوتضييقها لٕالنتاج اللّغوّي Íع�دها مواد املعجم م

  .بناء قواعد وخوارزميّات تأتلف النّظام الّرصّيف اكمالً : الثانية

وتعاجل الّطريقة الثّانية عيوب أالوىل، ٕاّال ٔاّهنا تزيد امحلل عىل اللّساّين يف اخزتال القواعد الّيت 

  )11.(تنّظم املاّدة، وختضعها ملبدٔاي الّصحة والقبول

 ّAراسة طريقة بناء قواعد وخوارزميّات، لتوصيف جانًبا من اجلوانب وعليه؛ اعمتدت ا

عالج -بعد هندسـهتا-حّىت يمتكّن احلاسوب ؛ٔابنية أالفعال ::::الّرصفيّة يف اللّغة العربيّة أال وهو الّرصفيّة يف اللّغة العربيّة أال وهو الّرصفيّة يف اللّغة العربيّة أال وهو الّرصفيّة يف اللّغة العربيّة أال وهو 

من  ،كام اسـتقينا املاّدة الّلسانّية ٔالبنية أالفعال. هذه املعطيات وحتويلها ٕاىل برامج حموسـبة

املرجع يف : نّوعة القدمية مهنا واحلديثة، ويُذكر عىل سبيل املثال ال احلرصمصادر ومراجع مت 

اللّغة العربّية حنوها ورصفها، معجم ترصيف أالفعال العربّية، جامع اAّروس العربّية، واملغىن 

  .اجلديد يف عمل الّرصف

يث التّجريد قبل الرشوع يف معلّية التّوصيف؛يتعّني القيام بتصنيف ٔابنية أالفعال من ح    

مث ٕانشاء خمّططا توضيحي¢ا للامّدة الّرصفيّة املراد ، والّز�دة، وما يلحقها من الّصحة والعّ+ 

  .توصيفها

وانطالقا من التّصنيف ّمث التّخطيط؛ يسـتنتج توصيًفا ٔالبنية أالفعال،مشفوعا بتعل�ت  

  . اسـتخدام الربÒمج ّمث نتاجئ اAّراسة
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بني (ة توصيف ٔابنية أالفعال؛ تأيت مرح+ äنية ويه مرح+ بينيّة بعد �نهتاء من معليّ    

ٔاي (، ويه ٕاعادة هيلكة هذه املعطيات يف شلكها أالخري )التّوصيف والعالج االٓيلّ 

  .يفهمها احلاسوب) يف شلك برجمّيات(، ٔاكرث تفصيًال وتقعيًدا )خوارزميّات

  :وعليه، يتعّني التّقيّد Íلتّعل�ت التّالية

  رجاع الفعل ملاضيهإ  - - - - 1111

  ).الّسوابق والّلواحق(جتريد الفعل من الّلواصق  -2222

        ::::تصنيف و ختطيط أبنية أالفعالتصنيف و ختطيط أبنية أالفعالتصنيف و ختطيط أبنية أالفعالتصنيف و ختطيط أبنية أالفعال::::رابعارابعارابعارابعا
معلية التّوصيف تسـبقها مراحل، وتتلوها ٔاخرى، حّىت يمت دمج املعطيات الّلغويّة     

  . Íحلاسوب
  . يه معلّييت التّصنيف والتّخطيط: : : : املراحل الّسابقةاملراحل الّسابقةاملراحل الّسابقةاملراحل الّسابقة    
  :احل الّالحقة فتمتثّل يفٔاما املر   

 . اسـتدعاء اخلوارزميّات الربجمّية الّيت تعاجل احمللّل الّرصيفّ  •

 . املراد حوسبته) ٔاو املوضوع(اختيار ما يتناسب مع املسأ�  •

 . تطبيق اخلوارزميّة املناسـبة عىل ما ّمت توصيفه •

 . ٕادخال املعطيات Íحلاسوب •
 : وميثّل لهذه املراحل þÍّطط التّايل

                                                           ←ٕادخال ←هندسة املادة  ←انتقاء خوارزمية  ←توصيف  ←ختطيط ←تصنيف ←
  حاسويبّ     لساينّ                     

IIII.... تصنيف أالفعال من حيث التّجريد والّز�دةتصنيف أالفعال من حيث التّجريد والّز�دةتصنيف أالفعال من حيث التّجريد والّز�دةتصنيف أالفعال من حيث التّجريد والّز�دة    ::::        
 : تصنّف أالفعال من حيث التّجريد و الّز�دة ٕاىل 

 فعل مزيد -2    عل جمّرد ف-1
  : ا�ّرد نوعان 

 رÍعي  2-1ثاليث                1 -1

ج   عال
    آيل 
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        ::::    اااا����ّرد الثّالّرد الثّالّرد الثّالّرد الثّاليثيثيثّيث ّ ّ ّ     - - - - 1111- - - - 1111  
 يَْفُعلُ  –  فََعَل        
 يَْفِعلُ  -  فََعَل        
 يَْفَعل -  فََعلَ        
 يَْفُعلُ  -  فَُعلَ        
 يَْفَعلُ  -  فَِعلَ        
 يَْفِعلُ  -  فَِعلَ        

        ::::د الّرÍعيّ د الّرÍعيّ د الّرÍعيّ د الّرÍعيّ اااا����رّ رّ رّ رّ  2222- - - - 1111

 فَْعلَلَ  -
  ::::    املزيد نوعاناملزيد نوعاناملزيد نوعاناملزيد نوعان -2222

 . مزيد الّرÍعيّ     2222    - - - - 2222    مزيد الثّاليثّ  1111    - - - - 2222
    ::::    ٔابنية مزيد الثّالٔابنية مزيد الثّالٔابنية مزيد الثّالٔابنية مزيد الثّاليثيثيثيثّ ّ ّ ّ     1111    - - - - 2222

ل-   انَْفَعل -   فَع�
تََعل -   فاعل-         افْ

تَْفَعلَ  -افَْعّل         -       اسـْ
ل        -       ِافعالّ  - تََفع�

 ِافََعْوعَلَ  -   تََفاعَل- 
ل -       فَْعلَ ا� -            ِافَْعو�

        ::::    مزيد الثّالمزيد الثّالمزيد الثّالمزيد الثّاليثيثيثّيث حبرفّ حبرفّ حبرفّ حبرف    1111- - - - 1111- - - - 2222
فَْعَل -  ا�
 فَاعَلَ -
ل-  فَع�

        ::::    مزيد الثّالمزيد الثّالمزيد الثّالمزيد الثّاليثيثيثّيث حبرفنيّ حبرفنيّ حبرفنيّ حبرفني    2222- - - - 1111- - - - 2222
 ِانَْفَعلَ -
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تََعلَ -  ِافْ
 تََفاعَلَ -
لَ -  تََفع�
 ِافَْعل� -

        ::::    مزيد الثّالمزيد الثّالمزيد الثّالمزيد الثّاليثيثيثّيث بثّالّ بثّالّ بثّالّ بثّالثثثثة أحرفة أحرفة أحرفة أحرف    3333- - - - 1111- - - - 2222
تَْفَعلَ -  ِاسـْ
 ِافَْعْوعَلَ -
لَ -  ِافَْعو�
 َعال� ِافْ -

Íعيّ Íعيّ Íعيّ Íعيّ     2222- - - - 2222 ��         ::::أبنية مزيد الرأبنية مزيد الرأبنية مزيد الرأبنية مزيد الر��
 تََفْعلََل، تََفْعَوَل، تََفْعَيلَ -
 ِافَْعْنلَلَ -
 .ِافَْعل�لَ -

        ::::    مزيد الّرÍعّي حبرفمزيد الّرÍعّي حبرفمزيد الّرÍعّي حبرفمزيد الّرÍعّي حبرف1111- - - - 2222- - - - 2222
 .ِافَْعْنلَلَ -
  ِافَْعلَل� -

        ::::    مزيد الّرÍعي حبرفنيمزيد الّرÍعي حبرفنيمزيد الّرÍعي حبرفنيمزيد الّرÍعي حبرفني2222- - - - 2222- - - - 2222
  افَْعْنلل-
 افعللّ -

  : بعض أالمث+ عن أالفعال ؤابنيهتا الّرصفيّة
 يَْفُعلُ - بنيته فََعلَ     د ثاليثّ جمرّ     َكتَبَ  -1
 يَْفِعلُ - بنيته فََعلَ     جمّرد ثاليثّ     َجلََس  -2
 يَْفَعلُ - بنيته فََعلَ     جمّرد ثاليثّ           فَتَحَ  -3
 يَْفُعلُ - بنيته فَُعلَ     جمّرد ثالّيث     يَُرسَ  -4
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 يَْفُعلُ - بنيته فَُعلَ     جمّرد ثالّيث             َوُمسَ  -5
 يَْفَعلُ - بنيته فَعلَ      جمّرد ثاليثّ           عَِملَ  -6
 يَْفِعلُ - بنيته فَِعلَ     جمّرد ثالّيث     َحسبَ  -7
لَ     )1(مزيد ثاليثّ            بّدل -8 لُ - بنيته فَع�  يُْفّعِ
 يَُفاِعلُ -بنيته فَاعَلَ     )1(مزيد ثاليثّ     َ�بََع  -9

فَْعلَ     )1(مزيد ثاليثّ     ا�ثْبََت   - 10  يُْفِعلُ -بنيته ا�
َد  - 11 لَ بني     )2(مزيد ثاليثّ     َجتَر� لُ -ته تََفع�  يَتََفع�
 يَتََفاعَلُ -بنيته تََفاعَلَ     )2(مزيد ثاليثّ     تَقَاعَدَ  - 12
 يَْنَفِعلَ  - بنيته ِانََفَعَل     )2(مزيد ثاليثّ   ِاْخنََرَط         - 13
تََعلَ     )2(مزيد ثاليثّ           ِاْرتََبطَ  - 14  يَْفتَِعلُ -بنيته ِافْ
 َعل� يَفْ  -بنيته ِافَْعل�     )2(مزيد ثاليثّ     اْسَود�  - 15
تَْقبَلَ  - 16 تَْفَعلَ     )3(مزيد ثاليثّ     ِاسـْ تَْفِعلُ  -بنيته ِاسـْ  يَسـْ
 يَْفَعْوِعلُ  -بنيته ِافَْعْوعَلَ     )3(مزيد ثاليثّ   ِاْحَدْوَدَب  - 17
 .يَْفَعال�  - بنيته ِافَْعال�     )3(مزيد ثاليثّ   )12(اْدَهام�  - 18
ى - 19 لَ     )3(مزيد ثاليثّ   )13(ِاْحَوو� لُ  -بنيته ِافَْعو�  .يَْفَعّوِ
 .يَُفْعِللُ  -بنيته فَْعلََل     جمّرد رÍعيّ     َزلَْزلَ  - 20
 يَتََفْعلَلُ  - بنيته تََفْعلََل     )1(مزيد رÍعيّ   تََزْحلََق       - 21
 يَْفَعْنِللُ  –بنيته ِافَْعْنلََل     )2(مزيد رÍعيّ   )14(ِاْحَرْجنَم - 22
  يَْفَعِلل�  –بينته ِافَْعلَل�     )2(مزيد رÍعيّ     ِاْقَشَعر�  - 23

ٕاّال ٔانه ، يف املايض وثالث يف املضارع  صور ثالثللفعل الثّاليث ا�ّرد  يالحظ ٔانّ 
  . 9=3×3 :تكون الّصور �فرتاضّية Òجتة عن إالماكÒت الر�ضّية  بتقابل املايض Íملضارع
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  يَْفُعل        
  يَْفِعل      فََعل 

  يَْفَعل        
  

  يَْفَعل        
  يَْفِعل      فَِعل 

  يَْفُعل        

      

  يَْفُعل            
  يَْفَعل      فَُعل 

  يَْفِعل        

  

  :فهذه تسع صور واملسـتخدم مهنا سّت فقط توّزع اكالٓيت
  يَْفَعل                

  يَْفِعل        فََعل  
          يَْفُعل          
  يَْفَعل        

  فَِعل
  يَْفِعل        

  يَْفُعل      فَِعل 
  .بنية أالفعال من حيث التّجريد والّز�دةالٔ خمّطط  
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                فَْعلَلَ  -1            يَْفُعُل  -فََعلَ  -1
                           يَْفِعلُ -فََعلَ  -2
                  يَْفَعُل        -فََعلَ  -3
َعل - 1                                يَْفُعلُ -فَُعل -4 فْ َعْنلَلَ  - 1     تََفْعلََل    - 1                     ا�                                       افعللّ -2/افْ

 فَاعَلَ  -2
ل -3                                يَْفَعلُ  -فَِعلَ  -5  فَع�
       يَْفِعُل -فَِعلَ  -6

  
  
  
 

 انَْفَعلَ  -1
 افْتََعل -2
 تََفاعَل -3
ل -4  تََفع�
َعلّ  -5  افْ

  
  

  

َتْفَعل -1  اسـْ
َعْوعَلَ  -2  افْ
ل -3 َعو�  افْ
َعال�  -4   افْ

 ا�رد

 الفعل

 املزيد

 لّرÍعيّ ا الثّاليثّ 

مزيد  حبرفني مزيد حبرف زيدم
 حبرف

يد مز 
 حبرفني

مزيد بثالثة 
 فٔاحر

الثّاليث الّرÍعيّ 
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        ::::    ))))اااا����ّردة واملزيدةّردة واملزيدةّردة واملزيدةّردة واملزيدة((((وصيف أبنية أالفعال وصيف أبنية أالفعال وصيف أبنية أالفعال وصيف أبنية أالفعال تتتت: : : : خامساخامساخامساخامسا
        ::::    اااا����ّرد الثّالّرد الثّالّرد الثّالّرد الثّاليثيثيثيثّ ّ ّ ّ     1111- - - - 1111

             ]فتح الثّالث+فتح الثّاينّ +فتح أالّول[←)فََعل( 
 )        يفُعل(مضارعه بضّم عني الفعل) فََعلَ (-1-1     

 يَْكُتُب ←ُكتَبَ ): يْفُعل(مضارعه يضّم عني الفعل  ←حصيح سامل ←)فََعل(

ُنؤُ  ←َهنَا� يَا&لكُُ ←ٔاَلكَ ):يَْفُعل(مضارعه يضّم عني الفعل  ←حصيح Üموز←)فََعلَ (   َهيْ

عني مشّددة +مضّ +فتح+�ء[مضارعه←)عينه مضاعفة(حصيح مضاعف←)فََعلَ (

 يَُشق�  ←َشق� ]:Íلّضم

 .يَْوُجلُ  ←َوَجَل ): يفُعل(مضارعه يضّم عني الفعل ←) مثال(معتّل الفاء  ←فََعَل 

منقلبة ) الواو(مضارعه بضّم عني الفعل ٔاصال  ←ٔاللف منق+ عن واو ٔاجوف Í←فََعَل 

 .يَُقول←قال ]: مضّ +سكون+مضّ +فتح+�ء [ٕاىل سكون لوقوعها ّمضة

منقلبة ) الواو(مضارعه بضّم عني الفعل ٔاصال ←Òقص Íٔاللف منقلبة عن واو ←)فََعلَ (

 .يَْدُعو ←َدعَا ] سكون+مضّ +سكون+فتح+�ء[ٕاىل سكون لوقوعها بعد ّمض 
 )يَْفِعل: (مضارعه بكرس عني الفعل) فََعل(-2- 1       

َب ): يْفِعل(مضارعه بكرس عني الفعل  ←حصيح سامل ←)فََعل( ُب ←َرضَ  يَْرضِ

ثََر ): يْفِعل(مضارعه بكرس عني الفعل  ←حصيح Üموز الفاء ←)فََعل(  يَا&ِثر ←ا�

بكرس عني الفعل  مضارعه ←]اهلمزة عىل ٔالف[حصيح Üموز العني ←)فََعل(

َس : تكتب اهلمزة عىل نربة):يْفِعل(   يَْرئُِس ←َرا�

مع حذف الواو ) [يْفِعل(مضارعه بكرس عني الفعل ←)مثال(معتّل الفاء  ←)فََعل( 

 يَصل ←َوَصَل َ]: لوقوعها بني عدّوتهيا الفتحة والكرسة

ة كرسة متلوّ تقلب أاللف �ًء لوقوعها بعد  ←) ٔاجوف Íٔاللف(معتّل العني  ←)فََعل(
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  .يَِبيعُ  ←Íَع ]: مضّ + سكون+ كرس+ فتح+�ء [حبركة 

 يفر� ←فرّ ]:مضّ +الم الفعل مضاعفه+كرس+فتح+�ء[مضارعه ←مضاعف←) فََعلَ (

] : سكون الياء+كرس+سكون+فتح+�ء[مضارعه  ←) Òقص(معتّل الالم ←)فََعلَ (

 ).الّيت سـبقهتا مل تأيت الياء متحّركة ملناسبهتا حركة الكرس( يَْرِمي ←رَمى

حذف الواو لوقوعها بني عدّوتهيا +(فتح+�ء[مضارعه ←)لفيف مفروق(معتّل ←)فََعلَ (

الزتمت الياء بسكوهنا لوقوعها، آخر . (يَِفي ←َوَىف ] سكون الياء+كرس)+الفتحة والكرسة
 ).الفعل بعد كرس

ء قُلبت أاللف �+كرس+سكون+ فتح+�ء[مضارعه←)لفيف مقرون(معتلّ ←)فََعلَ (

 . يَْطِوي ←َطَوى]:لوقوعها بعد كرسة

 ).يفَعلُ (مضارعه فتح عني الفعل  ←)فََعلَ (-3 --11  

 .يَْفتَحُ ←فَتََح ): يفَعل(مضارعه بفتح عني الفعل  ←حصيح سامل ←)فََعلَ (

:  ]مضّ +الم الفعل مضاعفة+فتح+فتح+�ء[مضارعه  ←حصيح مضاعف ←)فََعلَ (

 .يََعُض  ←َعض� 

øََ ): يفَعل(مضارعه بفتح عني الفعل  ←وز الفاءحصيح Üم ←)فََعلَ (  . يَا&øَُ  ←ا�

 . يَْسا�ل ←َسا�َل ): يَْفَعلُ (مضارعه بفتح عني الفعل  ←حصيح Üموز العني ←)فََعلَ (

 . يَْدَرا-  ←َدَرا� ): يفَعل(مضارعه بفتح عني الفعل  ←حصيح Üموز الّالم  ←)فََعلَ (

حذف الواو لوقوعها بني الفتحة +فتح+�ء[مضارعه←)مثال(معتّل الفاء←)فََعلَ (

 .يََضعُ  ←َوَضَع ]: مضّ +فتح+والكرسة

أالصل [يََباُت ←Íََت ]:مضّ +مدّ +فتح+فتح+�ء[مضارعه←)ٔاجوف(العني معتلّ ←)فََعلَ (
يف الفعل يَْبيَُت؛حذفت العّ+ املتوّسطة لوقوعها بني احلركة والسكون وقُلبت ٔالًفا لُوقوعها 

  ] )َت بَيَ (متحركة بعد فتحة
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]: ٔالًفا مقصورة+فتح+سكون+فتح+�ء[مضارعه  ←) Òقص(معتّل الّالم  ←)فََعلَ (

 .يَْسَعى ←َسَعى 

 . ]فتح الثّالث+ّمض الثّاين+ّولفتح االٔ [←)فَعلَ (-12-
  . )يَْفُعل(مضارعه بضّم عني الفعل -12-1-

 .يَْكُرمُ  ←َكُرم ): يَْفُعلُ (مضارعه بضّم عني الفعل ←حصيح سامل←)فَُعلَ (

 َهيُم�  ←مهّ ]:مضّ +الم الفعل مضاعفة+مضّ +فتح+�ء[مضارعه←مضاعف حصيح←)فَُعلَ (

ُصَل ): يَْفُعل(مضارعه بضّم عني الفعل  ←حصيح Üموز الفاء←)فَُعلَ (  . يَا&ُصلُ  ←ا�

 . يَلُْؤمُ  ←لَُؤَم ): يَفُعل(مضارعه بضّم عني الفعل  ←حصيح Üموز العني ←)فَُعلَ (

ُرؤُ  ←َجُرؤَ ): يَْفُعل(مضارعه بضّم عني الفعل  ←الّالم حصيح Üموز←)فَُعلَ (  . َجيْ

 . يَيُْرسُ  ←يَُرسَ ): يَْفُعلُ (مضارعه بضّم عني الفعل  ←) مثال(معتّل الفاء ←)فَُعلَ (

ُيؤُ  ←َهُيَؤ ): يَْفُعلُ (مضارعه بضّم عني الفعل  ←) ٔاجوف(معتّل العني ←)فَُعلَ (  . َهيْ

مضارعه بضّم عني الفعل، وحذف حركة المه لوقوعها  ← )Òقص(معتّل الفاء ←)فَُعلَ (

 . يَْسهُو ←َسهَُو : مضمومة يف آخر الفعل بعد ّمضة) ٔاي الواو(

  ].فتح الثّالث+كرس الثّاين + فتح أالّول [ ←) فَِعلَ (-3
 ).يَْفَعلُ (مضارعه بفتح عني الفعل  -3-1 1-   

َ (مضارعه بفتح عني الفعل  ←حصيح سامل  ←) فَِعلَ (   .يَْعملَُ  ←عَِملَ ): ْفَعلي

َظّل ]: مضّ +الم الفعل مضاعفة+فتح+فتح+�ء[مضارعه ←حصيح مضاعف ←)فَِعلَ (

  يََظل�  ←

ِلَف ): يَْفَعلُ (مضارعه فتح عني الفعل  ←حصيح Üموز الفاء  ←) فَِعلَ (   .يَا-لَُف  ←ا�

تكتب اهلمزة عىل [مضارعه بفتح عني الفعل←العني حصيح Üموز←)فَِعلَ (

  يَْبأُس  ←بَِئَس ]:لفاالٔ 



 العدد التاسع عرش                                                           جم+ لكية االٓداب و اللغات

 

 2016 جوان                                          52                                         و اللغات لكية االٓداب

تكتب اهلمزة يف آخر الفعل [مضارعه بفتح عني الفعل←حصيح Üموز الّالم←)فَِعلَ (

َطا-  ←خِطئَ ]:عىل أاللف   .َخيْ

  .يَْوَجُع  ←َوِجَع ): يَْفِعل(مضارعه بفتح عني الفعل  ←) مثال(معتّل الفاء  ←) فَِعلَ (

ٔالف املّد، قُلبت عن واو +فتح+فتح+�ء[مضارعه  ←) ٔاجوف(معتّل العني  ←) فَِعلَ (

  .َخيَاُف  ←َخاف ]: مضّ +لوقوعها متحّركة بعد فتح

]: ٔالف مقصورة+فتح+سكون+فتح+�ء[مضارعه ←)Òقص(معتّل الّالم ←)فَِعلَ (

  يَبقى←بَقيَ 

 ←َوَين ]: ٔالف مقصورة+فتح+سكون+فتح+�ء[مضارعه ←لفيف مفروق←)فَِعلَ (
  ).15(يَْوىن

تقلب الياء املتطّرفة ٔالفا +فتح+سكون+فتح+�ء[عهمضار ←لفيف مقرون←)فَِعلَ (

  .يَْدَوي ←َدِويَ ]:لوقوعها متحركة بعد فتحة
 ).يَْفِعلُ (مضارعه بكرس عني الفعل  -13-2-

ِسُب  ←َحِسَب : مضارعه بكرس عني الفعل ←حصيح سامل  ←) فَِعلَ (   .َحيْ

وعها بني عدّوتهيا حتذف الواو لوق+فتح+�ء[مضارعه  ←) مثال(معتّل الفاء  ←) فَِعلَ (

  .يَِثُق  ←َوِثَق ] : مضّ +كرس +الفتحة والكرسة 

حتذف الواو لوقوعها بني كرس +فتح+�ء [مضارعه  ←معتّل لفيف مفروق ←) فَِعلَ (

  . يَِيل ←َوِيلَ :  ]وتسكّن الم الفعل لوقوعها متطرفة بعد كرس+ كرس+وفتح 
        ::::    مزيد الثّالمزيد الثّالمزيد الثّالمزيد الثّاليثيثيثيث    2222

        ::::    مزيد الثّالمزيد الثّالمزيد الثّالمزيد الثّاليثيثيثيث حبرف حبرف حبرف حبرف2222----1111
  . ]فتح الثّالث+ تضعيف الثّاين + فتح أالّول ) [فّعل(نية ب  2-1-1
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لَ ( املايض ←]فتح الثّالث+فتح الثّاين +فتح أالّول [ ←)فََعلَ (ٔاص3 حصيح سامل←)فَع�

ل(املضارع ←]ل+َع +ْع +َف [املزيد تضعيف + ّمض  فتح+ �ء[ ←)يُفّعِ

  .يُبّدل ←بّدل]:مضّ +Íلكرسة

لَ ( لُ يُ (املضارع←ٔاص3 مضاعف←)فَع� تضعيف +فتح+مضّ +�ء[ ←)َفّعِ

رَ ]:مضّ +Íلكرس رُ  ←قَر�  .يُقَّرِ

لَ ( لُ (املضارع  ←ٔاصÜ 3موز الفاء  ←)فَع� تضعيف +فتح + ّمض + �ء [  ←)يَُفّعِ

َن ): تكتب اهلمزة عىل الواو] (مضّ +Íلكرس  م� نُ  ←ا�  .يَُؤّمِ

لَ ( لُ (املضارع  ←ٔاصÜ 3موز العني  ←) فَع� تضعيف +فتح + ّمض  +�ء [  ←)يَُفّعِ

�َس ): تكتب اهلمزة عىل النّربة] (مضّ +Íلكرس   .يَُرئُِّس  ←َرٔا

لَ ( لُ (املضارع  ←ٔاصÜ 3موز الّالم  ←) فَع� تضعيف +فتح + ّمض + �ء [  ←)يَُفّعِ

ا� ): تكتب اهلمزة عىل ٔالف مقصورة] (مضّ +Íلكرس  ّزِئُ  ←َجز�  .ُجيَ

لَ ( لُ (املضارع←ٔاص3 معتّل الفاء←)فَع�  + تضعيف Íلكرس + فتح+مضّ  + �ء[←)يَُفّعِ

 يُوّلك  ←وّلك  : ] مضّ 

لَ ( لُ (املضارع←العني ٔاص3 معتلّ ←)فَع�  تضعيف+فتح+مضّ +�ء[←)يَُفّعِ

رَ ]:مضّ +Íلكرس رُ  ←نَو�  .يُنَّوِ

لَ (  : ]�ء +تضعيف Íلكرس+فتح + ّمض + �ء [ املضارع←ٔاص3 معتّل الّالم←)فَع�

 .يَُمّيسِ  ←َمىس� 

لَ فَ (  ]:�ء +تضعيف Íلكرس+فتح + ّمض +�ء[ ←املضارع←ٔاص3 لفيف مفروق←)ع�

ى  ي  ←َود�  يَُوّدِ

لَ ( ]: �ء+تضعيف Íلكرس +فتح + ّمض + �ء[ املضارع←ٔاص3 لفيف مقرون←)فَع�
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ى  ي ←لَو�  .يُلَّوِ
 ] .فتح الّرابع+ فتح الثّالث + ٔالف + فتح أالّول [  بنية فَاعََل 2-2-1

َ�بََع ]: مضّ +كرس +ٔالف +فتح + ّمض +�ء [املضارع  ←أص3 حصيح سامل ←)فَاعَلَ (

 .يُتَاِبعُ  ←

)  16(عَالَلَ ]:مضّ +كرس+ٔالف+فتح+مضّ +�ء[املضارع ←أص3 مضاعف←)فَاعَلَ (
 . )ٔاص3 عَل� (يَُعاِللُ 

تكتب اهلمزة عىل (فتح+مضّ +�ء[املضارع←أصÜ 3موز الفاء←)فَاعَلَ (

 .يَُؤاِخذُ  ← آَخذَ  ]:مضّ +كرس+ٔالف)+الواو

تكتب اهلمزة عىل (كرس+ٔالف+فتح+مضّ +�ء[املضارع←أصÜ 3موز العني←)فَاعَلَ (

 .يَُسائِلُ  ←َساَءلَ  ]:مضّ )+النّربة

تكتب اهلمزة عىل (مضّ +كرس+ٔالف+فتح+مضّ +�ء[املضارع←أصÜ 3موز الّالم←)فَاعَلَ (
 .َاكفَا� يَُاك7ُِ )]:أاللف املقصورة

]: مضّ +كرس+ٔالف+فتح +مضّ +�ء[املضارع ←)مثال(الفاء أص3 معتلّ ←)فَاعَلَ (

 .يَُواِجُب  ←َواَجبَ 

 ]:مضّ + كرس+ ٔالف+فتح + ّمض +�ء[املضارع ←)ٔاجوف(أص3 معتّل العني ←)فَاعَلَ (

 .يَُباِيعُ  ←Íَيَعَ 

]: �ء+كرس +ٔالف+فتح+ّمض +�ء[املضارع ←)Òقص(أص3 معتّل الّالم ←)فَاعَلَ (

 .يُنَاِدي ←Òََدى

َواَرى ]: �ء+كرس +ٔالف +فتح + ّمض +�ء [املضارع  ←أص3 لفيف مفروق ←)اعَلَ فَ (

 .يَُواِري ←
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 ]:مضّ +كرس +ٔالف +فتح + ّمض +�ء [املضارع  ←أص3 لفيف مقرون  ←)فَاعَلَ (

 . يَُداِوي ←َداَوى
فَْعَل     2   2   2   2----1111----3333  ].فتح الّرابع+ فتح الثّالث + سكون الثّاين+فتح+ٔالف : [بنية ا�

فْ ( ٔاثْبََت ]: مضّ + كرس+ سكون+ّمض +�ء [املضارع  ←ٔاص3 حصيح سامل  ←) َعلَ ا�

 . يُثِْبُت  ←

فَْعلَ ( َحب� ]: تضعيف Íلضمّ + كرس+ ّمض +�ء [املضارع  ←ٔاص3 مضاعف  ←) ا� ا�

ب�  ←  . ُحيِ

فَْعلَ ( )+ تكتب اهلمزة عىل الواو(سكون+ّمض +�ء[املضارع ←ٔاصÜ 3موز الفاء←) ا�

 .يُْؤِجرُ  ←آَجَر ]: مضّ + كرس

فَْعلَ ( تكتب اهلمزة عىل (كرس+ سكون+ّمض +�ء[املضارع←ٔاصÜ 3موز العني←) ا�

بْا�َس ]: مضّ )+النّربة  . يُْبِئُس  ←ا�

فَْعلَ ( تكتب اهلمزة (مضّ + كرس+ سكون+ّمض +�ء [املضارع  ←ٔاصÜ 3موز الّالم ←) ا�

 ميلئ←ٔامالٔ )]:عىل أاللف املقصورة

فَْعلَ ( ٔاْوَحَش ]: مضّ + كرس+ سكون+ّمض +�ء [املضارع  ←تّل الفاء ٔاص3 مع  ←) ا�

 . يُْوِحُش  ←

فَْعلَ ( äََر ]: مضّ +�ء+ كرس+ ّمض +�ء [املضارع  ←ٔاص3 معتّل العني  ←) ا�  ←ا�
 .يُِثريُ 

فَْعلَ ( بَْدى ]: �ء+ كرس+ سكون+ّمض +�ء [املضارع  ←ٔاص3 معتّل الّالم  ←) ا�  ←ا�
 .يُْبِدي

فَْعلَ ( ]: �ء+ كرس+ سكون+ّمض +�ء [املضارع  ←ٔاص3 لفيف مفروق  ←) ا�

 .يُوِيص  ←ٔاوَىص 
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فَْعلَ (  ←ٔاحيا ]: �ء+ كرس+ سكون+ّمض +�ء [املضارع  ←ٔاص3 لفيل مقرون  ←) ا�
ِيي    ُحيْ
        ::::    مزيد الثّالمزيد الثّالمزيد الثّالمزيد الثّاليثيثيثيث حبرفني حبرفني حبرفني حبرفني    2222----2222

لَ (بنية   2222----2222----1111  . ]فتح+فتح مضّعف + فتح + فتح + �ء ) [تََفع�

لَ (   ]:مضّ  +فتح مضاعف +فتح +فتح +�ء +فتح +�ء[املضارع ←حصيح سامل ٔاص3←)تََفع�

مع�ُ  ←تََزمع�َ   .يََزتَ

لَ (  َختَف�َف ]:مضّ  +فتح مضاعف+فتح+فتح+�ء+فتح +�ء[املضارع←ٔاص3 مضاعف←)تََفع�

 .يَتََخف�ُف  ←

لَ ( تكتب اهلمزة عىل (فتح+فتح+�ء+فتح+�ء[املضارع ←ٔاصÜ 3موز الفاء←)تََفع�

لَ ]: مضّ )+ لفاالٔ  لُ ←تَا�ه�  .يَتَا�ه�

لَ ( ]: مضّ +فتح مضاعف+فتح+�ء+فتح+�ء[املضارع ←ٔاصÜ 3موز العني←)تََفع�

�َف  �ُف  ←تََرٔا أ  .يََرتَ

لَ ( فتح +فتح +فتح+�ء+فتح+�ء[املضارع  ←ٔاصÜ 3موز الّالم  ←) تََفع�

ا� )]: تكتب اهلمزة عىل أاللف(مضّ +مضاعف ا-  ←تََرب�  .يَتََرب�

لَ (  ]:مضّ  +فتح مضاعف+فتح+فتح+�ء+فتح+�ء[املضارع ←ٔاص3 معتّل الفاء←)تََفع�

ه  .يَتَوّجهُ  ←تَوج�

لَ (  ]:مضّ  + فتح مضاعف +فتح +فتح +�ء +فتح +�ء[املضارع ←ٔاص3 معتّل العني←)تََفع�

َف  ُف  ← َختَو�  . يَتََخو�

لَ (  : ]مضّ  +فتح مضاعف+تحف +فتح+�ء+فتح+�ء[املضارع←ٔاص3 معتّل الّالم←)تََفع�

 .يَتََو=�  ← تََو=� 
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لَ ( ٔالف + فتح مضاعف+فتح+فتح+�ء+فتح+�ء[املضارع  ←ٔاص3 لفيف مفروق←)تََفع�

ى]: مقصورة ى ←تََوع�  .يَتََوع�

لَ ( ٔالف +فتح مضاعف+فتح+فتح+�ء+فتح+�ء[املضارع ←ٔاص3 لفيف مقرون←)تََفع�

ى]: مقصورة ى ←تَنَو�  .يَتَنَو�
  ].فتح + فتح + ٔالف + فتح + فتح + �ء) [تََفاعَلَ (بنية  ————2222----22222222

]: مضّ +فتح+ٔالف+فتح+ فتح+ �ء+ فتح+�ء[املضارع←ٔاص3 حصيح سامل←)تََفاعَلَ (

 . يَتَنَاَزلُ  ←تَنَاَزلَ 

 ]:فتح مضاعف+ٔالف+فتح+ فتح+ �ء+ فتح+�ء[املضارع←ٔاص3 ُمَضاَعف←)تََفاعَلَ (

اص�  ← تََراص�   .يََرتَ

]: مضّ +فتح+ٔالف ممدودة + فتح+�ء+ فتح+�ء[املضارع←ٔاصÜ 3موز الفاء←)تََفاعَلَ (

 .يَتَآَمرُ  ←تَآَمرَ 

تكتب اهلمزة (فتح+ٔالف+فتح+فتح+�ء+فتح+�ء[املضارع←ٔاصÜ 3موز العني←)تََفاعَلَ (

 .يَتََفاَءلُ  ←تَفاَءلَ ]:مضّ )+عىل الّسطر

]: مضّ +فتح+ٔالف+فتح+ فتح +�ء+ فتح+�ء[املضارع←ٔاصÜ 3موز الّالم←)تََفاعَلَ (

  .يَتََخاَطا-  ←َختَاَطا� 

 ]:مضّ  +فتح +ٔالف +فتح+ فتح+ �ء+ فتح+�ء [املضارع←ٔاص3 معتّل الفاء←) تََفاعَلَ (

 . يَتََواَردُ  ←تََواَردَ 

 ]:مضّ  +فتح +ٔالف +فتح+ فتح+ �ء+ فتح+�ء[املضارع←ٔاص3 معتّل العني←)تََفاعَلَ (

 .يَتََداَولُ  ←تََداَولَ 

ٔالف +فتح+ٔالف+فتح+فتح+�ء+فتح+�ء[املضارع←ٔاص3 معتّل الّالم←)َفاعَلَ تَ (
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 . يَتََالَىق  ←تََالَىق ]:مقصورة

ٔالف +فتح+ٔالف+فتح+فتح+�ء+فتح+�ء[املضارع←ٔاص3 لفيف مفروق←)تََفاعَلَ (

 .يَتََواَرى←تََواَرى  ]:مقصورة

ٔالف +فتح+ٔالف +فتح+ فتح+ �ء+ فتح+�ء [املضارع←ٔاص3 لفيف مقرون←)تََفاعَلَ (

 .يَتََداَوى ←تََداَوى ]: مقصورة
 ].فتح+ فتح+ فتح+ سكون+ نون+ كرس+ ٔالف ): [ِانَْفَعلَ : (بنية - 3-2-2

 ]:مضّ  +كرس +فتح +سكون+ نون+فتح+ �ء[املضارع←ٔاص3 حصيح سامل←)ِانَْفَعلَ (

 .يَْنَخرُِط  ←ِاْخنََرَط 

 ]:ّمض مضاعف+فتح+ سكون+نون+ فتح+�ء[املضارع ←مضاعف ٔاص3←)ِانَْفَعلَ (

 .يَنَْشق�  ←ِانَْشق� 

تكتب اهلمزة (فتح+ سكون+ نون+ فتح+ �ء[املضارع  ←أصÜ 3موز الفاء ←) ِانَْفَعلَ (

 . )17(يَْنا�ِطرُ  ←ِانْا�َطر]: مضّ + كرس)+ عىل أاللف

+ كرس+ فتح+ سكون+ نون +فتح+ �ء[املضارع  ←ٔاصÜ 3موز الّالم ←) ِانَْفَعلَ (

 .يَْنَدِرُئ  ←ِانَْدَرا� )]: تكتب اهلمزة عىل أاللف املقصورة(مضّ 

+ كرس+ فتح+سكون+نون+ فتح+�ء[املضارع←ٔاص3 معمتّل الفاء←)ِانَْفَعلَ (

 .يَْنَوِرُب  ←ِانَْوَرَب ]:مضّ 

 ]:مضّ + ٔالف+فتح+ سكون+ نون+ فتح+ �ء[املضارع ←ٔاص3 معتّل العني←)ِانَْفَعلَ (

 . يَْنقَادُ  ←ِانْقَاَد 

]: �ء+ كرس+ فتح+ سكون+ نون+ فتح+�ء[املضارع←ٔاص3 معتّل الّالم←)ِانَْفَعلَ (

ي ←ِانَْربَى   . يَْنَربِ
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]: �ء+ كرس+فتح+ سكون+نون+ فتح+�ء[املضارع←ٔاص3 لفيف مقرون←)ِانَْفَعلَ (

َزَوى ِوي ←ِانْ   . يَْزنَ
 ]فتح+ فتح+ �ء فتح+ ونسك+ كرس+ٔالف: [ )ِافْتََعلَ (بنية  2222----2222----4444

تََعلَ ( ]: مضّ +كرس+ فتح+�ء+سكون+فتح+�ء[←املضارع←ٔاص3 حصيح سامل←)ِافْ

 .يَْرتَِبطُ ←ِاْرتََبطَ

تََعلَ ( ّمض + فتح+ �ء+سكون+فتح+ �ء[←املضارع←ٔاص3 مضاعف←) ِافْ

 .يَْرتَد�  ←ِاْرتَد� ]:مضاعف

تََعلَ ( تكتب اهلمزة عىل (سكون+ فتح+ �ء [ ←املضارع ←ٔاصÜ 3موز الفاء ←) ِافْ

 .يَا&تَِمنُ  ←ِائْتََمن ]: مضّ + كرس+ فتح+ �ء)+ أاللف

تََعلَ ( + فتح+ �ء+ سكون+ فتح+ �ء [ ←املضارع ←ٔاصÜ 3موز العني ←) ِافْ

 .يَْرتَِئُس  ←ِاْرتَا�س ]: مضّ )+ تكتب اهلمزة عىل النّربة(كرس

تََعلَ ( + فتح+ �ء+ سكون+ فتح+  �ء[ ←املضارع ←ٔاصÜ 3موز الّالم ←) ِافْ

 .يَلْتَِجئُ  ←ِالْتَجأ )]: تكتب اهلمزة عىل أاللف املقصورة(مضّ + كرس

تََعلَ ( ]: مضّ +كرس+Íلفتح+�ء مضاعفة+فتح+ �ء[←املضارع←ٔاص3 معتّل الفاء←)ِافْ

 . يَتّـزنُ  ←ِاتَّزنَ 

تََعلَ (  : ]مضّ +مدّ + فتح+ �ء+سكون+ فتح+ �ء[←املضارع←ٔاص3 معتّل العني←)ِافْ

 .َجيتاز ←ِاجتاز

تََعلَ ( ]: �ء+كرس+فتح+�ء+سكون+فتح+�ء[←املضارع←ٔاص3 معتّل الّالم←)ِافْ

 .يَْقتَِيض  ←ِاْقتََىض 

تََعلَ ( + �ء مضاعفة Íلفتح+ فتح+ �ء [ ←املضارع ←ٔاص3 لفيف مفروق  ←) ِافْ
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�قَى]: �ء+ كرس  .يَت�ِقي ←ِات

تََعلَ ( ]: �ء+كرس+فتح+�ء+سكون+فتح+�ء[←املضارع←ٔاص3 لفيف مقرون←)ِافْ

تََوى تَِوي ←ِاسـْ   .يَسـْ
 ]فتح مضاعف+فتح+سكون+كرس+ألف): [ِافَْعل� (بنية     2222----2222----5555

ٍاْزَرق� ]: ّمض مضاعف+ فتح+ سكون+ �ء فتح[املضارع←ٔاص3 حصيح سامل  ←)ِافَْعل� (

 .يَْزَرق�  ←

ٍابَْيض� ]: ّمض مضاعف +فتح+ سكون+ فتح+ �ء[املضارع←ٔاص3 معتّل العني←)ِافَْعل� (

يَض�  ←  .يَبْ

ِاْرَعَوى ]: �ء+كرس+ فتح+ سكون+ فتح+ �ء[املضارع ←ٔاص3 معتّل الّالم ←)ِافَْعل� (

  .)18(يَْرَعِوي ←
تَْفَعلَ (بنية  2222----2222----6666  ]فتح+فتح+سكون+فتح+�ء+سكون+سني+كرس+�ء): [ِاسـْ

تَْفَعلَ (  سكون+فتح+�ء+سكون+سني+فتح+�ء[املضارع←ٔاص3 حصيح سامل←)ِاسـْ

تَْغَرَب  ]:مضّ +كرس+ تَْغرُِب  ← ِاسـْ  يَسـْ

تَْفَعلَ ( ٔاص3 ←)ِاسـْ

د�  ←ِاْسَرتَد� ]:مضّ +كرس+فتح+�ء+سكون+سني+فتح+�ء[املضارع←مضاعف  .يَْسَرتِ

تَْفَعلَ (  مهزة+فتح +�ء+سكون+سني+فتح+�ء[املضارع ←ٔاصÜ 3موز الفاء←) ِاسـْ

تَا&نََف ]: مضّ +كرس +سكون )+تكتب اهلمزة عىل أاللف( تَا&ِنُف  ←ِاسـْ  .يَسـْ

تَْفَعلَ ( سكون +فتح +�ء+سكون+سني+فتح+�ء[املضارع ←ٔاصÜ 3موز العني ←) ِاسـْ

تَئِْرثُ  ←ِاْستَثْا�َر ]: مضّ ) +تكتب اهلمزة عىل النّربة (كرس +  .يَسـْ
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تَْفَعلَ ( + سكون+فتح +�ء+سكون+سني+فتح+�ء[املضارع←ٔاصÜ 3موز الّالم←)ِاسـْ

تَْقَرا� )]: تكتب اهلمزة عىل أاللف املقصورة( مضّ +كرس تَْقرئُ  ←ِاسـْ  . يَسـْ

تَْفَعلَ ( سكون +فتح +�ء+سكون+سني+فتح+�ء[املضارع←ٔاص3 معتّل الفاء←)ِاسـْ

 . يَْستَْيِقظُ ←ِاْستَْيقَظَ  : ]مضّ  +كرس+

تَْفَعلَ (  +فتح+�ء +سكون +سني +فتح+�ء[ املضارع←ٔاص3 معتّل العني←)ِاسـْ

احَ ]:مضّ  +�ء+كرس حيُ  ←ِاْسَرتَ  .يَْسَرتِ

تَْفَعلَ (  سكون+فتح +�ء+سكون +سني +فتح +�ء[املضارع ←ٔاص3 معتّل الّالم←)ِاسـْ

تَا&َىن ]: �ء+كرس )+تكتب اهلمزة عىل أاللف( تَا&ِين  ←ِاسـْ  . يَسـْ

تَْفَعلَ ( ْص3ُُ لَِفيف َمقُرون←)ِاسـْ  سكون+فتح +�ء+سكون+سني+فتح+�ء[املضارع←ا�

تَْحَيا  : ] ء�+كرس + تَْحِيي  ←ِاسـْ   .يَسـْ
 ]فتح + فتح+ سكون+ واو+ فتح+ سكون+ كرس+ٔالف): [ِافَْعْوعَلَ (بنية     2222----2222----7777

+ كرس+ سكون+ واو+فتح+سكون+فتح+�ء[ املضارع←أص3 حصيح سامل←)ِافَْعْوعَلَ (

  .يَْفَعْوِعلُ  ←ِافَْعْوعََل ]: مضّ 
لَ (بنية     2222----2222----8888   ]فتح+ واو مضاعفة Íلفتح+ حفت+ سكون+ كرس+ ألف): [ِافَْعو�

لَ ( واو مضاعفة + فتح+ سكون+ فتح+ �ء[املضارع←ٔاص3 حصيح سامل←)ِافَْعو�

ذَ ]:فتح+ Íلكرس ذُ  ←)19(ِاْجلَو� لَّوِ  . َجيْ

لَ (  ]:�ء+كرس مضاعف+فتح+سكون+فتح+�ء[املضارع←ٔاص3 لفيل مقرون←)ِافَْعو�

ى ي ← ِاْحَوو� َوّوِ   .َحيْ
 ]فتح مضاعف+ ٔالف+ فتح+ سكون+ كرس+ ألف): [ِافَْعال� (بنية  2222----2222----9999

 : ّمض مضاعف +ٔالف +فتح +سكون +فتح +�ء[املضارع ←ٔاص3 حصيح سامل←)ِافَْعال� (
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  يَْدَهام�  ←)20(ِاْدَهام� 

 : ]ّمض مضاعف+ٔالف+فتح+سكون+فتح+�ء[املضارع←ٔاص3 مضاعف←)ِافَْعال� (

 .يَْنقَاض�  ←)21(ِانْقَاض� 

تقلب الياء واوًا لصعوبة (سكون+ فتح+ �ء[املضارع ←3 معتّل الفاء ٔاص ←)ِافَْعال� (

راّق  : ]ّمض مضاعف+ ٔالف+ فتح)+ ّراء،و التقاهئا بياء الفعلللفظها قبل ا   يْوراق�     ←ِايْ

 ]:ّمض مضاعف+ٔالف+فتح+ سكون+ فتح+�ء[املضارع←ٔاص3 معتّل العني←)ِافَْعال� (

 .يَْزَ�ن�  ←اْزَ�ن� 

 ]:ّمض مضاعف+ٔالف+فتح+سكون+فتح+�ء[املضارع←ٔاص3 معتّل الّالم←)ل� ِافَْعا(

  . يَْعَماي�  ←ِاْمعَاي� 
        ::::جمّرد الّرÍعيّ جمّرد الّرÍعيّ جمّرد الّرÍعيّ جمّرد الّرÍعيّ 3333        
 ]فتح+ فتح+ سكون+ فتح) [فْعلَلَ (بنية  3333----1111 

َدْحَرَج ]: مضّ + كرس+سكون+ فتح+ مضّ + �ء[املضارع  ←ٔاص3 حصيح سامل←)فَْعلَلَ (

 . يَُدْحِرجُ  ←

قََر ]: مضّ + كرس+ سكون+ فتح+ مضّ + �ء[املضارع  ←ص3 مضاعف أ  ←) فَْعلَلَ ( قَهْ

ِقرُ  ←  .يُقَهْ

ثَا&لََل  ]: مضّ + سكون+ فتح+ مضّ + �ء[املضارع  ←ٔاصÜ 3موز العني  ←) فَْعلَلَ (

 ).22(يُثَا&ِللُ  ←

تكتب (كرس + سكون+ فتح+ مضّ + �ء[املضارع  ←ٔاصÜ 3موز الّالم ←)فَْعلَلَ (

ا�لَ ]: مضّ )+ نّربةاهلمزة عىل ال   . يَُسْمِئلُ  ←)23(َمسْ
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]: مضّ +كرس+سكون+فتح+مضّ +�ء[املضارع ←ٔاص3 معتّل الفاء ٔاو الّالم←)فَْعلَلَ (

 . يَُوْشِوُش  ←)24(َوْشْوَش 

]: مضّ + كرس+ سكون+ فتح+ مضّ +�ء[املضارع ←ٔاص3 معتّل العني ←)فَْعلَلَ (

 ).25(يَُدْوِزنُ  ←َدْوَزنَ 

]: مضّ + كرس+ سكون+ فتح+ مضّ + �ء[املضارع ←ّل الّالمٔاص3 معت←)فَْعلَلَ (

 ).26(ُهيَْرِوزُ  ←َهْرَوزَ 

]: مضّ + كرس+ سكون+ فتح+ مضّ + �ء[املضارع  ←ٔاص3 لفيف مفروق ←)فَْعلَلَ (

  .يَُوْقِوُق  ←َوْقَوَق 
        ::::مزيد الّرÍعيمزيد الّرÍعيمزيد الّرÍعيمزيد الّرÍعي    4444

    ::::    حبرف واحدحبرف واحدحبرف واحدحبرف واحد    الّرÍعيّ الّرÍعيّ الّرÍعيّ الّرÍعيّ     مزيدمزيدمزيدمزيد    4444----1111
 ]فتح+ فتح+ كونس+ فتح+ فتح+ �ء[بنية تََفْعلََل  4444----1111----1111

 مّ  ض+فتح +سكون +فتح +فتح +�ء +فتح +�ء[املضارع←ٔاص3 حصيح سامل←)تََفْعلَلَ (

ْحلَُق  ←تََزَحلََق  ]:  .يََزتَ

+ فتح+ فتح+�ء+فتح+�ء[املضارع←ٔاص3 مضاعف←)تََفْعلَلَ (

 .يََرتَْعَرعُ  ←تََرْعَرعَ ]:مضّ +فتح+سكون

تكتب اهلمزة عىل (سكون+فتح+�ء+فتح+�ء[املضارع←ٔاصÜ 3موز العني←)تََفْعلَلَ (

بَلَ ]:مضّ + فتح)+ أاللف بَلُ  ←)27(تََرا& ا&  .يََرتَ

+ سكون+ فتح+ فتح+ �ء+ فتح+ �ء[ املضارع ←ٔاصÜ 3موز الّالم  ←) تََفْعلَلَ (

 )28(يَتََدْربأ  ←تََدْربَا� )]: تكتب اهلمزة عىل أاللف(مضّ + فتح

ٔاص3 معتّل ←)تََفْعلَلَ (

 يَتََوْطَوُط  ←تََوْطَوط ]:مضّ +فتح+سكون+فتح+فتح+�ء+فتح+ء�[املضارع←الفاء
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ٔاص3 معتّل ←)تََفْعلَلَ (  

  . يَتََجْوَرُب  ←َجتَْوَرَب ]:مضّ +فتح+سكون+فتح+فتح+�ء+فتح+�ء[املضارع←العني

 : ]مضّ +فتح+سكون +فتح +فتح +�ء +فتح +�ء [املضارع←ٔاص3 معتّل الالم←)تََفْعلَلَ (   

َولَ  َولُ  ← تََرسْ  . يَتََرسْ

 +سكون +فتح +فتح +�ء +فتح +�ء[املضارع←ٔاص3 لفيف مفروق←)تََفْعلَلَ (

  يَتََولَْوُل  ←تََولَْوَل  ]:مضّ +فتح
    ::::    حبرفنيحبرفنيحبرفنيحبرفني    الّرÍعيّ الّرÍعيّ الّرÍعيّ الّرÍعيّ     مزيدمزيدمزيدمزيد    4444----2222

  ]فتح+ فتح+ سكون+ نون+ فتح+ سكون+ كرس+ ٔالف) [ِافَْعْنلَلَ (بنية  4444----2222----1111

+ كرس+ سكون+ نون+ فتح+ سكون+فتح+ء�[املضارع←ٔاص3 حصيح سامل←)ِافَْعْنلَلَ (

مُ  ←ِاْحَرْجنََم ]: مضّ  َرْجنِ  .َحيْ

+ سكون+ نون+ فتح+ سكون+ فتح+ �ء[املضارع ←ٔاصÜ 3موز الّالم  ←)ِافَْعْنلَلَ (

 .يَْسلَْنِطُئ  ←ِاْسلَْنَطأ )]: تكتب اهلمزة عىل ٔالف مقصورة(مضّ + كرس

+ كرس+ سكون+ نون+ سكون+ فتح+ �ء[املضارع←ٔاص3 معتّل العني←)ِافَْعْنلَلَ (

َونِْصُل  ←)29(ِاْحَونَْصلَ ]: مضّ   َحيْ

+ كرس مضاعف+  فتح+ سكون+ فتح+ �ء[املضارع ←ٔاص3 معتّل الّالم  ←)ِافَْعْنلَلَ (

خَ ]: مضّ  َبّيِخُ ←)30(ِاْهَبيّ  .َهيْ
  ]فتح مضاعف+ فتح+ فتح+ سكون+ كرس+ ٔالف[ )ِافَْعلَل� (بنية 2-2-4

 ]: ّمض مضاعف+كرس+فتح+سكون+فتح+�ء[املضارع←3 حصيح ساملٔاص←)ِافَْعلَل� (

  يَْقَشِعر�  ← ِاْقَشعر� 

تكتب اهلمزة (كرس+ فتح+ سكون+ فتح+ �ء[املضارع←ٔاصÜ 3موز الّالم←)ِافَْعلَل� (

  .يَْطَمِنئ� ←ِاْطَما�ن� ]:ّمض مضاعف)+عىل النّربة
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ن� : ]مضاعف مضّ +كرس+فتح+ونسك+فتح+�ء[املضارع←العني ٔاص3 معتلّ ←)ِافَْعلَل� (  ِاْهَوا�

َوئِن�  ←)31(   .َهيْ
 :ما ٔاحلق من ٔاوزان Íلثّاليث والّرÍعيّ ؛ سادسا

    ::::إالحلاقإالحلاقإالحلاقإالحلاق- - - - 1111
 أالوزان والقوايف الّشعريّة �رةيعّد إالحلاق من املباحث الّرصفيّة الّيت ٔاملهتا طبيعة 

كام تقّدم (لكامت قدمية  وتطّور أالصوات اللّغويّة �رة ٔاخرى، ٔاجل ذ� جند معظم أالمث+
مل تسـتعمل يف املايض ٕاّال اسـتعامال ضئيال، وليس لها يف هذا ) يف توصيف ٔاوزان أالفعال

الّزمان متّسع لتدخل يف أالساليب احلديثة، غري ٔاّن قميهتا تبقى يف اAّراسات املعارصة، ٔالّهنا 
 دميا يف توليد اللكامتاكن جيري قتتيح ا�ال لوضع املصطلحات ٔاو التّعريب عىل مست ما 

  )32.(وٕامناء الّرثوة اللّفظية

        ::::    معمعمعمعىنىنىنىن إالحلاق إالحلاق إالحلاق إالحلاق - - - - 2222
هو ٔان يُزاد يف لكمة حرف أو ٔاكرث، لتصري مثال لكمة أخرى يف عدد حروفها 

  . )33( وسكناهتا
  : ويشرتط فيه ثالثة ٔاشـياء

  . ٔاّن الز�دة ال تطرد يف ٕافادة املعىن: ٔاّولها
  . لحق به يف تصاريفه مجيعأاّن امللحق جيب ٔان جياري امل: والثاين

  . ٔاّن يُزاد يف اللكمة امللحقة ما زيد يف اللكمة امللحقة هبا: والثّالث

مزيد الّرÍعي ) ِافَْعْنلَلَ (بنيته الّرصفيّة  ←) ِاْحَرْجنَمَ (ِاْقَعنَْسَس امللحق بـ : حنو
  . حبرفني
        ::::    ٕاحلاق الثّالٕاحلاق الثّالٕاحلاق الثّالٕاحلاق الثّاليثيثيثّيث ÍلّرÍعيّ ÍلّرÍعيّ ÍلّرÍعيّ ÍلّرÍعي - - - - 3333

  :  ويه حرف،الثّالّيث املزيد فيه  سـبعُة ٔاوزان من" َدَحْرج"يُلحق بـ 
  

 بنيته             مضارعه     بنيته     الفعل 
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لَلَ  -1  )ّمشر ؤارسع(يَُفْعِلُل      ِللُ يَُشمْ     فََعلَلَ         َمشْ
 ٔاص3 َمشَلَ 

َوَر      -2 ْ ٔاص3  )َرفََع َصْوتَه(يَُفْعِوُل     رُ ُجيَهْوِ     فَْعَولَ   َ̄
َرَ  َ̄ 

 )تقب�َض وتشـنّج(يَُفْعِوُل     نُ يَُرْودِ     فَْوعَلَ   َرْوَدَن  -3
 .ٔاص3 َردن

الّضعف (يَُفْعِيل    يَُرْهÇُِ     فَْعَيلَ     َرْهَيا�  -4
 ، ٔاص3 الّرهأة)والتّواين

ْيَطَر  -5  )راقب واسلّط(يَُفْيِعلُ     ْيِطرُ يُسـَ     فَْيَعلَ   سـَ
 ٔاص3 سطر

ْنَرت       فَنَْعلَ  -6  )قطع ومّزق(يَُفنِْعُل     ْنِرتُ يُشـَ     شـَ
 ٔاص3 شرت

رصعه : سلقاه(يَُفْعِيل     يَُسلِْقي    فَْعَىل    َسلْقَى -7
 : ؤالقاه عىل قفاه، تقول

ى قَ لْ تَ ه فاسـْ تُ يْ قَ َسلْ             
  )ىقَ نْ لَ واسْ 
 

يلحق ÍلّرÍعي املزيد فيه حرف واحد مخسة ٔاوزان من الثّالّيث املزيد فيه  -4
 :  حرفان، ويه

 
  . )ذهب ؤابعد َد مبىنا�ّرد منه َمعَ تباعد، و (يَتََفْعلََل  يَتََمْعَددُ   تََمْعَدد  تََفْعلَلَ   -1
َوكَ   -2 َوُك  يَتََفْوعَُل   تََفْعَولَ  تََرسْ  )بطيئة مىش مشـية رِديئة ٔاو (يَتََرسْ
 ).كرث(يَتَفَْوعَُل  يَتََكْوثَرُ   تََفْوعَلَ   تََكْوثَرَ   -3
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َ   تََفْعَيلَ   تََرْهَيا�   -4 ْهَيؤُ ي د(يَتََفْعَيلُ  َرتَ                                            وحتّركـ،تََرهَيأ  اضطرب وترد�
 ).هتّيأ للمطر الّسحاب

ْيَطرَ   -5 ْيَطرُ  تََفْيَعلَ  تَسـَ ْيَطَر وتََسلّط(يَتََفْيَعُل    يَتَسـَ  ).سـَ
 )ازدمح: َجتَْعَىب اجليش(يَتََفْعَىل  يَتََجْعَىب  تََفْعَىل َجتَْعَىب   -6

  
        ::::    امتةامتةامتةامتةااااخلخلخلخل    سابعا؛سابعا؛سابعا؛سابعا؛

ٔالمور و ٔاصعهبا،و السـّيام ٕاذا تعلّق أالمر بباب يعّد توصيف الّرصف العريب من ٔادّق ا
و عىل الّرمغ من ذ�؛ فقد حاولت اAّراسة ٔان تبذل . ُمزدمح املداخل كباب ٔابنية أالفعال

من خالø مرجعّية  ؤيّ لبنة جديدة لبناء رصح لساّين تقعيدّي، هيُ ¯دا متواضعا ع3ّ يضيف 
  .ف التّطبيقات العلمّية والتّعلميّية احملسوبتنيلعالج اللّغة العربّية آلي¢ا، ومنه ٕاىل خمتل

قد خلصت اAّراسة من خالل توصيف ٔابنية أالفعال بّلك تفّرعاهتا،ٕاىل مجموعة من النّتاجئ و 
 : جاءت عىل الّشلك التّايل

، و بيان حدوده املفهوميّة يف ميدان ) التّوصيف( توقّفت اAّراسة عند مصطلح  -
عىل ) الهندسة(، و ) احلوسـبة(وقد كشفت عن ورود مصطلح .اللّسانّيات احلاسوبّية

معلّية خيتّص هبا )التّوصيف(كام نّهبت عىل ٔانّ .اعتبار ٔاّهنام مرحلتني �ليتني لعملّية التّوصيف
فهام من Üاّم خمتّص يف احلاسوبّيات، وهذا جيعلنا ) الهندسة( و ) احلوسـبة(لساّين، ٔاّما 

يّة ؛ٕاذ ينبغي توصيفها من منظور لساّين ، يعقبه مرح+ ندقّق النّظر يف املباحث اللّغو 
  .ويه من Üاّم Üندس يف عمل احلاسوبّيات) الهندسة(
كشفت اAّراسة ٔاّن الّرصف العرّيب ٔاكرث املباحث اللّغويّة دقّة،و انتظامًا،  و قابلّية  -

  .ا� شذوذ، ا�ي مل ترد فيه ٔايّة ح)ٔابنية أالفعال( للهندسة، و جتّىل ذ� يف توصيف
 ا مبخّطط تفصيّيل ٔالبنية أالفعالّمت تصنيف أالفعال من حيث التّجريد و الّز�دة، مشفوع-

و آخر ما توّصلت ٕاليه اAّراسة؛ توصيف دقيق لّلك ٔانواع . مع التّمثيل لّلك بنية رصفيّة
فيّة ٔابنية أالفعال، مع ٕاعطاء مثال لّلك نوع، ليتسـّىن للقارئ استيعاب توصيف البنية الّرص 

د .وعىل الّرمغ من التّجريد الاكئن يف توصيف أالفعال ؛ ٕاّال ٔانّه حياول كام قال أ . لّلك فعل
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العملّيات ) ويُفهم(هناد املوىس ٔان يسـتفّز كوامن القدرة اللّغويّة Aى القارئ و ٔان يفهم 
ميّية اللّغة ، Íٕالماكن استTرها يف تطبيقات شـّىت ، من ذ� تعل 34اللّغويّة بعبارات ٕاجرائّية

  . العربّية
و عليه؛ فاحلصول عىل مدّونة اكم+ لتوصيف مباحث الّلغة العربّية؛ حيتاج ٕاىل تضافر -

¯ود اكفّة املنشغلني Íلقضّية الّلغويّة العربّية، و Íت من الّرضورّي جتميع ٔاعامل الباحثني يف 
هذه أالعامل العلمّية من كام ال خيفى ما للحصول عىل .هذا امليدان حّىت ال تضيع اجلهود 

صعوÍت، ولعّل ٔاخطرها عدم نرشها ليتسـّىن للجميع التّعّرف ٕاىل املنجز مهنا، و �نطالق 
  . ٕاىل آفاق حبثيّة حاسوبّية و تطبيقيّة
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        ::::    الهوامالهوامالهوامالهوامشششش
 د يف ضوء اللّسانّيات احلاسوبيّةهناد املوىس، العربّية حنو توصيف جدي: ينظر -)1(

  .54، ص2000، 1ة الوطنّية لUّراسات والنّرش، أالردن طاملؤّسس
، ينمتي للنّظريّة   Descriptivité:  املقابل الفرنيس ملصطلح توصيف هو   -)2(

     Descriptivismeالتّوصيفيّة ٔاو 
"…dont le seul but est d’induire d’un corpus des règles dont 
l’application puisse rendre compte d’une manière complète de tous 
les énoncés de ce corpus-"  
 - Jean Dubois, et autres, Dictionnaire de linguistique et des 
sciences du langage, Larousse-Bordas/HER1999, 
Montréal.(Québec),p :139. 

 Christopheيقول ؛ )T.A.L.N( ويف ميدان العالج االٓيل للغات الطبيعيّة  
Benzitoun    

"- En effet, le nombre de descriptions linguistiques ne cesse de 
grandir, sans qu’il y ait vraiment de compilations faites par les 
descriptivistes ni de récupération systématique des descriptions par 
les formalistes." 
Christophe Benzitoun, Un ″langage pivot″- pour articuler 
description et formalisation : L’exemple des verbes introducteurs 
de –" que- phrase"-, Equipe Delic- Université de Provence, 
29,Av.Robert Schuman, 13100 Aix-en- Provence, 1ére année de 
Doctorat, Rencontre des étudiants chercheurs en informatique 
pour le traitement automatique des langues  (RECITAL) PP : 501-
505)  
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http:scholar.google.com 
www.atala.org (PDF).      

  .  69هناد املوىس، املرجع نفسه، صد .أ  -)3(
وتتألّف عىل املسـتوى النّظرّي  يه املؤّدى الّضمّين ملفهوم شومسيك،: الكفاية اللّغويّة) 4(

  :  من
 الّرصفيّة، ؤامناط نظمها امجليلّ اسـتدخال قواعد اللّغة العربّية يف نظاÜا الّصويت،ؤانساقها  -

ؤاحناء ٔاعاريهبا ودالالت ٔالفاظها، ووجوه اسـتعاملها ؤاساليهبا يف البيان ؤاحاكم رمسها 
  . إالماليئّ 

غويّة الّصحيحة، وهذا ما عرفته العرب Íلقياس ٕانتاج ما ال ينهتـي من أالداءات اللّ  -
  .والتّمثيل، وعرفه شومسيك Íلّالتنايه

ومن متام هذه الكفاية اللّغويّة كفاية تواصلّية؛ ٔاي ٔان يسـتخدم اللّغة وفقا ملقتضيات  -
ياق    .لّلك مقام مقال: ، كام قالت العرب قدميا)سـياق املقام وسـياق املقال(السـّ

 ّ يت تهتّيأ لٕالنسان Íلّسليقة،وهتّذب Íملران واAّربة والتّثقيف،وليك يبلغ هذه يه الكفاية ال
مبلغ املعرفة والكفاية إالنسانيّة Íلّلغة؛سعت اللّسانّيات احلاسوبّية  -وهو ¯از ٔامصّ -احلاسوب

  .ٕاىل تطبيق تكنولوجيا املعلومات يف ا�االت اللّغويّة
والّرتمجة االٓلّية، بعض الثوابت النّظريّة و  سـناء منعم، اللّسانّيات احلاسوبّية: ينظر

-98: ، ص ص 2015، 1إالجرائّية،عامل الكتب احلديث للنرش والتوزيع ٕاربد، أالردن، ط
99.  
ص ،82،2006وليد ٔامحد،الّلسانّيات احلاسوبّية العربّية رؤية ثقافيّة، جمّ+ فكر ونقد،ع:و

  .  29-28:ص
ة بقدرهتا عىل تفاعل املوضوعات الّيت تفتقد أالساس تمتّزي الهندس: الهندسة اللّغويّة) 5(

  النّظري املكمتل، وذ� بفضل ٔاساليهبا التّقريبيّة ؤاغراضها العملّية
ويف ظّل هذا املفهوم،تصبح اللّغات معوما والّلغة العربّية بصفة خاّصة؛يف حاجة ٕاىل الهندسة 

  .من ٔاجل سّد النّقص النّظرّي والعميلّ 
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 2016جوان                                        71                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

: ، ص1988، تعريب، دط، )دراسة حبثّية(اللّغة العربّية  واحلاسوبنبيل عيل، : ينظر
257. 

karim chibout, Joseph Mariani, Nicolas Masson et Françoise Néel , 
Ressources et          لالسزتادة:  
 évaluation en ingénieurie des langues , Préface de Michel Guillou 
,De Boeck-Université -Edition Ducolot ,Paris , Bruxelles,2000. 

  .13املرجع نفسه، ص) 6( 
  .169املرجع نفسه، ص) 7(
أالجنبيّة تعلميها وتعلّمها،عامل  Òيف خرمة وعيل ّجحاج،اللّغات) 8(

  .07:ص 1988املعرفة،دط،الكويت،
يوطّي،املزهر يف علوم الّلغة ؤانواعها،منشورات املكتبة )9( السـّ

  .330: ،دط،ص1،1986جالعرصيّة،بريوت،
:  ، ص1998، 3متّام حّسان، الّلغة العربّية مبناها ومعناها، عامل الكتب احلديث، ط) 10(

43.  
التّصغري ٔامنوذجا، املؤمتر : مسفر بن محماس الكبريي اAورسي، حوسـبة الّرصف. د )11(

 ّ ة وأالدبّية، ٔاحباث الثّالث للّغة العربّية وآداهبا، �ّجتاهات احلديثة يف اAّراسات الّلغوي
اجلامعة إالسالميّة العامليّة : ، املاكن2011سبمترب  30-28: املؤمتر، اجلزء الثّاين ،التّارخي

  .  195: ص IIUMمبالزي�، 
  .اسودّ :الّيشء: ادهامّ  )12(
ت: ٔاص3 َحِويَ ) 13(   . ِاحَوّوت أالرض، اْخَرض�
 . احرجنم الّرجل؛ ٔاراد أالمر ّمث رجع فيه )14(
  .َوِينَ الّرجل يف أالمر، فََرتَ وَضُعف وَلك� ؤاْعيا) 15(
  . عَالََل النّاقة، ٔاخذ عُاللهتا، ٔاي ما ُحلب بعد الفيقة أالوىل: عَالَلَ  )16(
  .ِاْعَوج� وانَْعَطَف وتَثىن� : ِانْا�َطَر الّيشء )17(
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  .ارعوى الّرجل عن القبيح و اجلهل،كّف و رجع) 18(
ذَ  )19( َذ الفرس؛ مىض ؤارسع يف الّسري، اجلّوذ اللّيل؛ طال وامتدّ ِاْجلَ : ِاْجلَو�   .و�
  .الّيشء؛اسودّ  ادهامّ .ٔاص3 دمه )20(
  .انقاّض الّيشء؛انكرس.ٔاص3 قّض  )21(
برئ صغري صلب مسـتدير يظهر عىل اجلU اكّمحلة   املرض؛ٔاصابه Íلثّآليل،و الثّألل�ثأ  )22(
  .دوهنا ٔاو
ا�َل اخلّل؛ عاله ا) 23(  ُل وُذÍب اخلّل، واملاكن الغليظ. لّسموا�لُ َمسْ   .والّسمؤال الّظِ
  .وشوش فالن الّيشء؛ Òوø ٕاّ�ه خبفّة )24(
  .املغّين القانون وحنوه؛شّد ما ارختى من ٔاو�ره نَ زَ وْ دَ  )25(
  .َهْرَوز؛ه� و مات )26(
بَل القوم؛تلّصصوا ٔاو غزوا عىل ٔارجلهم وحدمه بال ٔامري علهيم )27(   .تََرا&
  .تَدربأ؛ٔاي تََدْحرج )28(
  ٔاص3 َحْوَصَل؛ حوصل الّطائر؛ مٔال حوصلته )29(
  .الهبّيَخى مشـية يف تبخُرتٍ . ِاْهبي�َخ الّرجل؛ مىش الهبّيَخى. ٔاص3 َهْبَيخَ  )30( 
نَ  )31( ن� الّصحراء الواسعة . ِاْهَؤانّت املفازُة؛ ِاْطَمأنّت يف سعة. ٔاص3 َهْوا� ن� و املهوئٍ املهوا�

  .ادة والّطائفة من اللّيلوالع
- محمّد خري حلواين،املغين اجلديد يف عمل الّرصف،دارالّرشق العرّيب،بريوت:ينظر )32(

  . 94 ،ص1999 5ط-لبنان
وعيل رضا ، املرجع يف اللّغة العربية حنوها ورصفها، دار . 95املرجع نفسه، ص) 33(

  .611-610: ص -الّرشق العرّيب للّطباعة و النّرش و التّوزيع دط،دت، ص
     .57د هناد املوىس،املرجع الّسابق،ص.أ  )34(

  :قامئة املراجع
يوطّي، املزهر يف علوم الّلغة ؤانواعها،  -1  1ج ،منشورات املكتبة العرصيّة، بريوتالسـّ

  . 1986دط،
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  .1998، 3متّام حّسان، الّلغة العربّية مبناها ومعناها، عامل الكتب احلديث، ط- 2   
اللّسانّيات احلاسوبّية والّرتمجة االٓلّية، بعض الثوابت النّظريّة و  سـناء منعم،- 3   

 .2015، 1إالجرائّية،عامل الكتب احلديث للنرش والتوزيع ٕاربد أالردن، ط
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  . 2006، 82وليد ٔامحد، الّلسانّيات احلاسوبّية العربّية رؤية ثقافيّة، جمّ+ فكر ونقد، ع-10 

   11- Christophe Benzitoun, Un "langage pivot"- pour articuler 
description et formalisation : L’exemple des verbes introducteurs 
de –" que- phrase"-, Equipe Delic- Université de Provence, 
29,Av.Robert Schuman, 13100 Aix-en- Provence, 1ére année de 
Doctorat, Rencontre des étudiants chercheurs en informatique 
pour le traitement automatique des langues  (RECITAL) 
http:scholar.google.com 
www.atala.org (PDF) 



 العدد التاسع عرش                                                           جم+ لكية االٓداب و اللغات

 

 2016 جوان                                          74                                         و اللغات لكية االٓداب

   12- karim chibout, Joseph Mariani, Nicolas Masson et Françoise 
Néel , Ressources et évaluation en ingénieurie des langues ,Préface 
de Michel Guillou ,De Boeck-Université -Edition Ducolot ,Paris , 
Bruxelles,2000. 

  


