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INTRODUCTION 
 
ARA 312: Arabic Grammar iii is  a 2-credit unit course. It is a 300-
level course available to Degree students. The course is also suitable for 
anyone who is interested in the study of Arabic language. 
 
WHAT YOU WILL LEARN IN THIS COURSE 
 
The course consists of 15 units discussed under 3 modules which 
involve topics on Morphology beginning with literary and connotative 
meanings of Morphology and its terms in accordance with the old and 
modern schools of Morphology, the main topics treated in Morphology 
and Morphological measures are also out-lined. Verbs are also given 
interest with special focus on signs of past, present and command forms 
of Arabic verbs, argument about the correct source verb derivation 
between the Al-basrah and Al-kufah schools, pure and added forms of 
quadrilateral verbs.  
 
In addition, you will learn about some measures of quadrilateral verbs 
and their meanings, the relation between quadrilateral verbs and pure 
three-letter verbs, the literary meanings of quadrilateral verb forms and 
their usage, as well as added quadrilateral verbs, types of quadrilateral 
verbs and their measures. 
 
This course material will expose you to different arguments about the 
origin of quadrilateral verbs by modern Morphologists. 
 
You will also get in touch with added three-letter verbs and their 
associates, as well as the number of additional letters to each type of 
added three-letter verb. In the same vein, you will read about types of 
added associates of quadrilateral verbs. Furthermore, you will come in 
contact with extensive intellectual argument between Sibaweih and Ibn 
Al-hajib about the sources of quadrilateral verbs. This argument will 
lead you to other arguments on the theories of one letter and two origins 
of Arabic words.   
 
Though the syllabus has been developed especially for NOUN students 
in Nigeria, it can be suitable for any classical Arabic student all over the 
world with special consideration to levels, owing to the universality and 
authenticity of the topic. 
 
COURSE AIMS 
 
The overall aim of ARA312 is to help you to learn Arabic Language by 
introducing you to Arabic Morphology, which helps you to know the 
technics involved in building Arabic words, transforming the word from 
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one form to another to suit your intended meanings when using the 
language.  
 
The specific aim of this course is to make you peruse through the topics 
which are carefully selected based on the curriculum of 300-level, in 
order to improve your Arabic vocabulary to enhance your speaking, 
writing proficiencies, comprehensive reading and understanding of 
Arabic passages. This will be achieved by:  
• Exposing you to pure quadrilateral verbs.  
• Exposing you to added quadrilateral verbs.  
• Exposing you to pure associates of quadrilateral verbs.  
• Exposing you to added associates of quadrilateral verbs.  
• Introducing you to pure three-letter verbs. 
• Introducing you to added three-letter verbs. 
• Exposing you to the arguments on the correct source of verb 

derivation between Al-basrah and Al-kufah schools. 
• Exposing you to arguments on the origin of quadrilateral verbs. 
• Introducing you to the arguments on the one letter and two letter 

origins of Arabic words.  
• Helping you to enrich your Arabic vocabulary in order to trigger 

of your fluency. 
•  Providing you with some exercises to help you understand the 

units and master the Morphological measures you read.  
• Providing you with Arabic rhetoric drills in order to help you 

understand the connotative meanings of some Arabic expressions 
in the passages, so that you can make use of them in your own 
constructions.  

 
COURSE OBJECTIVES 
 
To achieve the aims set out above there are overall set objectives. In 
addition, each unit also has specific objectives. The unit objectives are 
always included at its beginning. You will read them before you start 
working through the unit. You may want to refer to them during your 
study of the unit to check your progress. You should always look at the 
unit objectives after completing a unit. This way you can confirm 
whether you have done what was required of you by the unit.  
 
Stated below are the wider objectives of this course as a whole. By 
meeting these objectives, you should have achieved the aims of the 
course as a whole. 
 
On successful completion of the course, you should be able to: 
• Memorize Morphological measures of different forms of pure 

quadrilateral verbs and comprehend their meanings. 
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• Memorize Morphological measures of different forms of added 
quadrilateral verbs and comprehend their meanings. 

• Memorize Morphological measures of different forms of pure 
associates of quadrilateral verbs and comprehend their meanings. 

• Memorize Morphological measures of different forms of added 
associates of quadrilateral verbs and comprehend their meanings. 

• Memorize Morphological measures of different forms of pure 
three-letter verbs and comprehend their meanings. 

• Memorize Morphological measures of different forms of added 
three-letter verbs and comprehend their meanings. 

• Read and comprehend the different arguments on the origin of 
quadrilateral verbs and criticize them. 

• Read and comprehend the different arguments on the correct 
source of verb derivation and criticize them. 

• Read and comprehend the different arguments on one letter 
theory and two letters theory of the origin of Arabic verbs and 
criticize them. 

 
WORKING THROUGH THIS COURSE 
 
To complete this course, you are required to read the study units, read 
recommended books and read other materials provided by the National 
Open University of Nigeria (NOUN). Each unit contains self- 
assessment exercises, and at points in the course, you are required to 
submit assignments for assessment purposes. At the end of this course, 
there is a final examination. You will find below list of all the 
components of the course and what you have to do. 
 
COURSE MATERIALS 
 
Major components of the course are: 
1 Course Guide 
2 Study Units 
3 Textbooks 
4 Assignment File 
5 Presentation Schedule  
 
You must obtain a copy of the materials provided by the NOUN. You 
may contact your tutor if you have problems in obtaining the text-books. 
 
SET TEXTBOOKS 

 .م2017 ،ةيرئازجلا ةيروهمجلا ،فايضوب ةعماج ،قوتعم نب ةنيرباص ،اجذومن فهكلا ةروس :اهتالالدو ةديزملا لاعفلا ةينبأ 
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هقف ةغللا، ملاس ناميلس شاّمخلا، 
http://www.angelfire.com/tx4/lisan/khamash.htm 

 أو
h HYPERLINK 

http://www.khamash.cjb.net/"ttp://www.khamash.cjb.net" 262-245 :ص ،لوألا ءزجلا ،م2020 ،رشع عباسلا ددعلا ،ةيبرتلا تايلك ةلجم ،يلع حلاص قيتع ،يطامقلا ،ةيفرصلا تيِّكِّسلا نبا ءارآ نم م2020 ،)3) رهش ،نورشعلاو يناثلا ددعلا ،تاصصختلا ةددعتم ةلماشلا ةينورتكلالا ةلجملا ،يلع نب هللا دبع ،يميسقلا ،يعابرلا رذجلا لصأ يف نيرخأتملا نييوغللا فالتخا .(4) ءزجال ،)85) دلجملا ،قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم ،فسوي رفاظ ،اهلامعتساو اهؤوشن :ةيعابرلا لاعفألا .614-597 :ص ،)2) ءزجلا (82) دلجملا ،قشمدب ةيبرعلا ةغللا ةلجم ،ةخيلز ذالم ،بجاحلا نباو هيوبيس دنع يعابرلا رداصم. 
 
 

SELF ASSESSMENT EXERCISES (SAEs) 
 
Each unit contains a number of self-tests. In general, these self- tests 
examine you on the material just covered or require you to apply them 
in some ways and thereby, help you to evaluate your progress and 
performance in your assignments. The exercises will assist you in 
achieving the stated learning objectives of the individual units and of the 
course. 
 
TUTOR – MARKED ASSIGNMENTS (TMAs) 
 
This Course contains a number of tutor-marked assignments you need to 
submit. The best three (i.e., the highest three of the five marks) will be 
counted. They will constitute 30 %, of your total course mark. 
 
You should be able to complete your assignments from the information 
and materials containing in your set textbooks, reading and study units. 
However, you are advised to use other references to broaden your view 
point and provide a deeper understanding of the subject. 
 
When you have completed each assignment, send it together with Tutor-
Marked Assignment (TMA) form to your tutor. Make sure that each 
assignment reaches your tutor on or before the deadline given in the 
assignment file. If, however, you cannot complete your work in time, 
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contact your tutor before the assignment is done to discuss the 
possibility of an examination. 
 
FINAL ASSESSMENT 
 
There are two types of assessments in the course. First are the Tutor-
Marked Assignments while the second are the written examinations. In 
tackling the assignment, you are expected to apply information and 
knowledge acquired during this course. The assignments must be 
submitted to your tutor for formal assessment in accordance with the 
deadlines stated in the assignment file. The work you submit to your 
tutor for assessment will count for 30% of your total course mark. 
 
At the end of the course, you will need to sit for a final two-hour 
examination. This will also count for 70 % of your course mark. 
 
FINAL EXAMINATION AND GRADING 
 
The final examination of ARA132 will be of two hours' duration and 
70% have a value of the total course grade. The examination will consist 
of questions which reflect the type of self-testing, practice exercise and 
tutor-marked problems you have come across. All areas of the course 
will be assessed. 
 
You are advised to revise the entire course after studying the last unit 
before you sit for the examination. You will find it useful to review your 
tutor- marked assignments and the comments of your tutor on them 
before the final examination. 
 
COURSE MARKING SCHEME 
 
This table shows how the actual course marking is broken down. 
Assessment Marks  
Tutor – Marked Assignment    Best three marks out of five 

count @ 10% each = 30%  marks 
Final Examination   70% of overall course marks 
Total 100% of course marks 

Table 1: Course Marking Scheme 
 
PRESENTATION SCHEDULE/ COURSE OVERVIEW  
 
The presentation Schedule given below gives you the important dates 
for the completion of tutor-marked assignments and attending tutorials. 
Remember, you are required to submit all your assignments in good 
time. You should guard against being late in submitting your work. 
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Units Title of work  Weeks 
activity  

Assessment 
(End of unit) 

 Assignment 1 1 الصرف علم تعريف 1

 Assignment 2 2 الفعل تعريف 2

 Assignment 3 3 ودالالتها المزيدة األفعال 3

 Assignment 4 4 المزيد الرباعي الفعل 4

 Assignment 5 5   الرباعي الفعل أصل 5

 (1) المتأخرين عند الرباعي الفعل أصل 6

6 Assignment 6 

 (2) المتأخرين عند الرباعي الفعل أصل 7

7 Assignment 7 

 الرباعي نشوء طريقة في اللغويين آراء مناقشة 8
8 Assignment 8 

 Assignment 9 9 الثالثية المزيدات 9

 (1) الحاجب وابن سيبويه عند الرباعي الفعل مصادر 10

10 Assignment 10 

 (2) الحاجب وابن سيبويه عند الرباعي الفعل مصادر 11

11 Assignment 11 

 Assignment 12 12 العربية للجذور األحادية النظرية 12

 Assignment 13 13     العربية للجذور الثنائية النظرية 13

14  14 Assignment 14 
15  15 Assignment 15 
 
HOW TO GET MOST FROM THIS COURSE 
 
In distance learning the study units replace the university lecturer. This 
is one of the great advantages of distance learning; you can read and 
work through specially designed study materials at your own pace, and 
at a time and place that suit you best. Think of it as reading the lecture 
instead of listening to lecturer. In the same way that a lecturer might set 
you some reading to do, your study units provide exercises for you to do 
at appropriate points. Each of the study units follows a common format. 
The first item is an introduction to the subject matter of the unit and how 
a particular unit is integrated with the other units and the course as a 
whole. Next is a set of learning objectives. These objectives let you 
know what you should be able to do. When you have finished the units, 
you must go back and check whether you have achieved the objectives. 
If you make a habit of doing this, you will scientifically improve your 
chances of passing the course. 
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The main body of the units guides you through the required reading 
from other sources.  
 
Reading Section 
Remember that your tutor's job is to help you. When you need help, 
don't hesitate to call and ask your tutor to provide it. 
• Read this course guide thoroughly. 
• Organize a study schedule. Refer to the ‘course overview’ for 

more details. Note the time you are expected to spend on each 
unit and how the assignments relate to the units. Whatever 
method you choose to use, you should decide on and write in 
your own dates for working on each unit. 

• Once you have created your own study schedule, do everything 
you can to stick to it. The major reason that students fail is that 
they get behind with their course work. If you get into difficulties 
with your schedule, please let your tutor know before it is too late 
for help. 

• Turn on unit 1 and read the introduction and the objectives for the 
unit. 

• Assemble the study materials. Information about what you need 
for the unit is given in the "Overview” at the beginning of each 
unit. You will almost always need both the study unit you are 
working on and one of your set books on your desk at the same 
time. 

• Work through the unit itself has been arranged to provide a 
sequence for you to follow. As you work through the unit you 
will be instructed to read sections from your set books or other 
articles. Use the unit to guide your reading. 

• Review the objectives for each study unit to confirm that you 
have achieved them. If you are not sure about any of the 
objectives, review the study material or consult your tutor. 

• When you are confident that you have achieved a unit's 
objectives, you can then start on the next unit. Proceed unit by 
unit through the course and try to face your study so that you 
keep yourself on schedule.  

• When you have submitted an assignment to your tutor for 
marking, do not wait for its return before starting on the next unit. 
Keep to your schedule. When the assignment is returned, pay 
particular attention to your tutor's comments, both on the tutor-
marked assignment from and also on what is written on the 
assignment. Consult your tutor as soon as possible if you have 
any questions or problems.  

• After completing the last unit, review the course and prepare 
yourself for the final examination. Check that you have achieved 
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the unit objectives (listed at the beginning of each unit) and the 
course objectives (listed in this course guide). 

 
TUTORS AND TUTORIALS  
 
There are 8 hours of tutorials provided in support of this course. You 
will be notified of the dates, times and location of these tutorials, 
together with the name and phone number of your tutor, as soon as you 
are allocated a tutorial group.  
 
Your tutor will mark and comment on your assignments, keep a close 
watch on your progress and on any difficulties you might encounter.  He 
will also provide assistance to you during the course. You must mail 
your tutor – marked assignments to your tutor well before the due date 
(at least two working days are required). They will be marked by your 
tutors and returned to you as soon as possible.  
 
Do not hesitate to contact your tutor by telephone, e–mail, or discuss 
with him if you need help. The following might be circumstances in 
which you would find help necessary.  
 
Contact Your Tutor If: 
• You do not understand any part of the study units or the assigned 

readings. 
• You have difficulty with the assessment exercises. 
• You have a question or problems with an assignment, with your 

tutor's comments on an assignment or with the grading of an 
assignment. 

 
You should try your best to attend the tutorials. This is the only chance 
to have face to face contact with your tutor and to ask questions which 
are answered instantly. You can raise any problem encountered in the 
course of your study. To gain the maximum benefit from course 
tutorials, prepare a questions list before attending them. You will learn a 
lot from participating in discussion actively. 
 
SUMMARY  
 
ARA 312 introduces you to the basic aspect of Arabic sentence which is 
the words. Upon completing this course, you will be able to identify the 
different forms of Arabic verbs such as the quadrilateral and the three-
letter verbs. Moreover, it will help you improve your reading ability and 
vocabulary acquisition.  
 
We wish you success with the course and hope that you will find it both 
interesting and useful.  



ARA 312               COURSE GUIDE 

xii 

 
 
 



ARA 312                  MAIN COURSE 

 

 
 
 
 
 
CONTENTS                                                          PAGE 

  

Module 1    1                                           فرصلا ملع 

         
Unit 1  1     الصرف علم تعريف 

Unit 2  8      الفعل تعريف 

Unit 3  22    ودالالتها المزيدة األفعال 

Unit 4  35    المزيد الرباعي الفعل 
 

Module 2 40      الرباعي الفعل

  
 
Unit 1  40       الرباعي الفعل أصل 

Unit 2   46      (1) المتأخرين عند     الرباعي الفعل أصل 
Unit 3   عند الرباعي الفعل أصل 

 56      (2) المتأخرين 
Unit 4  في اللغويين آراء مناقشة 

 61     الرباعي نشوء طريقة 
 

Module 3 67   العربية والجذور المزيدات 
 
Unit 1  67           الثالثية المزيدات 

Unit 2  72     (1) الحاجب وابن سيبويه  عند الرباعي الفعل مصادر 
Unit 3  81     (2) الحاجب وابن سيبويه  عند الرباعي الفعل مصادر  
Unit 4  للجذور األحادية النظرية 

 86           العربية 
Unit 5  90         العربية للجذور  الثنائية النظرية 

MAIN 
COURSE 





ARA 312                  ARABIC GRAMMAR III 

1 

MODULE 1  فرصلا ملع 
 

Unit 1  الصرف علم تعريف 
Unit 2  الفعل تعريف 
Unit 3  ودالالتها المزيدة األفعال 

Unit 4  المزيد الرباعي الفعل 
 
 
UNIT1  الصرف علم تعريف 
 
CONTENTS 
 
1.0 Introduction 
2.0 Objectives 
3.0 Main content 
4.0 Conclusion 
5.0 Summary 
6.0 Tutor Marked Assignment 
7.0 Reference/Further Reading 
 
1.0 INTRODUCTION 
َّنإ  َّالإ وحنلا نم لصفنا نإو وهو .سرادملا يف سّرُدت ةّلقتسم ّةدام حبصأو وحنلا نم لصفنا نأ ذنم ،هيف نوصصختم ءاملعو ،اهب زّيمتي تاعوضومو دعاوق هل ةيبرعلا مولعلا نم هريغك فرصلا   .هنازيمو فرصلا عوضوم ىلإ قّرطتن كلذكو ،نيثدحملاو ءامدقلا دنع احالطصاو ةغل فرصلا ملع فيرعتب سردلا اذه يف أدبنو .يبرعلاك ةقالطلاب ةيبرعلا ةغللا مّلكت ىلع ردقي كلذبو ،ةينيدلاو ةيوغللاّ داوملا نم اهريغو يبرعلا وحنلا باعيتسا بلاطلا عيطتسي ،اًمهفو ًةباتكوً ةءارق اهمّلعتب يتلاو ،ةّصاخ يناعم تاذ اهنازوأ ةرثك يف فرصلا ةدئاف زربتو .ةيبرعلا مّلعت يف اضعب امهضعب لّمكي ةدحاو ةلمعك امهنأ 

2.0 OBJECTIVES 
 

 .ةغل فرصلا فّرعي نأ بلاطلا عيطتسي سردلا ةياهن يف •

 .ءامدقلا دنع احالطصا فرصلا فّرعي نأ بلاطلا عيطتسي سردلا ةياهن يف •
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 .نيثدحملا دنع فرصلا فيرعت ركذي نأ بلاطلا عيطتسي سردلا ةياهن يف •

 .فرصلا تاعوضوم ركذي نأ بلاطلا عيطتسي سردلا ةياهن يف •

 .يفرصلا نازيملا فّرعي نأ بلاطلا عيطتسي سردلا ةياهن يف •

 
 
3.0 MAIN CONTENT 
 

 لغة الصرف تعريف                                                        
ِّدلا لضف فرصلاو" افرص فرصي فرص نم ةغللا يف فرصلا   ىلإ هجو نم اهفّرصت حايرلا فيرصتو ،ضعب نم ٍضعب قاقتشا ُفيرصتلا ،ةّضفلاب بهَّذلا عيبو ،ةّضفلا ةدوجو ةميقلا يف مَهر

 هجو لاحو ىلإ لاح. ()

َّخسملا باحسلْاو ِحَايرْلا فُيرصتوَ ﴿ :كلذ نمو هلوح يأ ،ىذألا كنع هللا فرصو :اولاقو ،مهتبّلق :يأ "نايبصلا تفّرص" :لاقي ،ليوحتلاو بيلقتلاو رييغتلا وه  هوجو ىلع بيلقتلاو رييغتلا ةغللا يف فرصلا ناك هنمو ،ةددعتم روصو ةفلتخم بيلاسأ يف اهنييعت :يأ تايآلا فيرصتو ،رومألا فيرصتو ناكم ىلإ ناكم نم اهليوحتو اهرييغت يأ (164 ةيآ ةرقبلا ةروس) ،﴾ِضَرْألاو ءامسْلا نيب ِر
 ةريثك ().
  

 

 :فصنملا بحاص لاقف يمسالا ىنعملا امأ ،يردصم ىنعمو يمسا ىنعم :ناينعم هل                                              القدماء عند اصطالحا الصرف تعريف •

 لالعإلاو ةحصلاك ءانبب الو ،بارعإب تسيل يتلا اهلاوحأو ةيبرعلا تاملكلا غيص نع هيف ثحبي ملع وه» ،ةيفاصلا لهانملا يف ءاجووه ملع فرعت هب لوصأ مالك برعلا نم دئاوزلا لخادلا اهيلع.« () 
 ردصملا رييغتكو ،عمجلاو ىنثملا ىلإ درفملا رييغتك يونعم ضرغل ةريثك تاملك ىلإ ةدحاولا ةملكلا ةغيص رييغت" :وهف فرصملاةلاصألاو ةدايزلاو« () امأو ىنعملا يردصملا يذلا وه لعفلا 
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" ردصملا ليوحتك كلذو ،فصولاو لعفلا ىلإ  ".يونعم وأ يظفل ضرغل ناك ءاوس ةملكلا ةينب يف رييغتب متهي ملع هنإ" (761 ت) يراصنألا ماشه نبا يوريو "كلذ هبشو لالعإو ةحصو ةدايزو ةلاصأ نم اهفورحل امو ةملكلا ةينبب قلعتي ملع فيرصتلا" :كلام نبا لاقو ." عَطقِا" رمألاو "عطقْي" عراضملاو "عََطق" يضاملا لعف ىلإ "عَطق 
 

هألن ،فاقه أََشدّ  إليه ويهتم ،حاجة أتم العربية أهل جميع يحتاج التصريف ...» :العلم هذا فضائل في (ه 392) كذلك جني ابن وقال                                                            المحدث عند الصرف علم • لمةالك تغيير هو التصريف أن أعلم :يقول الذي (ه 541 ت) الصيمري إسحاق بن هللا عبد وتعريف به إال االشتقاق معرفة يُوَصل وال عليها الداخلة الزوائد من العرب »   () كالم أصول تعرف وبه العربية ميزان   من بعضها وإبدال للحروف والقلب والنقصان والزيادات بالحركات 
 و ماغدإلاو لادبإلاو لالعإلاو ةزمهلا فيفختك لاقثتسالل نوكت دقو ،ةلامإلاك ةسناجملاو ةدايزلا يوذو دودمملاو روصقملاك عسوتلل وأ فقوملاو ءادتبالاو نينكاسلا ءاقتلاو عمجلاو بوسنملاو رغصملاو ةلآلاو ليضفتلا لاعفأو ناكملاو نامزلا يمساو ةهبشملا ةفصلاو ،لوعفملا مساو لعافلا مساو رمألاو عراضملاو يضاملاك ةجاحلل نوكت دق ةينبألا لاوحأو" :"اضيأ بجاحلا نبا" لاقو بعض »() .

 فذحلا ()

 ةبوعصلاو ضومغلا نم ريثكلا هيف فرصلا نأ ىلإ ءامدقلا ضعب راشأ دقو رييغت نم اهباصأ امو ،ةيلصألا اهفورحو ةملكلا ةينب ىلع فرعتلا هقيرط نع عيطتسن يذلا ةيبرعلا نازيم" وهف ،هيلإ ةيبرعلا ةغللاب نيلغتشملا عيمج جايتحا ىلع اوهبن كلذل ،فرصلا ملع ةيمهأ ءامدقلا فرع دقو
 نيح فرعتلا ىلع هتاعوضوم هاياضقو ()

 

 ةدافإل اهتغايص ةيفيك نع ثحبلا ثيح نم ،ةيبرعلا تادرفملا فرصلا ملع عوضوم                                                                         موضوع علم الصرف 
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 ءامسألا هيلع ىنبت ام لقأ نأل هنم اموزجم ناك ام الإ ،نيفرح وأ فرح ىلع لاعفألاو ءامسألا نم ناك امو ،ىسعو سئبو معنك ةدماجلا لاعفألاو ،اذإو ،مك لثم فرحلل ةهباشتملا ءامسألاو ىتمو امو نمك ماهفتسالا ءامسأو ،برعلا ةغل صئاصخ نم فيرصتلا نأل ةنكمتم تناك نإو ليعامسإو ميهاربإك ةيمجعألا ءامسألا الو ،امو امهمو نمك طرشلا ءامسأو يتلاو يذلاك لوصوملا ءامسأو ،هذهو اذهك ةراشإلا ءامسأو نحنو تنأو انأ لثم رئامضلاو ،ثيحو ،نيأو ،اذإ لثم ةينبملا ءامسألاو ،فورحلا فيرصتلا لخدي «الو ،ةنكمتملا ءامسألا ةفرصتملا لاعفألا مالكلا نم نيعون ىلع فيرصتلا رصتقيو .اهوحنو لالعإو ةحص نم اهل ةضراعلا لاوحأ نع ثحبلا ثيح نم وأ يناعملا
 ةنكمتملا فألاولاع ةفرصتملا ةثالث فرحأ «()

 تادحولا لالخ نم ةيوغللا ةينبألا سردي هنأل ،ةملكلا ةينبب قلعتي ملع" هنا ىلع عمجت داكت ،ةبراقتم تافيرعت نوثدحملا نوثحابلا هفرع دقو ايجولوفروملاب ثيدحلا يوغللا سردلا يف فرعي لقتسم ملع وه
 ةيفرصلا اهفئاظوو نيناوقو اهليكشت ."()

 ىرغصلا تادحولا ةسارد هنأب نييوغلل ضعب هفرع امك ،"تاملكلل ةيدعاوقلا ةينبلا ةسارد :زنيبور هفرعو .تاملكلا ءانب يف اهقاسنأو تافورصملا ةسارد" هنأب ادين هفرعف ملعلا اذه عوضوم يه ةملكلا ةينب نأ ىلع اوعمجأ دقو ،ةملكلا ةينب سردي يذلا يوغللا لقحلا وهف
 ةلماحلا ىنعملل وقلاودعا يتلا اهمكحت يأ ةسارد ةينب ةملكلا ()

 ةينبألا ةغايص هب فرعي لقتسم ملع وهف" ةدرفملا غيصلاب لصتي ام لك نم كلذ ريغ ىلإ عمجلاو ةينثتلاو دارفإلا ثيح نمو ،ثينأتلاو ريكذتلا ثيح نم اهيلإ رظني وأ ةادألاو مسالاو لعفلا سانجأ ىلإ اهمسقي نأك ،اهفئاظو بسحب عاونأو سانجأ ىلإ اهفنصيو هيف ةيوغللا غيصلل كلذك فرصلا ضرعيو ... قحاوللاو قباوسلاك ةيفرصلا تادحولا يف ثحبي نيثدحملا دنع فرصلاف
 اهلاوحأو امو ضرعي اهل امم سيل بارعإب الو ءانب. ()

 

 فلأتت يتلا اهفورح ةهج نم ةملكلا ىلإ فيرصتلا ءاملع رظن ناك املو ،اهفيز نم ةعاضبلا ةحص هب فرعي نازيم عناصللف ،مهتعانص يف لخدي امم مهيلع ضرعي ام هب نولباقي رايعم ةعانص لهأ لكل الصرفي الميزان 
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 .ٌلَعف :حلم َلَعف :بِرَط َلَعف :َبتَك :لثم نازيملا طبض بجيو .ةملكلا مال :ءابلا .ةملكلا نيع :ءاهلا .ةملكلا ءاف :لاذلا دجن "بهذ" لعفلا ىلع كلذ قبطن نيحو ،ثلاثلا فرحلا لباقت ماللاو ةملكلا نم يلاتلا فرحلا لباقت نيعلاو ةملكلا نم لوألا فرحلا لباقت ءافلا نأل ،ناسللا نم ماللاو قلحلا نم نيعلاو ةفشلا نم ءافلا اوذخأف ،ناتفشلاو ناسللاو قلحلا :يه ةيثالثلا فورحلا جراخم نأل مهل انازيم"ل ع ف" اولعجو مالكلا يف الامعتسا رثكألا لوصألا ةيثالثلا تاملكلا نأل ،فرحأ ةثالث نم نازيملا اوفلأف ،ةفرصتملا لاعفألاو ةنكمتملا ءامسألا يهو تاملكلا ىلإ اورظن نويفرصلاف ،رييغت نم اهيلع أرط ام ،تانكسو تاكرحو دئاوزو لوصأ نم اهيف امو ،اهبيترتو ةملكلا فورح ددع هب فرعي يكل نازيملاب هومس فورحلا نم رايعم ذاختا ىلإ كلذ مهرطضا ،تناك ةروص ةيأ ىلع اهطبضو فورحلا ةئيه ةهج نمو اهتدايزو اهتلاصأ اوفرعيل اهنم

 .اهريخأتو اهفورح ميدقتو ،دئاوزلاو اهنم لوصألاو اهتانكسو ةملكلا تاكرح انل نيبي وهف راصتخابو ،ةصقان وأ ةمات تناك وأ ةديزم وأ ةدرجم ةملكلا تناك نإ نيبيو تاملكلا تافص اهب ددحي يتلا يه يفرصلا نازيملا ةدئافو ةدئاف نازيم لكل نإ نازيملا ةدئاف

 ةملكلا يف نزولا ةقيرط

 ةملكلا فورح طبضتو نازيملا يف اهلباقمب نزوت ،فرحأ ةثالث ىلع ةملكلا تناك اذإ 1-
  .اهسفن وحن :َأَرق، َلَعف، ٌدَهف، ٌلَعف، دِبَك، لَِعف ()

 رخآ ىلع ماللا دازت يوغللا اهعضو لصأ يف فرحأ ةعبرأ ىلع ةملكلا فورح تناك اذإ 2-

 رخآ ىلع نيمال ديزن يوغللا اهعضو لصأ نم فرحأ ةسمخ ىلع ةملكلا تناك اذإ .ٌللُُعف :ٌلبْلب ،ََللَعف :جرحد ،ٌلَلَعف :مهرد :دجن كلذ ةلثمأ نمو ،للعف نزو ىلع رفعج نأل ،ىنعملا لالتخا ىلإ يدؤي اهنم دحاو يأ فذح نإو ةيلصأ اهفورح رفعج :لثم (لعف)

 .ٌلَللعف :ٌشِرمحِج ،َْللَعف :ْقدزَرف ،َْللعفَ◌ :ْلجرفَس :لثم (لعف)
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Self-Assessment Test 

 ًةغل فرصلا فِّرع •

 ؟ءامدقلا دنع اًحالطصا فرصلا فِّرع •

 ؟نيثدحملا دنع فرصلا فيرعت ركذا •

 ؟فرصلا عوضوم وه ام •

 ؟فرصلا نازيم وه ام •
 

4.0  CONCLUSION   الخاتمة                                                                                
 .ةنكمتملا ءامسألاو ةفرصتملا لاعفألا مالكلا نم نيعون ىلع فيرصتلا رصتقي اذهلو فذحلاو ماغدإلاو لادبإلاو لالعإلاو ةزمهلا فيفختك لاقثتسالل نوكت دقو ،ةلامإلاك ةسناجملاو ةدايزلا يوذو دودمملاو روصقملاك عسوتلل وأ فقوملاو ءادتبالاو نينكاسلا ءاقتلاو عمجلاو بوسنملاو رغصملاو ةلآلاو ليضفتلا لاعفأو ناكملاو نامزلا يمساو ةهبشملا ةفصلاو ،لوعفملا مساو لعافلا مساو رمألاو عراضملاو يضاملاك ةينبألا لاوحأ يف ثحبي ملع وهف .كلذ هبشو لالعإو ةحصو ةدايزو ةلاصأ نم اهفورحل امو ةملكلا ةينبب قلعتي ٌمْلِعف يردصملا ىنعملا ىلع امإو ،اهيلع لخادلا دئاوزلا نم برعلا مالك لوصأ هب فرعت ملع وهف يمسالا ىنعملا ىلع امإ حالطصالا يفو ،ليوحتلاو بيلقتلاو رييغتلا ينعي ةغللا يف وهف ،يحالطصالا هانعمب لصتي ةغل فرصلا ينعم 
 

5.0 SUMMARY الملّخص        
لجمعفا المثنَى إلى المفرد من بنقله االسم وفي ،فاألمر المضارع إلى الماضي من بنقله الفعل في ويكون .الحرف عدا العربية المفردات في واصطالحا ،وغيرها والدنانير الدراهم وفي والسحاب الرياح في لغة والتحويل والتقليب التغيير في المعنيين يتفق حيث والمحدثين القدماء عند واصطالحا لغة الصرف تعريف الوحدة هذه في درسنا                                                                                      ابه وما العربية الكلمات حروف من والمزيدات األصول معرفة في أيضا ويكون .  .إلخ وإسكان وحذف وزيادة وقلب علة من 
 
6.0 TUTOR MARKED ASSIGNMENT 
 
 للصرف؟ واالصطالحي اللغوي التعريف بين االتصال بقعة هو ما -1
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 الصرفي؟ الميزان فوائد اذكر -2
 العربية؟ الكلمة وزن يكون كيف -3
 

7.0 REFERENCE/FURTHER READING 
 

 10 :ص ،7 ج ،دادغب ،ديشرلا راد ،يئارماسلا ميهاربإو يموزخملا يدهم :حت ،نيعلا :يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا نمحرلا دبع -1

 .166 :ص ،3 ج ،ليجلا راد ،طيحملا سوماقلا :يدابآ زوريفلا بوقعي نب دمحم نيدلا دجمو ،189 :ص ،9 ج ،توريب ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ،برعلا ناسل :روظنم نب مركم نب دمحم -2

 ط ،رصم ،يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم ،فصنملا :ينج نبا -3
 31 :ص ،م 1، 1954

 يناعم فشك ىلإ ةيفاصلا لهانملا :ثايغ نب دمحم نب هللا فطل -4
 :ص ،1 ج ،ثارتلا راد ،نيهاش دمحم نامحرلا دبع :حت ،ةيفاشلا

28 

 نآرقلا يف قيبطتلاو يميلعتلا فرصلا :توقاي ناميلس دومحم -5
 17 :ص ،ميركلا

 267-266: ص ،ىنعملا لالظو ىنعملا :يلع سنوي دمحم دمحم -6

 4 ص ،1 ج ،بجاحلا نبا ةيفاش حرش :يدابرتسالا ىضرلا -7

 9 :ص ،قباسلا عجرملا :توقاي ناميلس دومحم -8

 5 ص ،م 1995 /ه 1416 ،توريب ،اديص ،ةيرصعلا ةبتكملا ،فيرصتلا سورد :ديمحلا دبع نيدلا يحم دمحم -9

 ةغللا يف ةيفيرصتلا قصاوللا ةلالد :راجنلا دمحم قاوشأ -10
 29 ص ،2007 ،1ط ،ندرألا ،ةلجد راد ،ةيبرعلا

 265 ص ،ىنعملا لالظو ىنعملا :يلع سنوي دمحم دمحم -11

 ص ،1973 ،فراعملا راد ،ةغللا ملع يف تاسارد :رشب لامك -12
12 

 1 ص ،يميلعتلا فرصلا :توقاي ناميلس دومحم -13
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UNIT 2   الفعل تعريف 
 
CONTENTS 
 
1.0  Introduction 
2.0  Objectives        
3.0  Main content 
4.0 Conclusion 
5.0 Summary 
6.0 Tutor Marked Assignment 
7.0 Reference/Further Reading 
 

1.0  INTRODUCTION 
 لعفلا نم قتشم ردصملا ّنأ ىلع نييفوكلا ّةلدأو ردصملا نم ّقتشم لعفلا ّنأ ىلع نييرصبلا ةلدأ ،لوصألا ءاملع دنع لعفلا ،احالطصاو ةغل لعفلا فيرعت ةيناثلا ةدحولا هذه يف سردتسو ،فرصلا نازيمو فرصلا عوضوم اضيأ تسردو ،نيثدحملاو ءامدقلا دنع احالطصاو ةغل فرصلا فيرعت ةقباسلا ةدحولا يف تسرد ،بلاطلا اهيأ 

 
2.0 OBJECTIVES 
 
 واصطالحا لغة الفعل تعرف أن تستطيع الدرس نهاية في -1
 الفعل أنّ  على البصريين أدلّة تذكر أن تستطيع الدرس نهاية في -2
 المصدر من مشتقٌّ 
رالمصد أنّ  على الكوفيين أدلّة تذكر أن تستطيع الدرس نهاية في -3  
 .الفعل من مشتقٌّ 
 
3.0 MAIN CONTENT 
 واصطالحا لغة الفعل تعريف 
 .ً"اعطاق هنوك ببسب عطاقلل ةلصاحلا ةئيهلاك ًالوأ ريثأتلا ببسب هريغ يف رثؤملل ةلصاحلا ةئيهلا وه لعفلا" :ةغل .أ

 وحن ،هب نرتقم نمزو ثدح ىلع ّلدت يتلا ةملكلا وه :احالطصا .ب
 "بتُكا ،بتكي ،بتك"

 ىمسيو اضيأ فرحلا، ربخو لعافلا، ةملكلاو ثدحلاو ءانبلاو ()

 لاعفألا نأ ينعي وهف ،"ءامسألا ثادحأ ظفل نم تذخأ ةلثمأ" وه هيوبيس دنع لعفلاف
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ً ادكؤم ،رمألاو عراضملاو ،يضاملا :ماسقأ ةثالث ىلإ همسقو رداصملا نم تذخأ ةينبأ  :لاقف ،لبقتسم وأ رضاح وأ ،ضام نمزب نرتقملا ثدحلا ىلع هتلالد يهو اهب زاتمي يتلا ةيفرصلا هفئاظو
 ،بهذا ً:ارمآ كلوق هنإف عقي مل ام ءانب امأو ،دمحو ثكمو عمسو بهذف ىضم ام ءانب امأف ،عطقني مل نئاك وه امو ،عقي ملو نوكي املو ،ىضم امل تيُنبو ءامسألا ثادحأ ظفل نم تذخأ ةلثمأف لعفلا امأو"

 كلذكو ءانب ام مل عطقني وهو نئاك "()

 .ردصم وهف هدحو ثدح ىلع لد نإو ،لعف وه نامزو ثدح ىلع لد ءيش لكو ،ردصملا وه ثدحلا نأ ركذو ،لبقتسم وأ ضام نامزو ثدح ىلع لد ام :نييوحنلا عاضوأ ىلع لعفلا نأ يجاجزلا ركذ ."امهنيب دحلا وأ لبقتسم وأ ضام امإ ،نينامزلا دحألً اروكذم ناك ام لعفلا :ناسيك نب يلع نسحلا يبأ لوق لعفلا يف ليق ام ّحصأ نإ :عناصلا نبا هدروأ اميف رفعج وبأ هلاق ام امأ

 ردصملا توبث ىلع ةلاد ةملك" :هنأب لعفلا فيرعت انل مدقي مث ،قباسلا يوغللا ركفلا يف ةلأسملا ثارت لكشت يتلا لعفلا تافيرعت نم ةلمج مدق دقف ،ميركلا نآرقلل ريسفت ايانث يف كلذو هتلالدو لعفلا ةيضق هيف شقان يذلا ةفسلفلاو نيدلا مولع نيب هيف جزم يذلا يزارلا نيدلا رخف دجن ،ةيبرعلا ةلمجلا يف بيكارتلا صئاصخ نع ثحبلا لاجم يف اوضاخ نيذلا لوصألا ءاملع نمو .هلعاف ىلإ ثدحلا ةبسن نع ديزت ال نييلوصألا دنع لعفلا ةلالدف ثدحلا اذهل قيقحت الإ يه ام ىمسملا ةكرح نأو ثدحلا وه ىمسملا نأ ىري نم مهنمو لعافلا وه ىمسملا نأ ىلإ بهذ نم مهنمف ىمسملا ةيهام يف اوفلتخا ثيحب ،نمزلاب اهل ةقالع ال ىمسملا نم ةرداص ةكرح نع ىنبت ةملك وه      األصول علماء عند الفعل
 ثدح نارتقا ىلع لد ام لعفلا نإ" :لوقي ثيح يرشخمزلا فيرعت دري امك ،نويفوكلا لوقي ناك امك يضاملا لعفلا سيلو رداصملا وه قاقتشالا لصأ نأ ىري يزارلا نأكو لوعفملاو لعافلا ظفلب ضقتنم هنأ ساسأ ىلع ،ءامسألا ثادحأ ظفل نم تذخأ ةلثمأ هنأب لعفللءيشل ريغ نيعم يف نمز نيعم "()، دريو يزارلا فيرعت هيوبيس 
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 ،برضيس وأ برض :لوقت نامز هيلإ مضنا اذإ مث ،ةدايز ريغ نم ردصملا وهو لعفلا نأ لوألا عضولاف ...ءايشألا صخأ ىلإ يهتني نأ ىلإ مسج ريغ وأ مسج هنإ لوقي رهوج هنأ كردأ اذإف ضرع وأ رهوج دوجوملا اذه كردملا لوقي كردأ اذإ دوجوملا نإف ،نهذلا يف صاخلا لبق ماعلاو ناهذألا يف رومألل تَعِضُو ظافلألا نأ ىلع موقي فلتخم يونعم ليلد ىلإ هتسارد يف دنتسيف يرصبلا بهذملا امأ .هلابقتساو هيضم نع رظنلا عطق عم لعف هنأ هنمض يفو البقتسم وأ ايضام نوكي نأ كفني ال ققحتي يذلا لعفلاف ،قطانو ناويح هنأ كلذ نمض يفو ،يكرت وأ يدنه هنأ هنمض يف نوكيو ،امهريغ وأ ارمع وأ اديز نوكي ققحتيو دجوي يذلا ((ناسنإلا)) هلاثم ،ماعلا هنمض يفو الإ صاخ رومألا نم رمأ دجوي ال هنأ هادؤم يونعم ليلد ىلإ دنتسي يفوكلا بهذملاف .ةيملعلا تاحلطصملل ةداحلا تافيرعتلا يف نوكي ال مومع نم فيرعتلا يف ام وهو ،فيرعتلا شيعي نبا هب در يذلا هتاذ ببسلا وه يرشخمزلا فيرعتل هدر ببسو ،"نامزب
 ردصملاف لبق يضاملا ()

 
 :يهو فرحلاو مسالا نم لعفلا زيمت يتلا يهو                                                                          الفعل عالمات 

 .ْتَبَهذ :وحن ،يضاملا لعفلا رخآ يف ثينأتلا ءات هلوبق .أ :يضاملا تامالع

 .ُتبَهذو ِتبَهذو َتبَهذ :وحن ،ةكرحتملا ريمضلا ءات هلوبق .ب

 .نبَهذ :وحن ،ةوسنلا نون هلوبق .ج

 .ملعتنل انئج دق :وحن ،(دق) هلوبق .د

 .رطملا لطهي دق :وحن ،(دق) هلوبق .أ :يه عراضملا تامالع

 .برَْشأ ملو بهَْذأ نل :وحن ،مزجلاو بصنلا ةادأ هلوبق .ب

 .ُلحأ فوسو ُلحرأس :وحن ،"فوسو نيسلا" هلوبق .ج

 .نيُبتَكت تنأ :وحن ةبطاخملا ءاي هلوبق .د

 .ندهتَجأل :وحن ،ديكوتلا نون هلوبق .ه

 .بعَلت ،بعلي ،بعَلن ،بعْلأ :وحن ،"ت.ي.ن.أ" ةعراضملا فورح هلوبق .و
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 .يِبهذا :وحن ،ةبطاخملا ءاي هلوبق .أ :يه رمألا تامالع

 .نسردا :وحن ،ديكوتلا نون هلوبق .ب
 :يتأي امب مالكلا ماسقأ ةيقب نع لعفلا زيمتي :لعفلا صئاصخ ج .هتلالد ىلع بلط، وحن :دعَتبا( )

 .ّةينمضت ةلالد ثدحلاو نمزلا ىلع هتلالدو ماعلا يفرصلا هانعم لكشي اعم امهيلع هتلالدو نمزو ثدح ىلع لدي -

 .هنم عراضملاب ةصاخ يهو مزجلا ةمالع لوبقب صتخي -

 .رج فرح هقبسي الو ،رجلا ةمالع لبقي ال -

 .عومجلاو ىنثملا ىلإ دنتسي لب ،عمجي الو ىنثي ال -

 .فيرعتلا فرح لبقي ال -

 .ىداني الو ءادنلا فرح لبقي ال -

 .نيونتلا لبقي ال -

 .لوهجمللو مولعملل ةينبم ةصاخ ةيفرص غيص هل -

 .هب ربخي لب هنع ربخي الو ،ةفص نوكي لب فصوي الف ،هيلإ ادنسم نوكي الو ادنسم نوكي -

 .يدانسإلا هلوبقب زيمتي هنأ امك ،يفيرصتلاو يقاصلإلا نيلودجلل هلوبق يف ةفصلا كراشيو ،يقاصلإلا لوادجلا هلوبق يف مسالا كراشي وهف ،لوادجلا عاونأ عيمج يف لوخدلا لبقي -

 .ريمض هيلع دوعي الو ،رمضي ال -

 .ةعراضملا فرحأو ،زرابلا عفرلا ريمضب لاصتالاو ،ةنكاسلا ثينأتلا ءاتو ،املو ،رمألا مالو ،ةيهانلا الو ،ملو ،طرشلا تاودأو ،ةياقولا نونو ،ديكوتلا نونو ،دقو ،فوسو نيسلا لوبقب صتخي -

 .ةفاضإلا لبقي ال -
 - ال فلتأي نم لعفلا لعفلاو مالكلا ()

 ،لبقتسمو رضاحو ضام :ةثالث نامزلا ناك املو ،نامزلا ماسقأب تمسقنا ،همدع دنع مدعنتو ،هتدوج دنع دجوت لاعفألا تاموقم نم نامزلاو ،نامزلل ةقواسم لاعفألا تناك امل :نامزلا رابتعاب لعفلا ماسقأ
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 تقو ال ثدحلا دوجو تقو وه نارتقالاو ،كنامز لبق نامزب ثدح نارتقا ىلع لادلا دارملا وهو ،هدوجو نامز دعب نامز يف هنع رابخألا عقيف ،هدوجو دعب مدع ام يضاملاف .ةيتآلاو ةيضاملا نيب لصفت ةكرح اهنمو ،دعب يتأت مل ةكرح اهنمو تضم ةكرح اهنمف ،تاكرح ةنمزألا نأ لبق نم كلذو

 نامز وه هنع رابخالا نوكيف ،يضاملا هنم ىريو ،لبقتسملا هيلإ لصي يذلا وهف رضاحلا امأ ،هدوجو نامز لبق هنع رابخإلا نامز نوكي لب ،دعب دوجو هل نكي مل ام لبقتسملاو ثيدحلا () 

 :ارمآ كلوق هنإف ،عقي مل ام ءانب امأو ،دمحو ثكمو عمسو بهذف ىضم ام ءانب امأف "عطقني مل نئاك وه امو ،عقي ملو نوكي املو ،ىضم امل تينبو ،ءامسألا ثادحأ ظفل نم تذخأ ةلثمأف لعفلا امأ" :لاقف ،نامزلا ىلع هتلالد بسحب لعفلا مسقي حارف هيوبيسف  .هدوجو () 

 عطقني مل ام ءانب كلذكو ،برضيو لتقيو برضيو بهذي :اربخمو ،برضاو لتقاو بهذا

 نييرصبلا نيب اهيف فلتخم لعفلا ماسقأف ،لاعفألا ةينبأ نيب قيرفتلا هتفيظو يوحن نامز لاعفألا يف نامزلاف ،اذك تلعف امل كيلع تزعو ،هللا كيدش :وحن مالكلا ءانثأ يف عقو ثدحلا نأ ىلع ةلالدلل يضاملا لامعتساو ،"ةاحنلا قفتاو ،ةاورلا تور" :مهلوقك ثدحي نأ نكميو ثدح دق ناك هنأ ىلع ةلالدلل لب ،نيعم نامز ىلع وأ يضاملا نامزلا ىلع ةلالدلل ال لاثمألا لامعتسا يضاملا لامعتساو ،"حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ" :ىلاعت هلوق وحن ،(اذإ) دعب لبقتسملا يف يضاملا لامعتساو ،دلاخ رفاسي املو ،سمأ دلاخ رفاسي مل :وحن ،(امل)و (مل) دعب يضاملا ىضمب عراضملا لعفلا لامعتساك نامزلا ماسقأ نم هنم مسق لك صيصختب كلفلا تاكرح ساسأ ىلع لعفلل ةاحنلا ميسقت امأ  .وهو نئاك اذإ تربخأ () 
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 نييفوكلا امأ ،رمألا لعفو عراضملا لعفلاو يضاملا لعفلا :يهو ،اضيأ ةثالث نييفوكلا دنعو ،ةثالث نييرصبلا دنع هماسقأف ،نييفوكلاو
 ربتعافهو لعفلا يضاملا لعفلاو عراضملا لعفلاو مئادلا()

 ةيمستلا هذهف ،هتانكسو هتاكرح يف ءامسألا عراض هنأل ،برعم اهنأب رعشت اهنكلو ،نامزلاب رعشت ال هتيمستف عراضملا امأف ،يضاملا نامزلا ىلع هتلالدب مهتلاقم ىلع ةينبم مسالا اذهب يضاملا ةيمستف .بتكا ،سلجا وحن ،انكاس ةعراضملا فرح فذح دعب هلوأ نم لصو ةزمه ةدايزو ،ةعراضملا فرح فذح دعب رمألا لعف قتشا يضاملا لعفلا نمو ،سلجتو ،سلجيو ،سلجنو ،سلجأ :وحن ،هلوأ نم فرحأ دحأ ةدايزب عراضملا لعفلا قتشا يضاملا لعفلا نمو ،بتكو سلج :وحن ،يضاملا لعفلا وه نييرصبلا دنع لاعفألا لصأف رمألا لعفو عراضملا لعفلاو يضاملا لعفلا ىلإ مسقني لعفلا نأ وه -أ المصدر من مشتقٌّ  الفعل أنّ  على البصريين أدلّة 
 ةفلكتم ال دنس اهل. ()

 لعفلا لصأ ردصملا كلذكف نينثالا لصأ دحاولا نأ امكو ثدحلا وهو دحاو ءيش ىلع هتغيصب لدي ردصملاو لصحملا نامزلاو ثدحلا نيئيش ىلع لدي هتغيصب لعفلا -ه هريغ ىلإ رقتفيو هسفنب موقي ال امم الصأ نوكي نأب ىلوأ هريغ ىلإ رقتفي الو هسفنب ىنغتسي امو مسالا ىلإ رقتفيو هسفنب موقي ال هنإف لعفلا امأو لعفلا نع ىنغتسيو هسفنب موقي مسالاو مسا ردصملا -د .جراخيو -جرختساو -جرخاو -جرخي -جرخ :لثم لعفلا عاونأ عيمج يف هفورحو هظفل دجوي هنأو ،لعفلا لصأ ردصملا نأ -ج لعفلل لصأ ردصملا نأ ىلع لدف ةثالثلا ةنمزألا نم نامزب اهنم لعف لك صتخيل ةثالث ةنمزألا نأل لبقتسمو رضاحو ضام ةثالث لاعفألا تناك اذهلو ةنمزألا نيعت ىلع لدت ةلثمأ هظفل نم هل اوقتشا هصاصتخا مدعل هثودح نامز مهل نيعتي مل املف نامز نود نامزب هل صاصتخا ال اهلك ةنمزألا يف كرتشي هودجو ردصملا لامعتسا اودارأ امل مأ كلذ نايبو لعفلل لصأ ردصملا كلذكف ديقملل لصأ قلطملا نأ امكف نيعم نامز ىلع لدي لعفلاو قلطم نامز ىلع لدي ردصملا - ب
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 لعفلا نم قتشم ريغ هنأ ىلع لد سانجألا رئاسو تيزلاو ءاملاو بارتلاو بوثلاو لجرلاك سانجألا فالتخا ردصملا فلتخا املف .نيلوعفملاو نيلعافلا ءامسأ فلتخي مل امك فلتخي ملو سايقلا يف ننس ىلع ىرجي نأ بجي ناكل لعفلا نم اقتشم ردصملا ناك ول -ح هنم ذوخأمو ردصملا ىلع عرف لعفلا انهاه كلذكف اهنم ةذوخأمو اهيلع عرف ةضفلا نم ةغوصملا ةينآلا نأ امكو ةينآلا ىلع لدت ال ةضفلاو ةضفلا ىلع لدت اهنإف ةضفلا نم ةغوصملا ةينآلا يف لوقت امك اذه راصو لصألا هيف نوكي نأ دب ال عرفلا نأل عرف لعفلاو لصأ ردصملا نأ ىلع ّلد كلذك ناك اذإو ،برض هيلع لدي ام ىلع لدي ال برضلاو برضلا هيلع لدي ام ىلع لدي برض نأ ىرت الأ لعفلا هيلع لدي ام ىلع لدي ال ردصملاو ردصملا هيلع لدي ام ىلع لدي هتغيصب لعفلا -ز .ةفلتخم روصو عاونأ هنم دجويو امو دحاو عون بهذلا نأ امك ةفلتخم ةلثمأ هل لعفلاو لتقلاو برضلا وحن دحاو لاثم هل ردصملا -و

 .هنع ردص دق لعفلا نأ ىلع لد اردصم يمس املف ردصم لبإلا هنع ردصت يذلا عضوملل ليق اذهلو هنع ردصي يذلا عضوملا وه ةغللا يف (ردصملا) نأل ،هتلاصأ ىلع ليلد اردصم ردصملا ةيمست -ي .لعفلا نم اقتشم سيل هنأ ىلع لد كلذك ردصملا نكي مل املف هب لوعفملاو لعافلا تاذو ثدحلا ىلع نيلوعفملاو نيلعافلا ءامسأ تلد امك ثلاث ىنعم ىلعو نامزلاو ثدحلا نم لعفلا يف ام ىلع لدي نأ بجول لعفلا نم اقتشم ردصملا ناك ول -ط
 أنك ترى أال ،صح إذا ويصح ،الفعل اعتل إذا يعتل المصدر وأن ،للمصدر أصل الفعل أن -أ الفعل من مشتقٌّ  المصدر أنّ  على الكوفيين أدلّة 
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 برشملا رحبأ نأ يئمظ ىلع *** يندازف ارحب ءاملا بذع داع دقو :رعاشلا لوقي امكو ،بذع برشمو ،هراف بكرم اذه :لثم لعفلا نع رودصم هنأل ردصملاب يمس ردصملا نأ -ه .لعفلا ىلع اعرف ردصملا نوكي نأ بجو يأ ،لومعملا ةبتر لبق لماعلا ةبتر نأل ،هيلع اعرف نوكي نأ بجيف ؟تبرضب ابرض بصنتف ،ابرض ،تبرض :كلوق يف امك ردصملا يف لمعي لعفلا نأ -د ادوعق دعقو ،اجورخ جرخو ،ابرض ديز برض :كلوقك ،لاعفألل اديكوت نوكت رداصملا -ج حيحص لتعم لعفل دجوي الو ،هردصم لالتعا بجوي لعفلا لالتعا -ب .دعي لالتعال ةدع لعتف ً،ةدع -دعي -دعو ،ماق لالتعال مايقلا لعتف ،امايق ديز ماق :لوقنف ،لعفلا ةحصل ردصملا حصيف اماوِق مواق :لوقت
 بذعلا ( )

 ،ناثْكم ،ثوكم ،ثَكم ،ثْكم ،ثْكم :هرداصم نم ركذ يذلا (ثكم) الثم كلذ نم ،ددعتملا نم دحاولا ال دحاولا نم ددعتملا قتشي نأ لوقعملاو ةددعتم رداصم لاعفألا نم ريثكل نإ -ح .سكعلا ال ديرجتلا ىلإ ديسجتلا نم اهروطت يف ريست فورعم وه امك تاغللاو ديسجتلا ىلإ اهنم برقأ ظافلأل ًالوصأ نوكت نأ نكمي ال ةدرجم ءامسأ يناعملا ءامسأو ىنعمل مسا ردصملا -ز :اهنم ،مهيأر ديضعتل اهداريإ نييفوكلا تاف اججح يزرت داؤف ركذو .لاعفألا هذه رداصم وهو انه لصألا دوجو مزلل ردصملا ناك ولف بجعتلا لاعفأو سيلو ىسعو سئبو معن يهو مكلصأ ىلع اصوصخ اهل رداصم ال لاعفأ كانه -و

 .خلإ …

 ،عق ،ريمحلل أسأسو منغلل احاح يه تاوصألا ءامسأو .دي ،نطب ،ءام ،ءامس ،رجح ،رجش :وحن ،اهريغ نم قتشت مل يتلا ةلجترملا ةدماجلا ءامسألا .تاوصألا ءامسأو ةدماجلا ءامسألاوه امهريغ ءيش امنإو ،ردصملا الو لعفلا سيلً اعيمج تاقتشملا لصأ نإ نيمأ هللا دبع ىري نيمأ هللا دبع يأر
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 :يلاتلاك كلذ نايب نكميو .خلإ… ناكملا مساو نامزلا مساو لوعفملا مساو لعافلا مساك تاقتشملا ةيقبو رداصملا قتشا لعفلا نمو ،لعفلا اهنم قتشا هذه .بق ،قاغ ،ْند

 تاقتشمو رداصم < لاعفأ < ةدماجلا ءامسألاو ،تاوصألا ءامسأ
 :لصأ ذإ .تباث ريغ رمألا نأو ،طقف عراضملاو يضاملا :يه نييفوكلا دنع لعفلا لوصأف هنمو ةلاسر بتاك انأ :وحن ،انونم ناك اذإ لبقتسملا ىلع لديو ً،ةلاسر بتاك انأ :وحن ،نونم ريغ افاضم ناك اذإ يضاملا ىلع لديف ،لبقتسملاو يضاملا ىلع لد لعفلا لامعتسا لمعتسا اذإو ،ماود وأ توبث ىلع هسفنب لدي يذلا ءانبلا وه مئادلا لعفلاف ،موزجملا عراضملا لعفلا نم عطقتم هنأل مألا لعف هب اوقحلأو ،برعم عراضملا لعفلا نأ نوري اوناكف ،مئادلا لعفلاو عراضملا لعفلاو يضاملا لعفلا يهو ماسقأ ةثالث ىلع لعفلا اومسق نويفوكلاف .عمجو عمسو ملع لثم تاوصألاو نايعألا ءامسأو يناعملا ءامسأ نم مسا ىلإ يمتنت ال الاعفأ كانه نأ ىلإ ةفاضإ ،اهلاجترا ضارتفا نم دب ال ناك اذل اهريغو ،سلج  ،مان ،راس ،ملع وحن تاوصأ ءامسأ ىلإ وأ ةدماج ءامسأ ىلإ يمتنت ال ةريثك لاعفأ كانه - ٢ .طاشنلا نم عونلا اذهل تاملك ناسنإلا عضي الأ لقعي الو عطقلاو قدلاو قشلاو رسكلاك ةطيسبلا ىلع دجو ذنم ناسنإلا طاشنب قلعتم ةغللا نم مهم ءزج يهو ةلجترم لاعفألا نوكت نأ يفني هنإ - ١ :دقنلا ىرخأ

 ابلط ةعراضملا فرح عم اهوفذحف ،هيف ماللا ءيجم اولقثتسا مهتنسلأ ىلع رثكأ بطاخملا رمأ ناك املو ،بئاغلا رمأك ْلعفْيل (ْلعفْا)
 فيفختلل عم ةرثك لامعتسالا ()

                                                                                    
 ةلمجلا ءانب نم نمزلا لصحتي لب ،اهدحو هتغيصب نمزلا نع حصفي ال ةيبرعلا ةغللا يف لعفلاف .ةفورعم بيكارتو ةينبأو غيصب كلذو ،هقئاقدو نامزلا اذه ماسقأ ىلع لدي نأو ،نامزلا نع لعفلا برعي نأ يهيدبلا نمو ،ةدحاو ةلمعل ناهجو نمزلاو لعفلا ةينبف ،اهنع كفني ال اذإ ثدحلا ىلع ةينبلا ةلالد نيرق وهف لعفلا يف مهم رصنع نمزلا  لعفلا ةنمزأ
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 :يلاتلاك يه لعفلا ةنمزأ نأ دجن هنمو ،ةحضاو دودح يف نمزلا ريرقت ىلع لعفلا نيعت تادايز ىلع ةلمجلا لمتشت دقف ،اهقايسو
 
 :هنأب هفرعيف بجاحلا نبا امأ ،ملعتو دهتجاو ءاجك يضاملا نامزلاب نرتقم هسفن يف ىنعم ىلع لد ام وأ ،يضاملا نمزلا يف هلولدم عقو ام يأ ،هعم نسحو عطقناو عقو ام وه يضاملا لعفلاف ،يضاملا نمزلا ىلع ةلاصألاب لدت امنإ (َلَعف) ةغيص نأ ىلع ةاحنلا قفتا :يضاملا 

 ريمض ريغ عم حتفلا ىلع ينبم كنامز لبق نامز ىلع لد ام"
 عوفرملا كرحتملا واولاو، الإ هنأ هضرتعي ام بجوي هنوكس ()

 .صنو ،نهارو لثمم :فيرصتلا قئاقد يبحاص اهامس ةلمتحم ىرخأ تالالد ةدافإ ىلإ اهنع جرخت دقو ،ةبلاغلا ةغيصلا يه امنإف ،عطقناو عقو ام يه يضاملا ةلالد تناك اذإ :ةينامزلا يضاملا ةلالد 

 .هانعم هانعمو يضاملا ظفل هظفل قفاو هنأل اصن ىمسيو ،رهشألاو بلغألا يهو يضاملا نامزلا يف ثدحلا عوقو ىلع ةلالدلا 1-

 .نآلا ديز ماقكو ،تيرتشاو تعبك دوقعلا ظافلأ يف امك بلطلا ريغ ءاشنإلاب لاحلا ىلع ةلالدلا 2-

ْ أشَن نإ" :ىلاعت هلوقك هباوج وأ طرش لعف ناك اذإ لبقتسملا ىلإ يضاملا ةلالد فصنت اذكو .كءاقب هللا لاطأو ،كل هللا رفغ :مهلوقك لبقتسملا ىلع لادلا وهو لثمملا 3-  04 ءارعشلا "نيعضاَخ اهل مهقانعأ تلَّظف ًةيآ ءامسلا نم مهيلع لزُنن

 ةرقبلا ُ"هللا مُكرمأ ُثيح نم نهُوتأف ":ىلاعت هلوقك وأ ،تدعق مأ تمقأ يلع ءاوس :وحن ةيوستلا ةزمه دعب عقو وأ 50 بازحألا "اميحَر ارُوفَغ ُهللا ناك َ◌ و ":ىلاعت هلوقك ةدحاو ةلاح ىلع ميقملا نهارلا وهو لابقتسالاو رضاحلاو يضاملا لمشيف رارمتسالا ىلع ةلالدلا 4-
 .ارتاوت رثكأ يضاملا لعفلا ناك هنمو لابقتسالا نمزو ،لاحلا نمزو يضاملا نمزلا لمشت ،العف نيثالثو تسو نيتئام يه فهكلا ةروس يف ةيضاملا لاعفألا222 أو عقو ةلص ( )، وحن " :نيذلا لاق مهل سّانلا "لآ نارمع 173 
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  :كلاسلا ليلد يف ءاجو ،ءاتلاو ءايلاو نونلاو ةزمهلا يهو ،تضرعأ يأ تيأن كلوق اهعمجي يتلا عبرألا دئاوزلا ىدحا هلوأ يف ناك ام وه :عراضملا

 بارعالا يف مسالا ماقم موقي هنأل وأ ،هيناث نوكسو هلوأ كرحتك هتانكسو هتاكرح يف لعافلا مسا يأ مسالا عراض هنأل اعراضم يمس"وه ام لد ىلع ثدح نمزو حلاص لاحلل وأ لابقتسالا  "() ، و "
 هعوقوب اربخ، وأ الاح، وأ اتعن "()

 ةزمهلا تفذحو ،لتاقيو مظعيك هرخآ لبق ام رسك الإو ،جرحدتيو ملعتيو كراشتيك ةدئازلا ءاتب اءودبم ناك ناو ،هلاح ىلع يقب يثالث ريغ ناك نإو ،برضيو حتفيو رصن يك ،ةرسك وأ ةحتف وأ ةمضب هنيع تكرحو ،هؤاف تنكس ايثالث يضاملا ناك نأ مث ،رفغتسيو قلطنيو بتكيك هريغ يف احوتفمو ،جرح ديك يعابرلا يف امومضم ،ةعراضملا فرحأ نم فرح هلوأ يف دازي" :عراضملا قاقتشال :هقاقتشا
 ةدئازلا نم هلوأ، نإو تناك مركيك جرختسيو "() 

 :عراضملا لوأ ةكرح اهُلُخدأ ىتح ُترس كلوق لثم يف يضاملا ىلع لدي دق :يضاملا ىلع ةلالدلا -ب .ارمع ادغ ديز بِرضي كلوقك هيف ةيلصأ ةلالد يهو :لبقتسملا ىلع ةلالدلا -أ :ةيلالدلا هتدافإ يف ناعون وهو  ةينامزلا عراضملا ةلالد 

 .مِّلعي ،مركي ،جِرحدي :لثم ايعابر هيضام ناك اذإ :مضلا بوجو -

 دهعأ ملأ" :ةءارق يف ءاجو ،ىكزتت تنأو ىكزتنو ىكزتأ انأ :وحن ةدئاز ءاتب ءودبملا عراضملا وأ ،جرختستو قلطنت تنأ :نولوقيف ،جرختساو قلطناك لصولا ةزمهب ءودبم يضام نم يتآلا عراضملا وأ ،ملعت تنأو ،ملعأ انأف ملع :وحن نيعلا روسكملا لعف باب نم هيضام يذلا عراضملا يف ةعراضملا فرحأ نم ءايلا ريغ رسكب نوفلاخيف ةعيبرو سيقو ميمت ونب امأ ،نآرقلا لزن مهتغلبو هنانكو شيرق ةغل هذهو ،يسادسلا نم جرختسيو ،يسامخلا نم قلطنيو ،يثالثلا برض نم برضيك -ايسادس وأ ايسامخ وأ ايثالث– ةيعابر ريغ هيضام لعفب ةعراضملا فرح لصتا اذإ :حتفلا بوجو -
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 :اضيأ ءاجو ،نيعلا روسكم دهع يضامف ،" 60 سي "مدآ ينب اي مكيلإ
 "5 ةحتافلا "نيعتسن كايإ"

 روسكم وهو واو هؤاف ،لعف نم افرصتم عراضملا ناك اذإ :يناثلا .يِبئي-يبْئت -يِبئإ -يبِئن -ىبأ :لثم ىبأ ةملك نم افرصتم عراضملا ناك اذإ :لوألا :نيعضوم يف اهريغ مأ ءاي ناكأ ءاوس عراضملا نم لوألا فرحلا رسك زوجي -
 نيعلا لثم :َلِجو- لجين-لجيإ- لجيت- ُلجيي().

 بلطلا ىلع ةرشابم هسفنب لدي نأ رمألا لعف يف دبالو ،(ًانمآ دلبلا اذه ْلعجا بر) :ىلاعت هلوقك ،لبقتسم نمز يف هقيقحت بولطم ىنعملا اذه ،ىنعم :امه نيعمتجم نيرمأ ىلع اهسفنب لدت ةملك وهو" :رمألا :رمألا
نم ريغ ةدايز ىلع هتغيص "() كلذكو وه" :ام لد هتاذب ىلع رمأ 
بولطم هقيقحت يف نمز لبقتسم "() ىريو لانويفوك نأ لعف رمألا   :لثم هتغيصب بلطلا ىلع هتلالد امأ ،رمألا ناكف لامعتسالا ةرثكل ةعراضملا ءاتو ماللا تفذح مث ،رمألا مالب ردصم عراضم ملعتل ملعا لصأف ،عراضملا نم عطقتم وه لب اميسق سيل

 .تكسا ىنعمب اهنأل توكسلا بلط ىلع تلد نإو يهف ،كريغ ملكت اذإ هص :كلوقك كلذكو ،"78 ءارسإلا "سمشلا كولدل ةالصلا مقأ"
 

Self-Assessment Test 

 احالطصاو ةغل لعفلا فّرع •

 لعفلا نم ّقتشم ردصملا ّنأ ىلع نييفوكلا ّةلدأ ركذا •

 ردصملا نم ّقتسم لعفلا نأ ىلع نييرصبلا ةلدأ ركذا •

 
4.0  CONCLUSION 

ً ةغل ءاحنلا دنع لعفلا   .قاقتشالا لصأ ردصملا نأب نيلئاقلا بهذم تبثي فيرعت وهو .نيعم نمز يف نيعم ريغ ءيشل ردصملا توبث ىلع ةلاد ةملك ليقو ،نمزلاب اهل ةقالع ال ىمسملا نم ةرداص ةكرح نع ىنبت ةملك وه ليق لوصألا ءاملع دنعو .امهنيبّ دحلا وأ لبقتسم وأ ضام نامزو ثدح وأ لاح ىلع ّلد ام وه احالطصاو ً،اعطاق هنوك ببسب عطاقلل ةلصاحلا ةئيهلاكً الوأ ريثأتلا ببسب هريغ يف رثؤملل ةلصاحلا ةئيهلا وه
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 .هنيهاربو هتلدأ بهذم لكلو لعفلا وهو صاخلا ىلع مّدقتم ردصملا وهو ماعلا ّنأ ىلإ نويرصبلا بهذيو ،ردصملا وهو ماعلا ىلع مدقتم لعفلا وهو مهدنع صاخلاف ،ماعلا هنمض يفو الإ صاخ رومألا نم رمأ دجوي ال هنأ ىلإ نويفوكلا بهذيف .نييفوكلاو نييرصبلا نيب فالتخالا ببس وهو ديدحتو صوصخ يزارلا فيرعت يفو مومع يرشخمزلاو هيوبيس فيرعت يف

5.0  SUMMARY 
نارأي وكذلك .باألزمنة األحداث يقرن النحاة تعريف بين فاعلها إلى األحداث نسبة يتجاوز ال األصوليين تعريف أن فوجدنا األصوليين وعند النحاة عند واصطالحا لغة الفعل تعريف درسنا الوحدة هذه في  هأدلت مذهب ولكل ،الفعل إلى ذلك ينسبون الكوفيون بينما االشتقاق أصل المصدر أن إلى يذهبون البصريين أن نفسها الوحدة في   .وبراهينه 
 
6.0  TUTOR MARKED ASSIGNMENT 
 

 .الوحدة في قرأت ما حسب والبصريين الكوفيين مشكلة بدأت أين من -1
 أيضا؟ له الزمخشري وتعريف للفعل سيبويه تعريف الرازي ردّ  لما -2
 مفاده؟ اشرح معنوي ،دليل إلى يستند الكوفي المذهب -3
 .مفاده اشرح ،مختلف معنوي دليل إلى دراسته في يستند البصري والمذهب -4
 

7.0  REFERENCE/FURTHER READING 
 
 :ص ،ةليضفلا راد ،يواشنملا قيدص دمحم :قيقحت ،تافيرعتلا مجعم .(م 1413 – ه 816) يناجرجلا فيرشلا ديسلا دمحم نب يلع -14

141 

 12:ص ،ةرهاقلاب يجناخلا ةبتكم ،م 1988 – ه 3، 1408 ط ،لوألا ءزجلا ،نوراه دمحم مالسلا دبع :حرشو قيقحت .(180 ت) باتكلا هيوبيس -15

 ةبتكملا ،2003 ،رصم ،ةرهاقلا ،يدورابلا يكز دامع قيقحت ،ريبكلا ريسفتلا .رمع نب دمحم نيدلا رخف يزارلا -16
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 47 :ص ،1 ج ،ةيقيفوتلا

 :ص ،28 ج ،هسفن عجرملا ،رمع نب دمحم نيدلا رخف يزارلا -17
283 

 .59-55 :ص ،توريب ،م1979-1399 ،3ط ،سئافنلا راد ،كرابملا نزام :قيقحت ،(ه 338 ت) وحنلا للع يف حاضيإلا .يجاجزلا مساقلا يبأ -18

 :ص ،وحنلا للع يف حاضيإلا يف يجاجزلا قباسلا عجرملا -19
60-69 

 38:ص ،نانبل ،توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ،1 ط ،1 ج ،نيدلا سمش دمحأ :قيقحت ،(ه 911 ت) عماوجلا عمج حرش يف عماوهلا عمه .يطويسلا -20
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UNIT 3   ودالالتها المزيدة األفعال 
 
CONTENTS 
 
1.0  Introduction 
2.0 Objectives 
3.0  Main Content 
4.0 Conclusion 
5.0 Summary 
6.0 Tutor Marked Assignment 
7.0 Reference/Further Reading 
 

1.0  INTRODUCTION 
 .سردلا اذه يف ةجلاعملاب هلوانتنس ام اذه .هنم ضرغلاو فرصلا يف قاحلإلا ىنعمو هتاقحلمو هنازوأ يناعمو هفيرعت نم ةيادب دّرجملا هنم جلاعنو يعابرلا لعفلا وهو باتكلا اذه عوضوم يف زكرن ةدحولا هذه يفو .رخآل قتشم امهيأ ردصملاو لعفلا لوح نييفوكلاو نييرصبلا فالتخاو نييلوصألاو ةاحنلا دنع هفيرعت ثيح نم لعفلا لوح رودي سردلا ناك ةيناثلا ةدحولا يف 
 
 

2.0 OBJECTIVES 
 

 .الماك درجملا يعابرلا لعفلا فيرعت ركذي نأ بلاطلا عيطتسي سردلا ةياهن يف •

 .اعيمج يعابرلا تاقحلم ركذي نأ بلاطلا عيطتسي سردلا ةياهن يف •

 يبرعلا فرصلا يف قاحلإلا ىنعم حرشي نأ بلاطلا عيطتسي سردلا ةياهن يف •

 .قاحلإلا نم ضرغلا ىلإ ريشي نأ بلاطلا عيطتسي سردلا ةياهن يف •

 
3.0 MAIN CONTENT 
 نييوغللا عيمج قافتا بسح دحاو ءانب هلو لوصأ فورح ةعبرأ نمضت لعفو مسا لك وه وأ ،ةعبرأ ةيلصألا هفرحأ تناك ام وه المجّرد الرباعي الفعل تعريف 
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 :نيعون ىلع درجملا يعابرلا نوكيو هلقث ففخيل نوكس هيف نوكي نأ بجوف هيوبيس يأر بسح يثالثلا نم لقثأ يعابرلا نذإف ،"...يناثلا نكسي نأ نّيعتف ،ريمضلا ىلإ دانسإلا دنع عبارلا نوكس ضورعل ثلاثلا الو ،نانكاس يقتلي الئل هلك انكسم الو ،تاكرح عبرأ ىلإ ىلاوتي الئل ،هلك اكرحتم امهنيب ام نوكي الو ،هيلع اينبم هعضول احوتفم الإ هرخآ نوكي الو حتفلا ّنيعتف ،لقثلل اروسكم الو لعافلل ءانبلا يف امومضم نوكي ال يضاملا لوأو ،انكاس نوكي ال لوألا ّنأ تبث هنأل ؛نزولا اذه ريغ ىلع ءيجي مل اّمنإو" :يطويسلا لوقي ،ةيبرعلا ةغللا يف هيف بوغرم ريغ رمأ وهو ةكرحتم فرحأ ةعبرأ عامتجال ابنجت كلذو ،انكاس امئاد نكت كلذ فالخ ىلع درجملا يعابرلا نيع نإف ،نوكسلا نود مضلا وأ رسكلا وأ حتفلا تاكرح ثالثب ّصتخت درجملا يثالثلا لعفلا نيع تناك اذإو "مَهَْريو ََخيَْرد :وحن يدعتم ريغو ،ّيبصلا َفَهْرَسو رجحلا جرحد :وحن ايدعتم نوكيو (ََللَْعف) دحاو ءانب درجمللو" :يرشخمزلا لوقي ،كءاقب هللا لاطأ لاق اذإ قلبتو ،�اب الإ ةوق الو لوح ال لاق اذإ :لقوحو ،هللا مسب لاق اذإ :لمسبك ،اهيلع ساقت الو ظفحتف ،تابكرم نم برعلا اهتحن لاعفأ هنمو ،ركسع ،دبرع ،فرخز :وحن للعف وهو ،نييفرصلاو

 "َعد" ةظفل ررك اذإ ،عدعدي -عدعدو ،"يبأب" :هلوق ررك اذإ ،ئبأبي -أبأب :لثم نم اتوحنم وأ ،لسلسي -لسلسو ،لقلقي -لقلقو ،لزلزي -لزلز :وحن الجترم نوكي دقو ،رخآ عون نم ةيناثلا همالو هنيعو ،دحاو عون نم ىلوألا همالو هؤاف ناك ام وهو :فعضم -1

 .نزولا اذهب تقحلا ىرخأ ةيفرص نازوأ كانه نإف ةبكرملا ةينبألا هذه ىلإ ةفاضإلابو ،ةنيعم نطاوم يف ةلالدلل هراصتخا ىلإ ادصق بكرم نم غاصي دقو ،فهرسي -فهرسو ،رثعبي -رثعبو ،مجرحي -مجرحو ،جرحدي -جرحد :وحن رخآ عون نم ةيناثلا همالو هنيعو ،دحاو عون نم ىلوألا همالو هؤاف نكت مل ام وهو :فعضم ريغ -2
 

 ةيعابرلا لاعفألا ةينبأ                                                                   
  (ََّللَعْفا و  ََللَنعْفا) امهو ناءانب اهلو نيفرحب ةديزم امإو (للعفت) وهو دحاو ءانب هلو دحاو فرحب ةديزم امإ يهف ةديزملا امأ (للعف) وه ةدرجملا لاعفألل اهنم دحاو ،ةينبأ ةعبرأ يهو   ةقحلملاو ةيساسألا
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 ىلع ًةّلاد نوكت نأ اهيلع بلاغلاف ةمزال ءانبلا اذه لاعفأ تناك اذإ -أ :يلاتلا وحنلا ىلع ،هنمضتت يذلا ثدحلا ةلالدل اعبت ،ةيلالد تاعومجم يف اهفينصت نكمي ءانبلا اذه ىلإ يمتنت يتلا لاعفألاو  .ىرخأ ةيفاضإ تالالد اهل سيلو ،طقف هنمضتت يذلا ثدحلا ىلع هلاعفأ ةلالد رصتقت كلذل ،ةديزملا ةينبألا يف نأشلا وه امك ،اهيلع ةلالدلاب صتخي ةيفيظو ناعم هل سيل ءانبلا اذهو .ًايدعتمو اًمزال لمعتسي ،درجم يعابر وهو :للعف -1
 ىلع ًةلاد نوكت نأ اهيلع بلاغلاف ةيدعتم لاعفألا كلت تناك اذإو -ب  .قلَمح ،وحن رَظن وأ ،دبرع ،وحن كولُس وأ درغز ،وحن توص وأ ،ركسع ،وحن ةماقإ
 .ملظع و مدنعو شقَرب ،وحن ءيش نيولت ىلع ةّلاد نوكت وأ ،قلَحزو لَقلقَو عزعزو رَثعبو جرحد :وحن ءيش كيرحت

 ةيدعتم ةدرجم ةيعابر لاعفأ دوجوب طبترم ءانبلا اذه ىلإ يمتنت يتلا لاعفألا دوجوف .ةعواطملا ءات هلخدت الف رقََرقو قزقز :وحن ،اًمزال درجملا يعابرلا ناك اذإو .رثَعبتف هترَثعبو ،جرحدتف هتجرحد :وحن ،دحاو هب لوعفم ىلإ اًيدعتم اهلوخد لبق نوكي يذلاو ،ءاتلا هيلع تلخد يذلا لعفلل عواطم هنأل ،اًمزال الإ يتأي ال ،ءاتلاب ديزم يعابر وهو :للَعَفت -2
 .اًريدقت وأ ةقيقح

َّنأمطا :وحن يثالثلا يف (َّلَعْفا)ريظن يعابرلا يف هنأل .اًمزال الإ يتأي ال ،فيعضتلاو ةزمهلاب ديزم يعابر وهو :ََّللَعْفا -3  .َّلحمضاو ّرعشقاو 

 .َعَقنَرفاو َمَجنَرحا :وحن ،ةعواطملا هب دارملا ذإ ،يثالثلا يف (َلََعفْنا) رظن يعابرلا يف هنأل ،اًمزال الإ لمعتسي ال ،نونلاو ةزمهلاب ديزم يعابر وهو :ََللْنَعْفا-4

 :يلي ام ةقباسلا ةعبرألا ةينبألا ىلع ظحالي يذلاو

ً الامعتسا اهرثكأ-1  . ََّللَعفا مث ََللَعَفت هعواطم لامعتسالا يف هيلي َلَلعَف وه ةغللا يف

َّنأمطا :لثم نآلا ىتح المعتسم لازي ام اهضعب ،ةليلق لاعفأ هيلع تءاج َّللعفا ثلاثلا ءانبلا -2  .ةردنلاو ةبارغلاب فصوتف هب تقحلأُ◌ يتلا ةيلعفلا ةينبألا امأ .لامعتسالا ةلقب امومع فصتيو ،رعشقاو 
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 .هب تقحلأُ◌ يتلا ةينبألا يف نأشلا كلذكو ،تاحلطصملاو مولعلا لاجم يف فَّظوي ملو ،ديلوتلا روصع يف ةيوغللا تالامعتسالا يف روضح هل نكي ملو ،برعلا نع تعمس ةليلق لاعفأ الإ هيلع ئجت مل ذإ ،ةردانلا ةينبألا نم ََللْنَعفا ريخألا ءانبلا -3

 .ةدايزلا فرحأ هيلع ُّلدت يذلا ةعواطملا ىنعم اهيلإ اًفاضم ،هنم اهتلالدّ دمتست اهنأل ،ََللَْعف درجملل ةٌعبات ةينبأ يه ةريخألا ةثالثلا ةينبألا -4

 درجملا يعابرلاب اًريدقت وأ ةًقيقح ةطبترمف ةديزملا لاعفألل ةيساسألا ةلالدلا امأ ،ًابلاغ ةعوطملا ىنعم الإ ديفت ال ءانبلا اذه ىلع تادايزلا درجملا يعابرلا ءانبلا نأل كلذو ،ةديزملا ةيعابرلا ةينبألا لصأ وه ََللْعَف دّرجملا يعابرلا ءانبلا -5

 يناعم                                                                  
  هتاقحلمو دّرجملا يعابرلا

 :ىلع ةلالدلل للعف ءانب يتأي ،هنمضتت يذلا ثدحلا ةلالدل اعبت ،ةيلالد تاعومجم يف اهفينصت نكمي ءانبلا اذه ىلإ يمتنت يتلا لاعفألاو .ىرخأ ةيفاضإ تالالد اهل سيلو ،طقف هنمضتت يذلا ثدحلا ىلع هلاعفأ ةلالد رصتقت كلذل ،ةديزملا ةينبألا يف نأشلا وه امك ،اهيلع ةلالدلاب ّصتخي ةيفيظو ناعم هل سيل ءانبلا اذهو .ًايدعتمو اًمزال لمعتسي ،درجم يعابر وهو للعف دّرجملا يعابرلا يناعم •

 .ارطمق تذختا اذإ باتكلا ترطمق وحن ذاختالا 1

 .لظنحلا هبشأ اذإ يأ ديز قلخ لظنح وحن ةهباشملا 2

 .نارفعز هيف لعج اذإ ماعطلا رفعزو ،سجرن هيف لعج اذإ ءاودلا سجرن وحن ءيش يف ءيشلا لعج 3

 .هتمصلغو هبوقرع تبصأ يأ ،هتمصلغو ،هتبقرع :وحن (ءيشلاب ةباصإلا) لعفلا هنم ذخأ ام ةباصإ 4

 .لاكثعلاو نوجرعلاب هتبرض يأ هتلكثعو هتنجرع :وحن (ءيشلاب ةباصإلا) هب ةباصإلل ةلآ هنم ذوخأملا مسالا نأ ىلع ةلالدلا 5

 .اهمعربو اهجيلاسع رهظ يأ تمعربو ،ةرجشلا تجلسع :وحن (ءيشلا راهظإ) هنم لعفلا ذخأ ام روهظ ىلع ةلالدلا 6

 .كءادف هللا ينلعجو ،كءاقب هللا لاطأو ،هللا ناحبسو ،هللا مسب :لاق يأ لدمحو ،لفعجو قبلطو ،لحبسو لمسب :وحن بكرم نم الإ ذخؤي الو ،ةياكحلاو راصتخالا ىلع ةلالدلا 7
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  (سنربلا هسبلأ) يأ سنربو تيبلا تقدرسو ،(عقربلا اهتسبلأ يأ) اهتعقربو ءانبلا تدمرقك رتسلا 8

 : اهرهشأو ،يثالثلا نم اهلصأ ةريثك ةينبأ  « للَعف » ءانبب قحليو .ديدج ىنعم ةدافإ ال ،ةغللا يف عسوتلا ،ةاحنلا يأر يف ،قاحلإلا ةدايز نم ضرغلاو .تانكسلاو تاكرحلا بيترتو فورحلا ددع يف يأ ،ةيلكشلا ةيحانلا نم اهريغل ةنزاوم ةدايزلا كلتب ريصتل ،العف مأ اًمسا تناك ءاوس ،ةملكلا ةينب يف نيفرح وأ فرح ةدايزب قاحلإلا نوكي فرعي دّرجملا يعابرلا تاقحلم -ب

"ََللْعَف " =  .عرسأ اذإ ًَةلَلْمَش ََللْمَش :وحن مزاللا هنمو ،بابلجل ا هتسبلأ اذإ هتببلج :وحن يدعتملا هنم ،درجملا يعابرلا نأش هنأش ،ءانبلا اذهو .بسحف قاحلإلل امنإو ،ىنعم ةدافإل نكت مل امهيف ماللا ةدايزو .لمشلاو بلجلا نم امه نيلاثملا نيذه نأل ،ةدئاز نيماللا ىدحإ نإ ذإ ،"َجَرَْحد"ـ ب ناقحلم امهو .َلَلْمَشو ََببلَج :وحن 

 = " "َلَعيَف   .َرَطيَس :وحن اًمزالو ،ةَّبادلا َرَطَيب :وحن ًايدعتم هلثم نوكيو ،ءافلا دعب ءايلا ةدايزب "َجَرَْحد" ب قحلم وهو .رطيبو َرَطيَس :وحن 

= " :"َلَعَوف   .عامجلا نع زجعو رِبك اذإ ُلجرلا َلَقوَح :وحن اًمزالو ،ًةعموص هل تيوس اذإ هتعموص :وحن ًايدعتم نوكيو .ءافلا دعب واولا ةدايزب "َجَرَْحد" ب قحلم وهو 

= " :"َلَوَْعف ّ دتعي ال نكلو ،"َجَرَْحد" ب ةقحلم ىرخأ ةينبأ كانهو  .َلَوْرَه :وحنًاًمزالو ،باتكلا ُتنونع :وحن ًايدعتم نوكيو .نيعلا دعب واولا ةدايزب "َجَرَْحد" ب قحلم وهو    ."ذاوشلا نم اهنوكو اهتبارغل اهب

 قحليو ءانبب "َ◌ََللْعََفت" ةينبأ ةريثك اهلصأ نم يثالثلا، اهرهشأو:  

 " =ََللَعَفت" وحن :ََببْلََجت ََددْعََمتو. )١٦( 

 " =َلَعوََفت" وحن :َبَروََجت ََرثوََكتو. )١٧( 

 "َلَعيََفت "وحن :َنَطيََشت َقَهَيَفتو. )١٨(  •

" لثم ىرخأ ةينبأ كانهو "ََمتََلعف" وحن :َنَكْسََمت ََلدنََمتو. )١٩(  • "ََلنَعَفت " و ،ََسنَْلَقت  "َتَلعََفت   .َتَرْفََعت 

 ةدرجم تناك نيح ،ةينبألا هذه اهب تقحلأ يتلا اهسفن يه انه قاحلإلا فرحأ امنإو .ََرثَْعَبتو َجَرَْحَدت :وحن تلخد امك ،ةعواطملل ةينبألا هذه تلخد اهنأل ،قاحلإ فرح تسيل ةينبألا هذه يف ءاتلا نأ ىلإ راشيو   
نم ءاتلا، يعابرلاب درجملا "ََللَْعف". بهذو ضعب ةاحنلا ىلإ نأ 
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"َلََعاَفت" " زَواََجتو َلَهاََجت :وحن  "َلَّعَفت َّرََمتو مَّلعت :وحن   نيعلا فيعضت كلذك "مَّلََكت"و .ةحتف اهلبقو كّرحتم عقوم اهعوقول ًافلأ تراص اهنكل ،ءايلاب وه امنإ اًرخآ عقو اذإ قاحلإلا ةقيقح نأ عم ،اهيفّ دملا صقنل اًرخآ تعقو اذإ قاحلإلل نوكت امنإ ،فورحلا نم اهريغ عقوم عقت الف ،ةضحم ٌةدم اهنأل ،ةقحلم اًوشح نوكت ال فلألا نأل ،قاحلإلل فلألا تسيل َلَفاََغت كلذكو" :شيعي نبا لاق ."جرحدت"ـ ب نيقحلم اسيل نيءانبلا نيذه نأ روهشملا نكل ،"َجَرَْحَدت" ب ناقحلم امه د
  ."َجَرَْحَدت" ب نيقحلم اسيلو ،رشع ةعستلا ةيساسألا ةينبألا نم امهنأب نيءانبلا نيذه ىلع مكحلا نكمي اذه ىلعو ال نوكي ًاقحلم ."() 

قحليو ب "ََّللَعْفا" ناءانب امه:-  "َوْفا َّلَع "وحن :َّدَهَوْكا ََّلأَوْكاو،   "و َّضَضَيْبا :وحن »  ََّللَعفا " ب قحليو  "ََّددَوْساو  "ََللَنَعفا  :امه ناءانب اهّمهأ ةينبأ ةدع 

- " "ََللَنعْفا  .َكَكْنَحْساو َسَسْنَعْقاك 
 - و"اَْىلْنَعَف "َىقْنَلْساك َىبْنَرْحاو. 

“ درجملا يعابرلاب ةقحلملا ةينبألاف ،هتردنو هتلقو لامعتسالا ةرثك ثيح نم اهب تقحلأ يتلا َةينبألا هبشت اهنأ ةقحلملا ةيعابرلا ةينبألا ىلع ظحالي يذلاو "ََللَعف " هعواطمب ةقحلملا ةينبألا اهيلت ،ةغللا يف ًالامعتسا رثكألا يه  "ََللْعََفت "ـب ةقحلملا ةينبألا امأ ، "و "ََلَلعْفا   .لامعتسالا يف روضح اهل سيلو ،ردانلا بيرغلا نم يهف "ََللنََعفا

 رشع ةسمخو ةئم نم رثكأ غلب اهددع نأ "ةيبرعلا ةغللا يف يعابرلا لعفلا ءوشن" هباتك يف يديره ديجملا دبع دمحأ روتكدلا ركذ دقو ،ةيعابرلا لاعفألا ءوشن تلوانت يتلا ثاحبألاو تاساردلا ترثك  ةدرجملا ةيثالثلا لاعفألاو ةيعابرلا لاعفألا نيب ةقالعلا
ّ در ةلواحم يف تاساردلا كلت تاهاجتا صخلتتو  .عوضوملا اذه يف ّبصت يتلا تاساردلا ةرثك ىدم روصتن نأ انعطتسااًباتك .() اذإف انذخأ نابسحلاب نأ باتكلا روكذملا رشن يف ماع ١٩٨٨     .يساسألا ىنعملا يف اهعم اهكارتشال ،ةيثالث لوصأ ىلإ دوعت اهنأ ىلإ ابهاذ ،ًايعابر ًالعف نيتس ضرع ثيح ،يعابرلا لعفلا لوصأل هتسارد يف يسابع بيدأ لعف امك ،ةيثالث لوصأ ىلإ ةيعابرلا لاعفألا
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ّ در ثيح ،"برعلا ناسل يف يعابرلا لعفلا" :ناونعب ريتسجاملل هتلاسر يف نسح ةشاكع فسوي رمع كلسملا اذه كلس دقو  .مَّدقت امك ،قرف :ىلإّ دري اضيأ اذهو ،عقرف :هلصأ "عقنرفا" نأو ،زمش :ىلإ دري ريخألا اذهو .زأمش :هلصأ "ّزأمشا" نأو ،شقر :هلصأ "شقرب" نأو ، َّلز :هلصأ "لزلز" لعفلا نأو ،رحد :هلصأ "جرحد" لعفلا نأ هيأر يفف  ىلع نالدي امهنأل ،عَلب :هلصأ "معلب"و ،عمجلاو بسكلا ىلع امهتلالدل ،شرق :هلصأ "مشرق"و ،توكسلا ىلع امهتلالدل ،سَلب :هلصأ "مسلب" :نأ ًالثم هدنع ءاج اممو .ةيثالث لوصأ ىلإ (٨٠٤) لصأ نم لاعفأ (٦٠٤)
 هيف لصألاو ،ًاضيأ ديزم يثالثلا نأو ،يثالث اـهيف لصألاو ،ةديزم ةيعابرلا لوصألا نأب ةريثك عضاوم يف حرص ناديز يجرجف  .ةيئانث لوصأ ىلإ دوعت ةيثالثلا لاعفألا نأ ىلإ اوبهذ نيذلا ،يليالعلا هللا دبعو ،يكنمودلا يجرمرم بألاو ،ناديز يجرج :لاثمأ نم نيثحابلا ضعب ءارآب اورثأت امبر يأرلا اذه باحصأو علبلا .() 
 يئانث اًبلاغ. ()

 وأ ةيثالثلا ال ،ةيئانثلا" نأ ىأر يذلا يكنمودلا بهذ كلذ ىلإو
 تروطت مث ،ةيداحأ تأدب ةيبرعلا ةـغللا نأ ىأر ثيح يليالعلا بهذةيعابرلا، يه أدبم قاقتشالا يف ةغللا ةيبرعلا" () ىلإو دعبأ نم كلذ 
َّلعلو  .لصألا وه يداحألا ءانبلا نأ رابتعا ىلإ بهذف كلذ يف ىلاغ مهضعبو ،ةيئانث لوصأ نم تأشن ةيثالثلا لاعفألا نأو ،ةيثالث لوصأ نم تأشن ةيعابرلا لاعفألا نأ يف ّبصت نذإ نيثحابلا نمىلإ ئانثلاةي ةيثالثلاو ةيعابرلاو ةيسامخلاو ةيسادسلاو.   ()ءارآف ريثك   ىلع ةلالدلا يف ناقباطتي َمَطَقو مطرقو ،عطقلا ىلع ةلالدلا يف ناقباطتي َبََضقو بضرقو ،عطقلا ىلع ةلالدلا يف ناقباطتي َبََصق و بصرق" :هلوق يعابرلل لصأ يثالثلا نأ ىلع ًاليلد ةشاكع فسوي رمع هدروأ اممف ،اهتاذ ةيثالثلا لاعفألا نيب دوجوم يناعملا يف هباشتلا نأل ،رخآلل لصأ امهدحأ نأ ىلع ًاليلد ضهني ال يعابرلاو يثالثلا نيب يناعملا هباشت نم هب اوتأ امو ،ةيقطنم وأ ةيلامعتسا ةلدأ ىلإ دنتست ال اهنأل ،اهضفر ىلإ اندوقي ءارآلا هذه يف رظنلا 
عطقلا." () دقف لعج َّلك  لعف يثالث الصأً لعفلل يعابرلا يذلا    .ةلالدلا يف ةقباطُملا ىلإ ًادنتسم ،فورحلا يف هكراشي
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ُّلدت َمََطقو َبََضقو َبََصق :يهو ثحابلا اهدروأ يتلا ةيثالثلا لاعفألا نأل ،رخآلل لصأ امهدحأ نأ ينعي ال اذهف ،يعابرلاو يثالثلا نيب ةدوجوم اهنأ انضرف ولو ،ةقِّقحتم ريغ ةلالدلا يف ةقيقدلا ةقباطملا نأ يه ،برعلا ناسل يف ،لاعفألا هذه ةعجارم ىدل رهظت يتلا ةقيقحلاو   :اهنم رومأ ّةدع ةيعابرلل لصأ ةيثالثلا لاعفألا نأب لوقلا ىلإ نيثحابلا عفد يذلا نأ هدقتعأ يذلاو  ؟هريغل لصأ اهدحأ نأ ينعي اذه لهف ،عَطقلا ىنعم ىلع اهُّلك 

�الك نودعي نييرصبلا نأ نيح ىلع ،رثكأ وأ دئاز فرح هيفف فرحأ ةثالث ىلع داز ام نأب لوقلا نم نييفوكلا ىلإ بسني ام •   .يعابرلاو يثالثلا نيب اميف عرفلاو لصألا ةلأسم يف رمألا اذه رثأتلل ةّج اح الف  .هتاذب امئاق ابرض هريغو يثالثلا نم 
 رعاش ّرطضا ول ىتح ،سيقم درَّطم قاحلإلا نم ليبقلا اذهو" :شيعي نبا لاق ،جرخو برض :نم نيذوخأملا "ججرخ" و "ببرض" وحن يف الإ قدصي ال اذه نأ الإ ،ايثالث لصألا يف ناك قحلملا يعابرلا نأ هنم مهفي دق فيرعتلا اذهف .ةيلكشلا ةيحانلا نم اهريغل ةنزاوم ةدايزلا كلتب ريصتل ،ًالعف مأ اًمسا تناك ءاوس ،ةملكلا ةينب يف نيفرحرمألا يناثلا وه فيرعت ءامدقلا قاحلإلل هنأب :ةدايز فرح وأ  •

 وأ عجاس ىلإ لثم" :رضبب "و"ججرخ "زاجل هل لامعتسالا."  ()

ُّلدي ال بلج نأل ،"ببرض" يف ةدايزلاك تسيل "ببلج"وحن يف قاحلإلا ةدايز كلذكو ،َرََهد و َرَطَس :نم الك امامت ناقباطي ال روهدو رطيس نأل ،ىنعم ديفت اهنأ حضاوف روهدو رطيس :وحن يف قاحلإلا ةدايز امأ .ىنعملاب اهل ةقالع ال هيظفل عفاودل ،عجسلا وأ رعشلا يف هيلإ أجلي يرارطضا قاحلإلا نم عونلا اذه نأ حضاوو   .هتاذ برضلا ىلع نّالدي ببرضو برض نأ نيح ىلع ،ببلج ىنعم وه يذلا بابلجلا سابلإ ىلع 

" يه ةيلصأ فرحأ ةثالث نم فلؤملا يفرصلا نزولاب مازتلالا ةلكشم وه ثلاثلا رمألاو • "لعف   .داهتجالاو درلاو ذخألا نود ،فرحأ ةثالث ىلع ةدئازلا لوصألا تاذ تاملكلا ةاكاحمب يفي ال يذلا ،

 هتحت تجردأ يذلا يثالثلا نأ ينعي ال فورحلا يف يلكشلا هباشتلا نكل ،مجاعملا يف اًبيع سيل اذهو ،فورحلا هباشتب نّيدتعم ،اهب ةصاخ َالوصأ اهل اودرفي ملو ،ةيثالث لوصأ تحت ةيعابرلا تاملكلا نم اريثك اوعضو مجاعملا باحصأ نأ وه عبارلا رمألاو •
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  .يناعملا يف قورفلاو يلالدلا فيظوتلاو يوغللا عقاولا كلذ ديؤيو .ةلالدلا يف اهبراقت ًانايحأ تناك نإو ،اهل ًالصأ ةيثالثلا لاعفألا تسيلو ،هتاذب مئاق لصأ ةيعابرلا لاعفألا نأب لوقلا نكمي قبس امم  .نيتداملا نيب لقألا ىلع قرف دوجول وأ ةلالدلا فالتخال ،اهل لصأ وه ةيعابرلا ةداملا

َّرم  اهفيظوتو ةيعابرلا لاعفألا تالالد " ءانب ىلع ءيجت يتلا يه يوغللا لامعتسالا يف عساو روضح اهل يتلا ةيعابرلا لاعفألا نأ اًقباس  " ءانب ىلإ يمتنت يتلا لاعفألا نأ ثحبلا ةيادب يف رهظو  .ءانبلا اذه ريغ ىلإ يمتنت يتلا لاعفألا دنتست اهيلإو ،ةقحلم مأ ةيساسأ تناك ءاوس "لَلْعَف "ََللَْعف  وأ كولس وأ ٍرََظن وأ ةماقإ ىلعً ةلاد نوكت نأ ،ةمزال تناك اذإ ،اهيلع بلغي 
" ءانب ىلعف .ءانبلا نزاوت يتلا فورحلا بيلقت نم اهديلوت نكمي يتلا ظافلألا ةرثكو ،ةيعابرلا لاعفألل ةريبكلا ةيقاقتشالا تاناكمإلا كلذ ىلع دعاسو   .عراستملا يملعلا روطتلا اهدجوأ ،ةديدج ناعم نع ريبعتلل ةفاك مولعلا نيدايم يف تفظوف ،ثيدحلا رصعلا يف ةصاخو ،ةيعابرلا لاعفألا ُلامعتسا عّستا ةيلصألا تالالدلا هذه نم اًقالطناو .ءيش نيولت ىلع وأ ءيش كيرََحت ىلعً ةلاد نوكت نأ اهيلع بلاغلاف ةّيدعتم تناك اذإو ،توص "للعف  لعفلاف ،ةيظفللا يحاونلا يف ثحبلا ىلإ ةجاح نم ناك امل لعفلا هنم ّقتشا يذلا لصألا وه ردصملا ّنأب اومَّلس ول مهنأ يل ودبي يذلاو  .كلذ ريغ ىلإ ،ةليخد ءامسأ نم تأشن َبَرْهَكو َطَنْغَم نأو ،ةعيبطلا يف تاوصألا ةاكاحم نم تأشن ،لجرلا أتأتو ،دعرلا عقعقو ،دسألا رجمزو ،سرفلا محمح :انلوق يف لاعفألا نأ ًالثم هوركذ اممف .ةيملع تاحلطصمب وأ ،ةليخد ءامسأب وأ ،ةيثالث وأ ةيئانث لوصأب اهطبر ءاعداك ،ةيظفللا يحاونلاب مهسفنأ اولغش مهنكل ،ةيعابرلا لاعفألا نيثحابلا نم ريثك سرد دقو  .اهديلوت نكمي يتلا ظافلألا نم ريبكلا ددعلا روصت نكمي اذهو .تاقتشمو رداصم نم اهب طبتري ام دوجو ةرورضلاب ينعي لاعفألا هذه دوجوو ٤٩١٤٠٠ = ٢٥×٢٦×٢٧×٢٨ :وحنلا ىلع ،ةدحاو ةغيص يف فرحلا رركي الأ رابتعا ىلع ،اهددع بسحي لاعفألا نم فولألا تائم ديلوت نكمي ًالثم 
 " تفرع سيطانغملا ّص اوخ َتفرع نأ دعبف ،هتّيصاخ نم ّقتشا امنإو ً،ةرشابم سيطانغملا نم ّقتشي مل هنإ هيف لاقي ًالثم "طنغم"
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 مأ ةيبرعلا ةئيبلا يف دجو ءاوس ،هنع ريبعتلاب ليفك يقاقتشالا يظفللا لااف ةقحال روصعو ةيلات ةنمزأ يف الإ هوفرعي مل امو ،ردصملاب ظفللا اذه يمسو ،هنع ربعي اًظفل هل اوعضو ،تانئاكلا لاعفأو ةعيبطلا رهاوظو ءايشألا صئاصخ نم ،هوظحالو برعلا هفرع امف .اهنم لاعفألا قاقتشا مث نمو ،ًالوأ رداصملا عضو يف ةغللا ةنس يه هذه  .قطنلا رسع روص نم ةنيعم ةروص نع ربعي يذلا " ةأتأتلا" ىنعم نم ّقتشا ًالثم " أتأت " :لعفلا نإ يأ ،ةعيبطلا يف تاوصألا ةاكاحم نم تأشن اهنإ ليق يتلا وأ ،ةليخد ءامسأ ىلإ اهدوجو ِبِسِن يتلا لاعفألا عيمج يف لاقي اذكهو .لعفلا ّقتشا هنمو ،سيطانغملا ةفص ندعملا باسكإ نع ربعملا ردصملا يهو "ةطنغملا
  :اهنمو ،تافاشتكالاو مولعلا تالاجمب طبترم اهمظعم ،ةريثك تالالدو ن اعم نع ريبعتلل ّتفِّظُو رضاحلا يوغللا عقاولا يف ةيعابرلا لاعفألاو  .ليختلاو ساوحلا تايطعم ديرجتب موقي نأ دعب ،لقعلا ازتخي ناعم نع ربعت يتلا رداصملا نم قاقتشالاب كلذو ،ةيثالثلا اهاوخأ تأشن امك تأشن اهنإ لوقلاب كلذ نم ىفتكي نأو ،يظفللا اهنيوكت نع ال ،اهفئاظوو ةيعابرلا لاعفألا ةلالد نع ثيدحلا ىلَوَألاف يف تائيب ريغ ةيبرع. )٣٨( 

  .ءيشلا نيولت يهو ةيلصألا ةلالدلا ىلإ درت ةفيظولا هذهو  ... جرتنو نبركَو تربك :هنمو ،نيجسكألا عم اهلع اف اذإ اهدسكأو ،نيجوردهلا عم اهلعاف يأ ،ةداملا جرده :لثم ةيئايميكلا تالعافتلا نع ريبعتلا -1

  .ءيشلا كيرحت يهو ةيلصألا ةلالدلا ىلإ درت ةفيظولا هذهو ... برهكو نفلت :لثم ،ةثيدحلا تاعرتخملا لامعتسا نع ريبعتلا -2

  ... كلعصتو نبهرت :لثم كولس نع ريبعتلا -3

  ... كرمأتو سنرفت :لثم باستنالا نع ريبعتلا -4

  .... قطقطو شخشخ و سبسب :لثم تاوصألا نع ريبعتلا -5

  ...لدمح و َلمسب :لثم ةيكحم ةلمج نع ريبعتلا -6

 .للمشو بابلجلا هَسَبَْلأ يأ ،ةببلجك ،ََللَْعف -7

 .بروجلا هسبلأ يأ ،هبروجك ،لعوف -8

 .عرسأ يأ ،هتيشم يف كوهرك ،َلَوَْعف -9

 .باودلا حلصأ يأ َرَطَيبك ،ََلعَْيف -10

 .هفايرش عطق يأ ،عرزلا ََفيَْرثك ،ََليَْعف   -11
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 .هرهظ ىلع ىقلتسا اذإ ،ىقلسك ،َىلَْعف -12

ُّقصلملا يعدلا :وه نذإ قحلملاف ،اضعب مهضعب كردأ اذإ موقلا قحالت :لاقيو ،هيلإ لوصولاو ءيشلا كاردإ ىنعمب يتأيو ،هايإ هتعبتأ اذإ ،دومحمب اديز تقحلأ :لاقي ،عابتإلا :يه يناعم ةدع اهب داريو ةغللا يف قاحلإلا ةملك يتأت                                                          العربي الصرف في اإللحاق معنى .ةوسنلقلا هسبلأ يأ ،هسنلقك ،َلَنَْعف -7  .بلقو لالعإو ةحص نم قحلملا يف اهنايرجو هب قحلملل ةتباثلا ماكحألا توبث ينعتف ةاواسملا امأ ،فرحألا ددعو تانكسلاو تاكرحلا قافتا يف نوكي نزاوتلاف .اهل ةيواسمو ةنزاوم اهلعجو ،اهلوصأ ىلع رثكأ وأ فرح ةدايزب كلذو افورح اهنم رثكأ ىرخأ ةملك ىلإ ةملك عابتا هنأ امك ،
 ريغ نم ظفللا صخي ءيش وهف ... ريغ ال ظفللا عابتا الإ هنم ضرغلا سيل قاحلإلل ديز ام نإ" :شيعي نبا لوقي عمص لعفلا اهيدؤي نأ نكمي ال تالاجم يف هولمعتساو ،قاحلإلا ةدايز قيرط نع دجو عموص لعفلاف ،هنذأ تَرُغص هانعمو عمص :لعفلا بناج ىلإ اهيدعت نود ةيبرعلا غيص نمض لاعفأو ءامسأ نم ةفلتخم تاملك جاتنإ نكميو قاحلإلا ضرغل فرحألا ضعب ةدايز ةطساوب اهتاملك عيونتو اهظافلأ ةيمنتو ةيبرعلا ةغللا تادرفم ريثكت لئاسو دحأ قاحلإلا دعي                                                                     اإللحاق من الغرض 
 نأ ثدحي ىنعم." ()

Self-Assessment Test: 

 .الماك درجملا يعابرلا لعفلا فيرعت ركذا •

 .اعيمج يعابرلا تاقحلم ركذا •

 يبرعلا فرصلا يف قاحلإلا ىنعم حرشا •

 قاحلإلا نم ضرغلا ىلإ رشأ -4

 
4.0  CONCLUSION 

 عون نم ىلوألا همالو هؤاف نكت مل ام وهو ،فعضم ريغ يناثلاو .رخآ عون نم ةيناثلا همالو هنيعو ،دحاو عون نم ىلوألا همالو هؤاف ناك ام وهو :فعضم لوألا ناعون دّرجملاو .ةكرحتم فرحأ ةعبرأ عامتجال ابنجت كلذو ،انكاس امئاد نوكت درجملا يعابرلا نيع .ميحرلا نمحرلا هللا مسب :لاق اذإ ،لمسب :لثم تابّكرملا تحن قيرطلا نع نوكي دقو ،ةعبرأ ةيلصألا هفرحأ تناك ام وه دّرجملا يعابرلا لعفلا 
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 :ةيلاتلا جئاتنلا ىلإ لصن ّمدقت اممو .قاحلإلا ضرفل فرحألا ضعب ةدايز ةطساوب اهتاملك عيونتو اهظافلأ ةيمنتو ةيبرعلا ةغللا تادرفم ريثكت هنم ضرغلاو ،اهل ةيواسمو ةنزاوم اهلعجو ،اهلوصأ ىلع رثكأ وأ فرح ةدايزب كلذو افورح اهنم رثكأ ىرخأ ةملك ىلإ ةملك عابتا قاحلإلاو ،عبس تاقحلمو دحاو نزو هلو .جرحدي -جرحد :وحن رخآ عون نم ةيناثلا همالو هنيعو ،دحاو

َّتَّقتشا لصأ ةيثالثلا لاعفألا نأ ىلع اليلد ضهني ال ةيثالثلاو ةيعابرلا لاعفألا نيب فورحلا يف هباشتلا دوجو نأو ،ةيثالثلا لاعفألا نم اًذوخأم سيلو ،هتاذب مئاق عون ةيعابرلا لاعفألا -1    .ةيعابرلا لاعفألا هنم 

   .درجملا يعابرلاب اريدقت وأ ةقيقح ةطبترمف ةديزملا لاعفألل ةيساسألا ةلالدلا امأ ،ةعواطملا ىنعم الإ ديفت ال ةيعابرلا لاعفألا يف تادايزلا نأل كلذو ،ةديزملا ةيعابرلا ةينبألا لصأ وه للعفَ درجملا يعابرلا ءانبلا -2

  .يوغللا عقاولا همعدي ال يذلا ضارتفالا دح ودعي الو ،هيلع ليلد ال ةيعابرلاف ةيثالثلا ىلإ ةيئانثلا وأ ةيداحألا ةينبلا نم تروطت لاعفألا نأب لوقلا -3

  .هتقيقح تابثإل يفكت ال لوقلا اذه باحصأ اهب ءاج يتلا ةلثمألا نأو ،هب ميلستلا نكمي ال ةيعابرلا لاعفألا لصأ يه ةيثالثلا لاعفألا نأب لوقلا -4

  .ةيلالدلاو ةيونعملا قورفلا اولهاجتو ،فورحلا يف كارتشالاو ،ةيظفللا يحاونلاب اورثأت ةيعابرلا لاعفألل لصأ ةيثالثلا لاعفألا نأ ىلإ اوبهذ نيذلا نيثحابلا مظعم -5

  .ص اوخو تالعافت نم اهب لصتي امو رصعلا اذه يف تفرع يتلا ةديدجلا رصانعلاو ،ةعساولا ةيملعلا تافاشتكالاو ،اهلامعتساو مولعلا تازجنم نع ريبعتلل ثيدحلا رصعلا يف ةيعابرلا لاعفألا لامعتسا عستا -6

  .ةيملعلا تازجنملاو تافاشتكالا نع ريبعتلاو ،تاحلطصملا لاجم يف ءاملعلاو نوثحابلا اهنم ديفتسي نأ نكمي ،ةمخض ةيوغل ةريخذ ةيعابرلا لاعفألا •
 
 

5.0  SUMMARY 
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 .العربية المفردات تكثير غرضه اإللحاق تسّمى منه الكلمات بناء ووسيلة تخصه معاني المجّرد وللرباعي .سبع وملحقاته واحد وزن وله المضاعف وغير المضاعف إلى ينقسم أنه علمت كما ،أربعة األصلية أحرفه كانت ما وهو المجّرد الرباعي الفعل تعريف الوحدة هذه في درست
 
6.0 TUTOR MARKED ASSIGNMENT 
 

 دّرجملا يعابرلا تاقحلم ركذا1

 ؟دّرجملا ّيعابرلا يناعم يه ام 2

 .قاحلإلا نوكي فيك حرشا -3

 
7.0 REFERENCE/FURTHER READING 
 

 7 :ص ،فرعلا ىذش :يوالمحلا دمحم نب دمحأ -21

22- رصان نيسح يلع :غيصلا ةيثالثلا ةدرجم ةديزمو اقاقتشا ةلالدو،   229: ص ،ه 1409 /م 1989 ةينواعتلا ةعبطم
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UNIT 4  المزيد الرباعي الفعل 
 
CONTENTS 
 
1.0  Introduction 
2.0 Objectives 
3.0 Main Content 
4.0 Conclusion 
5.0 Summary 
6.0 Tutor Marked Assignment 
7.0 Reference/Further Reading 
 

1.0  INTRODUCTION 
 .هسفن عوضوملا يف ةمداقلا تاساردلا ةهجاومل ةيفلخ كيدل نّوكيو يعابرلاب املع كديزيس اذه .تاقحلملا فورح ددعو هتاقحلمو هتينبأ ثيح نم يعابرلا ديزملا سردتس ةدحولا هذه يفو ،هنم ضرغلاو فرصلا يف قاحلإلا ىنعمو هتاقحلمو هنازوأ يناعمو هفيرعت نم ةيادب يعابرلا دّرجملا تسرد ةثلاثلا ةدحولا يف 

 
2.0 OBJECTIVES 
 

 .احيحص يعابرلا ديزملا فيرعت ركذ بلاطلا عيطتسي سردلا ةياهن يف •

 .الماك يعابرلا ديزلا ةينبأ ركذ بلاطلا عيطتسي سردلا ةياهن يف •

 .ديزملا يعابرلا تاقحلم يف لاؤس ّيأ ةباجإ بلاطلا عيطتسي سردلا ةياهن يف •

 .نيفرحو فرحب قحلملا ركذ بلاطلا عيطتسي سردلا ةياهن يف •

3.0 MAIN CONTENT 
 

                                                                          المزيد الفعل تعريف 
 :نامسق وهو ةيلصألا هفورح ىلع رثكأو فرح هيف ديز ام :وه"

ديزم يثالثلا ديزمو يعابرلا." ()، ًاذإ ديزملا يعابرلا وه ام ديز هيف   فرح ةدايزب دسجتي ديزملا لعفلاف ،"ضارغألا نم ضرغل رثكأ وأ فرح ةيلصألا هفرحأ ىلع ديز ام" :هنأب هيوبيس هفرعي كلذكو .ةيلصألا هفورح ىلع رثكأو فرح
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 .فرحأ ةتس ىلإ لصي ةدايزلابو ايعابر وأ ايثالث نوكيو فرحأ ةثالث وأ نيفرح وأ فرح ةدايزب ةلصاح ةجيتن نوكي ديزملا لعفلا نأب اورقأ نويفرصلا اذإف .دئاز فرحلا اذهّ دعي دحاو فرح ةملكلا لوصأ ددع ىلع ديز اذإ هنأ يأ "امال الو انيع الو ءاف نكي مل ام دئازلاو ،ماللاو نيعلاو ءافلا :لصألا هلوقب ديري امنإ هنأ ملعا" :ينج نبا لوق دسجتي اذه لك نم اقالطناو .ةيفيرصت ةلع ريغل اريدقت وأ اقيقحت طقسي امم اهنم سيل ام ةيلصألا ةملكلا فورح ىلإ فاضي نأكف ،فرحأ ةثالث وأ نيفرح وأ دحاو

                                                                                    
  :ديزملا عاونأ

 .ةروهشملا ةدايزلا فورحب صتخي الو ،لصألا ريركتب نوكي ام -

 :كلوق يف ةعومجملاو ةرشعلا ةدايزلا فورح دحأب نوكيو ،لصألا ريركتب نوكي ال ام -
 اهينومتلأس ()

 .بلطلا ىلع رقفتسإ يف نيسلاو ،كارتشالا ىلع لتاقو براض يف فلألاو ،ةيدعتلا ىلع مركأو ملعأ يف ةزمهلا ةلالدك ،لصألا هيلع لدي ال دئاز ىنعم ىلع ةلالدلل الإ افرح ديزت ال برعلاو .ةيفيرصت ةلعل ال نكلو ،يلوو ملع يفو ،ىلو فلأو ملعا ةزمه طوقسك فيراصتلا ضعب يف هطوقس ةلدألا ىوقأو ،ليلدب الإ فرح ةدايزب مكحي الو .ََللَْعف جرحد نزو يفو َلََعف برض نزو يفف ،اهمالب اهعبار اذكو لوصألا ثلاث نعو ،اهنيعب لوصألا يناث نعو ،اهئافب ةملكلا لوصأ لوأ نع رَّبعي نأ وهو ،يفرصلا نازيملا ةفرعمب الإ لصألا نم دئازلا فرعي الو

 ةينبأ                                                                             
 ،مجنرحي  مجنرحا :وحن نونلاو لصولا ةزمه ةدايزب ،للنعفي للنعفا :نينزو ىلع نوكيف نيفرحب ديزملا امأو .ىلوألا ماللا دعبو ءافلا دعب وأ نيعلا ةهج نم امئاد قحلت ةدايزلاف ،اهلوأ نم ادعاصف ةعبرألا تانب قحلت ال ةدحاولا ةدايزلاف .َللَعَفتي ََللَعَفت هؤانبو ،هلوأ يف ءاتلا تديز ام وهف دحاو فرحب ديزملا امأ .نيفرحو ،دحاو فرحب ديزم :ناعون ىلع وهو ،ىرخأ تادايز اهيلع تديزو ةعبرأ ةيلصألا هفورح تناك ام وهو           ديزملا يعابرلا
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 :هؤانبو ماللا فيعضت عم هلوأ يف ةزمهلا ةدايزبو .عقنرفي  عقنرفاو
 .ذاش لعف وهو؛ عجنلحج : وحن َلَعَْنلَعفو ،لثامم ريغ و قحلم ريغ يثالثلا ديزم نم ءانبلا اذه نأ نايح وبأ يوريو ، زّمرجاو ، شّمرجاو ، سّمرخا :وحن، َلَّلَعْفا: امه ناءانب ديزملا يعابرلا ىلع ديزف ،ةغللا لهأ نع اهولقن يعابرلا ديزمب اهوقحلأ ةريثك ةينبأ نييفرصلا ضعب داز دقو ،اثيدح ةلمعتسم ريغو اميدق برعلا مالك يف دورولا ةليلق ديزملا يعابرلا لعفلا ةينبأ نأ ظحالملاو ّللعفا ّللعفي، وحن :ّرعشقا ّرعشقي، َّنأمطاو ّنئمطي )ُ◌ 

 :ناعون وهو قاحلإلا ضرفل رثكأ وأ نافرح هيف ديز يثالث لعف لك وهو                                                                المزيد الرباعي ملحقات 

 . ترفعت : وحن " تلعفت"و ،أيهرت :وحن "ليعفت" ةينبألا هذه ىلع تديزو . نطيشتي– نطيشت: وحن: لعيفت .كوهرتي–كوهرتو ، كوهستي–كوهست : وحن:لوعفت ىسلقتي–ىسلقتو، ىبعجتي -ىبعجت :وحن :ىلعفت .عردمتي -عردمتو ،نسكمتي نكسمت :وحن : لعفمت .للمشتي– للمشتو ،ببلجتي -ببلجت : وحن :للعفت :ةينبأ ةدع هلو :دحاو فرحب ديزملا يعابرلاب قحلملا 1-

ََّلأَوْكِاو ،دعترا يأ خرفلا َّدَهَوْكِا :اولاق "َّلَعَوْفِا" هدعب ءاج نم ركذ دقو ،هتاقحلمب ءانب هيوبيس ركذي مل "ََّلَلعفا"ب قحلم . ىقنلسي–ىقنلسا :وحن "ىِلَْنعَْفي-َىلْنَعْفِا ".سسنعقي-سسنعقا :وحن ،ُلِلْنَعَْفي -َلَلَنعفإ :يه ةينباو "َلَلنَعفا" ب قحلم :نيعون ىلع وهو :نيفرحب ديزملا يعابرلاب قحلملا 2- "و ،رصق يأ لجرلا   نود يثالثلل يقابلاو نينثالا ثلاث للعف ناك ام َّالإو للنعفاو للعفت الإ يعابرلا نم دزي ملو يلاوتلا ىلع نوسمخو ىدحإ لاعفألا نم ديزملا ةينبأ :مهضعب لوق ىنعم اذهو يثالثلا ديزم نم يقابلاو يعابرلا ديزم نم طقف اهنم ةثالث ،نوسمخو ىدحإ يه ديزملا لعفلا ةينبأ نأ ثيح يناعملا لكل ةينبأ اوعضو كلذل ةدايزلا فورح ديدحت لوح ريبك فالتخا يف اوعقو نويفرصلاف ةديزملا لاعفألا ةينبأ فالتخالً ارظنو .ضضيبا :وحن فعاضملا يف ردان "ََّلَلعْفِا
 نيبم ()
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Self-Assessment Test: 
 .احيحص يعابرلا ديزملا فيرعت ركذا •

 .الماك يعابرلا ديزملا ةينبأ ركذا •

 .نيفرحو فرحب يعابرلا ديزملاب قحلملا نازوأ ركذا •

 
4.0  CONCLUSION 
ََّللَعْفاو ََللْنَعْفِا ََللَْعَفت :يهز نازوأ ةثالث ديزملا يعابرللو "ََللَْعف"وهو دحاو نزو درجملا يعابرلل .َبَبلََجت ََبلَج :لثم لوصألا يثالثلا يف رثكأف نيفرح ةدايزب يعابرلا ديزملاب قحلملا نوكيو ،جرحدتو جرحد :لثم ةيعابرلا لوصألا يف نيفرح وأ فرح ةدايزب نوكي يعابرلا ديزملا   .ىقنلسا :وحن َىلْنَعْفِاو سسنعقا :وحن َلَلَنعفإ :امهو نانزو نيفرحب ديزملا يعابرلاب قحلملل .ترفعت : وحن " تلعفت"و ،أيهرت :وحن "ليعفت"و ،نطيشت: وحن: لعيفت و ،كوهست : وحن:لوعفت و ،ىبعجت :وحن :ىلعفت و ،نكسمت :وحن : لعفمت و ،ببلجت : وحن :للعفت :يهو نازوأ ةعبس دحاو فرحب يعابرلا ديزملاب قحلملل .

 
5.0 SUMMARY 
 

 .نيفرحلاب ديزملا يعابرلاب قحلملاو دحاو فرحب ديزملا يعابرلاب قحلملا :ناعون يعابرلا قحلملاو .ّرعشقي ّرعشقا :وحن ،ّللعفي ّللعفا :هؤانبو ماللا فيعضت عم هلوأ يف ةزمهلا ةدايزبو ،مجنرحي مجنرحا :وحن نونلاو لصولا ةزمه ةدايزب ،للنعفي للنعفا :نينزو ىلع نوكيف نيفرحب ديزملا امأو ،لَلَعَفتي ََللَعَفت هؤانبو ،هلوأ يف ءاتلا تديز ام وهف دحاو فرحب ديزملا امأ .نيفرحو ،دحاو فرحب ديزم :ناعون يعابرلا ديزملا .ةلالد ةدايز ّلكلو ،فرحأ ةتس ىلإ ةدايزلاب لعفلا لصيو ،ةيلصألا هفورح ىلع رثكأو فرح هيف ديز ام وه يعابرلا ديزملا

6.0 TUTOR MARKED ASSIGNMENT 
 

 ؟ةعبرألا تانب يف ابلاغ ةدايزلا عقت نيأ-1

 ؟يعابرلا ديزلاب قحلملا قتُشي نيأ نم-2

 ؟يعابرلا ديزملا ّقتُشي نيأ نم -3
 

 

7.0 REFERENCE/FURTHER READING 
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 ،فرصلا نف يف فرعلا ذش :يوالمحلا دمحا نب دمحم نب دمحأ -1
 7 ص ،1 ج فصنملا :ىنج نباو ،73 ص

 51 ص ،م 2003 -ه 1424 1 ط، ةرحلا حاشو :خيشلا نبا ظوفحم دمحمو 78\77:ص ،يبرعلا باتكلا راد ،لافقألا حتف :مريون لالع رظني -2

 40. 1 ص، هيوبيس باتك يف فرصلا ةينبأ : يثيدحلا ةجيدخ -3

 .52:ص ،1 ط ،ةرحلا حاشو :نيمألا دلو دومحم دمحم -4
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MODULE 2 الرباعي الفعل 
 
Unit 1  الرباعي الفعل أصل   
Unit 2   (1) المتأخرين عند الرباعي الفعل أصل  
Unit 3   (2) المتأخرين عند الرباعي الفعل أصل  
Unit 4  الرباعي نشوء طريقة في اللغويين آراء مناقشة  
 
 
UNIT 1 الرباعي الفعل أصل   
 
CONTENTS 
 
1.0  Introduction 
2.0  Objectives 
3.0  Main content 
4.0  Conclusion 
5.0  Summary 
6.0  Tutor Marked Assignment 
7.0  Reference/Further Reading 
 

1.0 INTRODUCTION 
ُّرلا رذجلا ةأشن  َّنأ ىأر نم دنع فِّرصتملا برعلا مالك لوصأ دحأ وهف ،نيمِّدقتملا دنع فالخ عضوم يعاب َّمإ روذجلا  ثلا تانب ريغ نم ٌبرض مهدنع وهف ،نويرصبلا مهو ،ةَّيسامخ وأ ،ةَّيعابر وأ ،ةَّيثالث نوكت نأ ا تبلا ةدايز الف ،ةثالَّ َّوعملا هيلعو ،راشتنالاو رارمتسالا هل بتُك يذَّلاو ،خيراَّتلا ِّرم ىلع روهشملاو دئاَّسلا بهذملا وه اذهو ،اهوحنو ،(مَهْرِد)و (َرفْعَج) وحن يف ةَّ تلاو قاقتشالا يف ل  :ٌةسمخ ةلمعتسملا هنازوأو  .فيرصَّ

 (لَشَْهن)و (َرفْعَج) وحن (َللَْعف) 1-

 (ُمنُْرت)و (ُنثُْرب) وحن (ُللُْعف) 2-

 .ليَِلق وهو (مِخْمِخ) و (جِرْبِز) وحن (لِلْعِف)3-

 .) عَرْجِه)و (َمعْلِق) وحن (َللْعِف) 4-

ٌ ةديزم اهَّنأ مهضعب ىأرف ،اهوحنو (لَسْنَع)و (عَزْجِهو) (عَلْبِه)و (عَرْجِه) :وحن ،ةدَّدحُم ةَّيعابر ٍروذج ةعضب يف الإ نوُّيرصبلا فلتخي ملو (رْطَمِق)و (رَْطبِس):مهلَْوق لثم كلذو ةّصاخ تْعَّنلا يِف ٍفعاضم ريغ (ٌّلَعِف5- ( ثلا نم ِ ّيثالُّ َّرجم ال ٌ ةليلق ٌروذج يهو ،ةد  قرخت ال
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َّمأ .عامجإلا َّنأ ىلإ اوبهذف نويفوكلا ا ُّلكف ،ٌةثالث لوصألا ةياهن  ُّرلاف ٌ،ةدايز هيَِفف ٍفرحأ ةثالث ىلع داز ام  ٌ ديزم يسامخلاو ،فرحب يثالُّثلا نمٌ ديزم يعاب  نزوب اذه مهلوق ىلع نويفوكلا َّجتحاو .نيفرحب
َّنأ مِلُع دقو نولوقي .لَّلََعف (لَجَْرفَس) نزوو ،َللَْعف (َرفْعَج) َّنأب مِلَُعف ٌ،ةدحاو ٌمالو ٌنيعو ٌءاف امهلاثِم  َّاللا َىدْحِإ  َّلدف ،ناتدئاز لجَْرفَس نزو يف ناماللاو ٌ،ةدئاز َرفْعَج نزو يف نيم َّنأ ىلع  ً ادئازً افرح َرفْعَج يف  َّنأو ،نيريخألا هيفرح نم َّنأ نوقفتم نيرخأتملا عيمج ناك نإو ،ىتش براشم ىلإ هئوشن ةقيرطو رذجلا اذهل مهتشقانم ترثكو ،تددعتو هيف مهلاوقأ تعونتف نيرخأتملا ىلإ فالخلا اذه َّدتما دقو .نيدئاز نيفرح لَجَْرفَس يف   .ةيضقلا يف ةمهاسملاو ليلحتلل ةيفاكلا تامولعملاب كدّوزتو باعيتسالا دعب ةدقانلا ةريصبلا كبسكتو ،سردلا اذه يف حَرُطت يهو ةلأسملا باعيتسا يف بلاطلا اهيأ كدعاستس ةرانإلا نم ةلاجعلا هذهف .يثالثلا اذه نم هروطت ةقيرط يف نمكي فالتخالا نكلو ،هل لصأ يثالثلا 

 

2.0 OBJECTIVES 
 

 .ةدايزلاو ةلاصألا ثيح نم يعابرلا ةيضق يف نييفوكلاو نييرصبلا بهذم نيب زيمي نأ بلاطلا عيطتسي سردلا ةياهن يف •

 .يعابرلا ةنز يف مهريغو نييفوكلا لاوقأ صّخلي نأ بلاطلا عيطتسي سردلا ةياهن يف •

 .نييرصبلا دنع يعابرلا نازوأ ركذي نأ بلاطلا عيطتسي سردلا ةياهن يف •

3.0 MAIN CONTENT 
 ناك ءاوس (َللَْعف) هنزو نوكي فعضملا يعابرلا نأ نويرصبلا ىري  األول القول 

امسا ()، امأ نويفوكلا نوريف هَّنأ يثالث ؛ديزم نأل ىهتنم  ًالعف وأ ً
 :يه ،لاوقأ ةثالث هتنز يف مهريغ نعو مهنع لُقن دقو ،ةثالث مهدنع لوصألا

 برطق لوق وهو ... َلفَْعف هنزو نأ نييفوكلاو نييرصبلا نم هعبات نمو ليلخلا ىلإ يزُعو" :يطويسلا لوقي .نييرصبلا نم هعبت نمو ليلخلاو نييفوكلل يأرلا اذه بُسن دقو ،(َلفْعف) نزو ىلع هنأ -لوألا
جاجزلاو نباو ناسيك يف دحأ هيلوق"(  )، هبسنو يضرلا ىلإ ءارفلا يف 
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ً ايئانث هنودعي مهَّنأ عونلا اذه لثم يف برقألا ّلعلو ،دئازلا وه ثلاثلاف ،(لازلَز) :وحن سيلو" :هلوق ً ارركم َّنأ ِةياكحلا ىَرت الأ .هفعاضي هنأل ؛يئانثلا ىلإ بسنيو ... ّلتعملاو حيحصلا نم ءاج ام عيمج فورحلا فيلأت نم هيف زوجيف ،ُبََرعلا ُهنسحتسي ٌءانب كلذو ،هردص َيفْرَح لثم هزجع افرح ناك ام ... فعاضملاو" :ليلخلا لوق نم ذوخأم وهو ،فعضملا يعابرلا هيلع قلطيو َّجَّللا َلَصْلَص :لوقيف ماجللا ةلصلَص يكَحي يكاحلا  َّرم فِّفَُخي ،َّلَص :لاق ءاش نإو ،ما  ْلَص :لوقيف كلذ نم رثكأ وأ نيترم اهداعأ ءاش ْنإو ،اهب ءافتكا ة
 ْلَص َصْل، فّلكتي نم كلذ ام ادب هل"()

 
 لوقلا يناثلا 

 لصأف ،ٍلقن يف (لَّعف) هنزو نأ نييفوكلا ضعبو هباحصأو هيوبيس نعو" :لوقي ذإ نييفوكلا ضعبو هيوبيس ىلإ نايح وبأ هازع نيح يفيناثلا- هَّنأ ىلع ةنز )لََّعف(، بسنو اذه يأرلا نبا ينج نييفوكلل ()، 
ً افرح اولدبأف ؛لاثمألل تلقثتسا ،بَّبَر :(بَرْبَر)  .لوألا سنج نم

ثَح"()  نعو ءاّرفلا نالوق :امهدحأ) :َعفَْعف(، يناثلاو) :لََّعف (َثَْحثَح، َثَّ
َّزلا :وحن مسالاف ،ةفصلا يف مسالا يف نوكيو .ةدايز ُتَْددَر :وحن ةثالثلا تانب فعاضم يف سيل هنأ امك ،دئاوز هفورح يف سيلو ،نيلوألا ةلزنمب هنم نارخآلا نافرحلا نوكي يذلا ةعبرألا تانب نم فعاضملا الإ (نالَْعف) لاثم ىلع مالكلا يف ملعن الو" :هلوق يف كلذو ،اهعيمج يعابرلا فرحأ ةلاصأب لئاقلا روهشملا نييرصبلا بهذم قفاوي هيوبيس بهذم نأ ىلع ّلدي ام هيف دِجُو لب ؛هيلإ بسن ام هيف دجوي مل هيوبيس باتك ىلإ عوجرلابو  َّرلاو ،راجرَجلاو ،ثاجثَجلاو ،لازل  ،قاحقَحلاو ،ثاحثَحلا :وحن ةفصلاو ،هادهَّدلاو ،مارم

 لاصلَّصلاو، ساطَسقلاو "...()

 هلوق يف (لاصلص) ةملك نع هثيدح نيح ءارفلا نع ءاج ام كلذ نم ،مهبتك ضعب يف مهنع درو ام كلذ ديؤي ،مهعبت نمو نييفوكلل تباث يأرلا اذه نأ ودبيو .درجتلا يف يثالثلا فعضمب هديرجت يف ههبشو ،دّرجم يعابرلا فعضم نأ ىلع حضاو صن هيوبيس مالكف
َّخَفلاَك﴾ ()، ثيح لاق" :وهو نيط  َّرك :نوديري ،َلجرلا تركرك :لاقيف فيعضتلا يف ماللا ددرت برعلاو .َرَصْرَصو ،قالغإلا دنع بابلا ّرَص :لاقي امك لصلص :لاقيف ،ّلص :هب نوديري ،ٍنِتْنُم لاصلص نم :لاقيو ،ُراَّخفلا ُلِصْلَُصي امك َلَصْلَصف ،لمرب طلُخىلاعت :﴿قَلَخَ  َناَسنْإلا نِم ٍلاَصلَص ِرا  تعمسو .ُهتْبَّبَك :نوديري ،ُهتْبَكْبَكو .ُُهتْر



ARA 312                  ARABIC GRAMMAR III 
 

43 

 اولعف امنإو ؛ةشاشبلا نم يب سبشبف انالف تيتأ :لوقي برعلا ضعب
 كلذ ةيهارك عامتجا ةثالث فرحأ نم سنج دحاو "()

 ،رركملا لعفلا يف اولعف كلذكو ،هنيعو هؤاف ترركت ،(َعفَْعف) هنزو :نييوحنلا نم ريثكو ءارفلا لاقو" :عاطقلا نبا لاق .نييفوكلاو نييرصبلا نم امهعبت نمو ءارفلاو ليلخلا ىلإ نزولا اذه بُسن دقو ،(َعفَْعف) نزو ىلع نوكي نأ  ثلاثلا لوقلا  
 (رصرص) :وحن نوكي نأ هراكنإ ءارفلا نع يرمتنشلا ملعألا لقن دقفوحن :ََمتَْمت رَبَْربو" .(  )ريغ نأ ةبسن اذه يأرلا ءارفلل ريغ ملسم هب، 
َّزلا :وحن ،ريثك اهيف (لالَْعف)ف فيعضتلا تاوذ امأف .علظ يأ ،لاعْزَخ اهب ةقان :لاُقي ،دحاو فرح الإ فيعضتلا تاوذ نم نكي مل اذإ ءافلا حوتفم (لالْعف) مالكلا يف سيلو :ءارفلا لاق" :لوقي ذإ ءارفلا ءارآ دحأ ىلع كلذ يف ادمتعم ،لَزْلَز :وحن (َللْعفَ◌) ىلع هتنز نوكت فّعضملا يعابرلا نأ نوري نيذلا نييرصبلا بهذم ةلأسملاىلع ةنز )َعفْعف(، هلوقب " :() امأ نبا تيكسلا دقف بهذ يف هذه   وحن ،ردصم وهف هترسك اذإو ،مسا وهف هتحتف اذإ ،ههابشأو لاقْلَقلاو ،لازْل

 كلوق :هتلَزْلَز الاَزْلِز اديدش، ُهتَْلقْلَقو الَاقْلِق اديدش ()

 

SELF-ASSESSMENT TEST 

 .ةدايزلاو ةلاصألا ثيح نم يعابرلا ةيضق يف نييفوكلاو نييرصبلا بهذم نيب زِّيَم •

 .يعابرلا ةنز يف مهريغو نييفوكلا لاوقأ صِّخل •

 .نييرصبلا دنع يعابرلا نازوأ رُكُذا •

 .نييفوكلا دنع يعابرلا نازوأ رُكُذا •
 
 

4.0 CONCLUSION 
َّركم ايئانث ُّدُعي لفعف نزو ّنأ احيحص سيل   تركرك :لاقيف) وهو هل َبِرُض يذلا لاثملا عم مجسني ال (فيعضتلا يف ماللا ددرت برعلاو) وهو ءاّرفلا ىلإ بوسنملا لوقلا اذه .بسحف نوزوملا يف دئاز فرح ىلع ةلالدلل نيعلا دعب ءافلا اولعج مهنأ باوصلاو ،(فعضملا يعابرلا هيلع قلطيوً ارركمً ايئانث هنودعي مهَّنأ عونلا اذه لثم يف برقألا ّلعلو) مهلوق وهو سردلا يف رُِكذ امك افعاضم ايعابر وأ ار
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َّرك :نوديري ،َلجرلا  ريخألا لاثملا نأ ىرت الأ .(ادّرجم ّايثالث هتببكو هتررك) :لاُقي نأ بسانملا امّنإو (.ُهتْبَّبَك :نوديري ،ُهتْبَكْبَكو .ُُهتْر
 .شّشب هلعف يذلا شيشبتلا نم سيلو (ةشاشبلا نم يب سبشبف انالف تيتأ)

5.0 SUMMARY 
ً العف ناك ءاوس (َللَْعف) هنزو نوكي فعضملا يعابرلا نأ نويرصبلا ىري   .(ََعفَْعف) وأ (لََّعف) ةنز ىلع وأ ،(َلفْعف) نزو ىلع هنأ :يه ،لاوقأ ةثالث هتنز يف مهريغ نعو مهنع لُقن دقو ،ةثالث مهدنع لوصألا ىهتنم نأل ؛ديزم يثالث هَّنأ نوريف نويفوكلا امأ ً،امسا وأ
 
 

6.0 TUTOR MARKED ASSIGNMENT 
 

 ؟(لفعف) نزو يف يطويسلا لاق اذام -1

 ؟كيأر بسح مالكلا اذه يف ّةلعلا ام (،فعضملا يعابرلا هيلع قلطيوً ارركمً ايئانث هنودعي مهَّنأ عونلا اذه لثم يف برقألا ّلعلو) -2

 ؟كيأر بسح مالكلا اذه يف ّةلعلا ام (فيعضتلا يف ماللا ددرت برعلاو) -3

 ؟(َبَّبَر) وه (َبَرْبَر) لصأ نأ هيوبيس ىلإ بُسن ام حيحص له-4
 
 

7.0  REFERENCE/FURTHER READING 
 

 .م1975 ،توريب -ةيملعلا بتكلا راد ،ديمحلا دبع نيدلا يحم دمحم ،فازفزلا دمحم ،نسحلا رون دمحم :قيقحت ،يذابارتسالا يضرلل ،بجاحلا نبا ةيفاش حرش -1

 .م1988 ،1ط ،توريب – ةيملعلا بتكلا راد ،روصنم يلع داؤف :قيقحت ،يطويسلا نيدلا لالجل ،رهزملا -2

 .م1985 ،1ط ،قشمد –ملقلا راد ،يوادنه نسح :قيقحت ،ينج نبال ،بارعإلا ةعانص رس -3

 .م1998 ،1ط ،ةرهاقلا-يجناخلا ةبتكم ،باوتلا دبع ناضمر ،دمحم نامثع بجر :قيقحت ،يسلدنألا نايح يبأل ،برضلا فاشترا -4

 .م1998 ،3ط ،ةرهاقلا -يجناخلا ةبتكم ،نوراه مالسلا دبع :قيقحت ،هيوبيسل ،باتكلا -5
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 .توريب -رورسلا راد ،نيرخآو ،راجنلا دمحم :قيقحت ،ءارفلا ءايركز يبأل ،نآرقلا يناعم -6

 .م 1999 ،ةرهاقلا – ةيموقلا قئاثولاو بتكلا راد ،ميادلا دبع دمحم دمحأ .د :قيقحت ،رداصملاو لاعفألاو ءامسألا ةينبأ -7

 ،برغملا -ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو ،بيبحلب ديشر /ذاتسألا :قيقحت ،يرمتنشلا ملعألل هيوبيس باتك ريسفت يف تكنلا -8
 .م1999
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UNIT 2  (1) المتأخرين عند الرباعي الفعل أصل  
 
CONTENTS 
 
1.0 Introduction 
2.0 Objectives 
3.0 Main content 
4.0  Conclusion 
5.0  Summary 
6.0 Tutor Marked Assignment 
7.0  Reference/Further Reading 

 

1.0 INTRODUCTION 
َّنإ ؟يعابرلا رذجلا أشن فيك :لاؤسلا نع ةباجإلا ىلإ سردلا اذه ىعسي ،راصتخالابو .هنزوو هئوشن ثيح نم يعابرلا لعفلا لصأ يف ءاملعلا نم نيرخأتملا ءارآ ىلع فرعتتس ةيناثلا ةدحولا هذه يفو ،يعابرلا رذجلا يف نييفوكلاو نييرصبلا بهذم نع ىلوألا ةدحولا يف بلاطلا اهيأ تسرد   .يريرهو داوج ىفطصمو لماك دارمو ليئافرو سيلف يرنهو ناديز يجرج نم لك ءارآ درسب ةدحولا هذه يف أدبنو .اهنيب حيجرتلا مث ،اهفصوو اهليلحت مث نمو ً،الوأ ناكمإلا ردق نيرخأتملا لاوقأ عمج لالخ نم ،لؤاستلا اذه ىلع ةباجإلا لواحنف .(ةيعابرلا روذجلا) ةيبرعلا يف ملكلا ماسقأ دحأ ءوشنو نيوكت ةقيرط ىلع ةباجإ رفوتت ال ذإ ةلكشملا نمكت انهو .مهتاباجإ يف ريبك فالتخا لظ يف هليلغ يفشي ام نيرخأتملا نييوغللا مالك يف دجي نل لؤاستلا اذه ىلع ةباجإ ىلع لوصحلا لواحي يذلا يوغللا 
 
 

2.0 OBJECTIVES 
 

 .سيلف يرنهو ناديز ىجرج يأر نيب قّرفي نأ بلاطلا عيطتسي سردلا ةياهن يف -1

 .لماك دارمو يعوسيلا ةلخن ليئافر يأر نيب قافتالا هجوأ ىلإ ريشي نأ بلاطلا عيطتسي سردلا ةياهن يف -2

 .يديره دمحأو داوج ىفطصم يأر صّخلي نأ بلاطلا عيطتسي سردلا ةياهن يف -3
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3.0 MAIN CONTENT 
ِّدقتملا فالخّ دتما  فليس وهنري زيدان جرجي رأي  ِّدعتم ٌلاوقأ مهل تناك دقف ،نوَثدحملاف ،نيرخأتملا ىلإ يعابرلا لصأ يف نيم تا دقو ،هتأشن يفٌ ةد  .نييفوكلا يأر نع نوجرَْخي ال بلاغلا يف اوناك نإو ،ةنراقملا ةيماَّسلا تاسارِّدلا ىلع مهدامتعال ً؛اديدج اهاّجتا مهيديأ ىلع هتسارد تهجَّ

َّوأف :ناديز يجرج يأر ثلا نع هثيدح ءانثأ لوقلا ىلإ بهذ يذلا قايدِّشلا سراف نب دمحأ ،كلذ يف ٌيأر هل ناك نم ل َّنأ تاَّيئانُّ ُّرلا ضعب   اهَّنأ يدنعو" :(َرتَْحبلا) يف هلوق يف كلذو ،نيرذج نم تحَّنلا قيرط نع تءاج تايعاب
 نم بحلا َْتبلاور"()

َّنأ ىلإ ناديز يِجْرَج بهذو ُّرلا لعفلا ةأشن   :قرُّطلا هذه ىدحإب نوكي يعاب

 .اهوحنو (ََطقَْطق)و (ََلبْلبَ◌)و (ََببْلَج)وحن ،رثكأ وأ ٍفرح ةفعاضم-1

ثلا رذجلا يف ٍفرح ماحقإ -2 ٍ عضومِ ّيأ يف يتأت ةدايِّزلا هذهو ،(ر .ن .م .ل) يه ةديزملا فرحألا نوكت امً ةداعو ،ٌّيئانث هلصأ يذَّلا يثالُّ
َّوألا، يفو طسولا، يفو ريخألا ()  نم عضاوم رذجلا، دقف يتأت يف ل

ُّرلا لعفلا أشني -3 تلا قيرط نع صقاَّنلا يعاب ٍ ّيعابر ٍرذج نم ٌصقان ٌّيعابر ٌرذج اذهب أشنيف ،ظفَّللا يفً اننفت ةملكلا نم ريخألا مسقلا لامهإب كلذو ،ميخرَّ  نم (ىَّنََجت)و ،بََستْحا نم (ىََستْحا) لثم ،رخآ
 بَّنََجت، و)ىَّطََمت (نم طَّطََمت ()

 سيلف يرنه يأر
ُّرلا أشن ٍقرطب اهنم :()  بهذو يرنه سيلف ىلإ َّنأ لعفلا يعاب

َّوألا تماَّصلا راركت قيرط نع 1 ثلا تماَّصلا دعب ل  وحن ،يناَّ
 .تاجهَّللا يف مادختسالاو عويُّشلا ةريثك اهَّنكلو ،ىحصفلا ةغُّللا يف دورولا ةليلق ىري امك ةقيرَّطلا هذهو ،(بَطْرَط)

ُّكُفيو ،(لَّعف) يف فيعضَّتلا ِّكفب ةَّيتوَّصلا ةفلاخملا قيرط نع -2  .حَّطب نم (حَطَْلب)و ،شَّمخ نم (شَمْرَخ)و ،عََّقف نم (َعقَْرف) :وحن ،ةَّيقلحلاو ةينانسألاو ةيوفَّشلا تاوصألابً ةداع 

ثلا لصألا عيسوت 3  .ََبلَخ نم (َسبْلَخ)و ،َعَمَش نم (لَعْمَش) وحن ،ٍفرح ةفاضإب يثالُّ
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َّوألا تماَّصلا دعب ٍءاي وأ ٍواو لاخدإ 4 ثلا رذجلا نم ل  وحن ،يثالُّ
 .بََسن نم (َبَسَين)و ،ََلقَش نم (َلقْوَش)

 .راَمْسِم نم (رَمْسَم)و ،ناَرْطِق نم (نَرَْطق)و ،ذيِمْلِت نم َ(ذَمَْلت) وحن ٍ،ّيمسا ٍلصأ نع أشن 5

ثلا رصنعلا راركت قيرط نع -6 َّفَز) نم (َفَزْفَز) وحن ،يئانُّ َّكَز نم (َكَزْكز)و ،( . 

 ةلخن ليئافر يأر                                                          
َّنأ ىلإ ليلحَّتلاب ةحيرف سينأل (ةَّينانبُّللا ةجهَّللا يف ةَّيماعلا ظافلألا مجعم) باتك لاعفأ ىلع ىتأ نأ دعب يعوُسيلا ةلخن ليئَِافر بهذو :يعوسيلا ةلخن ليئافر يأر   لماك دارمو يعوسيلا  

ُّرلا ( )  رثكأ لاعفألا ةَّيعاب

ثلا رذجلا نم أشن -1 ٌّقتشم وه ام هنمف ،عاونأ ىلع هدنع عوَّنلا اذهو .اهوحنو ،َسَكَن نم (َسَكَْند)و ،َسَمَل نم (َسَمْلَح) وحنو ،َّلَش نم وهف ٍكابترا يف هعقوأ يأ ،(ََللَْشب) :وحن ،هئاف لبق ٍفرح ةدايزب يثالُّ ٌّقتشم وه ام هنمو ،قبس امك لعفلا نم   وحن ،ميم هلوأ مسا نم 
َّرَحلا (َحَرتَم) ٌّقتشم ،هريغ يف عرشي أدبو هرخآ ىلإ ناَّدفلاب َلَصو يأ ،ثا  .قدانخلا يف نَّصحت يأ ،شيجلا (حاَرْتِم) نم 

ثلا رذجلا نم أشن -2 ٌّقتشم وه ام هنمف ً،اضيأ عاونأ ةثالث نم يتأي هدنع عوَّنلا اذهو ،َشََحب نم ضرألا رفح يأ (شَحْرَب) وحنو ،َحَرَش نم وهف ،ةَّيرحب حرشو مَّلكت يأ ،(حَرْبَش)وحن ،هنيعو هئاف نيب ٍفرح ةدايزب يثالُّ ٌّقتشم وه ام هنمو ،قبس امك لعفلا نم   .ةردَوبلا هيلع تعضو يأ ،اَهَهجو ةأرملا (ْتََردَْوب) وحن ،لَعَْوف نزو ىلع مسا نم 

 وحن ،همالو هنيع نيب ٍفرح ةدايزب يثالُّثلا رذجلا نم أشن -3
ٌّقتشم وه ام عوَّنلا اذه نمو ،ََطلَخ نم وهف ،أطخأ يأ ،(َطبْلَخ)  .ةرصاخلا ىلع هقَّيَض يأ ،بوَّثلا (َرَوْصَخ)وحن ،كلذك مسالا نم 

ثلا رذجلا نم أشن -4 تلا نم (َنَسَْيت) وحن ،ءامسألا نم عوَّنلا اذهً اضيأ يتأيو ،رَخَن نم ،رجَّشلا (َبَرْخَن) وحن ،همال دعب ٍفرح ةدايزب يثالُّ  ً.اَوْلُح راص يأ ،بنعلا (نَوْلَح)و ،ةقامحلا هيلإ بََسن اذإ سيَّ

ُّرلا نم -5 ثلا رذجلا ءاف راركتب أشن ام يعاب  .) ََشبَْلب)و ،ءيش نع ثحب يأ (شَبَْقب) وحن ،(َلفَْعف) ال اهتاذ يثالُّ

ُّرلا نم -6  مامت هراتخاو- هدنع اذهو (ََعفَْعف) نزو ىلع نوكي ام يعاب
 ناَّسَح () - ىلع عاونأ يه:
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ثلا لعفلا نم أشن ام اهنم -أ َّشر يأ ،ءاملا (َخَبْخَب) وحن ،فَّعضملا يثالُّ ََّصب نم (َصبَْصب)و ،(َّخب) نم   .) َلقَْلق)و (َعقْعَق) و (َرقَْرق)وحن ،ٍتوص ةياكح نم أشن ام اهنم -د .ِّلخلاكً اضماح راص يأ ،بنعلا ريصع (لَخْلَخ)وحنو ،ةجضاَّنلا هبوبح لكأ يأ ،دُوقْنُعلا (َبَحْبَح) وحن ،مسالا نم أشن ام اهنم -ج .ىََكب نم (ََكبَْكب) وحنو ،َزِجَعو َايْعأ ْذإ ،َطَطَب نم نَمِس دعب لُزَه يأ (َطَبَْطب) وحن ،دَّدشم ريغ ٍلعف نم أشن ام اهنم -ب .

ُّرلا لعفلا ةأشن يف ٌفلتخم ٌيأر مهل ناك نيذَّلا نيرِّخأتملا نمو :لماك دارم يأر  تايماَّسلا نم اهِتاوَخأب ةيبرعلا ةغللا ةنراقمب لصوت دقف ،لماك دارم ،يعاب
ُّرلا أشني ىدحإب هذه قرُّطلا ()  ىلإ َّنأ لعفلا يعاب

ثلا ىلع ٍلخاد ٍفرحب -1 َّرجملا يثالُّ  فرحألا هذه دحأب كلذ نوكيو ،د
َّاللا) َّرلا ،نوُّنلا ،ميملا ،م تلا ِّكف دعب (لَّعف) نزو نم بلغألا ىلع ةغيِّصلا هذه أشنتو ، (ءاَّطلا ،نيعلا ،ءاحلا ،ءاهلا ،ءابلا ،ءا ثلا ىلع ٍفرح لاخدإو ،فيعضَّ َّمإ هعضوم نوكيو ،يثالُّ ثلا رذجلا ءاف دعب ا  ،نيعلا دعب اَّمإو ،يثالُّ

 .ََقلَْفأ نم (َقلْفَش)و ،ََقلْعأ نم (ََقلْعَش)و ،ََبلْقأ نم (َبلْقَش) لثم ،نيِّشلا ىلإ ةزمهلا تلِدُْبأ (َلفْعَش) .د .دَمْهأ نم (دَمْهَس)و ،َحَمْرأ نم (حَمْرَس) لثم ،نيِّسلا ىلإ ةزمهلا تلِدُْبأ (لَعْفَس) .ج   َ.َدبْرأ نم َ(َدبْرَع)و ،ََرفصأ نم (َرفْصَع) لثم ،نيعلا ىلإ ةزمهلا تلِدُْبأ (َلعْفَع) .ب .ََلعَسو ةمقُّللا رَّبك اذإ ،(َمقْلَه) لثم ،ءاه ىلإ (لَعَْفأ) يف ةزمهلا تلِدُْبأ (لَعْفَه) .أ :نازوأ ةعبرأ ىلع نوكيو ،(لَعَْفأ) ةغيص نم أشن -2

ثلا نم تأشن ةَّيعابر ٌروذج -3 ُّلدت يتَّلا غيِّصلا ضعب يهو ،دُّدعَّتلاو ريثكَّتلا ىلع ةلالَّدلل يثالُّ تلا نازوألا نم ناك ام يهو ،ىحُْصفلا ةَّيبرعلا يف) لَّعف) ةغيص اهيلع   .َسَعَن نم (َسَيَْعن)و ،َفََرق نم (ََفيَْرق) لثم (َليَْعف) .د .)َبَجْيَع)و ،(َنَطْيَش)و ،(رَطَْيب) لثم (َلَعَْيف) .ج .) َندْوَس)و ،(َقَزْوَخ)و ،(رَجْوَس) لثم (لَعَْوف) .ب .َسَحل نم (َسَوَْحل)و ،َطََرق نم (طَوَْرق)و ،َضََرق نم (ضَوَْرق) لثم (لَوَْعف) .أ :ةيلاَّ
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 َ.دَرَو نم (َىدْرَو) لثم (َىلَْعف) .ه

ثلا ىلع لخدي ٍقباس ٍفرحب تأشن ةَّيعابر ٌغيص -4 َّرجملا يثالُّ ثلا .لماك دارم لوقي امك ةيبرعلا ةغللا يف ةلثمأ اهل سيل هذهو :نوُّنلا .لِقَعو ،نَجَعو ،قِشَع نم .(َلقْعَم)و ،(َنَجْعَم)و ،(َقَشْعَم) لثم :ميملا .لَجَرو ،شََكن نم .(لَجْرَح)و ،(َشَكْنَح) لثم :ءاحلا .َسََكنو ،شَمَغو ،مَعَر نم (َسَكَْندَ◌)و ،(َشَمَْغد)و ،(مَعَْرد) لثم :لاَّدلا .رََعذو َمَطَر نم .(رَعَْذب) و ،(مَطَْرب) لثم :ءابلا :فرحألا هذه دَحأب نوكيو ،د َّزلا َسَمَر نم .(َسَمَْرث) لثم :ءاَّ َّرَغ نم .(ََطبْلَز)و ،َ(دَرْغَز) لثم :يا  .طََّبلو ،د

َّرجملا يثالُّثلا يف ٍقحال ٍفرحب تأشن ٌةَّيعابر ٌَغيِص -5 تلا فرحألا يف نوكيو ،د َّرلا .َبَلَخ نم (َنبْلَخ)و ،َشَعَر نم (َنَشْعَر) لثم :نوُّنلا .َقََلد نم (َمقَْلد)و َ،دَرَج نم (َمدْرَج)و ،َقَرَز نم (َمقْرَز) لثم :ميملا .َقََرد نم (َلقَْرد)و ،َخَمَش نم (لَخْمَش) لثم :ماللا .َغَرَم نم َ(دَغْرَم)و ،ََريَع نم (دَرْيَع) لثم :لاَّدلا .ََرذَه نم (َبَرْذَه)و ،َعَزَخ نم (بَعْزَخ) لثم :ءابلا :ةيلاَّ  .َشَرَخ نم (عَشْرَخ) لثم :نيعلا .مَخَس نم (َطَمْخَس) لثم :ءاَّطلا .بَلَح نم (ََسبْلَح) لثم :نيِّسلا .ََكبَح نم (رَكْبَح) لثم :ءا

تلا .أ :يهو ،ةفلتخملا تحَّنلا عاونأ نم تاشن ةيعابر ٌغيص -6 ُّوكت ينعيو :يقاصلإلا بيكرَّ َّرتلا .ج .تحَّنلا .ب .سْمَشو دْبَع نم (سْمَشْبَع) لثم نيتملك نم ٍظفل ن ُّرلا لعفلا أشني ْنأ هب ينعيو :بَاذُملا بيك ثلاو ةيثالُّثلا لاعفألا نم ٍددع ةباذإ نم يعاب َّزوت ثيحب ،ٍدحاو ٍلعف يف ةيئانُّ اعيمج فرحألا هذه يناعم ذخأيٌ ديدج ٌّيعابر ٌلعف أشنيل ؛اهطاسوأو اهفارطأ ىشُحتو اهؤازجأ ع ً 

 .بَهْذَم نم (َبَهْذَم)و ،نَكْسَم نم (َنَكْسَم) لثم ،ءامسأ نم تأشن ةَّيعابر ٌغيص 7
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َّوكت ةَّيعابر ٌغيص -8 ُّرلا لاعفألا يهو ،توَّصلا ةاكاحم نم تن ُّرلا نم ضعب وهو ،ةغُّللا يف ٌلوصأ اهل سيل يتلا ةَّيعاب  َعاَضملا يعاب

َّرجملا يثالُّثلا فورح نم ٍفرح راركت قيرط نع تأشن ةَّيعابر ٌغيص 9 ُّرلا رذجلا عضاوم نم ٍعضومِ ّيأ يف ،د ثلا راركتك ،لوصألا راركت قيرط نع وأ .َقَرَش نم (قَرْقَش)و ،نَِقت نم (َقنْقت)و ،َطََرق نم (َطَقَْرق) لثم ،يعاب َّتف نم (َتْفَتف) لثم ،فعاَضملا يئانُّ  .هوحنو ،
 

 ىفطصم يأر                                                             
  يديره دمحأو داوج

َّنأ ىلإبهذو ٌقيرف نم نيرِّخأتملا مهنم ىفطصم داوج ()، دمحأو يديره ()  ُّرلا لاعفألا َرثْكأ  ُّكف يأ (ةَّيتوَّصلا ةفلاخملا) قيرط نع أشن امَّنإ ةيعاب ثلا لعفلا فيعضت  َّنأ ىري ثيحب ،ناسِّللا هقف يف هيف عَّسوتو ،لبق نم يروتنكلا هيلإ بهذ امل نوقفاوم اذهب مهو يثالُّ ُّرلا  َّرد)نمٌ ذوخأم يروتنكلا دنع (جَرَْحد)ـف ،(فَّعضملا يثالُّثلا) امهنم طسبأ وه امل ناعرف امه يسامُخلاو يعاب َّرلا دحأ لدُْبأ َّمث (ج َّجحو ،ءاحلاب نيَءا ثلا ىنعم نم لوألا ىنعملا برق هيلإ بهذ ام ىلع هت َثب) نم هَّنأ ىري سراف نبا دنع توحْنملا نم وه يذَّلا (ََقثَْعب) اهلثمو .ةروُّصلا يف ٍةريسي ٍةدايز عم يناَّ  (بَضَْرق) اهلثمو ،(َقَّ
َّرلاب راصف َبَضَْرق (()  ذوخأم نم )بَّضق(، َّمث تلدُبأ نَيداَّضلا ءا

َّنأ يديِرَه ديزيو ُّرلا رذجلا أشني ام رثكأ  ثلا نم يعاب ُّقتُْشي امو (لَّعف) نيعلا فَّعضم يثالُّ َّاللا فَّعضم فالخب ،هنم  ثلا نع ديزي ام ىلع فوقولا ينَنَكْمأ دقو" :لوقي ،م ُّرلا لاعفألا نم ةئُمثالَّ َُّكف ،طسولا ةفَّعضم ةَّيثالث ٍلاعفأ نع تدَّلوت يتَّلا ةيعاب  تماَّصلا رييغتب اهفيعضت 
َّوألا".()  فيضيو َّنأ ةفلاخملا  ثلا دوجوملا يف قلغم عطقملا ل تلا يفْرَح دحأ لادبإب نوكت ةَّيتوَّصلايناَّ  وأ ءَابلا وأ ءافلاك ةعئاملا تاوصألا دحأ وأ ،ءاهلا وأ ءاحلا وأ نيَعلاك ةَّيقلحلا تاوصألا دحأب فيعضَّ
تب (ءيَّشلا  َّرلا وأ نوُّنلا () لثم) :كَّ َّاللا وأ ءا ََّرف (هََطقَْرب)و ءيَّشلا (طَّقب)و ،هعَّطق (هََكتَْرب)وميمِلا وأ واَولا وأ ءَايلا وأ م  ءيَّشلا (عَّكب)و .َهق

ِّدقت ءالؤه رظن يف ثيدحلاِ ّيملعلا اهموهفمب ةَّيتوَّصلا ةفلاخملا ةرهاظو و)هَعَكَْرب (هَعَّطق كلذك () تلا م ُّرلا لعفلا يف ةدايِّزلاب اولاق نيذَّلا نيِّيفوكلا ضعب لوق يأ ،ةدايِّزلا فرحأ يف ىمادقلا ضعب هيلإ بهذ امل ريسفَّ َّرلا فرح ةدايزب سراف نبا هيلإ راشأ اميفف (اهيِنوُُمتَْلأَس) يف ةدايِّزلا فرحأ ريغ نم يعاب  ةفلاخملا وه ةدايِّزلا َردْصَم ناك امَّنإ نولوقي ،ًالثم نَيعلا وأ ءاَحلا وأ ءا
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 ةدايِّزلا ال ،(لَّعف) ءانب يف نيلثامتملا نيتوَّصلا دحأ لادبتْساب ةَّيتوَّصلا
ثلا ()  ةضحملا يف رذجلا يثالُّ

َّنأ نوريو ُّرلا لاعفألا يف تحَّنلاب لوقلا نم ملسأ ةفلاخملاب لوقلا  َّنأل ؛ةَّيعاب  عم ٍبنج ىلإً اَبْنَج لمعتسملاو ةملكلا هنم َْتتُِحن ام دوجو وه حيحَّصلا تحَّنلاف ،هقالطإ ىلع ٍحيحص ريغ تحَّنلاب لوقلا 
 ةملكلا ةتوحنملا، لثم )َلَمَْسب (و)َلَعْمَس (و)ََلقْوَح (()

َّنأ يديره ىريو َّوألا اهافرح لثامت يتلا ةيعاُّبرلا لاعفألا  ثلاو ل َّصب نم ٌكوكفم ،ءاملا اهيف لسرأ ىنعمب (ءاملا َصبَْرب) يفف ،ةَّيتوَّصلا ةفلاخملا ةرهاظ ىلإ اهضعب عاجرإ نكمي لوقيف ً،اضيأ فيعضَّتلا ِّكف نم أشن اهضعب ،ثلاَّ َّرلا ََعدَْهد) اهلثمو ،َحَشَر يأ ،ءاملا   يأ ،(يعا
َّوص ٌكوكفم نم )ََّعد(، يأ رمأ قيَعَّنلاب منغلاب (()  ت

 

Self-Assessment Test 

  .سيلف يرنهو ناديز ىجرج يأر نيب قّرف -1

 .لماك دارمو يعوسيلا ةلخن ليئافر يأر نيب قافتالا هجوأ يه ام -2

 يديره دمحأو داوج ىفطصم يأر صّخل-3

 
4.0  CONCLUSION 

 

 لعفلاف .اهيف ميخرت ال هل برض يتلا ةلثمألا ّنأل ،رظن هيف ميخرتلا قيرط نع أشني صقانلا يعابرلا لعفلا نأب ناديز ىجرج لوق -  1
 نم أشني ملو رخآلا هنم فذحي مل لعتفا نزو ىلع صقان (ىستحا)
 .لعفلا ال مسالا يف نوكي ام ةداع ميخرتلا ّنأ كلذ ىلإ فضأ .ناّتلقتسمو ناتفلتخم ناتملك امهف (بستحا)

 .فوذحم هنم افرح نأ ملعاف نانثا هلوصأ ام لاعفألا نم تيأر اذإو .لوصألا يئانث لعف ةيبرعلا يف دجوي ال -2

 .ةبعصتسم وأ ةنكمم ريغ ةركفلا ّنأ ىلع ّلدي باذملا بيكرتلا ىلع لاثمألا برض مدع -3

5.0  SUMMARY 
َّنأ ىلإ ناديز يِجْرَج بهذ  ُّرلا لعفلا ةأشن   :قرُّطلا هذه ىدحإب نوكي يعاب

ثلا رذجلا يف ٍفرح ماحقإ-2 ،رثكأ وأ ٍفرح ةفعاضم -1 ُّرلا لعفلا أشني -3 ،ٌّيئانث هلصأ يذَّلا يثالُّ  .ميخرَّتلا قيرط نع صقاَّنلا يعاب
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َّنأ ىلإ شيلف يرنه بهذو ُّرلا لعفلا  َّوألا تماَّصلا راركت قيرط نع -1 :اهنم ٍقرطب أشن يعاب ثلا تماَّصلا دعب ل ثلا لصألا عيسوت -3 ،(لَّعف) يف فيعضَّتلا ِّكفب ةَّيتوَّصلا ةفلاخملا قيرط نع 2- ،يناَّ َّوألا تماَّصلا دعب ٍءاي وأ ٍواو لاخدإ -4 ،ٍفرح ةفاضإب يثالُّ ثلا رذجلا نم ل ثلا رصنعلا راركت قيرط نع -6 ٍ،ّيمسا ٍلصأ نع أشن -5 ،يثالُّ َّنأ ىلإ يعوُسيلا ةلخن ليئَِافر بهذو .يئانُّ ُّرلا لاعفألا رثكأ  ثلا رذجلا نم أشن -1 :ةَّيعاب ثلا رذجلا نم أشن -3 ،هنيعو هئاف نيب ٍفرح ةدايزب يثالُّثلا رذجلا نم أشن -2 ،هئاف لبق ٍفرح ةدايزب يثالُّ ثلا رذجلا نم أشن -4 ،همالو هنيع نيب ٍفرح ةدايزب يثالُّ  ،همال دعب ٍفرح ةدايزب يثالُّ
ُّرلا نم -5 ثلا رذجلا ءاف راركتب أشن ام يعاب ُّرلا نم -6 ،(َلفَْعف) ال اهتاذ يثالُّ ثلا لعفلا نم أشن ام اهنم -أ:يه عاونأ ىلع اذهو (ََعفَْعف) نزو ىلع نوكي ام يعاب ُّرلا لعفلا ةأشن يف ٌفلتخم ٌيأر مهل ناك نيذَّلا نيرِّخأتملا نمو .ٍتوص ةياكح نم أشن ام اهنم -د و ،مسالا نم أشن ام اهنم -ج ،دَّدشم ريغ ٍلعف نم أشن ام اهنم -ب ،فَّعضملا يثالُّ َّنأ ىلإ لصوت دقف ،لماك دارم ،يعاب ُّرلا لعفلا  ثلا ىلع ٍلخاد ٍفرحب -1:قرُّطلا هذه ىدحإب أشني يعاب َّرجملا يثالُّ ثلا نم تأشن ةَّيعابر ٌروذج 3- (لَفْعَش) .د  (َلعْفَس) .ج (َلعْفَع) .ب (لَعْفَه) .أ:نازوأ ةعبرأ ىلع نوكيو ،(لَعَْفأ) ةغيص نم أشن -2 (لَّعف) نزو نم بلغألا ىلع ةغيِّصلا هذه أشنتو ،د تلاو ريثكَّتلا ىلع ةلالَّدلل يثالُّ تلا نازوألا نم ناك ام يهو ،دُّدعَّ َّرجملا يثالُّثلا ىلع لخدي ٍقباس ٍفرحب تأشن ةَّيعابر ٌغيص -4.(َىلَْعف) .ه (َليَْعف) .د (َلَعَْيف) .ج (لَعَْوف) .ب (لَوَْعف) .أ :ةيلاَّ ثلاو نوُّنلا ،(َقَشْعَم) لثم :ميملا ،(َشَكْنَح) لثم :ءاحلا ،(مَعَْرد) لثم :لاَّدلا.(مَطَْرب) لثم :ءابلا :فرحألا هذه دَحأب نوكيو ،د َّزلا .(َسَمَْرث) لثم :ءاَّ ٌ ةَّيعابر ٌَغيِص -5 ،َ(دَرْغَز) لثم :يا ثلا يف ٍقحال ٍفرحب تأشن َّرجملا يثالُّ تلا فرحألا يف نوكيو ،د  لثم :ماللا (دَرْيَع) لثم :لاَّدلا (بَعْزَخ) لثم :ءابلا :ةيلاَّ
َّرلا.(َنَشْعَر) لثم :نوُّنلا (َمقْرَز) لثم :ميملا (لَخْمَش)  لثم :ءا
 لثم :نيعلا (َطَمْخَس) لثم :ءاَّطلا (ََسبْلَح) لثم :نيِّسلا ،(رَكْبَح)
تلا .أ :يهو ،ةفلتخملا تحَّنلا عاونأ نم تاشن ةيعابر ٌغيص -6 (عَشْرَخ) َّرتلا .ج تحَّنلا .ب :يقاصلإلا بيكرَّ َّوكت ةَّيعابر ٌغيص-8 ،ءامسأ نم تأشن ةَّيعابر ٌغيص-7 ،بَاذُملا بيك  -9 ،توَّصلا ةاكاحم نم تن
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َّرجملا يثالُّثلا فورح نم ٍفرح راركت قيرط نع تأشن ةَّيعابر ٌغيص ُّرلا رذجلا عضاوم نم ٍعضومِ ّيأ يف ،د  .يعاب

َّنأ ىلإبهذو ٌقيرف نم نيرِّخأتملا مهنم ىفطصم داوج ()، دمحأو يديره ()  ُّرلا لاعفألا َرثْكأ  َّنأ يديِرَه ديزيو ،(ةَّيتوَّصلا ةفلاخملا) قيرط نع أشن امَّنإ ةيعاب ُّرلا رذجلا أشني ام رثكأ  ُّقتْشُي امو (لَّعف) نيعلا فَّعضم يثالُّثلا نم يعاب َّاللا فَّعضم فالخب ،هنم  َّنأ يديره ىريو ،م َّوألا اهافرح لثامت يتلا ةيعاُّبرلا لاعفألا  ثلاو ل  ً.اضيأ فيعضَّتلا ِّكف نم أشن اهضعب ،ثلاَّ
 

6.0  TUTOR MARKED ASSIGNMENT 
 

 ؟نيرذجلا نم تحنلا قيرط نع تءاج تايعابرلا ضعب نأ ىري ناك نم لوأ نم -1

 ؟ناديز ىجرج يأر بسح يعابرلا نيوكتل يثالثلا رذجلا يف دئازلا عقي نيأ -2

 ؟سيلف يرنه يأر ىلع يعابرلا ءوشن قرط ركذا -3

 ؟يعوسيلا ةلخن ليئافر يأر ىلع يعابرلا ءوشن قرط ركذا -4

 ؟لماك دارم يأر ىلع يعابرلا ءوشن قرط صّخل -5
 
 

7.0  REFERENCE/FURTHER READING 
 

قالشديا فارس بن أحمد-1  م 1284 األستانة ،العامرة المطبعة .واإلبدال القلب في الليال سر .
 188 بيروت ،جيوس جاور القديس مطبعة .اللغوية والفلسفة العربية األلفاظ .زيدان جرجي -2
 .بابشلا ةبتكم ،نيهاش روبصلا دبع /د :ةمجرت .يوغللا ءانبلا يف ةسارد ىحصفلا ةيبرعلا .شيلف يرنه -3

 م 1957 ربمسيد نم لوألا ،5 مقر ددعلا ،نانبل ،قرشملا ةلجم .ةيماعلا ةغللا يف ةيعابرلا لاعفألا بئارغ .يعوسيلا ليئافر -4

 .م 1990 ةرهاقلا ،ةيرصملا ولجنألا ةبتكم .ةغللا يف ثحبلا جهانم .ناسح مامت-5

 رفص ،نوثالثلاو دحاولا ءزجلا ،ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم .ةيماسلا تاغللا نم اهتاوخأو ةيبرعلا يف يثالثلا لعفلا عيبرت .لماك دارم -6
 .م 1973 سرام – ه 1393
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 م 1965 وينوي ،رشع عساتلا ءزجلا ،ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم.ةغللا ءاملع هنع لفغ يذلا لادبإلاو ةيبرعلا روطت يف فيعضتلا رثأ .داوج ىفطصم -7

 م1989 – 1409 ةرهاقلا ،يجناخلا ةبتكم .يبرعلا مجعملا ومن يف اهرودو ةيتوصلا ةفلاخملا ةرهاظ .يديره ديجملا دبع دمحأ -8

 .م 1987 – ه 1408 ةرهاقلا ،ءارهزلا ةبتكم .ةيبرعلا ةغللا يف يعابرلا لعفلا ءوشن .يديره دمحأ -9

 .ه 1333 روشكلون ةعبطم .ناسللا هقف .يروتنكلا نيسح تمارك -10

 .م 1984 – ه 1405 ىلوألا ةعبطلا ،ضايرلا ،رشنلاو ةعابطلل مولعلا راد ،ةيبرعلا ةغللا يف تحنلا ،ىسوملا داهن-11
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UNIT 3  (2) المتأخرين عند الرباعي الفعل أصل  
 
CONTENTS 
 
1.0  Introduction 
2.0  Objectives 
3.0  Main content 
4.0  Conclusion 
5.0  Summary 
6.0  Tutor Marked Assignment 
7.0  Reference/Further Reading 
 

1.0 INTRODUCTION 
 .ودبع ناوطنأو يئارماَّسلا ميهاربإو ّيبرغملا رداقلا دبع ذاتسألاو ساَّبع بيدأو يليالعلا :مهو ةلأسملا هذه يف مهراكفأب اومهاس نيذلا نيرخأتملا نم ىقبت نم ءارآ ةسارد لمكتست ةثلاثلا ةدحولا هذه يفو .يريرهو داوج ىفطصمو لماك دارمو ليئافرو سيلف يرنهو ناديز يجرج نم لك ءارآ ىلع تفرعت ،هنزوو هئوشن ثيح نم يعابرلا رذجلا لصأ يف نيرّخأتملا ءاملعلا ضعب ءارآ ةيناثلا ةدحولا يف تسرد 
 

2.0 OBJECTIVES 
 
 .يعابرلا ءوشن ةقيرط يف يليالعلا يأر ركذ بلاطلا عيطتسي سردلا ةياهن يف -1

 .يعابرلا ءوشن ةقيرط يف يليالعلا يأرو ساَّبع بيدأ يأر نيب زييمتلا بلاطلا عيطتسي سردلا ةياهن يف -2

 .تحنلا يف يبرغملا هللا دبع ذاتسألا لوقم صيخلت بلاطلا عيطتسي سردلا ةياهن يف -3

 .يعابرلا ءوشن ةلأسم يف ودبع ناوطنأ هيلإ لَّصوت ام حرش بلاطلا عيطتسي سردلا ةياهن يف -4

3.0 MAIN CONTENT 
َّنأ يف سراف نبا ةفلاخم ىلإ بهذيف يليالعلا اَّمأ        العاليلي رأي  ُّرلا  تلاو لازتخالا قيرط نع أشن يعاب َّنأ ىري الف ،(تحَّنلا) بيكرَّ َّالإ تحَّنلا نم أشن ام روذجلا نم  َ أََشن ام هب ينعيو ،يِلَمُجلا وأ يلِثْمِلاب هاَمَْسأ ام   نم
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ُّرلا ةأشن امَّنإو .) َلَمَْسب)و (َلقْوَح) وحن ،ةلمج ثلا نم ٍةلسْلََستُم ةقيرطب نوكت – ىري امك– يعاب ثلا ىلإ يئانُّ ُّرلا ىلإ َّمث يثالُّ ُّرلاف ،يعاب ثلاو ً،امئاد ريخألا يف ٍفرح ةدايزب يثالُّثلا نم أشن يعاب ثلا نم أشن يثالُّ  :وحن ،اذكهو طسولا يف ٍفرح ةدايزب يئانُّ

 .َ(دَج) -َ(دَخَج) -(َبدْخَج)

 .(َرَط) – (َرَمَط ) – (سَرْمَط)

ُّرلاو .(ََطق) – (ََطَلق) – (َفَطَْلق) ً اعبت ،يئانُّثلا راركت قيرط نع أشن يليالعلا رظن يف فَعاَضملا يعاب َّملف ،َثدَحلا راركتل َّركت ا تلا اذهب وهو ،َثدَحلا اذهلً ايكاحم لعفلا اذه أشن ،ٍةبقاعتم ٍةعرسب بايإلاو باهَّذلا يف ثدحلا ر  نع ينُْغتْساف َْبذو َْبذ ًالثم (ََبذَْبذ) لَْصأف ،ةفطاعلا واولا ماحقإ نع ىنغأ بيكرَّ
ثلا ()  واولا ةفطاعلا بيكرتب نيَرْذَجلا نييئانُّ

 

ُّرلا لعفلا لصأ نع فَطتْقُملا ةلجم يف هرشن ثحب يف ساَّبع بيدأ بهذو                                                                      عبَّاس أديب رأي َّنأ ىلإ ،يعاب ُّرلا روذجلا قاقتشا كلذب ينعي وهو ،ةغُّللا بتك يف فورعملا بولسألا ريغ قاقتشالا بيلاسأ نمً ابولسأ اهِتَّيِّماعو اهِتَحيِصف ةيبرعلا ةغُّللا يف  ثلا روذجلا نم ةيعاب ُّرلا رذجلا بستكيف ،ةيثالُّ ُّرلا روذجلا نم ركذي َّمث ،يثالُّثلا يف ٍظوحلم ريغ ىنعملا نمً اصاخً انول بستكي وأ اهميخضت وأ ةكرحلا ةالاوم ديفي ام ةدايِّزلا هذهب يعاب َّنأ ،انه هلوق ةصالخو .كلذ وحنو ، (َطََرقو َمَطْرَق)و ، (َطََرقو بَطَْرق)و ، (ذَوَعو ذَوْعَش)و ، (َّلَزو لَزْلَز)و ، (َرََحدو جَرَْحد) :وحن ،يلصألا ىنعملا يف اهعم كرتشت يثُالث ٍرذج ىلإ اهُّدر نكُمي ام ةيعاب ُّرلا  ثلا يف ٍةدايزب أشني يعاب َّوأ يف دازُيف ،هعضاوم نم ٍعضوم يأ يف يثالُّ َّنأب لوقلا ىلإ اذه هلوق هداق دقلو .كلذ يف ةقباَّسلا لاوقألا ضعب نع فلتخي ال اذهب وهو ،هرِخآو ،هِطسوو ،هل ُّرلا ىلع داز ام  ُّرلا ىلإ هدر نكمي يعاب  ىلإ َّمث نمو ،يعاب
ثلا، وحن) :َّزأمشا      َزأْمَش – َزَمَش (و )َعقْنَرْفا – ََعقَْرف – َقََرف ( يثالُّ
 ( )

 

                                                           المغريُ  القادر عبد األستاذ رأي  
َّنأ ىلإ بهذف ُّيبرغملا رداقلا دبع ذاتسألا اَّمأ  ُّرلا مظعم  َّرم ركفلا تلمعأ دقو " :لوقي ،ةلوهسب نيتَّيثُالث نيتملك ىلإ اهعاَجْرإ نكمي تاَّيسامُخلاو تاَّيعاب ُّرلا تاملكلا نم ٍريثك يف ة  ةلوهسب نيتَّيثُالث نيتملك ىلإ اهمظْعُم عاجرإ نكمي هَّنأ تدجوف ةَّيسامخلاو ةَّيعاب
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َّنأ تظحالو ُّوكت   ةطساوب نوكي امَّنإ برعلا ةغل يف تاملكلا كلت ن
 ةقيرط تحَّنلا"()

 .هَوَشو َمَرَخ نم توٌحنَم (َشَمْرَخ)و ،ىَّلَوو َبَرَه نم ٌتوحْنَم (لَوْرَه)و ،ىَرَجَف هَرََحد نم هدنع ٌتوحنم (جَرَْحد) ركذ مث
 

ُّرلا ةأشن ةقيرطف ً،اريثك هقبس نمع يئارماَّسلا ميهاربإ فلتخي الو                                                   عبدو وأنطوان الّسامرائي إبراهيم رأي  ثلا رذجلا ىلع ةدايِّزلاب نوكت ْنأ نع جرخت ال هدنع يعاب ََّكُفي ْنأب لادبإلا قيرط نع وأ ،يثالُّ ثلا فيعضت   دحأ َلدُْبيو فَّعضملا يثالُّ
اذوْخأَم نم ءامسألا  تلافيعض ىلإ ٍفرح امهفلاخي () وأ نوكي ً فرحأ َّ

() 

َّنأب لوقلا ىلإ بهذف ودبع ناوُطْنأ اَّمأ ثلا قوف يذَّلا   :يلي ام ةلأسملا هذه يف هيلإ لَّصوت ام ماَوقو ،ٍليصأ ريغ وأٌ ديزم ،ةَّيبرعلا يف يثالُّ

ُّرلا نوكي 1- َّركتيف ،هسفن رذجلا لخاد نم ةَّيسايق ِريغ ٍتادايزبً اديزم يعاب ُّكف هب قحُليو ٌليلق عوَّنلا اذهو ،هفورح نم ٌفرح ر  نيع ماغدإ 
 .هنم ٍفرح لادبإو (لَّعف)

ُّرلا نكي مل اذإ 2- ً ارذج سيل يأ ،ٍليصأ ريغ وهف ةقباَّسلا ةروُّصلا ىلعً اديزم يعاب ثلا رذجلا ةلاصأك ًاليصأ ًالماك َّمإ وهف ،يثالُّ ٌ ذوخأم هَّنأ ا تلا نم (َنبَْرت) لثم ٍليخد وأ ٍدماج نم َّنأل ً؛اَّدج ٌليلق عوَّنلا اذهو (َلدْمَح – لَمَْسب) لثم تحَّنلا نمٌ ذوخأم وأ ،ءابُرْهَك نم (بَرْهَك)و ،ماخُّسلا نم (نَمْخَس)و بارُّ ٌ ةدعاق هل سيل تحَّنلا  ُّوحت قُرُطو ةَّيبرعلا ماظن ىلإ ةبسِّنلابٌ ةَّيساسأ ُّرلا نوكي وأ ،ةَّيوينِبلا اهتال َّركُم يعاب َّمم ٍ،ّيتوص ٍعطقم راركِت نم افَّلؤم يأ ً،ار  باحصأ هامس ا
ثلا لثم )نَعْنَع- مَغْمَغ (() ثلا روذجلا ةَّيئانُّ  ةَّيرظَّنلا ةَّيئانُّ

SELF-ASSESSMENT TEXT 

 ؟يعابرلا ءوشن ةقيرط يف يليالعلا يأر ركُذا -1

 ؟يعابرلا ءوشن ةقيرط يف يليالعلا يأرو ساَّبع بيدأ يأر نيب زِّيَم -2

 ؟تحنلا يف يبرغملا هللا دبع ذاتسألا لوقم صِّخل-3

 ؟يعابرلا ءوشن ةلأسم يف ودبع ناوطنأ هيلإ لَّصوت ام حرشِا 4
 

4.0 CONCLUSION 
 يئاّنثلا نم نّوكتي يثالثلاو ،فرح ةدايزب يثالثلا نم نّوكتي يعابرلا ّنأ يليالعلا لوق وه سردلا اذه يف يعابرلا ءوشن ةلأسم يف ديدجلا 
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ثلا راركت قيرط نع أشن فعاضملا يعابرلاو ،ٍةلسْلََستُم ةقيرطب فرح ةدايزب ً اعبت ،يئانُّ َّملف ،َثدَحلا راركتل َّركت ا ً ايكاحم لعفلا اذه أشن ،ٍةبقاعتم ٍةعرسب بايإلاو باهَّذلا يف ثدحلا ر  لَْصأف ،َثدَحلا اذهل
ثلا نيَرْذَجلا بيكرتب ةفطاعلا واولا نع ينُْغتْساف َْبذو َْبذ ًالثم (ََبذَْبذ) ُّرلا ّنأ ودبع ناوطنأ لوق اضيأ سردلا اذه يف ذخألاب ريدجلاو  .لسلستلا ريغ نم يثالثلا يف ةدايزلا دّرجم قيرط نع يعابرلا ءوشنب اولاق نيذلا نيرخآلا ءاملعلا نع فلتخا اذهب وهو .نييئانُّ ً اديزم نوكي يعاب َّركتيف ،هسفن رذجلا لخاد نم ةَّيسايق ِريغ ٍتادايزب ُّكف هب قحلُيو ٌليلق عوَّنلا اذهو ،هفورح نم ٌفرح ر  .يعابرلا ءوشن لصأ يف ءاملعلا لاوقأ فالتخا بابسأ نم ةمّيقلا ةظحالملا هذهو .هنم ٍفرح لادبإو (لَّعف) نيع ماغدإ 

5.0 SUMMARY 
 

 :ةيلاتلا قرطلا هذهب أشني يعابرلا ّنأ ءاملعلا ءارآ نم مّدقت ام ةصالخ

ُّرلا ةأشن :يليالعلا -1 ثلا نم ٍةلسْلََستُم ةقيرطب نوكت يعاب ثلا ىلإ يئانُّ ُّرلا ىلإ َّمث يثالُّ ُّرلاف ،يعاب ثلا نم أشن يعاب ثلاو ً،امئاد ريخألا يف ٍفرح ةدايزب يثالُّ ثلا نم أشن يثالُّ ُّرلاو .اذكهو طسولا يف ٍفرح ةدايزب يئانُّ ثلا راركت قيرط نع أشن يليالعلا رظن يف فَعاَضملا يعاب  .َثدَحلا راركتلً اعبت ،يئانُّ

ُّرلا روذجلا قاقتشا نوكي :ساَّبع بيدأ -2 ثلا روذجلا نم ةيعاب ُّرلا رذجلا بستكيف ،ةيثالُّ ثلا يف ٍظوحلم ريغ ىنعملا نمً اصاخً انول بستكي وأ اهميخضت وأ ةكرحلا ةالاوم ديفي ام ةدايِّزلا هذهب يعاب َّنأب لوقلا ىلإ اذه هلوق هداق دقلو .يثالُّ ُّرلا ىلع داز ام  ُّرلا ىلإ هدر نكمي يعاب ثلا ىلإ َّمث نمو ،يعاب  .يثالُّ

ثلا رذجلا ىلع ةدايِّزلاب نوكت يعابرلا ةأشن ةقيرط :يئارماَّسلا ميهاربإ -3 ََّكُفي ْنأب لادبإلا قيرط نع وأ ،يثالُّ تلا فرحأ دحأ َلدُْبيو فَّعضملا يثالُّثلا فيعضت    .ءامسألا نم اذوخأم نوكي وأ ،امهفلاخي ٍفرح ىلإ فيعضَّ

  :ودبع ناوطنأ -4

ُّرلا نوكي -1 َّركتيف ،هسفن رذجلا لخاد نم ةَّيسايق ِريغ ٍتادايزبً اديزم يعاب ُّكف هب قحلُيو ،هفورح نم ٌفرح ر  .هنم ٍفرح لادبإو (لَّعف) نيع ماغدإ 

ُّرلا نكي مل اذإ -2 ً ارذج سيل يأ ،ٍليصأ ريغ وهف ةقباَّسلا ةروُّصلا ىلعً اديزم يعاب ثلا رذجلا ةلاصأك ًاليصأ ًالماك َّمإ وهف ،يثالُّ  هَّنأ ا
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ٌ ذوخأم ٌ ذوخأم وأ ٍليخد وأ ٍدماج نم ُّرلا نوكي وأ تحَّنلا نم َّركُم يعاب َّمم ٍ،ّيتوص ٍعطقم راركِتب ً،ار ثلا ةَّيرظَّنلا باحصأ هامس ا   .ةَّيئانُّثلا روذجلا ةَّيئانُّ
 
6.0 TUTOR MARKED ASSIGNMENT 
 

 ؟كلذ ىلع كليلد امو كدنع باوصلا نم برقأ ةقباسلا ءارآ نم ٌّيأ-1

 ؟ءاملعلا نم هريغ نع يليالعلا يأر فلتخا امب -2

ثلا روذجلاب ةيئاُّنلا ةيرظنلا باحصأ ينعي اذام-3  ؟ةيئانُّ

 ؟يعابرلا ءوشن ةقيرط يف نورخأتملا فلتخا اذامل-4
 
7.0 REFERENCE/FURTHER READING 
 
 .ةرهاقلا ،ةيرصعلا ةعبطملا .ديدجلا مجعملا عنصن فيكو برعلا ةغل سردل ةمدقم .يليالعلا هللا دبع -1

  1991 ىلوألا ةعبطلا ،توريب ،باتكلل ةيملاعلا ةكرشلا ،ةيبرعلا ةيمجعملا حلطصم .ودبع ناوطنأ-2

 ىلوألا ةعبطلا ،توريب ،نانبل ةبتكم .قاقتشالا .يزرط انح داؤف-3
 م 2005

 م 1908 رصم ،لالهلا ةعبطم .بيرعتلاو قاقتشالا .يبرغملا ىفطصم نب رداقلا دبع -4

 م 1983 – ه 1403 ةثلاثلا ةعبطلا ،توريب ،ةلاسرلا ةسسؤم .هتينبأو هنامز لعفلا .يئارماسلا ميهاربإ -5
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UNIT 4 الرباعي نشوء طريقة في اللغويين آراء مناقشة  
 
CONTENTS 
 
1.0 Introduction 
2.0 Objectives 
3.0 Main content 
4.0 Conclusion 
5.0 Summary 
6.0 Tutor Marked Assignment 
7.0  Reference/Further Reading 
 
1.0 INTRODUCTION 
 المتأّخرين عند الرباعي الفعل أصل عن درست الثالثة الوحدة في 
رالقاد عبد واألستاذ عبّاس وأديب العاليلي من كل آراء وقرأت ،(2) هاصالحيت لمعرفة اآلراء تلك مناقشة ستجد الوحدة هذه في ،واختلفوا اتفقوا حيث ورأيت عبدو وأنطوان السامرائي وإبراهيم المغربي   .الرباعية األصول نشوء ظاهرة لتفسير صالحيتها عدم أو 
 
2.0 OBJECTIVES 
 

 ؟يعابرلا رذجلا ءوشن قرط يف نييوغللا ءارآ عيمج َّدع بلاطلا عيطتسي سردلا ةياهن يف 1

 .يعابرلا رذجلا ءوشنل ةلوبقملا قرطلا نم تحنلا ةقيرط ضفر يف ةدراولا لاوقألا عيمج ركذ بلاطلا عيطتسي سردلا ةياهن يف 2

 .يعابرلا رذجلا ءوشن يف نييوغللا ءارآ راهتشا مدع ببس نايب بلاطلا عيطتسي سردلا ةياهن يف3

3.0 MAIN CONTENT 
َّنإ          النحت في األول القول  ٌ ةدعاق هَّنأب لوقلا  ُّرلا روذجلا ةأشن يف ٌ،ةدرَّطم ثلا ىَّتح وأ ةَّيعاب تي ال ،هيف عَّسوت ْنَم بهذم يف ةَّيثالُّ تي الو ،برعلا هفرع يذَّلا تحَّنلا لوصأ عم قفَّ ً اضيأ قفَّ َّرق ام عم  زواجتت داكت ال تاملكلا نم ٍظوفحم ٍددع ىلع مهدنع تحَّنلا موقي نيذَّلا ىماُدقلا نويوغُّللا هر

 ْنأ انل فيكف ،اهيلع ساُقي الٌ ةليلق ٌظافلأ اهنم انلصو امف .اهوحنونيتِّسلا ةملك ()  وحن )يِمَشْبَع (و)يِسَقْبَع (و)لَعْيَح )و)لَمَْسب (
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ُّرلا بلغأ ةأشن رِّسُفن  الإ اهنم انيلإ لصي مل ةقيرطب ةَّيبرعلا يف يعاب
 ٌدادعأ ٌةليلق ةظوفحم ()

َّنإ        النحت في الثاني القول  َّمع فلتخت برعلا نع ْتدرو يتَّلا ظافلألا هذه  َّرق ا ُّرلا رذجلا ةأشن يف تحَّنلاب لاق ْنَم هر َّنأ كلذو ،يعاب ً ةلمج نِّوُكت ٍتاملك نم تذُِخا ٍفورح ةعومجم يهف اهوحنو (لَمَْسب) و (لَعْيَح) ْلثِم يفو .ةنَّيعم ٍقُرُط قْفو ٍّمضو ٍفذحب ديدجلا توحنملا ظفَّللا يف نيَرِهاَظو لْصألا يف نيَحِضاو نَيقْطُن ِّمض ىلع موقي اهوحنو (يَِسقْبَع) و (يِمَشْبَع) لثم يف تحَّنلا  ٌ ةذوخأم يهف لْصألا يف  يف ٍحوضوب نالَْصألا رهَْظي ُثيح تحَّنلا لوصأ يفً الوبْقَم سيل اَّمم ،نيَعِئاَض نيَلِخَادتم ناُودَْبي ةتوَُحنملا ةملكلل نيَّيساَسأك ةداع امهب لوقي ناذَّللا نالصألاف " ٌحضاو ٌتحن اهيف رهْظَي الف سراف نبا ظافلأ اَّمأ .ةظوفْحَم ٍةفورْعَم ٍظافلأ نم ٍدودحم ٍددع يف رصَحْنت ٌةليلق ٌظافلأ يهو ،(هللا مْسِب) نمو (ح ََالفلا ىلع َّيح) وأ (ةالَّصلا ىلع َّيَح) نم
 ةملكلا ةتوُحْنَملا"()

تلا                                                                 النحت في الثالث القول  َّنأ ينعي ال اذهو ،اذهب لوقلا يف عانِطْصالاو فُّلكَّ َّنأو ،رذجلا اذه لصأ اهَّنأكو ىلُوألا ةلْهَولل ودَْبت ال سراف نبا ظافلأ نمً اضعب   رَعَْزب)و (َرثَْحب) نيَرْذَجلا ىلإً َالثَم رظَْننل ،امهنم لعفلاب تُِحن رذجلا اذه 
َّوألاف .) ثلاو ،َر َث َبو ،َث َح َب :امه نيَرْذَج نم ٌتوحْنَم هَّنإ لاق ل َّركتي الو ثدحي ال هَّنإف ،عضاوملا ضعب يف عقو ْنإو اذه ُلثم ْنكلو .امهْنِم ٌتوحنم هَّنإ ليِق يذَّلا ديدَجلا رْذَجلا عم نيَرْذَجلا نَيذه يف ىنْعَملاو ىنْبَملا قَفاََوت فيك رُظْناف .َر َع َزو ،َع َز َب :نم ٌتوحنم هَّنإ لاق يناَّ َّالإً امئاد ر تلاب  تي فُّلكَّتلاو .عاَنِطْصالاو فُّلكَّ ِّدر ةلواحم يف حضَّ ُّرطضُيف ،ٍةديعب ٍناعم ىلإ توحْنَملا رْذَجلا يف ىنعملا  تلل   " :سراف نبا لوقي ،قْلَخلا ريَِصقلا ىنْعَم نعٌ ديعب ريخألا ىنعملاو ،هلايعو هِسَْفن ىلع قَّيض ىنعمب ،(ََرتَح) و (ََرَتب) نم ٌتوحْنَم هَّنأو قْلَخلا عَمتْجُملا ريصقلا هَّنإ (ُرتُْحبلا) يف سراف نبا ِلوق ُلثمف .رْذَجلا اذه ىَنْعَم بِّرُقي ىَّتح ةفَلتْخُملا تاريبعَّ

تلا ىفخي الوَدَقف راص اذه ىَنْعملا يف ريَِصقلا هَّنأل مل َطْعُي ام هَيِطُْعأ ليوَّطلا "()  َّنإ سراف نبا اهيف لوقي ،ءاملا يف ةَرْدُكلا يه ةَرثَْحبلاو) َرثََحب) اهلثمو .هلَايِع ىلع قَّيَضُي نم نيبو ْرَتبلاو ريصقلا نيب ةقالع الف ،ريسفَّتلا اذه يف عُّنصَّتلاو فُّلكَّ  ْنِم ةتوحنم ةملكلا هذه 
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ِّدر نم كلذك ىفخي الو ،ندبلا يف رهْظَي يذَّلا وه َرثَبلاو) ََرَثب)و بارُّتلا نم ءيَّشلا (َثََحب) نيتملك تلا يف ثَْحبلا   ىلع رَهْظي ام ىلإ بارُّ
ُّرلا يتَّلا  َّنأ دجي ،سراف نبا اهقاسَندَبلا ْنِم فُّلََكت () .ةقيقحلاو َّنإ لمأتملا ٍريثكل نم تايعاب تلا ِّكف ةرهاظ ىلإ هتأَْشن ُّدر انتعاطتساب اهمظعم  تلا وأ لادبإلاب ناك ءاوس فيعضَّ  معز (َحَشَْرف) يف امك .ضيوْعَّ
َّرلاو يذَّلاو هدِّكؤت  تلا َيفْرَح دََحأ لدُْبأف ،نيعلا فَّعضُم (حَّشف) نم هَّنأ وه ةيتوَّصلا نيناوقلانبا سراف اهَّنأ ٌةتوحنم نم )َحََشف (و)َفَشَر (() حجا تلل ًءار فيعضَّ َّزلا دْهُجلا نم صُّلخَّ  نبا هيف لوقي .اهْنِم جَرََخفٌ ةيحان هنم ترَسَكْنا اذإ ضْوَحلا نم ءاملا َقثَْعَبت لاقي .ضْوَحلا نم ءاملا جورُخ وهو (َقثَْعب) اهلثمو فَّعضُملا توَّصلا جاتْنإ هيَضتَْقي يذَّلا دئا
َثب) نم اهَّنأ نيرِّخأتملاسراف هَّنأ ٌتوحنم نم نيتملك )َقَعَب ََقَثبو (()  يذَّلاو هاري ضعب  ثلا ديدشتب (قَّ  َيفْرَح دََحأ ناكم لدُْبأ َُّمث ،ءاَّ
انْيَع () .ْلثِمو ام ليِق نع نَيذَه لَاُقي ْنَع َرثْكأ اَم هدَرَْوأ نبا  تلا ً فيعضَّ  .عانطصالاو فلكتلا نم ملُسي اذهبو .سراف

َّنإ  النحت في الرابع القول   ةمَكْحُم ٍةقيقد ٍةَّيمْلِع ةَّطخ ىلع هيأر ينَْبي ْنأ عَطتْسَي مل سراف نبا 
 ٌةدرَّطُم، اذهلو عقو هل اهيف تاَنَه تاَنَهو ()

ً ةراتً◌ ةديِزَمو ةرَات ًةتوحْنَم ِتاملكلا هُّدَع كلذ نمو  لثم ىرُْخأ
ُّلُك وهو (قَلَْسعلا) َّنأ َّدع َُّمث (َقَلَسو ََقلَعو َقِسَع) يه ٍتاملك ثََالث نمً اتوُحْنَم هَّدع دقف ،ديَّصلا ىلع ٍؤُرَج عْبَس  ٌ ديزم ميلَّظلا وهو (قَلْسَعلا) 

تلا()  ً الوَُبق قَْلي ملو تحَّنلا يف سراف نبا بهْذَم ُْعذَي مل كَاذو َاذهلوفَاقلاب اذإ ناك َنِم ةعْرُّسلا، وأ نيَعلاب اذإ ناك نم قلَّسلا وأ قُّلسَّ  نييفرَّصلاو نيِّيوَغُّللا نم هب لَفَح َنَم دَِجت اَمَّلقف ،ىمَاُدقلا نم هيرِصَاعُم نيب
اضيأ َّدر ٌريثك نم نيَثدْحُملا هذه َّيرظَّنلاة، مهنم  َّنأ ىري يذَّلا داَوَج ىفطْصُم روتكُّدلاةاحُّنلاو () اذهلو ً  سييَاقَم يف سراف نبا هركذ ام 

تلاو ديعبلا () تلاو ليوأَّ  ةغُّللا ال ُودَْعي نَّظلا نيمخَّ

َّنأ يليالعلا ىريو ُّلدي نَكي ْنإ " سييَاقَملا يف سراف نبا هيلإ بهذ اَم  َّمأو ،يِلْقَع لُّيََختو َطَقف ةَّيَوُغل ٍةرُْدق ىلََعف ٍءيش ىلع   عْنُص يف ناك كلذك هَّنأ ٌحيحصو ،هسفن يف ٌباوص هَّنأب قَّلعتي اميف اذه ُريغ ٌءيش ا
 برعلا سَيَلف نم هِهْجَو"()

َّرلا اذه فْعض تملَع اذإف ُّرلا َةأَْشن يف يأ َّنإف ،روذُجلا نم يعاب ثلا يف هب لوقلا  ُّرلا يف هتَّحص ىلع ليلَّدلا مدع عم اذه فَّلكتي مل هَّلعلو ً،افْعَض ُّدشأ هنم يثالُّ  هَّنإ لوقلا قبس دقف ،نديِز يجْرَج الإ يعاب
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ثلا يف لوقي ََّفل)و (ََّطق) ْنِم ٌتوحْنَم هَّنإ عمجلاو عطقلا ىنعمب (َفََطق) يثالُّ ُّلدت ىلُوألاف ( ثلاو ،عَْطقلا ىلع  َّاللا تلِمُْهأو ،عْمَجلا ىلع ةيناَّ  امه نييِئَاُنث نيلصأ نم ءاج هَّنأ ىري) َشََمق) اهلثمو ،لامعِتْسالا ةْرثَكِل م
َّوألاف ،(َْشقو َْمق) ثلاو ََسنَك ىنعمب ل  (َجََعب) كلذكو .َعَمَج ىنعمب يناَّ

َّرلا اذه لثمب يدَاُنيٌتوحنم هدنع نم ْعَب ْجَبو ()، ال َّكش َّنأ اذه فُّلََكت ٌّولُغو ٌرِهاَظ،  "الو  َّالإ ِّوُلغلا نم وحَّنلا كاذ ىلع يأ ٌ ذوخأم ،قاقِتْشالا بورُضِب ٌعلوم  َّنأب ٌنمؤم ،ةَّيرْحِس ٍةلَالد نم ظافلألا يف امب َّولغلا نكلو ،ٍةلمعتسم ٍةميدق ٍتاملك اياقب نم قحاوَّللاو قباوَّسلا   يف 
 قاقِتْشالا تحَّنلاو ال يتأي ريخب "()

َّنإف ،ةدايِّزلا اَّمأ ُّرلا روذجلا َةأَْشن ْنم ٍريثك ريسفت ُّحصي اهب  ُّرلا يفً احضاو نوكي اذهو ،ةَّيعاب َّرلا (زَمْرَح)و (َزَمَح) لثم ً،اعئاش هنم فَّعضُملا لامعتْسا نوكي ال ْذإٍ ّيثُالث نم ديزملا يعاب  .َلاَس يأ ،عمَّدلا (عَمْرَه) و (َعَمَه)وً اَّيَكذ راَص يأ ،لج

 
4.0 CONCLUSION 
 
  ًانايحأ لصألاو درفملا ىنعم دُعب كلذكو ،ٍدهجو ٍّدجب الإ هئشنم كاردإ ةبوعصو فّلكت نم هيف امل يبرعلا عبطلا مئالي ال هنإف يعابرلا ءوشن ةقيرطك سراف نبا هب لاق يذلا تحنلا اّمأ .ةملكلا َْتتُِحن هنم يذلا لصألا ةفرعم هطورش نمو .ةيبرعلا ريغ تادرفملا ضعب بيرعتو ةيبرعلا تادرفملا ديلوت قرط نم نآلا وهو ،ةيعابرلا تاملكلا ءاشنإ يف برعلا همدختسا دقو ةيبرعلا ةغللا يف دوجومو حيحص يعابرلا لعفلا ءوشن ةقيرطك تحنلا ّنإ 

5.0 SUMMARY 
ِّدقتُملا ءارآل ضيِفتْسُملا ضَْرعلا اذهَ دعبو  َّنإ لوقلا نكمي ،نيَثدْحُملا ءارآ رهشأو نيم َِّدَقتُملا ءارآ نع اهلمجم يف مهؤارآ جرخت ال نيَثدْحُملا  ُّرلا رذجلا ةلاصأ نوري ال نيذَّلا نيم َّنإ لوقلا ٍزاجيإ يف عيطتسأف .ةطيسب ٍقورفب نيرِّخأتملا ضعب درفني ناك ْنإو ،ءارآلا هذه نم ٍريثك يف نوهباَشَتي ىرت امك مَُهف .يعاب  :يتآلا نع اهلمجُم يف جرخت ال ءارآلا هذه 

َّوأ) هعضاوم نم ٍعضومِ ّيأ يف يثالُّثلا رذجلا ىلع ةدايِّزلا 1- ثلا رذجلا راركت وأ ،يثالُّثلا رذجلا لوصأ دحأ راركت -2 .ٍّلتعُم فرحب وأ ٍحيحص ٍفرحب ةدايِّزلا هذه تناك ءاوس (هرخآ ،هطسو ،هل  .يئانُّ
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ُّكف 3- تلا  تلا -4 .فيعضَّ ُّرلا يف ناديز يِجْرَج لوق وهو ميخرَّ  .صقاَّنلا يعاب

باعيَّة الجذور أنَّ  إالَّ  تَ◌صحّ  وإنْ  وبعضها ،تَْشتَهر فلم قَبوالً  تلق لم اآلراء هذه وبعض .ءامسألا نم هقاقتشا-6 .تحَّنلا 5- نع نََشأت أنَّها يُعتقد الَّتي الرُّ باعية الجذور عدد من يسيراً  نزراً  إال تمثِّل ال طريقها  ) ثالثةٌ  وهي األقوال هذه أشهر إالَّ  َ◌يتبقّ  فلم ،الُمْستعملة الرُّ يادةالزِّ  باعيَّة الجذور من كثيرٍ  تفسير في اللُّغويين واختالف لُشهرتها نظراً  بالمناقشة الجديرة وهي (التَّضعيف وفكُّ  ،والنَّحت ، ا .بها الرُّ غم فعلى النَّحت أمَّ رةكث من الرُّ ا يَْعتَريها ما االعتراضات من يعتريها ألنَّه وذلك () اللُّغويون أمرها في اختلف لُغويةٍ  كظاهرةٍ  مثله تجد فلن ،به القائلين  يف به القول يُضعِّف ممَّ   الجذور نشأة 
 
6.0 TUTOR MARKED ASSIGNMENT 
 

 ؟سراف نبا دنع تحنلا ةيرظن ىلإ اعيمج ةيعابرلا روذجلا أشنمّ در نكمي له-1

 ؟ةيبرعلا ةغللا يف يعابرلا ءوشن ةقيرطك سراف نبال تحنلا ةقيرطّ در بابسأ ركذا -2

 .يليالعلا لوق بسح يلقعلا لّيختلاو ةيوغللا ةردقلا دّرجم سراف نبا هيلإ بهذ ام ّنأ ىلع ْلِّلد -3

 
7.0 REFERENCE/FURTHER READING 
 
 م 2000 – ه 1420 ةيناثلا ةعبطلا ،ةرهاقلا ،يجناخلا ةبتكم .قاقتشالا .نيمأ يدنفأ هللا دبع-1

 .م 1960 – ه 1379 ىلوألا ةعبطلا ،توريب ،نييالملل ملعلا راد .ةغللا هقف يف تاسارد د .حلاصلا يحبص -2

  1991 ىلوألا ةعبطلا ،توريب ،باتكلل ةيملاعلا ةكرشلا ةيبرعلا ةيمجعملا حلطصم .ودبع ناوطنأ-3

 .م 1979 ركفلا راد ،نوراه مالسلا دبع :قيقحت .ةغللا سيياقم .يزارلا سراف نب دمحأ-4

 1989- ه 1409 ةرهاقلا ،يجناخلا ةبتكم .يبرعلا مجعملا ومن يف اهرودو ةيتوصلا ةفلاخملا ةرهاظ .يديره ديجملادبع دمحأ-5
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 .م 1984 – ه 1405 ىلوألا ةعبطلا ،ضايرلا ،رشنلاو ةعابطلل مولعلا راد .ةيبرعلا ةغللا يف تحنلا .ىسوملا داهن -6

 .م 2002 - ه 1422 ةيمالسإلا ةعماجلا .مجعملا ءانب يف هرثأو ةيوغللا لوصألا لخادت .يدعاصلا جارف نب قازرلادبع -7
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MODULE 3 العربية والجذور المزيدات 
 
Unit 1  الثالثية المزيدات        
Unit 2  (1) الحاجب وابن سيبويه عند الرباعي الفعل مصادر   
Unit 3  (2) الحاجب وابن سيبويه عند الرباعي الفعل مصادر   
Unit 4  العربية للجذور األحادية النظرية      
Unit 5  العربية للجذور الثنائية النظرية      
 
 
UNIT 1 الثالثية المزيدات        
 
CONTENTS 
 
1.0  Introduction 
2.0  Objectives 
3.0  Main content 
4.0  Conclusion 
5.0  Summary 
6.0  Tutor Marked Assignment 
7.0  Reference/Further Reading 
 
1.0 INTRODUCTION 
 .ةغللا يف عسوتلا لجأ نم كلذ نوكيو ،رخآ لعفل نزولا يف ةَّيعبتلل نوكت امنإو ،ديدج ىنعم ةدافإل ّالإ يعابرلاب ةدايزلا هذه نوكت الو .نيفرح وأ فرحب ديزملا يعابرلاب وأ ،ًانزو دّرجملا يعابرلاب اهقاحلإو ةملكلا فرحأ ريثكتل ،رثكأ وأ فرح ةدايزب نوكتو ،يعابرلاب قاحلإلل ةدايز :(١) نيبرض ىلع يثالثلا لعفلا يف ةدايزلا نأ كش ال 

  :زاجيإب ةدايزلا نم نيعونلا نيذه ضرعنسو .(اهينومتلأس) فورح يهو ،ةدايزلا فرحأ نم فرح ةدايز - ب .ماللا ريركتب كلذ نوكي دقو ،ةملكلا نيع ريركتب ،مََّدق :كلوق لثم ،لوصألا فرحأ نم فرح راركت - أ :نيتروص ىلع نوكتو ،قاحلإلا ريغل ةدايزو (2)
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2.0 OBJECTIVES 
 

  اعيمج قاحلإلا ريغل ديزملا يثالثلا ركذ بلاطلا عيطتسي سردلا ةياهن يف-1

 فرحب ديزملا يثالثلا ركذ بلاطلا عيطتسي سردلا ةياهن يف-2

 فرحأ ةثالثب ديزملا يثالثلا ركذ بلاطلا عيطتسي سردلا ةياهن يف-3

 قاحلإلل ديزملا يثالثلا ركذ بلاطلا عيطتسي سردلا ةياهن يف-4

 ديزملا يعابرلاب قاحلإلل ديزملا يثالثلا ركذ بلاطلا عيطتسي سردلا ةياهن يف-5

     فرحب ديزملا يعابرلاب قحلملا ركذ بلاطلا عيطتسي سردلا ةياهن يف-6
 

3.0 MAIN CONTENT 
 :روص ثالث اهل يثالثلا ىلع ةدايزلا       اإللحاق لغير المزيد الثالثي 

 .فرحأ ةثالثب ةدايز -3 ،نيفرحب ةدايز - 2 ،فرحب ةدايز -1
  
 

        بحرف المزيد الثالثي          
 :يهو ،نازوأ ةثالث هل   

َّرف :وحن ،(َلََّعف) -ب .َمركأ :وحن ،(ََلعفأ) -أ   َلتاق :وحن ،(َلَعاف) -ج َح
 

 َكراشت :وحن ،(َلَعافت) -ه َمَّدقت :وحن ،(َّلعفت) -د َّرضخا :وحن ،(ََّلعفا) -ج َعمتجا :وحن ،(َلعتفا) -ب َرسكنا :وحن ،(َلعفنا) -أ :يهو ،نازوأ ةسمخ هل     بحرفين المزيد الثالثي 
 َرفغتسا :وحن ،(َلعفتسا) -أ :يهو ،نازوأ ةعبرأ هل   أحرف بثالثة المزيد الثالثي 
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َّوعفا)  -د َّرامحا :وحن ،(َّلاعفا) -ج َبشوشعا :وحن ،(َلَعوعفا) -ب َّولجا :وحن ،(َل  َذ
  المجّرد بالرباعي لإللحاق المزيد الثالثي 

    ،ةيثالثً الاعفأ لصألا يف تناك ةينبألا نم ةعومجم ((جرحد)) يعابرلاب قحلي 

 دّرجملا يعابرلا نزو ىلع تحبصأف ،دحاو فرح اهيلع ديزف 
  ةقحلملا ةينبألا هذه نمو ((ََللَْعف))

 .َبَبْلَج :وحن ،(َللَْعف) -1

 َبَرْوَج :وحن ،(َلَعَْوف) -2

 َرَوْهَج :وحن ،(َلَوَْعف) -3

 َنَطْيَش :وحن ،(َلَعَْيف) -4

َأيْهَر :وحن ،(ََليْعَف) -5 َ 

 َلَبْنَس :وحن ،(َلَعَْنف) -6

  ََسنَْلق :وحن ،(ََلنَْعف) -7

  َىقْلَس :وحن ،(َىلَْعف) -8

   أَنَْري :وحن ،(َلَعَْفي) -9
 

  المزيد بالرباعي لإللحاق المزيد الثالثي   
 :يهو ،نازوألا نم ةعومجم ((جرحدت)) فرحب يعابرلا ديزمب قحلي  بحرف المزيد بالرباعي الملحق

 َنَكْسََمت :وحن ،(َلعْفََمت) -1

 ََببْلََجت :وحن ،(ََللَْعَفت) -2

 َكَوْرََست :وحن ،(َلَوَْعَفت) -3

 َبَرْوََجت :وحن ،(َلَعَْوَفت) -4

َأيْهََرت :وحن ،(ََليَْعَفت) -5 َ 

 َنَطْيََشت :وحن ،(َلَعَْيَفت) -6

 ىقْلََست :وحن ،(ىلَْعَفت) -7

 َتَرْفََعت :وحن ،(ََتلَْعَفت) -8

 ََسنَْلَقت :وحن ،(ََلنَْعَفت) -9
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 :امهو ،ناتغيص ((َمَجْنَرْحا)) نيفرحب يعابرلا ديزمب قحلي     بحرفين المزيد بالرباعي الملحق 

 َسَسْنَعْقا :وحن ،(ََللْنَعْفا) -1

  ىبْنَرْحا :وحن ،(ىلْنَعْفا) -2

Self-Assessment Text: 
  اعيمج قاحلإلا ريغل ديزملا يثالثلا ركذا -1

 فرحب ديزملا يثالثلا ركذا-2

  فرحأ ةثالثب ديزملا يثالثلا ركذا-3
 
 

 
4.0 CONCLUSION 
ُّرلا ِلعفلا ِرداصم يف َفُِلتخا هنأ ىلإ ريشن نأ دب ال ،هريغو قاحلإلا ليبس ىلع يثالثلا ىلع ديزملا ماسقأ ضرع دعبو  ُ هباب ٍّلكل َْمأ ،ٍدحاو ٍسايق ىلع اهُعيمج يرجَتأ  ((لَعاف))،((َلََّعف)) ،((ََلعَْفأ)) ديزملاو ((ََللَْعف)دّرجملا ّيعاب  .فالتخالا اذهل اًجذومن بجاحلا نباو هيوبيس يبَهذم ةسارد نم ذختن نأ انيأرو ؟ِتَايرُخألا ِنَع هيف ُفلتخي يذلا

 
5.0 SUMMARY 
 .اهينومتلأس :كلوق يف ةعومجملا ةدايزلا فرحأ نم فرح ةدايز وأ ،لوصألا فرحأ نم فرح راركتب قاحلإلا ريغل ةدايز امإو .ةغللا يف عسوتل ،ديدج ىنعم ةدافإل .نيفرح وأ فرحب ديزملا يعابرلاب وأ ،ًانزو دّرجملا يعابرلاب اهقاحلإو ةملكلا فرحأ ريثكتل ،رثكأ وأ فرح ةدايزب نوكت ةيقاحلإلا ةدايزلاو .قاحلإلا ريغل وأ يعابرلا لعفلل قاحلإلا ةدافإل امإ ةيثالثلا لوصألا يف عقت ةيبرعلا لاعفألا يف ةدايزلا 

 
6.0 TUTOR MARKED ASSIGNMENT 
 

 قاحلإلل ديزملا يثالثلا ركذا-1

 ديزملا يعابرلاب قاحلإلل ديزملا يثالثلا ركذا-2

     فرحب ديزملا يعابرلاب قحلملا ركذا-3
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7.0  REFERENCE/FURTHER READING 
 

 ةرهاقلا ،يبنتملا ةبتكم ،ةيرينملا ةعبطملا ،شيعي نبال ،لَّصفملا حرش -1

  .م ٢،١٩٨٨ ط ،توريب ،يعازوألا راد رشن ،ةوابق نيدلا رخف قيقحت ،شيعي نبال ،فيرصتلا يف يكولملا حرشلا - 2

 .م ١٩٩٨ ،ةرهاقلا ،يجناخلا ةبتكم رشن ،دمحم نامثع بجر قيقحت ،يسلدنألا ناَّيح يبأل ،برعلا ناسل نم بَرَضلا فاشترا -3

 .م ١٩٨٢ ،ديمحلا دبع نيدلا ييحم دمحم قيقحت ،يرابنألا نب تاكربلا يبأل ،نييفوكلاو نييرصبلا نييوحنلا نيب فالخلا لئاسم يف فاصنإلا •

 .م١٩٩٢ ،تيوكلا ،ةبورعلا راد ةبتكم رشن ،بلط ديسلا ديمحلا دبع قيقحت ،يسلدنألا ناَّيح يبأل ،فيرصتلا يف عدبملا •
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UNIT 2 (1) الحاجب وابن سيبويه عند الرباعي الفعل مصادر   
 
CONTENTS 
 
1.0  Introduction 
2.0  Objectives 
3.0  Main content 
4.0  Conclusion 
5.0  Summary 
6.0  Tutor Marked Assignment 
7.0  Reference/Further Reading 
 
1.0 INTRODUCTION 
اجبح وابن ،النحاة إمام ،سيبويه بين دار اختالفا تعالج الوحدة هذه  رىي حاجب ابن بينما ،فِْعَالًال  وفعللت فِعَاًال  وفاعلتُ  فِعَّاال لتُ َ◌فعّ  و إفعاال أفعلتُ  :مثل ،فِْعَالل وزن على جميعا أنها سيبويه فذهب .وفعلل وفاعل وفعَّل أفعل :وهي الرباعية األفعال مصادر في  ههذ أنّ     .سيبويه أثبت كما واحد قياس على تجري ال أنها بذلك ويعني ،بعض عن بعضها مستقلّة سيبويه ذكرها التي المصادر 
  
2.0 OBJECTIVES 
 

 ؟ةيعابرلا لاعفألاب دارملا نايب بلاطلا عيطتسي سردلا ةياهن يف -1

 .ةيعابرلا لاعفألا رداصم يف هيوبيس لوق صيخلت بلاطلا عيطتسي سردلا ةياهن يف -2

 ةيعابرلا لاعفألا رداصم يف بجاح نبا لوق صيخلت بلاطلا عيطتسي سردلا ةياهن يف -3
 

3.0 MAIN CONTENT 
ُّرلا ِلعفلا ِرداصم يف هيوبيس بهذ                                                      سيبويه عند (وفَعَّلَ  أَْفعَلَ ) مصادر   ديزملاو (ََللَْعف) دّرجملا ّيعاب
َّوأ  ِرسكب ُلَصحتُست ذإ ،ٍدحاو ٍسايق ىلع يرجت اًعيمج اهَّنَّا ىلإ (لَعاف)و ،(َلََّعف)و ،(ََلعْفأ) َّوط اذلو ،ِسايقلا اذهل ًاقفاوم َءاج دق ِلامعتسالا يف ُردانلا وأ ُروجهملا ُُهلصأ َنوكي ْنأ نم َّدبالف ،سايقلا اذه َفالخ اًعِئاش ًالمْعتسم اهنمَ دَرَو اَمو ،هِرخآ َلبق ٍفلأ ِةدايزو ِلعفلا ِل  َليبس كلذ ىلإ اًكلاس ٍدحاو ٍسايق ىلع ِرداصملا هذه ِجارخإ يف هيوبيس َل
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ُّلدي يذلا ِليلقلاب ِليثمتلاو ِليوأتلا  ُتجرخأو ًءاطعِإ ُتيطَْعأ :ُكلوق كلذو ،ًادبأ ،ٌلاَعْفإ ُتْلَعْفأ ىلع ردصملا) :لاق ََلعْفأ ردصم يفف ،ِرخآلا لبق ٍفلأُ ةدايزو لِّوألا ُرسك يهو ،ِرداصملا هذه يف ِبابلا ِديحوت ىلإ ةِّيدؤملا ِةدرَّطملا ِةدعاقلا ىلع اًظفاحم ،ِدحاولا ِسايقلا َىلع 
اًجارخإ (()  .ُْلثِمو اذه )ناسحإ ءاتيإو (ردصم )َنسحأ ىتآو (يف لثم 
ُ ةدعاقلا هذههلوق (َّنإ َهللا ُرُمأي ِلدَعلاب ِناَسحإلاو ِءاتيإو يِذ ُقلاَىبر ( ()الو ُرِسكنت   اهَعضو (َةنابِإو ةَماقِإ):وحنف ،بابلا اذه ِرداصم يف
 ِليلخلا هِخيشو هيوبيس ىلإ يِزُع ذإ ،ٌفالخ ِفوذحملا يفو .رخآلا يف ٍءاتب ضِّوعو ٌفرح ِهطسو نم فذُح مث (نايْبإو ماوْقإ) :َلصألاهيوبيس يف ِباب ام ُهتقحل ُءاه ِثينأتلا اًضوع امل َبهذ اهنم( ) ديري َّنأ 

َّنأ ىلإ امُهباهذ (ه ١٧٥ ت) َّنأ ىلإُ هُباهذو هَيبحاص ُُهتفلاخم (ه ٢١٥ ت) شفخألا ىلإ يِزُعو .فوجألا نم ِلوعفملا ِمسا ِءانب يف ةيناثلا واولا ِفذح ىلعً المح َةيناثلا َفلألا افذح امهنأكف ،فرَّطلا نم ةبيرق ةدئاز اهنأل ؛لاعفتسالاو لاعفإلا فلأ وه َفوذحملا  َّنأل ؛ِلصألا ِنيع نع ةبلقنملا فلألا وه َفوذحملا  َّوألا ىلع َعََقي ْنأ نينكاسلا ِدحأ ِفذح يف َسايقلا  ً الضف ،امهنم ِل َّنأ ْنَع َّنإ يأ ،اهِطوقسب ُلَصْحتُسي ال ىنعمل اهب َءيج ِلاعفتسالاو ِلاعفإلا َفلأ   نانزي هيوبيسو َليلخلا 
 ىلع امهنزيف ُشفخألا اّمأ ،(َةلَْعفِتساو َةلْعَفِإ) ىلع (ةماقتساو ةماقإ)

َّنأ اذه نم ُمَهُفيو .(ةلاَفِتساو ةلَافِإ) ً ةرات هنم ٍريثكو ً،ةرات ِليوأتلا نم ٍءيش عم تايَرُخألا يف ْتَرج اهَّنكلو ،فُّلكت الو ٍليوأت امنود هيف ْتَرج يتلا ةدعاقلا كلت ِخوُسُر ىلع ٍلاثم َريخ َءاج يذلا ِلاعفإلا ِباب ىلع اهَغوص َلَمح ذإ ،باوبألا ةَّيقب يف ِهلوق نمُ ةموهفم اهنكل حِّرصي مل هنأ عم ًانِّيب ًانايرج ِردصملا ِلاصحتسا يف هيوبيس ىدل ُهتدعاق ترج لاعفإلا باب  تلا ىلع هنم ُردصملاف ُتلَّعف اّمأو) :(لََّعف) ردصم يف ُهلوق ِليلقلا ِليوأتلا ُلاثمف .ىرخأ َّمِح ُهتلّمح)و ،(اًمَّالِك ُهتمَّلك) :ٌسان لاق دقو ،(ًابيذعت ُُهتّبذع)و ،(اًريسكت ُُهترَّسك) :َُكلوق كلذو ،هَرخآ اورَّيغ امك هلوأ اورَّيغف ،لاعفإلا فلأ ةلزنمب ءايلا اولعجو ،ُتلََّعف يف ةدئازلا نيعلا نمً الدب هلّوأ يف يتلا ءاتلا اولعج ،ِليعفَّ َّنأ امك ،اوفذحي ملو ،ٍفرح َناكم ًافرح اولِدُبي ْنأ اوديري ملو ،هيف ٍفرح ِرخآ لبق َفلألا اوقحلأوُ هلّوأ اورسكف لاعفِإلا ىلع هب اوئيجي ْنأ اودارأ ،(ًالا  هللا لاق دقو ،ٌءيش هنم لَّدُبي ملو َْفذُحي ملو ،ِفورحلا نم (ََلعْفأ)و (َلعَفتسا) يف َءاج ام ُعيمج هيف َءاج (ُتَْلعفتسا)و (ُتْلَعْفأ) ردصم 
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 لاثم ىلع تراصف ًءاي (لاعْفِت) فلأ تبُلق مث ،(بَاذَْكت ،لاَمَْحت ،مَالَْكت) تراصف ،لوألا يف ةحوتفم ءاتب اهنم ضِّوُعو (لاّعِف) يف نيتمغدملا نينيعلا ىدحإ تفذُح مث ،لاعفِإلا باب رداصم تلصُحتسا امك ،ِرخآلا لبق ٍفلأ ةدايزو لوألا رسكب (َلَّعف) نم تلصُحتسا رداصملا هذهف ،(بّاذِكو لاّمِحو ّمالِك):اهيف  ُلصألا (بيِذَْكتو ليِمَْحتوزع لجو )اُوبَّذَكو انِتايآِب اًبّاذِك  (() هَّنأكف يف هلوق اذه ىري نأ )ميِلَْكت 
 ،(ةرِكَْذت):لثم ،(َةلِعَْفت) :لاثم ىلع هرهاظ اهنم درو ام امأو "ليعَْفت"
 مث ،(ياصَْوت) ،(راكَْذت):راص مث ،(ياّصِو)،(راّكِذ):هيدل لصألا ّنأكف ،ةدئازلا فلألا نم اًضوع رخآلا يف ىرخأ اولعجو ،ةدئازلا نيعلا نم اًضوع ردصملا لّوأ يف ًءات اولعج يأ ،(هَرخآ اورَّيغ امك هلّوأ اوّريغف) :هلوق نم ٌموهفم اذهو ،رخآلا يف ٍءاتب اهنم ضّوُعو تفذُح امَّنإو ،ءاي فلألا ِبلُقت مل (لاعْفِت) ىلإ َراصّ امل هنأ كلذو - ييأر يف - (لاّعِف) نم ةبعشنُم اهَّدع هيوبيس نأ ودبيف ،(ةَيِصَوت)
َّنأ ُهدَْصق نوكي وأ ،(َةيِصَوت) ،(ةرِكَْذت) تلاو ليعْفَّتلا يَباب  تلا يف رخآلا لبق ام ءايلا ةدايزو ةدئازلا فلألا نم اًضوع (َةلِعَْفت) يف اًرخآ ءاتلا ةدايز رخآلاو ،ةدئازلا نيعلا نم اًضوع ًالّوأ ءاتلا ةدايز :لوألا ،(لاَّعِف):لصألا نع ام ابعشنا نارييغت امهيف ىرج َةلِعْفَّ تلا ءاي ءيجم مدع يف هيلع لخدم الو .فلألا كلت نم اًضوع ليعْفَّ  ليعْفَّتلا باب ىلع ماللا ّلتعم َلََّعفل اًردصم درو ام امأو .رخآلا ةلزنمب رخآلا لبق ام نأل ؛(هَرخآ اورَّيَغ امك هلّوأ اورَّيغف) :هلوق ميقتسيل ؛اًرخآ ليعْفَّ

 يزعتك ّيلستو امك،ّيِزَْنتو يف لوق رعاشلا()

 .ّفلكتلاو ليوأتلا نم ءيشب دحاولا سايقلا ىلع هيوبيس ّلد لَّعف رداصم عيمج يفو .نزولا لجأل رخآلا يف ءاتب اهوضّوعي ملو ،(لاَّعِف) فلأ اوفذحف ،(ّيِزَْنت) :بلقلاو ضيوعتلاو فذحلا دعب راصف ،(ياّزِن):لصألا ّنأكف - ييأر يف - لاَّعِفلا باب نم هيدل بعشنمف اّيِبَصٌ َةلْهَش يَِّزُنت اَمَك       ّايِزَْنت اَهَوَْلد يَِّزُنت يهف                      
 اردصم لَعْفملا ءيجي امك تءاجو ،تلعفك لصألا ةفلاخم تءاج :اولاقف اذه اولاق نيذلا امأو .لوعْفَم ردصملا نأل لوعفملاك ءاجو ،(ًَةبَراشُم ُهتْبراش)و ،ً(َةدَعاقُم ُهتْدعاق)و ،ً(ةَسَلاجُم ُهتْسلاج) :كلوق كلذو ،فرح رخآ لبق يتلا فلألا نم اًضوع ءاهلاو ،هنم فرح لّوأ دعب يتلا فلألا نم اًضوع ميملا اولعج ،َةلَعافُم :ًادبأ رسكني ال يذلا هنم ردصملا ّنإف ُتْلَعاف اّمأو" :لوقي َةلَعُافملا باب رداصم يفو   سيبويه عند (فَاَعلَ ) مصادر 
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 ىلع (لاَعِف) ءاجو .(ًالَاتِق ُهتْلتاق)و ،(ًءاَرِم ُهتْيَرام) : اولاق دقو ،(اًمَّالِك ُهتّْملك) :مهلوق لاثم ىلعو ،(لَاعْفِإ) :لاثم ىلع هب نوئيجيو فورحلا نوّرفويف ،ً(الاتْيِق ُتْلتاق)) :نولوقي دقو ...لصألا وهو ،(لاتْيِق) يف يتلا فلألا نم اوّرفّ امل ءاهلا اهومزلأ مهّنأّ الإ ،ةَلَعْفملاو
 .(لاتْيِق) يف كئلوأ اهب ءاج يتلا ءايلا اوفذح مهنأك ،اًريثك (ُتْلَعاف)

 دارّطا درّطت مل ةرثك اّهنكل ،لاعِف نزو ىلع يعابرلا رداصم ءيجم ُرثك دقو ،اهلبق ةرسكلاب ءافتكالاو ،(لاعْيِف) ءاي فذحب (لاتِق) :يناثلاو ."ءاي فلألا تبلقنا لوألا اورسك اذإو ،جارخإو ماركإ :دح ىلع ،ردصملا لوأ نورسكيو هرخآ لبق فلألا نوديزيو َلعاف فورح نوفوتسي مهَّنأك ،ًاباريض هتبراضو ،الاتيق هتلتاق :لوقي نم مهنمو " :كلذ يف شيعي نبا لاقو .برعلا ضعب نع هيوبيس َلَّثم امك ،ةرسكلا لجأل ءاي فلألا بلقب (لاتيق) :لوألا :يهو ،تارييغت ثالث دحأ هيف لصح مث ،(لَاتَاق):هردصم لصأ (ََلتاق) :وحن يفف ،هرخآ لبق فلأ ةدايزو هلّوأ رسكب ،(َلَعاف) نم ذوخأم ةَلَعافُمامأو َةلَعَافملأ يهف يتلا تمزل الو رسكنت ((() .لمجم همالك نأ نزو 
 يف حتفلا وه يذلا هلصأ ىلإ رسكلاب لدعيف ،رسكلا ىلإ ّمضلا نم لاقتنالا لقثتسيف - ةروسكملا ءافلا لبق يأ - ءانبلا لّوأ يف ةمومضم ميمب اهنم ضّوعيو رخآلا لبق يتلا فلألا فذحب (َلتاَقُم) :ريخألاو .(ةَلَعافُم)

 نم لوعفملا وهو ،سَلاجُم ظفلك هظفل ،ةَسَلاجُم :ينعي) :هلوقب كلذ ىلع يفاريسلا قَّلع دقو .(لوعفملاك ءاجو) :هيوبيس لوق ىنعم وهو ،لوعفملا مسا تانز نم (لَعافُم)و .(َلَعافُم) :ريدقتلا ريصيف (َلَعَاف)
 :يفاريسلا لاقف ( هنم فرح لوأ دعب يتلا فلألا نم اًضوع ميملا اولعج) :هيوبيس لوق امأو ، ردصملا رخآ لبق يتلا فلألا ضيوعت نم هركذ امل اذه يف ءاهلا اومزلأو (ةَمحرملا) :لاُقي امك ،ءاهلا ميملا عم هيف دازت دقو َابَرْضَم هبَرَض َابَرْشَم ُهتبرش :لاُقي امك ،ميملا هلوأ يف داُزتو ،لعفلا سايق هبجوت امل اًفلاخم هردصم ءيجي (ُتَْلَعف) نأ كلذو)ُهتسلاج (() مث لاق)) :هذه رداصملا تءاج ةفلاخم لصألل ُتْلعفك، 

 فاقلا دعبو ،ردصملا يف (ةلتاقم) :لوقتو ،ةدئاز فلأ فاقلا دعبو ،(ُتلتاق) :لوقت كنأ ىرت الأ ،ةلعافم يف ةدوجوم يه فرح لوأ دعب يتلا فلألا نأل ،طلغ كلذو ،هنم فرح لوأ دعب يتلا فلألا نم اًضوع ميملا لعج هنأ كلذو ،ركنأ دقو ،لتخم اذه يف هيوبيس مالك)
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 ميملا نوكت فيكف ،لعفلاو ردصملا يف ةدوجوم فلألاف ،ةدئاز فلأ
 اًضوع نم فلألا ماللاو مل ؟بهذت ((()

 تاقتشملا لصأ يف ّيرصبلا بهذملا ىلإ ةراشإ هذه يفو ،هنم رداص لعفلاو ،رودصم يأ ،لوعفم ردصملا نأب نيلوعفملا ءامسأب ةَّصتخملا ةنزلا هذه ىلع يعابرلا رداّصم ءيجم للعي مث

 
 هيلع ناكملا اونب امك ،لِعْفملا ىلع ردصملا اونب امبرو):هيف لاق ًاباب كلذل دقعو ،نيتنزلا نيتاه ىلع اهنم ءيش ءاج يثالثلا رداصم نأ هيدل تبث ذإ ،ناكملاو نامزلا يمساب نيتصتخملا (َةلِعْفَم)و (لِعْفَم) :نيتنزلا ىلع يثالثلا رداصم ءيجم ىلع نيلوعفملا ءامسأب ةّصتخملا ةنزلا هذه ىلع يعابرلا رداصم ءيجم هيوبيس لمحي مث                                              (وفَعَلَ  فَاَعلَ ) مصدر بين العالقة

 اولزتعاف ىذأ وه ُْلق ِضيِحملا ِنَع ََكنُوَلأَْسيو) :لاقو ،مكُعوجُر...كلذو كلوق :عِجْرملا، لاق زع لجو ):َىلِإ ْمُكِّبَر ْمُكُعِجْرَم( () يأ :
َّنأ :ىلوألا :نيتدئاف (ةلِعْفَم)و (لِعْفَم) :نيءانبلا ىلع يثالثلا رداصم ءيجم نم هيوبيس دافأ دقو ."ةَشيِعملا" اولاق امك ،ةَزَجْعملاو ةَزِجْعَملا :اولاقف ثينأتلا ءاه اوقحلأ امبرو ،سايقلا ىلع "زَجْعَملا" :اولاقو .زَْجعلاءاسنلا يف ِضيِحملا (() يأ :يف ضْيَحلا .اولاقو :“زِجْعَملا "نوديري : َّنأل ؛(بِرْضَم):بْرَّضلا نم ناكملاو نامزلل لاُقيف ،(لِعَْفي) يف اهرسكل اًَعَبت (لِعْفَم) نيع رسُكتف ،عراضملا لعفلا ىلع نايرجي نيذللا ،ناكملاو نامزلا يمسا ءانبو ردصملا ءانب نيب اًقرف نيعلا حتف امهيف سايقلا ذإ ،يثالثلا رداصم يف ناءانبلا ناذهّ ذش امك ّ،ذاش (لَعَافُم) :لوعفملا ةنز ىلع يعابرلا رداصم ءيجم   هنمو ،(شَاعَم)و (بَرْضَم) :لاقُيف ،سبَّلل انمأ هنيع حتُفتف ردصملا امأ .ةلعلا كلت لجأل (شيِعَم) :شَْيعلا نم امهل لاُقيو ،نيعلا روسكم (بِرَْضي) لعفلا 

 هلوق ىلاعت) :َانْلَعَجو َراَهَّنلا اًشاَعَم (()، يأ :اًشْيَع .()

 :هيوبيس هركذ اميف كلذ نمو) :هيوبيس لوق ىلع ًاقِّلعم يفاريسلا لاقو
تَح) :يئاسكلا أرق دقو ،عولُّطلا ىنعم يف (عِلطملا)  نأل ،عولطلا الإ لمتحي الو ،رسكلاب أرق نم ةءارق لاطبإ زوجي ال هنأل ،هيوبيس هلاق ام لوقلاو .ردصملا :َعلطملاو ،رجفلا هيف عُلطي يذلا عضوملا :(عِلطملا):سانلا ضعب لاقو .رجفلا عولط ىتح :هانعمو (ِرَْجفْلا َِعلْطَم ىَّ
  .(عضوملا) هنأل ،ليللا رخآ يف ثداحب سيل عِلطملاو ،ثدحي يذلا وه عولطلاو ،ثدحي ام تيقوتلا يف اهدعب عقي امنإ (ىتح)
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َ َدقَعو .ءانبلا لوأ يف ةمومضم ميمب اهضيوعتو رخآلا لبق يتلا فلألا فذحب (لاَعَاف) نم بعشنملا لصألا هنأ ىلع اًهيبنت ،ءات نود نم اًردصم (لَعافُم) اهيفَ دَرَو دهاوش قاسف ،ةَلَعافملا باب رداصم غوص يف هبهذم نيب دق هيوبيس ناكو .نيءانبلا نيب زييمت ىندأ اهيف نأل ؛ءاتلا ةدايز ىلإ اودمعف ،ردصملاو لوعفملا مسا ءانب نيب سبَّللا نُِمأ اََمل اًردصم هب قطن ول (لَعافُم) ءانب نأ :رخآلاو .ررقملا نع اًجورخ كلذ يف نأل ؛اهفذح اومزتلي ملو ،رخآلا يف مزاللا رييغتلاب ةئبنُم نوكتل ءاتلا ةدايز تمزلف ،هرخآ اورّيغ امك هلّوأ اورّيغي نأ اودارأ مهنأ :لوألا :نارمأ هببس يثالثلا رداصم يف (لِعْفَم) تبث امك يعابرلا رداصم يف (لَعافُم) تابث مدع نأ ودبيو .ةَلِعْفَملل لِعْفملا ةلزنمب َةلَعافُملل وه يذلا (لَعافُم) نم فذُح ءيش نم اًضوع ال ،بسحف ثينأتلل َةلَعافملا يف كلذك تتبثف ،فوذحم ءيش نم اضوع ال ،ثينأتلا لجأل اهرخآ يف تتبث دق ءاتلا ّنأو ،ناكملاو نامزلا يمسا ىلع اهئيجم يف ةَلِعْفملا ّتذش امك ّةذاش لوعفملا ىلع تءاج اهنأ ركذف ،ةَلِعْفملا ىلع َةلعافملا لمحف ،ةلِعْفَملاو َةلَعافملا نيب ةبسانملا هيوبيس دجو اذلو ،(لِعْفَم) نم فذح ءيش نم اًضوع سيلو ،ثينأتلا لجأل هيف تديز (ةَلِعْفملا) يف ءاتلا نإف ةيناثلا ةدئافلا امأو َّوأب لَعُْفيف ةثالثلا تانب نم جرخ دق هنأل ؛لوعفملا نومضي امك هلّوأ نومضيف ،هيف لوعفم ناكملاو لوعفم ردصملا نأل ؛هب ىلوأ لوعفملا ءانب ناكو ،لوعفملا ءانب اذه عيمج نم ىنُبي ردصملاو ناكملا):هيف ءاج ًاباب كلذل  :نولوقيو ،(اُنلَماحتُم اذه) :ناكملل نولوقيو … هلوعفم لوأب لَعُفي ام هل
 كلذكو ،(اُنَلتاقُم) :نولوقيو ،ٌلُماحت هيف ام :يأ ،(لَماََحتُم هيف ام)

 لوقت اذإ تدرأ ةَلتُاقملا، لاق بعك نب كلام يراصنألا ()

 ِبركلا نم ُنابجلا َّمُغ اذإ وُجَنأو          ً َالتاقُم يل ىَرأ ال ىتح ُلِتاُقأ                      
 لاقو ديز ليخلا ( )

ً َالتاقُم يل ىَرأ ال ىتح لتاقأ                       ُسَّيَكملا الإ جني مل اذإ وُجَنأو     

 رسكني ال يذلا اهل مزاللاف ،ةعبرألا تانب رداصم باب اذه :لوقيف ،(ََللَْعف) ردصم لاصحتسا يف ليلقلا ليوأتلا ىلإ هيوبيس عجريو  هيوبيس دنع ََللَْعف رداصم                                                  
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ُ ُهتْلَقْوَحو ً،َةلَزْلَز ُُهتْلَزْلَزو ً،ةَجَرَْحد ُُهتْجَرَْحد :وحن كلذو ،ةعبرألاب ةثالثلا تانب نم قحُلأ ءيش لك كلذكو ،(َةلَلَْعف):لاثم ىلع ءيجي نأ هيلع  :اولاق دقو .ُتْلََّعفو ُتْلَعَْفأ ىلع اهتنِزو (ُتْجَرَْحد) لاثم نأل ؛بّاذِكلاو ءاطعِإلا لاثم اودارأ مهنأك ،ًافاهْرِس ُُهتْفَهْرَسو ً،الاقلِقُ ُهتَْلقَْلقو ً،الاَزْلِز ُُهتْلَزْلَز :اولاقو ،لازْلِز فلأ كلذو ،فرح رخآ لبق نوكت يتلا فلألا نم اًضوع ءاهلا اوقحلأ امنإو ً.َةلَوْحَز ُُهتْلَوْحَزو ً،َةَلقْوَح
َّزلا) تلا لوأ اوحتف امك اوحتفف ،(لاقَْلقلا)و (لازْل  اوفذح مهنأكف ،ليِعْفَّ

َّنأب حيرص انه هيوبيس ُمالكف ءاهلا اودازو فلألا يف َةَللَْعفلا(()  . تلا ءات   نأل ؛(َلََّعف) ىلع ُلاَّعِفلاو (َلَعَْفأ) ىلع ُلاعفإلا ينُب امك ،رخآلا لبق فلأ ةدايزو هلّوأ رسكب (َللَْعف) ىلع ينبملا سيقملا بابلا وه يذلا (لالْعِفلا) فلأ نم ضوع ةَلِعْفَّ
ّ دبال ناكو ،ةَلَعافملا يف الوأ ميملاو ،ليعفتلا يفً الوأ ءاتلا ةدايز تبجوأف ،(َلََّعف)و (َلَعاف) يف تتبث يتلا ةدايزلا كلت ،هوشح يف ةدايزلا نم الخ (ََللَْعف) نأل ًائيش عضوملا اذه يف اوديزي ملو ،بابلا اذه لّوأ يف لصاحلا رييغتلا يف (َةلَلَْعفلا) حتفب يُفتكا امنإو .هتاكرح هتانكس يلاوتو هفورح ددع ريدقت يف ََلعَْفأو َلََّعفك (ََللَْعف) َّوأ يف اًعقاو ًادحاو ًالمع هيف دجوّ امل هيوبيس نإف ،لازْلَزو لاقَْلقَك (لالَْعف) ءانبلا امأو ،هرخآ يف ءانبلل قحاللا رييغتلاب ةطبترم نوكتل ؛َةَللَْعفلا يف ةحتف لالْعِفلا ةرسك رييغت نم َّرقأ يتلا هتدعاق تماقتسا اذبو ،رخآلا لبق فلأ ةدايزو ءاتلا فذحب ةََللَْعفلا نم ٌبعشنم هنأ ىلع هجرخأ اذلو ،ٍدحاو ٍبناج نم اًرييغت هيف نأل ؛هنم َةَللَْعفلا بعشنا امك (لالَْعف) سيقملا لصألا نم بعشنم هَّنأ ىلع هجرخي مل ،ةحتف ةرسكلا بلق وه ،هرخآ نود هل  .شيعي نباو يرشخمزلا اًضيأ هبهذم ىلع ىرج دقو .ةدحاو ننس ىلع يرجت اًعيمج اهنأ ىأر ذإ ،يعابرلا رداصم يف هيوبيس بهذم وه اذه .(هرخآ اورَّيغ امك هلِّوأ اورَّيغ) :هلوق يهو ً،الوأ اه

 
4.0 CONCLUSION 
 .اهتاكرحو اهفورح ددع يف ءاوس يهف ،لَالْعِف اهلصأ ةََللَْعفو ،لاَعيِف اهلصأ ةلعافملاو ،لاَّعِف هلصأ ليعفتلاف ،ىرخألا باوبألا رداصمل ّيسايقلا يلصألا نزولا وه لاعفإلا ً.الصأ دحاو سايق ىلع ءيجت اًعيمج اهنأ ََللَْعفو َلَعَافو َلََّعفو ََلعَْفأ رداصم يف هيوبيس لوق ةصالخو 
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5.0 SUMMARY 
ُّرلا ِلعفلا ِرداصم يف هيوبيس بهذ   ديزملاو (ََللَْعف) دّرجملا ّيعاب
َّوأ ِرسكب ُلَصحتُست ذإ ،ٍدحاو ٍسايق ىلع يرجت اًعيمج اهَّنَّا ىلإ (لَعاف)و ،(َلََّعف)و ،(ََلعْفأ) ً الاَعيِف حبصأف هلّوأ َرِسُك مث ،ٌلاعاف َلَعَاف ردصمو ،َاليِعَْفت راصف فلألا نع اضوع ءاي هيف تديز مث لاَعَْفت تحبصأف ةفوذحملا نيعلا نع اضوع ةحوتفم ءات هيف تديز نكلو ،لاَّعِف ةنز ىلع َلََّعف ردصمو لاَعْفِإ ةنز ىلع ََلعَْفأ ردصمف .ِسايقلا اذهل ًاقفاوم َءاج دق ِلامعتسالا يف ُردانلا وأ ُروجهملا ُُهلصأ َنوكي ْنأ نم َّدبالف ،سايقلا اذه َفالخ اًعِئاش ًالمْعتسم اهنمَ دَرَو اَمو ،هِرخآ َلبق ٍفلأ ِةدايزو ِلعفلا ِل  .َةلَلَْعف راصف هلّوأ ْحتف عم ثينأتلا ءاتب تضِّوُعو هفلأ تفِذح ،لَالْعِف ةنز ىلع ََللَْعف ردصمو ،ًالاَعِف ليقو ،ًةَلَعَافُم راصف ،هرخآ يف ثينأتلا ءات تفيضأ مث هرخآ لبق ةفوذحملا فلألا نع اضوع ةمومضم ميم هيف تديز مث

 
6.0 TUTOR MARKED ASSIGNMENT 
 

 .ََلعَْفأ ردصم ركذا -1

 ؟هيوبيس هيأر ىلع ََللْعَفو لَعَافو َلََّعف رداصم سايق وه ام -2

 ؟لاَّعِف نم ليعفتلا لِصُحتُسا فيك -3

 ؟لاَعاَف نم َةلَعَافُملا َلِصُحتُسا فيك -4

 ؟ُتْلَعَفو ُتلَعاَف ردصم نيب هبشلا هجوأ ركذا -5

 
7.0  REFERENCE/FURTHER READING 
 

 ١٤٠٨- م ١٩٨٨ ،ةرهاقلا ،يجناخلا ةبتكم ،٣ ط ،نوراه مالسلا دبع حرشو قيقحت ،هيوبيس باتك-1

 .ةرهاقلا ،يبنتملا ةبتكم،ةيرينملا ةعبطملا ،شيعي نبال ،لَّصفملا حرش-2

 يذابارتسالا نيدلا يضرل ةيفاشلا حرش نم عبارلا ءزجلا وهو ،يدادغبلا رداقلا دبع ،ةيفاشلا حرش دهاوش حرش-3

 .م ١٩٨٢ - ه ١٤٠٢ ،توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ،نيرخآو ديمحلا دبع نيدلا ييحم دمحم قيقحت ،يذابارتسألا نيدلا يضر ،بجاحلا نبا ةيفاش حرش -4
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 ,م ١٩٥٢ ،ةيرصملا بتكلا راد،راجنلا يلع دمحم قيقحت ،يِّنج نبال ،صئاصخلا5

 .م ١٩٩٨ - ه ١٤٠٨ ،توريب ،قشمد ،ثارتلل نومأملا راد ،١ ط ،ةرزبلا راتخم دمحأ .د ةساردو قيقحتو عمج ،يئاطلا ليخلا ديز رعش •

 .م ١٩٩٦ -ه ١٤١٦ ،توريب ،يبرعلا خيراتلا ةسسؤم ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ،١ ط ،يديبعلا قداصلا دمحم ،باهولا دبع نيمأ اهحيحصتب ىنتعا ،ةديدج ةعبط روظنم نبا ،برعلا ناسل •
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UNIT 3 (2) الحاجب وابن سيبويه عند الرباعي الفعل مصادر   
 
CONTENTS 
 
1.0  Introduction 
2.0  Objectives 
3.0  Main content 
4.0  Conclusion 
5.0  Summary 
6.0  Tutor Marked Assignment 
7.0  Reference/Further Reading 
 
1.0 INTRODUCTION 
 .سردلا اذه ةءارق دنع بهذم لك ةّجحو نيبهذملا نيذه ىلع بلاطلا اهيأ فرعتي .هيأر يف هقفاوو هيوبيس بهذم ىلإ لامف هبهذم يف برطضا بجاحلا نبا ّنأ ودبي نكلو ،لَالِْعف هردصم ّنإ هيوبيس لاق امنيب َةَللَْعف هردصم نإ لاقف ،ََللَْعف ردصم ةلأسم يف هيوبيس نع بجاحلا نبا فلتخا 

 
2.0 OBJECTIVES 

 

 ؟ََللَعف ردصم يف هيوبيس بهذم حرشي نأ بلاطلا عيطتسي سردلا ةياهن يف-1

 ؟ََللَعف ردصم يف بجاحلا نبا بهذم حرشي نأ بلاطلا عيطتسي سردلا ةياهن يف-2

 ؟ََللَْعف ردصم يف هيوبيس بهذمو بجاحلا نبا بهذم نيب َقِّفَوي نأ بلاطلا عيطتسي سردلا ةياهن يف -3

3.0 MAIN CONTENT 
ُ ُهتْلَقْوَحو ً،َةلَزْلَز ُُهتْلَزْلَزو ً،ةَجَرَْحد ُُهتْجَرَْحد :وحن كلذو ،ةعبرألاب ةثالثلا تانب نم قحُلأ ءيش لك كلذكو ،(َةلَلَْعف):لاثم ىلع ءيجي نأ هيلع رسكني ال يذلا اهل مزاللاف ،ةعبرألا تانب رداصم باب اذه :لوقيف ،(ََللَْعف) ردصم لاصحتسا يف ليلقلا ليوأتلا ىلإ هيوبيس عجري         سيبويه عند (فَْعلَلَ ) مصادر   ُُهتْفَهْرَسو ً،الاقْلَق ُُهتَْلقَْلقو ؛بّاذِكلاو ءاطعِإلا لاثم اودارأ مهنأك ُُهتْلَزْلَز :اولاقو ،لازْلِز فلأ كلذو ،فرح رخآ لبق نوكت يتلا فلألا نم اًضوع ءاهلا اوقحلأ امنإو ً.َةلَوْحَز ُُهتْلَوْحَزو ً،َةَلقْوَح
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َّزلا) :اولاق دقو .ُتْلََّعفو ُتْلَعَْفأ ىلع اهتنِزو (ُتْجَرَْحد) لاثم نأل ً،الاَزْلِز ،ًافاهْرِس تلا لوأ اوحتف امك اوحتفف ،(لاقَْلقلا)و (لازْل َّنأب حيرص انه هيوبيس ُمالكف () ((ةََللَْعفلا يف فلألا اودازو ءاهلا اوفذح مهنأكف ،ليِعْفَّ تلا ءات   ءانبلا امأو ،هرخآ يف ءانبلل قحاللا رييغتلاب ةطبترم نوكتل ؛َةَللَْعفلا يف ةحتف لالْعِفلا ةرسك رييغت نمّ دبال ناكو ،َةلَعافملا يف الوأ ميملاو ،ليعفتلا يف ًالوأ ءاتلا ةدايز تبجوأف ،(َلََّعف)و (َلَعاف) يف تتبث يتلا ةدايزلا كلت ،هوشح يف ةدايزلا نم الخ (ََللَْعف) نأل ًائيش عضوملا اذه يف اوديزي ملو ،بابلا اذه لّوأ يف  لصاحلا رييغتلا يف (َةلَلْعَفلا) حتفب يُفتكا امنإو ،هتاكرحو هتانكس يلاوتو هفورح ددع ريدقت يف َلَعَْفأو َلََّعفك (ََللَْعف) نأل ؛(َلََّعف) ىلع ُلاَّعِفلاو (َلَعَْفأ) ىلع ُلاعفإلا يُنب امك ،رخآلا لبق فلأ ةدايزو هلّوأ رسكب (َللْعَف) ىلع ينبملا سيقملا بابلا وه يذلا (لالْعِفلا) فلأ نم ضوع َةلِعْفَّ
َّوأ يف ًاعقاو ًادحاوً المع هيف دجوّ امل هيوبيس نإف ،لازْلَزو لاقْلَقَك (لالَْعف) َّرقأ يتلا هتدعاق تماقتسا اذبو ،رخآلا لبق فلأ ةدايزو ءاتلا فذحب َةَللْعَفلا نم ٌبعشنم هنأ ىلع هجرخأ اذلو ،ٍدحاو ٍبناج نم اًرييغت هيف نأل ؛هنم ةََللَْعفلا بعشنا امك (لالْعَف) سيقملا لصألا نم بعشنم هَّنأ ىلع هجرخي مل ،ةحتف ةرسكلا بلق وه ،هرخآ نود هل  .((هرخآ اورَّيغ امك هلِّوأ اورَّيغ)) ً:الوأ اه

      حاجب ابن عند الرباعي الفعل مصادر 
عيالربا كتعدُّد متعددة الرباعي مصادر عدّ  فقد الحاجب ابن أما         )و (فِعَال)و (فِعَّال)و (تَفِْعيل)و (إِفْعَال) هي والمصادر ،(فَْعلَلَ )و (فاعَلَ )و (فَعَّلَ ) (أَفْعَلَ ) :هي فاألفعال ،مختلفة أمثلة في  ْيعَالفِ   على (أَْكَرمَ ) :فنحو ،قياس والرباعي فيه المزيد مصادر) :قال ،واحد فِْعل من واضح قياس منها لكل بل ،سيبويه قال كما واحدة سبيل من مستحصلة المصادر هذه كل وليست (فِعْالل)و (فَْعلَلَة)و (
) :ونحو ،(إِْكرام) مَ َكرَّ   نوكيف ،فوجأ لعفلا ناك اذإ الإ هيف رسكني الو ،لاَعْفِإلا هباب َلَعَْفأف ،هيف ةكرش رخآلل سيلو هيف ساقني اًردصم يعابرلا نم باب لكل نأ هنم مهُفي صنلا اذه رهاظف  () (قِْيتَال) وجاء …وِضَرابٍ  ُمَضاَربَةٍ  على (َضاَربَ ) :ونحو …(تَْعِزيَة) :نحو في والتعويض الحذف والتزموا ،(ِكذَّاب) وجاء ،(تَْكِرَمة)و (تَْكِريم) على (

هنزو):ةَلَافِإ (وأ )َةلَْعفِإ (ىلع دح فالخلا عقاولا نيب هيوبيس شفخألاو 
تلا، الو رسكني هيف الإ اذإ ناك لعفلا لتعم ماللا،  () و)َلََّعف (هباب ليِعْفَّ
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تلا نم ًالك نأ ىري هنأكف .(لاَّعِف):برعلا نم سان نعو ،رثكألا وه (ليِعَْفت)و .(َةلِعَْفت)و (ليِعَْفت) (َلََّعف) يف اولاق):لاقف ،لَّصفملا حرش يف اذه هبهذم بجاحلا نبا مزتلاو .امهنم لقأ (لاَعْيِف)و ،هيف ليلق (لاَعِف)و ،(َةلَعَافُم):ريثكلا هباب (َلَعاف)و .هيلع ساُقي ال ليلقف بجاحلا نبا دنع لاَّعِفلا امأو .روهمجلا ىدل ليعفتلا ءاي فذحب ،(َةلِعَْفت) هردصم نوكيف تلا َّدَعو ،سيقملا وه لاَّعِفلا َّدَعف ،هيوبيس بهذم ىلإ عجر (لاَّعِف) اًرِّسفم ىضم امل بجاحلا نبا نكل .رخآلا نم ًابعشنم اهدحأ سيلو ،اهسفنب ةمئاق رداصم لاَّعِفلاو َةلِعْفَّتلاو ليِعْفَّ تلاو ليِعْفَّ  امك ،رخآلا لبق فلأ ةدايزو ،لعفلا فورحب اوتأ ثيح ،هيف ديزملا سايق وحن هنم ردصملاب اوََحن مهنأك :(باَّذِك) يف لاقف ،هنم نَْيبعشنُم َةلِعْفَّ
 سايق اهنإ :لئاقلا هيوبيس بهذم اركاذ كردتسي مث ،هيلإ ليبس رخآلل سيل اًسايق سيقم اهنم باب لك نأ ىلإ ريُشي امبً الوأ يتأيف ،(ََللَْعف)و (َلَعاف)رداصم ركذي وهو ،ةلأسملا هطلخ يف بجاحلا نبا يضميواولاق يف َلَعَْفأ) :لَاعْفِإ(، اولاق يف )َلََّعف) :(لاَّعِف(؛ هنأل هسايق (() .
 رسك … ةبعشنملا رداصملا سايقب ينعي) :- ًافنآ روكذملا ةيفاشلا يف بجاحلا نبا لوق حرش يف -ً الوأ لاقف ةلأسملا هذه يف بجاحلا نبا بهذم سُّملت يف (ه ٦٨٦ ت) يذابرتسألاِ ّيضرلا ةريح تدتشا دقو دحاو () 
 ،باب لكب صتخملا سايقلا سايقلاب دارأ هنأ رهاظلاو):ًايناث لاق مثلوأ يضاملا ةدايزو فلأ لبق رخآلا، نوكيف عيمجلل سايق دحاو (()، 
 ،(لالْعِف) :(ََللَْعف) يفو ،(لاَعْفِإ) :(َلَعَْفأ) يف لوقت امك ،طقف امهلوأ ترسك ناكرحتم يضاملا يف رخآلا لبق ناك نإف ،ًافلأ هرخآ لبق ديزنو يضاملا ىلإ رظنن :لاُقي نأ وهو ،هيف ديزملاو يعابرلا عيمجل دحاو سايق بكتري نأ زوجيو ،َةَللْعَف ىلع هردصمف (ََللَْعف) ىلع هيضام ام لكو ،ليِعَْفت ىلع هردصمف (َلََّعف) ىلع هيضام ام لك :ًالثم لوقت امك ،اًسايق يتأيف يثالثلاريغ امأ ): نيرمألا الك اًزّوجم لاق ذإ ،ةيفاكلا ىلع هحرش يف يضرلا همزتلا ام اذهو ،(لاَعَاف) لصألا نم هجارخإ يف هيوبيس لّوط يذلا ةَلَعافملا باب يف امك ،ةدحاو ليبس نم اًعيمج اهجارخإ فُّسعتل ؛هريغ هيف يرجي ال ًادحاو اًسايق اهنم لكل نإ :لاُقي نأ امإو ،هيوبيس لعف امك دحاو سايق نم لصحتست اًعيمج نأ امإ ،يعابرلا رداصم يف نيرمألا زّوج دق بجاحلانإف لكل باب اًسايق اًصاخ ال هكراشي هيف هريغ (() .ودبيو أن نبا 

 يفو )َلَعاف) :(لاَعْيِف(، يفو )َلََّعف) :(لاَّعِف (()
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4.0 CONCLUSION 
ُّرلا ِلعفلا ِرداصم يف بهذ هيوبيس نأ ىرن اذكهو   دّرجملا يعاب
َّوأ ِرسكب ُلَصحتُستو ،ٍدحاو ٍسايق ىلع يرجت ًاعيمج اهَنأ ىلإ (َلَعاف) ،(َلََّعف) ،(َلَعَْفأ) ديزملاو (ََللَْعف)  .بهذملا اذه يف يضرلا هعبتو ،ةدحاو ليبس نم اًعيمج اهجارخإ فُّسعتل ؛هريغ هيف يرجي ال ًادحاو اًسايق اهنم لكل نإ :لاُقي نأ امإو ،هيوبيس لعف امك دحاو سايق نم لصحتُست اًعيمج اهنا :لاُقي نأ امإف ،يعابرلا رداصم يف نيرمألا بجاحلا نبا زّوج نيح ىلع .ِسايقلا اذهل ًاقفاوم َءاج دق ِلامعتسالا يف ُردانلا وأ ُروجهملا ُُهلصأ َنوكي ْنِأ نم َّدبالف ،سايقلا اذه َفالخ اًعِئاش ًالمعتسم اهنمَ دَرَو اَمو ،هِرخآ َلبق ٍفلأ ِةدايزو ِلعفلا ِل
 
5.0 SUMMARY 
د سيبويه فبينما .فيه والمزيد الرباعي مصادر في سيبويه الحاجب ابن خالف  فَاَعلَ و وفَعَّلَ  أَْفْعلَ  لمصادر أن علي إليه ذهب فيما يؤّكِ لىا الحاجب ابن ذهب ،واحد قياس وفَْعلَلَ    .األمرين جَوز ثمّ  سيبويه رأي على وافق والشرح البيان وأثناء ،غيره عن مستقلّ  منها كل بل واحد أصل من منشعبة غير المصادر تلك أن 
 
6.0 TUTOR MARKED ASSIGNMENT 
 

 ؟ََللْعَفو َلَعَافو َلَّعَفو ََلعَْفأ رداصم يف هيوبيس يأر حرشا -1

 ؟ََللْعَفو َلَعَافو َلََّعفو ََلعَْفأ رداصم يف بجاحلا نبا يأر وه ام-2

  ؟ََللَْعفو َلَعَافو َلَّعَفو ََلعَْفأ رداصم يف بجاحلا نباو هيوبيس بهذم نيب يذابارتسالاِ ّيضرلا قَّفو فيك-3

 
7.0  REFERENCE/FURTHER READING 
 

 .م١٩٨٢ - ه ١٤٠٢ ،توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ،نيرخآو ديمحلا دبع نيدلا ييحم دمحم قيقحت ،يذابارتسألا نيدلا يضر ،بجاحلا نبا ةيفاش حرش -1
 .دادغب ،يمالسإلا ثارتلا ءايحإ ،بجاحلا نبال ،لَّصفملا حرش يف حاضيإلا -2
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ََّربُملل ،بضتقملا -3  .م ١٩٦٣ ،ةرهاقلا ةعبط نع ةروصم ،توريب ،بتكلا ملاع ،ةميضع قلاخلا دبع دمحم قيقحت ،د
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UNIT 4 العربية للجذور األحادية النظرية      
 
CONTENTS 
 
1.0  Introduction 
2.0  Objectives 
3.0  Main content 
4.0  Conclusion 
5.0  Summary 
6.0  Tutor Marked Assignment 
7.0  Reference/Further Reading 
 
1.0 INTRODUCTION 
 .ةلدألاب كدنع أطخلاو اهنم باوصلا ىلع مكحلا عيطتستل ةلأسملا هذه يف ءاملعلا ضعب ءارآ ىلع بلاطلا اهّيأ فرعتتس ةدحولا هذه يف .ايداحأ ناك اعيمج تاغللا لوصأ نأ ضرتفا نم مهنمو ،يئانث ةيبرعلا روذجلا لصأ نأ ضرتفا نم ةغللا ءاملع نيب نم رهظ – ةيئانثلا ةيرظنلا هذه اومسو ،نيفرح نم انوكم ناك اهروذجل ميدقلا لصألا نأ ضرتفت يتلا ةيبوروأودنهلا ةغللا لوصأب ةقلعتملا ةيبرغلا تاساردلا ىلع برعلا عالطا ببسبو ،ثيدحلا رصعلا يفو .نازيملا رخآ يف مال فيضأ فرح ديز اذإو ،لعف فورح ةثالث ىلع يفرصلا نازيملا اوعضوو ،ةيسامخو ةيعابرو ةيثالث ىلإ ةيبرعلا تاملكلا (روذج) لوصأ نومسقي اوناك ءامدقلا نويوغللا 

 
2.0 OBJECTIVES 

 

 ةيبرعلا روذجلا روطت يف يليالعلا دنع لوألا روطلا ىضتقم حرش بلاطلا عيطتسي-1

 ةيبرعلا روذجلا روطت يف يليالعلا دنع يناثلا روطلا ىضتقم حرش بلاطلا عيطتسي-2

 ةيبرعلا روذجلا روطت يف يليالعلا دنع ثلاثلا روطلا ىضتقم حرش بلاطلا عيطتسي-3

 .فورحلا ىلإ يناعملا ةبسن يف ّينج نباو يليالعلا يأر نيب قرفلا نايب بلاطلا عيطتسي-4
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3.0 MAIN CONTENT 
 

 :راوطأ ةثالث ربع تروطت دق ةيثالثلاو ةيئانثلا روذجلا نأ يليالعلا هللا دبع ىري         العاليلي هللا عبد عند األحادية النظرية 

 ل ؛تيب = ب ؛عافترا = ج :لبج .ةرجش ينعي هيأر يف اذهو ،سأر هل ميظع تابن :يأ ،سأر = ر ؛عافترا = ج ؛تابن = ش :ةرجش :ةيلاتلا ةلثمألا كلذل برض دقو ،ةيثالث تحبصأ نأ دعب تاملكلا يف اهل ةمزالم تيقب فورحلا هذه يناعم نأ يليالعلا معزيو .ةسامملاو ةقصالملا = ل سأر =ر عامجنالا = م ةعسلا = س بلصتلا = د درفتلا = ذ ةأجافملا = ق راشتنالا = خ ءيشلا يف ىنعملا لامك = غ عافترالا ،مظِعلا = ج نطابلا ولخ = ع بارطضا = ت ةبلغلا = ض تيب ،بلصلا ماوقلا = ب تابن ،يشفتلا = ش ةيفوجلا = أ :هنم فطتقن :ةيئاجهلا فورحلا يناعم هيف نيب يئاجهلا لودجلا هامس ام عضوب يليالعلا ماق دقو .فرح نم رثكأ نم ةبكرم تاملكلا تحبصأ نأ دعب ىتح فرحلا ىنعملا اذه مزال دقو ،ةلالد تاذ اظافلأ فورحلا هذه لمعتسا ميدقلا ناسنإلا نأ ىنعمب ،خلإ .... ،ق ،ط ،ب :ءاجهلا فورح دحأ نم ةفلؤم روذجلا هيف تناك دقو ،دحاولا فرحلا :لوألا روطلا
 .لمجلل ميدقلا ناسنإلا روصت هيأر يف اذهو ،باحسلا سمالي عفترم ءيش يأ ،ةساممو ةقصالم = ل ؛عافترا < باحس < ءام = م ؛عافترا = ج :لمج .لبجلا وه اذهو ضرألاب قصتلم تيبلاك عفترم ءيش :يأ ،ةقصالملا =

 .سرتفملا ناويحلا توص يأ ،ىوع ءاج هنمو ؛"سرتفم ناويح" وع :لثم ،ةعيبطلا تاوصأ ةاكاحم نم أشن رود وهو ،نيعطقم نم ةفلؤم تاملك نوكت :يناثلا روطلا

 .مخضلا دارقلا ،مخضلا زعاملا ركذ :لعلا :ةماخضلا ىنعم ىلع لدت ةيثالثلا (لع) تاقتشم ّنأ هيأر يفو ،ءابلا اهيلع تديز (لع) اهلصأ "مخضلا" لبع :لثم ،طسولا يف فرح ةفاضإ قيرط نع ةيثالثلا روذجلا ءوشن :ثلاثلا روطلا
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 .مخضلا ظيلغلا :لِثعلا .ةظيلغلا اصعلاو ةمخضلا ةوارهلا :ةلتعلا

  فورحلا ىلإ يناعملا ةبسن يف ينج نباو يليالعلا يأر نيب قرفلا
 :لوقي هدجن صئاصخلا يف (يناعملا هابشأ ظافلألا ساسمإ) لصف يفف ،فورحلا ىلإ ٍناعم بسني ناك ينج نبا نأ ةيوغللا تاساردلا خيرات يف انفرع دقف ،فورحلا ىلإ ناعم بسن نم لوأ يليالعلا نكي مل  

ً اريثك "  :مهلوق كلذو .بولطملا ضرغلاو دوصقملا ىنعملا تمس ىلع فورحللً اقوس هطسوأ يهاضي ام طيسوتو هرخآ يهاضي ام ريخأتو ثدحلا لوأ بساني ام ميدقتو اهبيترت اهب اهنع ربعملا ثادحألاب اهتاوصأ هيبشتو فورحلا رايتخا ىلإ نوفيضي دق برعلا نأ رخآ عضوم يف نيبيو .ثادحألا سوسحم ىلع تاوصألا عومسملً اوذح سبايلل اهتبالصل فاقلاو بطرلل اهتواخرل ءاخلا اوراتخاف .كلذ وحنو اهريعش ةبادلا تمضق وحن ،سبايلا بلصلل مضقلاو ،بطرلا لوكأملا نم امهوحن ناك امو ءاثقلاو خيطبلاك بطرلا لكأل مضخلاف .مضقو مضخ :مهلوق كلذ نم ،...اهنع اهب ربعملا ثادحألا [وذح] تمس ىلع فورحلا تاوصأ نولعجي ام
 ةيعضو ناعم فورحلا ىلإ بسني يليالعلا ،نيلجرلا يأر نيب ايرهوج اقرف كانه نكلو .بارتلل ثبلاو ثفنلل ءاثلاو ،ضرألا يف تراغ اذإ امهوحنو بئذلا نثاربو دسألا بلاخم هبشت اهلحصل ءاحلاو ،ضرألا ىلع فكلا ةقفخ اهتوصب هبشت اهظلغل ءابلاف .(ثحب)

 .ةيكاحم ةيعيبط ٍناعم اهيلإ بسني ينج نبا امنيب ،(ةيحالطصا)
 

Self-Assessment Test: 

 ؟يليالعلا دنع لوألا روطلا ىضتقم حرشا -1

 ؟يليالعلا دنع يناثلا روطلا ىضتقم حرشا -2

 ؟يليالعلا دنع ثلاثلاا روطلا ىضتقم حرشا -3

 
4.0 CONCLUSION 

 تراص ،ةيوغل تاوصأ :يأ افورح زومرلا هذه تحبصأ نأ دعب امأ ،ّايوغل ينعم يوغللا زمرلا ّيدؤي نأ نكمي ةلحرملا هذه يفو .ةيوغل ازومر تامالعلا هذه تحبصأ ثيح اهيلت يتلا ةلحرملا مث ىرخألا ءايشألاو تاناويحلا نم تامالع تناك ثيح ةيبرعلا فورحلا ةيادب رابتعاب ّحصت دق يليالعلا اهينعي يذلا فرحلا ىلإ ىنعملا ةبسن نإ 
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  .ةيبرعلا ةغللا يف هل دوهشم كلذف ةعيبطلا ةاكاحم نم ينج نبا هيلإ بهذ يذلا امأ .ّمتيل هريغ ىلإ جاتحي صقان ىنعم وهف ،ىنعم لمحي ام اهنم ناك اذإو ،لقتسم نعمل ةيواح ةملك نيوكتل رثكأ وأ ةعبرأ وأ اهنم ةثالث عمج لالخ نم ّددحتت يناعملا

5.0 SUMMARY 
 .ةيكاحم ةيعيبط ٍناعم اهيلإ بسني ينج نبا امنيب ،(ةيحالطصا) ةيعضو ناعم فورحلا ىلإ بسني يليالعلا ،نيلجرلا يأر نيب ايرهوج اقرف كانه نأ الإ فورحلا ىلإ ىنعملا ةبسن يف ملكت دق ينج نبا ناك نإو .طسولا يف فرح ةفاضإ قيرط نع ةيثالثلا روذجلا ءوشن ةثلاثلا ةلحرملاو ،ةعيبطلا تاوصأ ةاكاحم نم أشن رود وهو ،نيعطقم نم ةفلؤم تاملك نوكت ثيح ةيناثلا ةلحرملاو .فرح نم رثكأ نم ةبكرم تاملكلا تحبصأ نأ دعب ىتح فرحلا ىنعملا اذه مزال دقو ،ةلالد تاذ اظافلأ فورحلا هذه لمعتسا ميدقلا ناسنإلا ّنأ ثيح ىلوألا ةلحرملاو ،اهروطت يف لحارم ةثالثب تّرم ةيبرعلا روذجلا نأ ىري يليالعلا ّنإ 

 
6.0 TUTOR MARKED ASSIGNMENT 
 

 ؟فرحلا ىلإ ىنعملا ةبسن يف ّينج نباو يليالعلا نيب قرفلا ام-1

 ؟باوصلا ىلإ برقأ امهيأ يليالعلاو ّينج نبا يأر نيب-2

 ؟يليالعلا دنع ةيبرعلا روذجلا روطت راوطأ يف ىرت اذام-3

 
7.0  REFERENCE/FURTHER READING 

 

 =هقف ةغللا د .ملاس ناميلس شاَّمخلا، 
http://www.angelfire.com/tx4/lisan/khamash.htm 

 أو
http://www.khamash.cjb.net 
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UNIT 5 العربية للجذور الثنائية النظرية      
 
CONTENTS 
 
1.0  Introduction 
2.0  Objectives 
3.0  Main content 
4.0  Conclusion 
5.0  Summary 
6.0  Tutor Marked Assignment 
7.0  Reference/Further Reading 
 
1.0 INTRODUCTION 
ِّدقنس نآلاو ،ةغلل ةيداحألا ةيرظنلا ىلع سردلا مَّدقت دقو .ايداحأ ناك اعيمج تاغللا لوصأ نأ ضرتفا نم مهنمو ،يئانث ةيبرعلا روذجلا لصأ نأ ضرتفا نم ةغللا ءاملع نيب نم رهظ ،ثيدحلا رصعلا يفو .نازيملا رخآ يف مال فيضأ فرح ديز اذإو ،لعف فورح ةثالث ىلع يفرصلا نازيملا اوعضوو ،ةيسامخو ةيعابرو ةيثالث ىلإ ةيبرعلا تاملكلا (روذج) لوصأ نومسقي اوناك ءامدقلا نييوغللا نأ بلاطلا اهيأ تسرد ةعبارلا ةدحولا يف   .ةيبرعلا ةغلل ةيئانثلا ةيرظنلا يف سردلا بلاطلا اهّيأ كيلإ م
 
2.0 OBJECTIVES 
 

 .ةيبرعلا ةغلل ةيئانثلا ةيرظنلا يف قايدشلا سراف دمحأ يأر حيضوت بلاطلا عيطتسي سردلا ةياهن يف-1

 ؟مالكلل الصأ فعضملا يئانثلا رابتعا تاغوسم ركذ بلاطلا عيطتسي سردلا ةياهن يف-2

 .ةيبرعلا ةغللا ءوشن يف يلمركلا ساتسنأ يأر حرش بلاطلا عيطتسي سردلا ةياهن يف-3

 .نراقملا ةيماسلا تاغللا وحن يتاكسوم فقوم حرش بلاطلا عيطتسي سردلا ةياهن يف-4
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3.0 MAIN CONTENT 
 

 ةيبرعلا لاعفألا تابيلقت ةجلاعم يف هتقيرط نأ ريغ ،ةيئانثلا ةيرظنلل هقانتعا حيرص لكشب حصفي مل قايدشلاو .(لادبإلاو لالعإلا يف لايللا رس) يمجعملا هباتك هيلع ىنبو (م ١٨٧٨ ت) قايدشلا سراف دمحأ وه يأرلا اذ لاق نم لوأ .طقف نيفرح نم ةفلؤم يأ ،ةيئانث اهرمأ لوأ يف تناك (ةيبرعلا روذجلا) ملكلا لصأ نأ نيثدحملا ةغللا ءاملع نم ددع ىري         (م ١٨٧٨ ت) الشدياق فارس أحمد رأي 
 :وه (لايللا رس) يف هدمتعا يذلا بولسألا اذه نم هضرغ نأ نيبيو .عب بع بولقمو ،بخ خب بولقم لعجي هارن اننأل كلذب انرعشت يتلا يه -يزرت داؤف راشأ امك-

 اهيناعمو اهسناجت حاضيإو ظفلتلا بسح ةقسنم يبرعلا مجعملا تادرفم ميدقت * 

 .ةلدبملاو ةبولقملا ظافلألا داريإ  *

 بيترت وأ دهاش وأ حاضيإ وأ ظفل نم يدابآزوريفلا تاف ام كاردتسا  *
      مالكلل الصأ فعضملا يئانثلا رابتعا تاغوسم 

 .رقو قد هقطن هلعافب هلصو املو ،توص ةياكح امنإو امسا وأ العف نوكت نأ دصقي مل لصألا يف لاعفألا هذه عضو امدنع عضاولاو .زهزه الإ وه امو زه زهب نوتأي ىنعملا يف ةدايزلا دنعو .نح ّندو رقو فسو زهو قدو فدو ،بد :وحن فعاضملا نم الإ يتأي ال اذهو ،ةفص ةياكح وأ توص ةياكح نم ذوخأم ةغللا مظعم (1)  

 .ىسأ < فسأ ،احم < قحم ،يمه < رمه :وحن عطق هيف نأكف ،لاعفألا نم هريغ ىدص هنإف صقنلا امأو ،باصو باجو راصو راضو باطك فوجألا ءيجي ابلاغ هدعبو بصو بجو رصو رضو بطك فعاضملا ءاج هلبقو ،لاعفألا رخآ ءاج دق ملاسلا نوكي نأ ىلوألاف اذل ،لامكلا وحن جردتت عئانصلا نم اهريغك ةغللا (2)

 .فجر < جر ،ضمغ ،سمغ ،رمغ < مغ ،تلس < بلس < ّلس وحن ،هبراقي ام وأ هَلثم (يثالثلا) هديزم يف ىرنو الإ فعاضملا يف ىنعم كانه سيلف ،فلختي داكي ال فعاضملا ىلع ديزملا بترت (3)
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 ةريثك غيصب لعفلا ىلع نوديزي مهارن اَّنأل برعلا بهذم نم سيل صقنلا نأل ،يثالثلا نم فرح صقن نم عضاولا ةمكحب قيلأ فعاضملا ىلع فرح ةدايز نإ (4) 

 ديزملا فعضملا يئانثلا نم هنأ دب ال وهف "خملا جرختسا" رختما وحن مولعم يئانثلا يف اهلصأو لصألا ةلوهجم الاعفأ دجن انإ (5)
 .ىنعملا اذه رخم نم تأي مل هنأل "ختما"

 

 ادحاو ءاجه تناك لصألا يف ةيبرعلا تاملكلا ّنأ يلمركلا ىري العربية اللغة نشوء في الكرملي أنستاس رأي 
 اهركذ يتلا ةدايزلا عاونأل ةديدج تاحلطصم عضو هيف ديدجلا نكل ،ناديز يجروج يأر سكعي اذه هيأرو .هرخآ يف وأ هطسو يف وأ يئانثلا لوأ فرح ةدايزب امإ ءاج حيحصلا يثالثلا ءوشن نأ ىريو .خرص لثم ،حيحصلا يثالثلا رهظ رمألا رخآ يفو ،رصو لاثملاف ،أرص ،زومهملا مث ،عطقلاب هانعم اوصخو ،ىرص ،ةكرحلا ةلاطإ بسب صقانلاو "ةماع توص" راص ،فوجألاف ،رصرص ،رص لثم ،فعاضملا هالت مث ،رص لثم ،ةعيبطلا تاوصأ دحأل ايكاحم (نكاسف كرحتم)

 وه اهلك هذه لصأو .مغر ،مكر ،مطر ،مضر ،مسر ،مدر ،مجر ،مثر ،متر :لثم يف ،ايثالث حبصيل يئانثلا طسو يف فرح ةدايز :وشحلا .عطقلا ،لكألا ينعيو (مر) وه لصألا .مرش ،مرص ،مرخ ،مرح ،مرج ،مرث :لثم يف ،ايثالث حبصيل يئانثلا لوأ يف فرح ةدايز :ريدصتلا
 .برضلا وأ رسكلا انه ينعيو (مر)

 .روهظلاو ثاعبنالا وه روذجلا هذه ىلع قبطني يذلا ماعلا ىنعملا نأ ضارتفا اننكمي هنأ ريغ ،لبنو عبنو تبن يف توصلا ىنعم ضارتفا بعصلا نم هنأ انل ودبيو (توص :سيتلا بن) بن يئانثلا لصألا .لبن ،غبن ،طبن ،عبن ،شبن ،ثبن ،تبن :لثم يف ،ايثالث حبصيل يئانثلا رخآ يف فرح ةدايز :عسكلا

 .ةيعابرلاو ةيثالثلا روذجلا بناجب ةيادبلا ذنم ةدوجوم تناك ةيئانثلا روذجلا نأ ىلإ نوليمي امنإو ،ناديزو يلمركلا لعف امك يئانثلا رذجلا ةيرظن ميمعت ىلإ نوليمي ال مهارنو .ةيماسلا روذجلل يئانثلا لصألا  موسكاتي الساميات عالم تعرض لمسألة (المقارنة السامية اللغات نحو) كتاب مؤلفو وزمالؤه  المقارن السامية اللغات نحو موسكاتي 
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 :ةيلاتلا تاغوسملا يأرلا اذهل نامدقيو ،ةيئانث روذج نع تروطت امبر ةيثالثلا روذجلا ضعب نأ ىلإ نابهذيو

 .هتاقتشم نم ايئانث ارذج اضيأ لثمي (رف)و لاصفنالل هباشم وهو داعتبالا ىنعم اضيأ ناديفت نارركتي ناذللا (رف) نافرحلاو "لاصفنالاو قيرفتلا" ىنعم ديفت يتلا جرف ،ضرف ،سرف ،قرف ،مرف ،درف :لثم ،ماع ىنعم ديفتو نافرح هيف رركتي يتلا ةيثالثلا لاعفألا نم تاعومجم دوجو (1)

   .دج ،مع ،مح ،(ت)خأ ،خأ ،مأ ،بأ :ةبارقلل ءامسأ مف ،نس ،فك ،مد ،(ة) ئر ،(ة)فش ،دي :ندبلل ءاضعأ :ةيئانثلا ةرهاظلا مدق ىلع لدي امم ةميدق ةيئانث تاملك ىلع ةيماسلا تاغللا ءاوتحا (2)

 .تمط < امط ،لِصي < لصو ،تُمق < ماق :اهتافيرصت ضعب يف ةلعلا فرح دقفت ةيثالثلا روذجلا هذهو .مَط > امط ،لص > لصو ،َمق > ماق :لثم ،ةيئانثلا روذجلا ىلع ةرخأتم ةلحرم يف هتدايزب يحوي امم ،ةلع فرح ىلع ةلمتشملا لاعفألا نم ريبك ددع دوجو (3)

 .اهعويش دعب بيكرتلل ماعلا عباطلا لثمت تحبصأ يتلا ةيثالثلا روذجلا عم مجسنت ةيئانثلا روذجلا لعجتل ةرخأتم تثدح امنإو ةيادبلا نم نكت مل ةدايزلا هذه نإ نوفلؤملا لوقي ،ناوخأ < خأ  ،تاهمأ < مأ ، ناومد <مد ،ناوبأ < بأ :لثم يف اهتافيرصت ضعب يف ةيثالث رهظت ةيئانثلا روذجلا ضعب نأ ىلإ هتراشإب ةيثالثلا ةيرظنلا ديؤي نم ىلع درللو لعف         لف لتق         لق يماس     يماح :ةيماحلا يف يئانثلا لصألا دوجو رهظي -ميدق يماح يماس لصأ ىلإ اهعم دوعت اهنأ دقتعي يتلا- ةيماحلا تاغللا يف اهتالباقم ضعبب ةيماسلا روذجلا ضعب ةنراقم (4)
 

Self-Assessment Text 

 .ةيبرعلا ةغلل ةيئانثلا ةيرظنلا يف قايدشلا سراف دمحأ يأر حِّضو-1

 ؟مالكلل الصأ فعضملا يئانثلا رابتعا تاغوسم ركذا-2

 .ةيبرعلا ةغللا ءوشن يف يلمركلا ساتسنأ يأر حرشا-3

 .نراقملا ةيماسلا تاغللا وحن يتاكسوم فقوم حرشا-4
 

4.0 CONCLUSION 
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 ةيخيرأتلا اهروصع مدقأ نم تاغللا عيمج  يف قاقتشالل ةيسايقلا ةغيصلا يه ةيثالثلا ةغيصلا نإف كلذلو ،مهبلغأ يأر ىلع ةثالثلا نم اهلوصأ يف ردحنت اهنأ ،اهلوصأ اهتاذ يف يه ،قيرف يأر ىلع ةملك نيثالثو عبس ىلع ديزي ال ءامسألا نم ليلق ددع يف رصحنت ةيئانثلا نأو ،ةحيحص تاوصأ ةثالث نم فلأتت اهيف تاملكلا مظعم نأو ،تاغللا هذه يف نيحيحص نيتوص نم لقأ نم فلأتت نأ نكمي ال اقلطم ةملكلا ّنأ ةيبرعلا ةريزجلا تاغل لوصأ اوسرد نيذلا ءارآ قفتتو ،نييساسأ نيفرح نم بكرتت ةيئانث اهنأ يأر نم مهنمو ،ةيثالث ةيادبلا ذنم تاملكلا لوصأ ّنأ ىأر نم مهنمف ،ةيبرعلا تاملكلل عضولا لصأ يف ةغللا ءاملع فلتخا

 
5.0 SUMMARY 
 :ئدابم ةعبرأ يف اهصخلن نأ نكمي ةيئانثلا روذجلا يف نيثدحملا نيب ةلداجملا هذه دعبو 

 .ةفلتخملا ناسنإلا لامعأ اهثدحت يتلا تاوصألا وأ ةيعيبطلا رهاظملا تاوصأو ،تاناويحلا وأ ناسنإلا تاوصأ ةاكاحم يأ ،ةاكاحملا ىلإ عجري تاوصألا وأ لوصألا أشنم نأ-1

 .ىرخأ ةهج نم رثكأ وأ فرحأ ةثالث نم ةبكرم اهلعج يفز ،ةهج نم ةيئانثلا ةداملا ليدعت يف لاعفلا لماعلا يع ةددجتملا تادهاشملاو ةبرجتلا اهززعت درطملا ومنلاو روطتلا ةنس نأو ،نكاس امهيناثو ةريصق ةكرح كرحتم امهلوأ نيفرح نم يأ ،قلغم دحاو عطقم نم اهنم لك بكرتي ،ةيئانث اهرمأ لوأ يف تأشن ةيوغللا داوملا نأ-2

 .ةوخرلاو ةدشلا نيب ناطسوتم وأ ناوخر وأ ناديدش بلاغلا يف اعم امه ةيئانثلا ةداملا يفرح نإ-3

  .ريفصلا فرحأ وأ قلحلا فرحأ وأ ،ةقالذلا فرحأ نم فرح وأ ،ّةلع فرح بلاغلا يف وه رخآ فرح ةفاضإب وأ ،هفيعضت وأ يناثلا فرحلا راركتب نوكي ام اريثك ةيئانثلا ةداملا ثيلثت نإ-4
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6.0 TUTOR MARKED ASSIGNMENT 
 

 ؟ةيئانثلا روذجلا ءوشن يف يلمركلاو ناديز ىجرج يأر فلتخا مب-1

 ؟ةيئانثلا روذجلا ءوشن يف يلمركلاو ناديز يأر نم هئالمزو يتاكسوم يأر فلتخا مب-2

 ؟هئالمزو يتاكسوم دنع ةيبرعلا ةغللا يف ةيئانثلا روذجلا تاغّوسم ركذا-3

 
7.0  REFERENCE/FURTHER READING 
 

َّمخلا،   =هقف ةغللا د .ملاس ناميلس شا

http://www.angelfire.com/tx4/lisan/khamash.htm 

 وأ

http://www.khamash.cjb.net 
 
 
 


