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Abstract: Verbs conjugation in Arabic poses many problems related to the diversity of their classifications. 
This diversity lies in the variation in verb conjugation that causes problems to learners whom are unable in 
most time to make the right conjugation. In this paper, we present a first version of an automatic conjugator 
of Arabic verbs developed at the Institute for the Studies and Researches on Arabization in Rabat. This system 
is in Java language, and is characterized by accuracy, is easy to use, and is a good reference compared to many 
books of morphology. Moreover, the system is stem-based unlike the other systems that are root-based. In this 
paper, we will focus on the rules involved in our work, in a similar way to their processing, without going into 
details to the Arab grammarians proposals. . 

 في التنوع هذا ويكمن. تصنيفاتها بتنوع ترتبط عديدة شكاالتإ العربية اللغة في األفعال تصريف يطرح ملخص:
 تصريف على -األحيان أغلب في– المتعلمين قدرة عدم عنه ينتج مما تصريفها لدى األفعال على تطرأ التي التغييرات

 ياآلل للمصرف األولى الصيغة بتقديم الورقة، هذه في وسنقوم. واألحوال الصيغ جميع في األفعال من العديد
 بالدقة يتميز ،Java بلغة مكتوب برنامج وهو ,للتعريب واألبحاث الدراسات بمعهد إنجازه تم الذي العربية لألفعال

 كدخلة الجدع على المصرف هذا يعتمد كما .العربي الفعل تصريف قواعد كتب عن ويغني االستعمال، وسهولة
 تم التي تلك القواعد على الورقة، هذه في قتصروسن. األخرى المصرفات معظم تعتمده الذي الجدر عوض لتصريفه
 العرب النحاة طروحات في الخوض دون بالحاسوب معالجتها لطريقة مماثلة بصيغة الحالي، عملنا في تطبيقها

 .حدة على كل القدماء

Keywords: Verbs conjugation, Arabic, automatic conjugator of Arabic verbs, Institute for the Studies and 
Researches on Arabization in Rabat. 

 للتعريب واألبحاث الدراسات معهد، العربية لألفعال اآللي ، مصرفةالعربي ، اللغةاألفعال تصريف كلمات مفتاحية:
 .المغربب

 

* Verb conjugation in Arabic  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 48-27ص.  ،2، ع. 20مج.  ،RISTمجلة   © 



 2013 ،2، ع. 20مج.  | RISTمجلة |  28

 دمةمـق 1

 التنوع هذا ويكمن. تصنيفاتها بتنوع ترتبط عديدة إشكاالت العربية اللغة يف األفعال فترصي يطرح
 -األحيان أغلب يف– املتعلم� قدرة عدم عنه ينتج م� ترصيفها لدى األفعال عىل تطرأ التي التغي�ات يف

 .واألحوال الصيغ جميع يف األفعال من العديد ترصيف عىل

 بعهد إنجازه تم الذي العربية لألفعال اآليل للمرصف األوىل الصيغة يمبتقد الورقة، هذه يف وسنقوم
 ويغني االستع�ل، وسهولة بالدقة يتميز ،Java بلغة مكتوب برنامج وهو للتعريب، واألبحاث الدراسات

 الجدر عوض لترصيفه كدخلة الجدع عىل املرصف هذا يعتمد ك�. العرب الفعل ترصيف قواعد كتب عن
 .األخرى املرصفات معظم دهتعتم الذي

 لطريقة م�ثلة بصيغة الحايل، عملنا يف تطبيقها تم التي تلك القواعد عىل الورقة، هذه يف وسنقترص
 .حدة عىل كل القدماء العرب النحاة طروحات يف الخوض دون بالحاسوب معالجتها

 الفعل الصحيح والفعل املعتل 2

باعتبار بنية  ية عدة، �كن تلخيصها يف التقسيم التقليديتنتمي األفعال يف اللغة العربية لطبقات رصف
الجذر ب� الفعل الصحيح واملعتل. فالصحيح قد يكون ساملا أو مهموزا أو مضعفا. وينقسم املهموز إىل 
مهموز الفاء أو الع� أو اليم، بين� يتكون املضعف من مضعف الاليث ومضعف الرباعي. أما الفعل 

 ة أنواع: املالال، واألجوف، والناقص، واللفيف املفروق، واللفيف املقرون.املعتل فهو عىل خمس

ونتوخى عرض تصنيفات الفعل الصحيح واملعتل من خيل التغ�ات التي تطرأ عليه عند إسناده إىل 
 الض�ئر.

 الفعل املجرد والفعل املزيد 3

ة. وهو إما ثيث األصل وإما الفعل إىل مجرد ومزيد، فاملجرد هو ما كانت حروفه جميعها أصلي ينقسم
رباعي األصل، ويصبح الاليث املجرد مزيدا إذا زيد عليه حرف أو حرفان أو ثيثة، أما الرباعي املجرد 

 فيصبح مزيدا إذا زيد عليه حرف أو حرفان.

 للاليث املجرد ستة أبنية: •

  يَْفِعُل  -فََعَل 

  يَْفُعُل  -فََعَل 

  يَْفَعُل  -فََعَل 

  يَْفَعُل  -فَِعَل 

  يَْفِعُل * -فَِعَل 

  يَْفُعُل  -فَُعَل 

 



  29|  2013 ،2، ع. 20| مج.  RISTمجلة   

 للاليث املزيد بحرف واحد ثيث أبنية: •

  َل ُل  –فَعَّ  يَُفعِّ

  يَُفاِعُل  –فَاَعَل 

  يُْفِعُل  –أَفَْعَل 

 للاليث املزيد بحرف� خمس أبنية: •

  َل ُل  –تََفعَّ  يَتََفعَّ

  يَتََفاَعُل  –تََفاَعَل 

  يَنَْفِعُل  –انَْفَعَل 

  ِعُل يَْفتَ  –افْتََعَل 

  َّيَْفَعلُّ  –افَْعل 

 للاليث املزيد باليثة أحرف أربع أبنية: •

  يَْستَْفِعُل  –اْستَْفَعَل 

  َّيَْفَعالُّ  –افَْعال 

  يَْفَعْوِعُل  –افَْعْوَعَل 

  يَْفَعوُِّل  –افَْعوََّل 

 أما الرباعي املجرد فله وزن واحد: •

  يَُفْعلُِل  -فَْعلََل 

 وللرباعي املزيد بحرف وزن واحد •

  ْيَتََفْعلَُل -لََل تََفع 

 أما الرباعي املزيد بحرف� فله بناءان •

  يَْفَعنْلُِل * -افَْعنْلََل 

  َّيَْفَعلِلُّ * -افَْعلَل 

 * تش� هذه العيمة إىل ندرة هذه الصيغ.

فعند إلحاق الجذور يف صيغ األفعال ثيثية كانت أو رباعية، نحصل عىل طبقات الفعل الرصفية، وقد 
 قة، وذلك حسب إمكانات التأليف املحددة أعيه وما ورد يف اللغة من أفعال.طب 341حددناها يف 
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 ترصيف األفعال  4

وتتجىل إما يف صيغة املايض مالل: َعَىس، نِْعَم، أو صيغة األمر  تيزم األفعال الجامدة صيغة واحدة،
 مالل: َهْب وَهاِت.

يََكاُد. أما أكث األفعال العربية فلها ثيث  -ومنها ما ال يأت منه إال صيغتا املايض واملضارع مالل: كَادَ 
 صيغ: املايض واملضارع واألمر.

فاملايض ما دل عىل حدوث يشء قبل زمن التكلم، وعيمة الفعل املايض أن يقبل تاء التأنيث الساكنة يف 
 آخره.

أوله أما املضارع فيدل عىل حدوث يشء يف زمن التكلم أو بعده، وعيمة الفعل املضارع أن يقرتن 
 بأحد أحرف املضارعة األربعة املجموعة يف كلمة "أَنَيُْت" وأن يقبل "الس�" و"سوف".

 أما األمر فيطلب به حدوث يشء بعد زمن التكلم.

 قواعد ترصيف األفعال 5

صيغت قواعد ترصيف األفعال عىل شكل معادالت طرفها األيرس الفعل، وطرفها األ�ن سلسلة من 
ولد منها هذا الفعل. فترصيف األفعال الاليثية املعلومة يف صيغة املايض الحروف والحركات التي يت

 مسندة إىل جميع الض�ئر يكون عىل الشكل التايل: 

Verbe(i) = R1 +  - َ◌ + R2 + A(n) + R3 + B(i) + C(i) 

، والطرف األ�ن هو اجت�ع (i ≤ 15 ≥ 1)] هو الفعل املايض، حيث Verbe(i)فالطرف األيرس [
والحركات اآلتية (عىل الرتتيب): الحرف األول للجذر، ثم فتحة، ثم الحرف الالا� للجذر، ثم حركة الحروف 

ع� الفعل (فتحة أو ضمة أو كرسة تبعا للباب الترصيفي للفعل)، ثم الحرف الالالث للجذر، ثم حركة 
 رفع املتصل.الحرف األخ� للفعل (سكون أو فتحة أو ضمة تبعا للضم� املسند إليه)، ثم ضم� ال

فإذا كان الجذر هو (ج ل س) مالي، ورقم الباب الترصيفي هو األول (أي باب: فََعَل يَْفِعُل)، والضم� 
 املسند إليه هو (أنا)، فهذا يعني أن:

R1 = ج 
R2 = ل 
R3 = س 
i = 1 
n = 4 
A(1) =  - َ◌  
B(1) =  - ْ◌  
C(1) =   ُت 

 وباجت�ع هذه السلسلة من الرموز نحُصل عىل:

 ْ◌ + ُت = َجلَْسُت -َ◌ + س + -َ◌ + ل + -ج + 
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إن عملية ترصيف الفعل يف اللغة العربية، انطيقا من الجدر و إلباسه صيغة من صيغ األفعال، ثم 
تخصيصه بس�ت الترصيف، كالزمن والبناء وس�ت التطابق ( الشخص والعدد والجنس)، قد يكون 

اإلدغام  ضعيف أو همزة. ولهذا تطبق قواعدخرجها غ� سليم إذا كان الجذر يحتوي عىل علة أو ت
 واإلعيل واإلبدال وكتابة الهمزة لتعديل الخرج السيئ البناء.

 اإلدغام   1.5

 ، اإلدغام هو إدخال حرف يف حرف آخر من جنسه بحيث يص�ان حرفا واحدا مشددا؛ نحو: َمدَّ َ�ُدُّ
 :وأصلها: َمَدَد َ�ُْدُد. وينقسم اإلدغام إىل صغ� وكب�

 فالصغ�: ما كان أول الحرف� املت�ثل� ساكنا يف األصل؛ نحو:

)-َ◌ د -م      ←ٌ◌     -ْ◌ د -َ◌ د -م   ّ◌ٌ◌  (َمدٌّ

 وسمي صغ�ا ألن فيه عمي واحدا، وهو إدخال الحرف األول يف الالا�.

 والكب�: ما كان فيه متحركان، فأسكن أوله� بحذف حركته؛ نحو:

)-َ◌ د -م      ←َ◌       -ْ◌ د -َ◌ د - م     ←َ◌     -َ◌ د -َ◌ د -م   ّ◌َ◌  (َمدَّ

 أو بنقلها؛  نحو:

)-ُ◌ د -َ◌ م -ي      ←ُ◌     -ْ◌ د -ُ◌ د -َ◌ م -ي     ←ُ◌     -ُ◌ د -ْ◌ د -َ◌ م -ي   ّ◌ُ◌  (َ�ُدُّ

 وقد سمي كذلك لخضوعه لإلسكان واإلدغام معا.

 اإلعالل   2.5

 إعيال، وتكون إما ب: لالقل أوالتعذرتعد التغ�ات الرصفية التي تعرتي حرف العلة اجتنابا ل

 حذف حرف العلة؛ نحو: يَرُِث واألصل: يَْورُِث، -أ

 أو قلبه؛ نحو: قَاَل واألصل: قََوَل، -ب

، -ج  أو تسكينه؛ نحو: َ�ِْيش واألصل: َ�ِْيشُ

 اإلبدال   3.5 

غي� يف اإلبدال هو حدف حرف، ووضع آخر مكانه. فهو يشبه اإلعيل من حيث أن كي منه� ت
 املوضع، إال أن اإلعيل خاص بأحرف العلة. أما اإلبدال فيكون يف الحروف الصحيحة.

 قواعد كتابة الهمزة   4.5

 الفعلالهمزة يف أول    1.4.5

تكتب الهمزة فوق األلف إذا كانت مفتوحة أو مضمومة نحو أََخَذ و أُِخَذ، وتحته إذا كانت مكسورة 
 نحو إِْمُت.
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عل مهموزا وتوالت يف أوله همزتان ثانيه� ساكنة قلبت الالانية مدا مجانسا لحركة األوىل أما إذا كان الف
 مالل آَمَن، أُوِمُن.

 الهمزة يف وسط الفعل  2.4.5

الشائع يف كتابة الهمزة يف وسط الفعل أنها تكتب عىل حرف يناسب أقوى الحركت� (حركتها وحركة 
 الفتح. وهكذا:ما قبلها)، وأقوى الحركات الكرس فالضم ف

 ) إذا كانت ساكنة رسمت عىل حرف يناسب حركة ما قبلها، مالل يَأُْخُذ، نُْؤِمُن، ِجئُْت.1

 ) إذا كانت مكسورة رسمت عىل ياء غ� منقوطة (نربة)، مالل يُْسِئُم، َسِئَم، ُسِئَل، رُئَِّس.2

، إال إذا سبقتها كرسة فرتسم عىل ياء ) إذا كانت مضمومة رسمت عىل واو مالل تَْشؤُوَن، يَطَُؤوَن، يَْجُرُؤونَ 3
مالل يَْستَنِْبئُوَن. أما إذا جاءت بعد ياء ساكنة فتكتب عىل نربة مالل ِسيئُوا.وإذا جاءت بعد واو ساكنة 

 تكتب عىل السطر مالل يَُسوُءوَن. أما إذا جاءت بعد ألف فتكتب عىل الواو مالل: تَُساُؤوَن.

، بَرِئَا، فإن ) إذا كانت مفتوحة رسمت عىل حرف من 4 جنس حركة ما قبلها، مالل يَْسأَُل، َسأََل، َرأََّس، يَُؤمُّ
كان ما قبلها ساكنا وليس حرف مد رسمت عىل ألف، مالل يَْسأَُل. وإن كان الحرف الساكن قبلها ألفا 

مالل  أو واوا رسمت عىل السطر، مالل تََساَءَل و يَُسوَءاِن. أما إذا جاءت بعد ياء ساكنة فتكتب عىل نربة
 ِسيئَا

 الهمزة يف آخر الفعل    5.4.3

إذا سبقت الهمزة يف آخر الفعل بحركة رسمت عىل حرف يجانس حركة ما قبلها مالل: َجُرَؤ، قََرأَ، 
 حرف مد ساكن مالل أُْشَء، َساَء، يَُسوُء و يُِيسءُ  عىل السطر إذا كان قبلها سكون أو يَْستَْوِطُئ. و تكتب

 ىل الض�ئرحكم األفعال عند إسنادها إ 6

نعرض يف هذه الفقرة التغي�ات التي تطرأ عىل الفعل عند إسناده إىل الض�ئر وذلك يف جميع 
 التصنيفات.

 الفعل الاال   1.6

 الفعل السال ال يحذف منه يشء عند اتصال الض�ئر به، باستالناء الحاالت التالية:

 ) هناك حالتان يحدث فيه� إدغام الم الفعل بضم� الرفع:1

الحالة األوىل: إذا اتصل الفعل بتاء الفاعل املتحركة، وكانت الم الفعل هي حرف التاء، عندئذ تدغم هذه 
.(  التاء بتاء الفاعل؛ نحو: (َسَكْت + ُت = َسَكتُّ

الحالة الالانية: إذا أسند الفعل إىل ضم� الجمع املتكلم أو إىل نون النسوة، وكانت الم الفعل هي حرف 
تدغم هذه النون يف(نا) الفاعل� أو نون النسوة؛ نحو: (َسَكْن + نَا = َسَكنَّا)، و(َسَكْن + َن = النون، عندئذ 

.(  َسَكنَّ
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 ) تطبق قاعدة اإلدغام يف الحالت� التاليت�:2

ََّهَم.  إذا كانت فاء افتعل تاء، تدغم يف تاء افتعل؛ نحو: اِت

ََس. إذا كانت فاء انفعل نونا، تدغم يف نون انفعل؛ نحو:  اِ�َّ

 ) تطبق قاعدة اإلبدال يف الحالت� التاليت�:3

 إذا كانت فاء افتعل ذاال أو زايا، أبدلت تاؤه داال؛ نحو: اِْذَدكََر، اِزَْدَهَر.

 إذا كانت فاء افتعل صادا أو ضادا أو ظاء، أبدلت تاؤه طاء؛ نحو: اِْصطََدَم، اِْضطَرََب، اِظْطَلََم.

 واإلدغام يف الحاالت التالية:) تطبق قاعدت اإلبدال 4

ََّغَر.  إذا كانت فاء افتعل ثاء، أبدلت تاؤه ثاء، وأدغمتا؛ نحو: اِث

 إذا كانت فاء افتعل داال، أبدلت تاؤه داال، وأدغمتا؛ نحو: اِدََّخَر.

 إذا كانت فاء افتعل طاء، أبدلت تاؤه طاء، وأدغمتا؛ نحو: اِطَّلََع.

الالث املزيد أو الرباعي، فهو حكم املضعف يف املايض واملضارع واألمر ) أما حكم ما كررت المه، من ال5
. ، اْقَشَعرَّ ، اِْحَ�رَّ  نحو: اِْحَمرَّ

 الفعل املهموز   2.6
 يرصف املهموز كالسال يف جميع صيغه ما عدا األمر من األفعال: أََخَذ، أَكََل، أََمَر، وَسأََل.

وجوبا يف صيغة األمر، فنقول يف األمر من أََخَذ: ُخْذ، ويف األمر من  فالفعين: أََخَد، وأَكََل، تحذف همزته�
 أَكََل: كُْل.

أما الفعين َسأََل َوأََمَر، فتحذف همزته� يف صيغة األمر، إذا كانا يف أول الكيم، فنقول يف األمر من َسأََل: 
ف الهمزة أو إبقاؤها؛ فنقول يف األمر من َسْل، ويف األمر من أََمَر: ُمْر. فإن ل يكونا يف أول الكيم يجوز حذ

 َسأََل: َسْل أو اِْسأَْل، ويف األمر من: أََمَر ُمْر أو أُْؤُمْر.

 الفعل املضعف   3.6
ييزم اإلدغام املضعف املايض سواء كان ثيثيا مجردا ومزيدا ما ل يتصل بضم� رفع متحرك؛ (وشذ 

 ن اتصل به ضم� رفع متحرك، وجب اإلظهار؛ أي فك اإلدغام.نحو قولهم: َضِننُوا، لَِحَحْت، أَلَِل...) فإ

أما املضعف املضارع فحاله كاملايض، فهو ييزم اإلدغام ما ل يتصل بضم� رفع متحرك، فإن اتصل به 
 ضم� رفع متحرك، وجب اإلظهار.

، جاز فيه اإلدغام أما إذا كان املضارع مجزوما، ول يتصل بواو الج�عة أو ألف االثن� أو ياء املخاطبة 
 واإلظهار.

أما املضعف األمر فييزم اإلدغام إذا أسند الفعل إىل ضم� ساكن، ويجب اإلظهار إذا أسند الفعل إىل 
 نون النسوة. ويجوز الوجهان إذا أسند إىل ضم� مسترت.

 وأما الرباعي، فلعدم تجاور الحرف� املتجانس� فيه، كان مالل السال يف جميع أحكامه.
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 الفعل املالال   4.6

يرصف مايض الفعل املالال سواء أكان واويا أم يائيا مالل� ما يرصف الفعل السال. أما إذا كان عىل 
.  صيغة افتعل، فتبدل فاؤه تاء وتدغم يف تاء افتعل، نحو: اتََّصَل، اتََّرسَ

 ت� التاليت�:أما املضارع اليا،، فحكمه كحكم السال؛ نحو: يََرسَ يَيِْرسُ باستالناء الحال

1. .  إذا كان عىل صيغة افتعل، تبدل فاؤه تاء وتدغم يف تاء افتعل، نحو: يَتَِّرسُ
 يُوقِنُ  -تبدل الياء واوا إذا كان ما قبلها مضموما، نحو أَيَْقَن  .2

 أما املضارع الواوي، فحكمه ك� ييل:

 ُث.يَِر -إذا كان مكسور الع� يف املضارع، تحذف واوه، نحو: َورِثَ  .1
يَْفَعُل، في تحذف واوه، نحو: َوِجَل، يَْوَجُل، باستالناء ثيثة أفعال -إذا كان يترصف من باب فَِعَل  .2

 يَطَأُ.-يََسُع، َوِطئَ -يََذُر، َوِسعَ -تحذف واوها وهي: َوِذرَ 
يَْوبَُه، -هَ يَْوبَأُ، َوبَ -يَْفَعُل، تحذف واوه عدا ستة أفعال، وهي: َوبَأَ -إذا كان يترصف من باب فََعَل  .3

 يَْوأَُم.-يَْوَهُل، و َوأَمَ -يَْوَسُع، َوَهَل -يَْوَجُع، َوَسعَ -َوَجعَ 
ُئ، َواَصَل يَُواِصُل. .4 أ يَُوضِّ  إذا كان الفعل مزيدا، ال تحذف واوه؛ نحو: أْوَجَب يُوِجُب، َوضَّ
 نحو: يَتَِّصُل.إذا كان املالال الواوي عىل صيغة افتعل، تبدل فاؤه تاء وتدغم يف تاء افتعل،  .5

حكم األمر يف املالال كحكم املضارع. فنقول: ِعْد، َضْع،...إال ما سلمت واوه من الحذف واملفتوح الع�، 
فإن الواو تقلب ياء لتجانس حركة الهمزة قبلها فنقول من َوِجَلُ◌، اِيَْجْل وأصلها: اِْوَجْل. أما إذا كان املالال 

. عىل صيغة افتعل، تبدل فاؤه تاء وتدغم َِّرسْ َِّصْل، اِت  يف تاء افتعل؛ نحو: اِت

 الفعل األجوف   5.6

 أ) املايض 

 قبل اتصال الض�ئر به: -

 يجب تصحيح عينه أي بقاؤها عىل أصلها، يف املواضع اآلتية:

 يَْفَعُلُ◌)؛ نحو: َحِوَل، َرِوَح، َعِوَر، باستالناء أحد عرش فعي-إذا كانت عينه واوا، ويترصف من باب (فَِعَل  -
 هي: [بَاَه، َخاَف، َداَء، َداَد، َشاَك، طَاَع، كَاَد، َماَل، نَاَم، نَاَه، َهاَع].

يَْفَعُلُ◌)؛ نحو: َغِيَد، َصِيَد، َحِيَد، باستالناء أربعة عرش فعي -إذا كانت عينه ياء ويترصف من باب (فَِعَل  -
 َر، نَاَل، نَاَه، َهاَء، َهاَب، َهاَع].هي: [بَاَت، َحاَر، َخاَل، زَاَم، َشاَء، طَاَط، َعاَف، َعاَم، َغا

 إذا كان عىل وزن (فَاَعَل)، سواء كان واويا؛ نحو: َحاَوَل، أو يائيا؛ نحو: بَايََع، َضايََق. -

، َزيََّن. - َن، أو يائيا؛ نحو: بَ�َّ َل)، سواء كان واويا؛ نحو: َسوََّل، َهوَّ  إذا كان عىل وزن (فَعَّ

.إذا كان عىل وزن (افْعَ  - ، اْسَودَّ، أو يائيا؛ نحو: ابْيَضَّ )، سواء كان واويا؛ نحو: اْحَولَّ  لَّ

َر، أو يائيا؛ نحو: تَطَيََّب، تََريََّث. - َل)، سواء كان واويا؛ نحو: تََسوَّ  إذا كان عىل وزن (تََفعَّ

 َع، تََضايََق.إذا كان عىل وزن (تََفاَعَل)، سواء كان واويا؛ نحو: تََهاَوَن، أو يائيا؛ نحو: تَبَايَ  -
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- . ، أو يائيا؛ نحو: ابْيَاضَّ )، سواء كان واويا؛ نحو: اْحَوالَّ  إذا كان عىل وزن (افَْعالَّ

 إذا كان عىل وزن (افْتََعَل)، واوّي الع�، داالّ عىل املفاعلة؛ نحو: اْجتََوَر، ازَْدَوَج. -

 ويجب اإلعيل في� عدا ذلك:

 يَْفُعُلُ◌)؛ نحو: قَاَل، َصاَم.-باب (فََعَل  إذا كانت عينه واوا، ويترصَّف من -

 يَْفِعُل)؛ نحو: بَاَع، َصاَد.-إذا كانت عينه ياء، ويترصَّف من باب (فََعَل  -

 إذا كان عىل وزن (افْتََعَل)، واوّي الع�، غ� دال عىل املفاعلة؛ نحو: اْستَاَك، اْستَاَء. -

 و: ابْتَاَع، اكْتَاَل.إذا كان عىل وزن (افْتََعَل)، ياّ، الع�؛ نح -

 إذا كان عىل وزن (أَفَْعَل)، سواء كان واويا؛ نحو: أقَاَم، أو يائيا؛ نحو: أَهاَب، أبَاَن. -

 إذا كان عىل وزن (انَْفَعَل)، سواء كان واويا؛ نحو: انَْقاَد، أو يائيا؛ نحو: انَْساَب. -

 تََقاَم، أو يائيا؛ نحو: اْستََقاَء.إذا كان عىل وزن (اْستَْفَعَل)، سواء كان واويا؛ نحو: اسْ  -

وتجدر اإلشارة إىل أن هناك كل�ت جاءت عىل وزن (أَفَْعَل) م� عينه حرف علة من غ� إعيل؛ نحو: 
أْغيََم، أْعَوَل. وكل�ت عىل وزن (اْستَْفَعَل) م� عينه حرف علة من غ� إعيل؛ نحو: اْستَْحَوَذ، واْسَرتَْوَح، 

 تَتْيََس، واْستَْغيََل.واْستَنَْوَق، واسْ 

 املايض عند اتصال الض�ئر به:

إن حكم الصيغ التي يجب فيها التصحيح، كحكم السال ال يحذف منها يشء، سواء كان الضم� ساكنا أو 
 كان متحركا؛ نحو:

 (فَِعَل): َحِولَْت، َحِوالَ، َحِولُوا، َغِيْدَت، َغِيَدا، َغيُِدوا.

 الَ، َحاَولُوا، بَايَْعَت، بَايََعا، بَايَُعوا.(فَاَعَل): َحاَولَْت، َحاوَ 

ل): َسوَّلَْت، َسوَّالَ، َسوَّلُوا، بَيَّنَْت، بَيَّنَا، بَيَّنُوا.  (فَعَّ

وا. ا، ابْيَضُّ ): اْسَوَدْدَت، اْسَودَّا، اْسَودُّوا، ابْيََضْضَت، ابْيَضَّ  (افَْعلَّ

ُروا رَا، تََسوَّ َل): تََسوَّرَْت، تََسوَّ  ، تَطَيَّبَْت، تَطَيَّبَا، تَطَيَّبُوا.(تََفعَّ

 (تََفاَعَل): تََهاَونَْت، تََهاَونَا، تََهاَونُوا، تَبَايَْعَت، تَبَايََعا، تَبَايَُعوا.

وا. ا، ابْيَاضُّ ): اْحَوالَ�لَْت، اْحَوالَّ، اْحَوالُّوا، ابْيَاَضْضَت، ابْيَاضَّ  (افَْعالَّ

 ازَْدَوُجوا. (افْتََعَل): ازَْدَوْجَت، ازَْدَوَجا،

أما الصيغ التي يجب فيها اإلعيل فتبقى عىل حالها سواء أسندت إىل ضم� ساكن (ألف التالنية، أو واو 
الج�عة)، أو اتصلت بها تاء التأنيث، بقيت عىل حالها؛ وذلك نحو: قَاالَ، قَالُوا، قَالَْت، وبَاَعا، بَاُعوا، بَاَعْت، 

، وابْتَاَعا، ابْتَاُعوا، ابْتَاَعت، وأَجابَا، أَجابُوا، أَجابَْت، وانَْقاَدا، انَْقاُدوا، انَْقاَدْت، واْستَاكَا، اْستَاكُوا، اْستَاكَْت 
 واْستََقاَما، اْستََقاُموا، اْستََقاَمْت.
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أما إذا أسندت إىل ضم� متحرك (تاء الفاعل، نا الفاعل�، نون النسوة)، وجب حذف الع�؛ نحو: قُلُْت، 
 ُت، ابْتَْعُت، أَجبُْت، انَْقْدُت، اْستََقْمُت.ِبْعُت، اْستَكْ 

 ب) املضارع

إن حكم الصيغ التي يجب فيها التصحيح، كحكم السال ال يتغ� مضارعها؛ نحو: يَْحَوُل، يَْغيَُد، يَُحاِوُل، 
ُر، يَتَطَيَُّب، يَتََهاَوُن،  ، يَتََسوَّ ، يَْسَودُّ، يَبْيَضُّ ُ ، يَزَْدِوج.يُبَايُِع، يَُسوُِّل، يُبَ�ِّ ، يَبْيَاضُّ  يَتَبَايَُع، يَْحَولُّ

 أما الصيغ التي يجب فيها اإلعيل، فيعتل مضارعها، وهي عىل ثيثة أنواع:

 نوع يعتل بالقلب وحده، وذلك من صيغتي (انفعل) و(افتعل)؛ نحو: يَنَْقاُد، يَْختَاُر. -

 يَْفَعُل)؛ نحو: يَُقول، يَِبيُع.-نوع يعتل بالنقل وحده، وذلك من الاليث من غ� باب (فَِعَل  -

يَْفَعُل)؛ نحو: يََخاُف، يََهاُب، ومن صيغتي (أفعل) -نوع يعتل بالقلب والنقل معا، وذلك من باب (فَِعَل  -
 و(استفعل)؛ نحو: يُِقيُم، يَْستَِقيُم.

إذا جزم: فإن ويجب بقاء املضارع عىل ما استقر له من التصحيح أو اإلعيل ما دام مرفوعا أو منصوبا، ف
كان م� يجب تصحيحه بقي عىل حاله؛ نحو: يَْعَوُج، لن يَْعَوَج، ل يَْعَوْج، وإذا كان م� يجب إعيله وجب 
حذف حرف العلة؛ نحو: يَخاُف، لن يَخاَف، ل يََخْف. ويعود إليه الحرف املحذوف يف موضع�: األول: إذا 

.أسند إىل الضم� الساكن؛ نحو: ال تَخافَا، ال   تَخاِيف، ال تَخافُوا، والالا�: إذا كان مؤكدا؛ نحو: تَخافَنَّ

وإذا أُسند املضارع إىل الضم� الساكن بقي عىل ما استحقه من اإلعيل أو التصحيح، ول تُحذف عينه ولو 
 كان مجزوما؛ نحو: يَخافاِن، لن يَخافَا، ل يَخافَا.

يجب فيه اإلعيل سواء كان مرفوعا أم منصوبا أم وإذا أسند إىل ضم� متحرك حذفت عينه إن كان م� 
 مجزوما؛ نحو: يَُقلَْن، لن يَْقلَْن، ل يَُقلَْن.

 ج) األمر

. ْ  يأت األمر من األجوف الذي تصح عينه يف املايض واملضارع كاألمر السال؛ نحو: اْغيَْد، بَ�ِّ

.  أما األمر من األجوف الذي تعل ع� ماضيه ومضارعه فيأت كاملضارع  املجزوم؛ نحو: َخْف، خاِيف، خافَنَّ

 ويأت إسناد األمر إىل الض�ئر كاملضارع املجزوم؛ نحو: قُوال، ِبيَعا، َخافَا، قُلَْن، ِبْعَن، َخْفَن.

 وقد أوجز بعضهم أحكام الفعل األجوف عىل النحو اآلت:

ْد، وَصيَِد يَْصيَُد اْصيَْد، وأْحَوَج يُْحِوُج إن الفعل األجوف الذي ل تعل عينه كالصحيح؛ نحو: َسِوَد يَْسَوُد اْسوَ 
تََعاَوَن يَتََعاَوُن أَْحِوج، وأْغيََم يُْغِيُم أَْغِيم، واْعتََوَر يَْعتَِوُر اْعتَِوْر، وَحاَوَل يُحاِوُل َحاِوْل، وَسايََر يَُسايُِر َسايِْر، و 

 ْستَْصِوُب اْستَْصِوْب، واْستَْفيََل يَْستَْفِيُل اْستَْفِيْل.تََعاَوْن، وَتَايََل يَتََ�يَُل َتَايَْل، واْستَْصَوَب يَ 

أما ما أعلت عينه فإنها تحذف إذا سكنت المه للبناء؛ نحو: قُلُْت، بِْعنَا، ِخْفتُم، أَجبُْت، انَْقْدنَا، اْستََقْمَن، 
، أِعْن، اخْ  ، قُْل، ِرسْ ، ملّا اْستََعنْتُم، يَِرسَْن، يَُقْمَن، أِعْدَن، اْستَِجْبَ َرتْ، اْستَِقم. أو لإلعراب؛ نحو: ل أقُْل، ال تَِرسْ

 يَُكْن.
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 الفعل الناقص   6.6

 أ) املايض 

 قبل اتصال الض�ئر به  -

َو، وإن كانت المه ياء انقلبت  بالنسبة للاليث املجرد، إذا كانت عينه مضمومة والمه واوا سلمت؛ نحو: َرسُ
ورة والمه ياء سلمت؛ نحو: بَِقَي، وإن كانت المه واوا انقلبت ياء؛ واوا؛ نحو: نَُهَو. وإن كانت عينه مكس

. أما إذا كانت عينه مفتوحة وجب قلب المه ألفا   نحو: َسَ�، رََمى. -سواء كانت واوا أم ياء  –نحو: رَِيضَ

 ما عدا الاليث املجرد:

ْوَرى،  يجب قلب اليم ألفا؛ نحو: أْعطَى، َسقَّى، نَاَدى، انَْحنَى، اْرَتَى، اْرَعَوى، تَرَدَّى، تَبَاَرى، اْستَْعَىص، اْرشَ
 َسلَْقى، تََجْعبَى.

 عند اتصال الض�ئر به  -

ْوُت، رَِضيُت، رََميُْت. وإن كانت  إذا أسند املايض إىل ضم� متحرك وكانت المه واوا أو ياء سلمتا؛ نحو: َرسَ
ُت، اْستَْدَعيُْت، ورُدَّْت إىل أصلها يف الاليث؛ نحو: َغزَْوُت، المه ألفا قلبت ياء في� زاد عىل الاليثة؛ نحو: أْعطَيْ 

 رََميُْت.

َوْت، رَِضيَْت. وإن كانت المه ألفا  وإذا اتصلت به تاء التأنيث وكانت المه واوا أو ياء بقيتا وفتحتا؛ نحو: َرسُ
 ُحذفت يف الاليث وغ�ه؛ نحو: َغزَْت، رََمْت، أْعطَْت، اْستَْدَعْت.

َوا، رَِضيَا. وإن كانت المه وإذا أُ  سند إىل ألف االثن� وكانت المه واوا أو ياء بقي الفعل عىل حاله؛ نحو: َرسُ
 ألفا قلبت ياء في� زاد عىل الاليثة؛ نحو: أْعطَيَا، اْستَْدَعيَا، ورُدَّْت إىل أصلها يف الاليث؛ نحو: َغزََوا، رََميَا.

واوا أو ياء أو ألفا، ُحذفت هذه اليم، وبقي الحرف الذي قبل  وإذا أُسند إىل واو الج�عة وكانت المه
وا، بَُقوا.  األلف مفتوحا؛ نحو: َغزَْوا، رََمْوا، وُضمَّ الحرف الذي قبل الواو أو الياء؛ نحو: َرسُ

 ب) املضارع 

 اتصال الض�ئر به  قبل -

 حكم املضارع قبل اتصال الض�ئر به يتبع حركة ما قبل اآلخر:

صارت اليم واوا؛ نحو:  –وهذا ال يكون إال من باب (فََعَل يَْفُعُل) وباب (فَُعَل يَْفُعُل)  –ضمة  فإن كانت
و. وتكون هذه الواو ساكنة يف حالة الرفع، ومفتوحة يف حالة النصب، وتُحذف يف حالة الجزم؛  يَْدُعو، يَْرسُ

 نحو: يَْدُعو، لن يَْدُعَو، ل يَْدُع.

ذلك يف مضارع الاليث اليا،، ومضارع مزيد الاليث بحرف، ومضارع الرباعي ويكون  –وإن كانت كرسة 
ي، يُناِدي، يَُقلِْيس،  –املجرد، ومضارع املزيد املبدوء بهمزة وصل  صارت اليم ياء؛ نحو: يَرِْمي، يُْعِطي، يُنَمِّ

ْوِري، يَْسلَنِْقي. وتك ون هذه الياء ساكنة يف حالة الرفع، ومفتوحة يف يَنَْحِني، يَْرَتِي، يَْرَعِوي، يَْستَْعِيص، يَْرشَ
 حالة النصب، وتُحذف يف حالة الجزم؛ نحو: يَرِْمي، لن يَرِْمَي، ل يَرِْم.
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وهذا يكون يف مضارع الاليث من باب (فََعَل يَْفَعُل) وباب (فَِعَل يَْفَعُل)، ويف مضارع  –وإن كانت فتحة 
حو: يَْسَعى، يَرَْىض، يََرتَدَّى، يَتَباَرى، يَتََقلَْىس. وال تظهر عىل هذه األلف صارت ألفا؛ ن –املبدوء بالتاء الزائدة 

 حركة أصي، لتعذر أنواع الحركات عليها، وتُحذف يف حالة الجزم؛ نحو: يَْسَعى، لن يَْسَعى، ل يَْسَع.

 عند اتصال الض�ئر به  -

ء، سلمتا؛ نحو: يَْغزُوَن، يَرِْمَ�، يُْعِطَ�، يَْستَْدِعَ�، إذا أسند املضارع إىل نون النسوة، وكانت المه واوا أو يا
، يَتَباَريَْن. ، يَتََزكَّْ�َ ، يَْسَعْ�َ  وإن كانت المه ألفا، قُلبت ياء؛ نحو: يَرَْضْ�َ

و�اثل إسناده إىل ألف االثن� إسناده إىل نون النسوة، ويكمن الفرق بينه� يف أن ما قبل نون النسوة 
نا، أما قبل ألف االثن� فيأت مفتوحا؛ نحو: يَْغزَُواِن، يَرِْميَاِن، يُْعِطيَاِن، يَْستَْدِعيَاِن، يَرَْضيَاِن، يكون ساك

 يَْسَعيَاِن، يَتََزكَّيَاِن، يَتَباَريَاِن.

وبقي ما قبل األلف  -واوا كانت أو ياء أو ألفا -وإذا أُسند املضارع إىل واو الج�عة ُحذفت المه مطلقا 
توحا؛ نحو: يَرَْضْوَن، يَْسَعْوَن، يَتََزكَّْوَن، يَتَباَرْوَن، وُضمَّ ما قبل الواو من ذي الواو أو الياء؛ نحو: يَْغزُوَن، مف

 يَرُْموَن، يُْعطُوَن، يَْستَْدُعوَن.

قبل  وبقي ما -واوا كانت أو ياء أو ألفا -أما إذا أسند املضارع إىل ياء املؤنث املخاطبة، حذفت المه مطلقا 
، تَتَباَريَْن، وكُرس ما قبل الواو أو الياء؛ نحو: تَْغِزيَن، تَرِْم�َ  ، تَتََزكَّْ�َ ، تَْسَعْ�َ ، األلف مفتوحا؛ نحو: تَرَْضْ�َ

 تُْعِطَ�، تَْستَْدِعَ�.

 ج) األمر 

ِميَا، اْخَشيَا، اْدُعوا، ارُْموا، اْخَشْوا، األمر كاملضارع املجزوم؛ نحو: ادُْع، ارِْم، اْسَع، اْدِعي، ارِْمي، اْسِعي، اْدُعَوا، اْر 
.  اْدُعوَن، ارِمَ�، اْخَشْ�َ

 مالحظة:

ضارع الفعل َرأَى تحذف همزته يف صيغة املضارع واألمر لكثة االستع�ل، فيصبح الفعل يف صيغة امل −
 هو يََرى ويف صيغة األمر َر.

الفعل أَْرأَى عىل وزن أفعل: يستعمل هذا الوزن بحذف الهمزة يف جميع الصيغ: فيصبح يف املايض  −
 أََرى، ويف املضارع يُرِي، ويف األمر أَرِ 

 اللفيف املفروق   7.6

الرباعي املجرد الذي تكون تعامل فاء الاليث املجرد معاملة املالال، وتعامل المه معاملة الناقص. أما 
 المه الالانية حرف علة فحكمه حكم الناقص.

 اللفيف املقرون   8.6

تعاَمل ع� اللفيف املقرون معاملة ع� السال، وال يجوز فيها اإلعيل مطلقا، أما المه فتعاَمل معاملة 
 .الناقص بي فرق
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 توصيف قاعدة املعطيات 7

 .املعطيات املستعملة يف نظام ترصيف األفعال يف اللغة العربيةنقدم يف هذه الفقرة وصفا لقاعدة 
: ملف األفعال، وملف األبواب الترصيفية لألفعال، xmlوتتكون هذه القاعدة من عدة ملفات من نوع 

 وملف رمز لزومية الفعل وتعديه، و ملف رمز أنواع األفعال.

) سطرا. فبالنسبة 24175ويتكون من ( رباعية.يتميز ملف األفعال باستيعابه جميع األفعال الاليثية وال
لألفعال الاليثية املجردة، يشغل كل سطر بابا ترصيفيا واحدا للجذع، أما إذا تعددت أبواب ترصيف الجذع 

 فإن سطوره تتعدد.

أما بالنسبة لألفعال الاليثية املزيدة، فيشغل كل سطر بابا ترصيفيا واحدا للجذع، فإذا تعددت أبواب 
 جذع أو تعددت إحدى خاصياته تعددت سطوره.ترصيف ال

 أما بالنسبة لألفعال الرباعية (املجردة واملزيدة) فيشغل كل سطر بابا ترصيفيا واحدا للجذع.
 وفي� ييل بعض األماللة التوضيحية:

 )َجلََس : الجذع (املالال األول
<verbe valeur=" َجلََس" Ina=" يَْجلُِس" R1="ج" R2="ل" R3="س" R4="" categorie="1" 
classe_numero ="1" transitivite="1" /> 

) هي: (ج)، و (ل)، و R3)، و(R2)، و(R1نيحظ، يف هذا املالال أن حروف الجذر املكونة لهذا الجذع (
)، أي أن الجذع (َجلََس) يترصف يف الباب 1) هو (catégorie(س) عىل التوايل، وأن الباب الترصيفي (

)، أي أنه سال 1) هو (classe)، وأن الرمز الدال عىل نوع الجذع (1يَْفِعُل" (انظر الجدول -"فََعَل األول 
)، أي أن الجذع يرد الزما 1) هو (transitivité)، وأن الرمز الدال عىل اللزوم و التعدي (2(انظر الجدول 
 ).3(انظر الجدول 

 )َرَسمَ : الجذع (املالال الالا�
<verbe valeur=" َسمَ رَ  " Ina=" ُيَْرِسم" R1="ر" R2="س" R3="م" R4="" categorie="1" 
classe_numero ="1" transitivite_numero ="1" /> 
<verbe valeur=" ََرَسم" Ina=" ُيَْرُسم" R1="ر" R2="س" R3="م" R4="" categorie="2" 
classe_numero ="1" transitivite_numero ="1" /> 

) هي: (ر)، و (س)، و R3)، و(R2)، و(R1أن حروف الجذر املكونة لهذا الجذع (نيحظ، يف هذا املالال 
)، أي أن الجذع (رََسَم) يترصف يف الباب 2) أو (1) هو (catégorie(م) عىل التوايل، وأن الباب الترصيفي (

)، أي أنه 1) هو (classeيَْفُعُل"، وأن الرمز الدال عىل نوع الجذع (-يَْفِعُل" أو "فََعَل -الالا� "فََعَل  األول أو
 )، أي أن الجذع يرد الزما.1) هو (transitivitéسال،. وأن الرمز الدال عىل اللزوم و التعدي (

 )َرَجحَ : الجذع (املالال الالالث
<verbe valeur=" ََرَجح" Ina=" ُيَْرِجح" R1="ر" R2="ج" R3="ح" R4="" categorie="1" 
classe_numero="1" transitivite_numero="3" /> 
<verbe valeur=" ََرَجح" Ina=" ُيَْرُجح" R1="ر" R2="ج" R3="ح" R4="" categorie="2" 
classe_numero="1" transitivite_numero="3" /> 
<verbe valeur=" ََرَجح" Ina=" ُيَْرَجح" R1="ر" R2="ج" R3="ح" R4="" categorie="3" 
classe_numero="1" transitivite_numero="3" /> 
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) هي: (ر)، و (ج)، و R3)، و(R2)، و(R1نيحظ، يف هذا املالال أن حروف الجذر املكونة لهذا الجذع (
)، أي أن الجذع (رََجَح) يترصف 3) أو (2) أو (1) هو (catégorie(ح) عىل التوايل، وأن الباب الترصيفي (
يَْفَعُل"، وأن الرمز الدال عىل -يَْفُعُل" أو "فََعَل -يَْفِعُل" أو "فََعَل -َل يف الباب األول أو الالا� أو الالالث :"فَعَ 

)، 3) هو (transitivité)، أي أنه سال، وأن الرمز الدال عىل اللزوم و التعدي (1) هو (classeنوع الجذع (
 أي أن الجذع يرد الزما يف بعض معانيه، ومتعديا يف معانيه األخرى.

  )َرشَّ جذع (: الاملالال الرابع
<verbe valeur=" ََّرش" Ina=" ُّيَِرش" R1="ش" R2="ر" R3="ر" R4="" categorie="1" 
classe_numero="6" transitivite_numero="1" /> 
<verbe valeur=" ََّرش" Ina=" ُّيَُرش" R1="ش" R2="ر" R3="ر" R4="" categorie="2" 
classe_numero="6" transitivite_numero="3" /> 
<verbe valeur=" ََّرش" Ina=" ُّيََرش" R1="ش" R2="ر" R3="ر" R4="" categorie="4" 
classe_numero="6" transitivite_numero="1" /> 
<verbe valeur=" ََّرش" Ina=" ُّيَُرش" R1="ش" R2="ر" R3="ر" R4="" categorie="6" 
classe_numero="6" transitivite_numero="1" /> 

) هي: (ش)، و (ر)، و R3)، و(R2)، و(R1هذا املالال أن حروف الجذر املكونة لهذا الجذع (نيحظ، يف 
) 6) أو (4) أو (2) أو (1) هو (catégorie(ر) عىل التوايل، وأن الباب الترصيفي ( )، أي أن الجذع (َرشَّ

يَْفَعُل" أو -يَْفُعُل" أو "فََعَل -يَْفِعُل" أو "فََعَل -يترصف من الباب األول أو الالا� أو الرابع أو السادس "فََعَل 
)، أي أنه مضعف، وأن الرمز الدال عىل 6) هو (classeيَْفُعُل"، وأن الرمز الدال عىل نوع الجذع (-"فَُعَل 

يَْفُعُل يرد الزما يف -)، أي أن الجذع بالنسبة للصيغة فََعَل 3) أو (1) هو (transitivitéاللزوم و التعدي (
 يف معان أخرى، أما بالنسبة للصيغ األخرى ف�د الزما. بعض معانيه، ومتعديا

 )آَخى: الجذع (املالال الخامس
<verbe valeur="آَخى" Ina="يَُؤاِخي" R1="ء" R2="خ" R3="و" R4="" categorie="8" 
classe_numero="22" transitivite_numero="2" /> 
<verbe valeur="آَخى" Ina="يُْؤِخي" R1="ء" R2="خ" R3="و" R4="" categorie="9" 
classe_numero="22" transitivite_numero="3" /> 

)، و خ) هي: (ء)، و (R3)، و(R2)، و(R1نيحظ، يف هذا املالال أن حروف الجذر املكونة لهذا الجذع (
 )، أي أن الجذع (آَخى) يترصف يف الباب9) أو (8) هو (catégorie) عىل التوايل، وأن الباب الترصيفي (و(

)، أي 22) هو (classeيُْفِعُل"، وأن الرمز الدال عىل نوع الجذع (-يُفاَِعُل" أو "أَفَْعَل -الالامن أوالتاسع "فاََعَل 
)، أي أن 3) أو (2) هو (transitivitéأنه ناقص واوي مهموز الفاء، وأن الرمز الدال عىل اللزوم و التعدي (

يُْفِعُل ف�د الزما يف بعض -عديا، أما بالنسبة للصيغة أَفَْعَل يُفاَِعُل يرد مت-الجذع بالنسبة للصيغة فاََعَل 
 معانيه، ومتعديا يف معان أخرى.

 )اِتََّجرَ : الجذع (املالال الاادس
<verbe valeur=" َاِتََّجر" Ina=" ُيَتَِّجر" R1="ت" R2="ج" R3="ر" R4="" categorie="13" 
classe_numero="1" transitivite_numero="1" /> 
<verbe valeur=" َاِتََّجر" Ina=" ُيَتَِّجر" R1="و" R2="ج" R3="ر" R4="" categorie="13" 
classe_numero="8" transitivite_numero="1" /> 
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) هي: (ت أو و)، و R3)، و(R2)، و(R1نيحظ، يف هذا املالال أن حروف الجذر املكونة لهذا الجذع (
ََّجَر) يترصف يف 13) هو (catégorieالترصيفي () عىل التوايل، وأن الباب ر)، و (ج( )، أي أن الجذع (اِت

)، أي أنه سال 8) أو (1) هو (classeيَْفتَِعُل"، وأن الرمز الدال عىل نوع الجذع (-الباب الالالث عرش "اِفْتََعَل 
) هو transitivitéيف الحالة األوىل ومالال واوي يف الحالة الالانية، وأن الرمز الدال عىل اللزوم و التعدي (

 )، أي أن هذا الجذع يرد دائا متعديا.1(

 )َدْحَرجَ : الجذع (املالال الاابع
<verbe valeur=" ََدْحَرج" Ina=" ُيَُدْحِرج" R1="د" R2="ح" R3="ر" R4="ج" categorie="19" 
classe_numero="1" transitivite_numero="2" /> 

) هي: (د)، و R4)، و(R3)، و(R2)، و(R1املكونة لهذا الجذع (نيحظ، يف هذا املالال أن حروف الجذر 
)، أي أن الجذع (َدْحرََج) 19) هو (catégorie(ح)، و(ر)، و (ج) عىل التوايل، وأن الباب الترصيفي (

)، أي أنه 1) هو (classeيَُفْعلُِل"، وأن الرمز الدال عىل نوع الجذع (-يترصف من الباب التاسع عرش "فَْعلََل 
 ) أي أن الجذع يرد متعديا.2) هو (transitivitéسال، وأن الرمز الدال عىل اللزوم و التعدي (

 )تََدْحَرجَ : الجذع (املالال الالامن
<verbe valeur=" َتََدْحَرج" Ina=" ُيََتَدْحَرج" R1="د" R2="ح" R3="ر" R4="ج" categorie="20" 
classe_numero="1" transitivite_numero="1" /> 

) هي: (د)، و R4)، و(R3)، و(R2)، و(R1نيحظ، يف هذا املالال أن حروف الجذر املكونة لهذا الجذع (
) أي أن الجذع (تََدْحرََج) 20) هو (catégorie(ح)، و(ر)، و (ج) عىل التوايل، وأن الباب الترصيفي (

)، أي أنه 1) هو (classeوع الجذع (يَتََفْعلَُل"، وأن الرمز الدال عىل ن-يترصف يف الباب العرشين "تََفْعلََل 
 )، أي أن الجذع يرد الزما.1) هو (transitivitéسال، وأن الرمز الدال عىل اللزوم و التعدي (

جذعا).  24175ومن أهم خصائص القاعدة املستعملة استيعابها لجميع أفعال اللغة العربية (ما يناهز 
 كانية تحيينها (إضافة وحذفا وتعديي).ك� أنها تتميز باستقيلها عن الربنامج، مع إم

، يشتمل األول عىل xmlك� يستعمل برنامج نظام ترصيف األفعال يف اللغة العربية ثيثة ملفات من نوع 
)، ويحتوي امللف الالا� عىل نوع الفعل اعت�دا عىل 1مختلف أوزان األفعال الاليثية والرباعية (الجدول 

 ).3لف الالالث فيتضمن الرمز الدال عىل لزوم الفعل أو تعديه (الجدول )، أما امل2حروف جذره (الجدول 
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<wazn numero="2" wazn=" يَْفُعُل -فََعَل  "/> 
<wazn numero="3" wazn=" يَْفَعُل -فََعَل  "/> 
<wazn numero="4" wazn=" يَْفَعُل -فَِعَل  "/> 
<wazn numero="5" wazn=" يَْفِعُل -فَِعَل  "/> 
<wazn numero="6" wazn=" يَْفُعُل -فَُعَل  "/> 
<wazn numero="7" wazn=" َل  ُل -فَعَّ يَُفعِّ "/> 
<wazn numero="8" wazn=" يَُفاِعُل -فَاَعَل  "/> 
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<wazn numero="9" wazn=" يُْفِعُل -أفَْعَل  "/> 
<wazn numero="10" wazn=" َل  ُل -تََفعَّ يَتََفعَّ "/> 
<wazn numero="11" wazn=" يَتََفاَعُل -تََفاَعَل  "/> 
<wazn numero="12" wazn=" يَنَْفِعُل -انَْفَعَل  "/> 
<wazn numero="13" wazn=" يَْفتَِعُل -اِفْتََعَل  "/> 
<wazn numero="14" wazn=" يَْفَعلُّ -اِفَْعلَّ  "/> 
<wazn numero="15" wazn=" يَْستَْفِعُل -اِْستَْفَعَل  "/> 
<wazn numero="16" wazn=" يَْفَعالُّ -اِفَْعالَّ  "/> 
<wazn numero="17" wazn=" يَْفَعْوِعُل -اِفَْعْوَعَل  "/> 
<wazn numero="18" wazn=" يَْفَعوُِّل -اِفَْعوََّل  "/> 
<wazn numero="19" wazn=" يَُفْعلُِل -فَْعلََل  "/> 
<wazn numero="20" wazn=" يَتََفْعلَُل -تََفْعلََل  "/> 
<wazn numero="21" wazn=" يَْفَعنْلُِل -اِفَْعنْلََل  "/> 
<wazn numero="22" wazn=" يَْفَعلِلُّ -اِفَْعلَلَّ  "/> 
</awzans> 

 : أرقام األبواب الترصيفية لألفعال1الجدول 

 
<?xml version="1.0" encoding="windows-1256" ?>  
<classes> 
<classe numero="1" classe="سال"/> 
<classe numero="2" classe="مهموز الفاء"/> 
<classe numero="3" classe="�مهموز الع"/> 
<classe numero="4" classe="مهموز اليم"/> 
<classe numero="5" classe="مهموز الفاء مهموز اليم"/> 
<classe numero="6" classe="مضعف"/> 
<classe numero="7" classe="مضعف مهموز الفاء"/> 
<classe numero="7'" classe="مضعف مهموز"/> 
<classe numero="8" classe="مالال واوي"/> 
<classe numero="9" classe="�مالال واوي مهموز الع"/> 
<classe numero="10" classe="مالال واوي مهموز اليم"/> 
<classe numero="11" classe=" ال واوي مضّعفمال "/> 
<classe numero="11'" classe="مالال واوي مهموز مضعف"/> 
<classe numero="12" classe="،مالال يا"/> 
<classe numero="13" classe="�مالال يا، مهموز الع"/> 
<classe numero="13'" classe="مالال يا، مهموز"/> 
<classe numero="14" classe="مالال يا، مضّعف"/> 
<classe numero="14'" classe="مالال يا، مهموز مضعف"/> 
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<classe numero="15" classe="أجوف واوي"/> 
<classe numero="16" classe="أجوف واوي مهموز الفاء"/> 
<classe numero="17" classe="أجوف واوي مهموز اليم"/> 
<classe numero="18" classe="،أجوف يا"/> 
<classe numero="19" classe="أجوف يا، مهموز الفاء"/> 
<classe numero="20" classe="أجوف يا، مهموز اليم"/> 
<classe numero="21" classe="ناقص واوي"/> 
<classe numero="22" classe="ناقص واوي مهموز الفاء"/> 
<classe numero="23" classe="�ناقص واوي مهموز الع"/> 
<classe numero="24" classe="،ناقص يا"/> 
<classe numero="25" classe="ناقص يا، مهموز الفاء"/> 
<classe numero="26" classe="�ناقص يا، مهموز الع"/> 
<classe numero="26'" classe="ناقص يا، مهموز"/> 
<classe numero="27" classe="لفيف مفروق"/> 
<classe numero="28" classe=" مفروق مهموز الع�لفيف  "/> 
<classe numero="29" classe="لفيف مقرون"/> 
<classe numero="30" classe="لفيف مقرون مهموز الفاء"/> 
</classes> 

 : أرقام أنواع األفعال2الجدول 

 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1256" ?>  
<transitivites> 
<transitivite numero="1" transitivite="الزم"/> 
<transitivite numero="2" transitivite="متعد"/> 
<transitivite numero="3" transitivite="الزم أو متعد"/> 
</transitivites> 

 : أرقام لزوم الفعل وتعديته3الجدول 
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 وجيهة برنامج نظام ترصيف األفعال يف اللغة العربية 8

 :فعال يف اللغة العربية، تظهر لوحة إدخال الجذع اآلتيةعند تشغيل برنامج نظام ترصيف األ 

 
يف الخانة املخصصة لذلك، ثم الضغط عىل الزر ابحث أو  يطلب الربنامج يف هذه اللوحة إدخال الجذع

يقوم الربنامج بالتحري عن وجود هذا الجذع يف قاعدة املعطيات، فإذا ل يجده،  عندئذ).Enterاملفتاح (
 فإنه يعرض رسالة تش� إىل أن هذا الجذع غ� موجود يف قاعدة املعطيات.

  

 
 

أما إذا كان موجودا، فإن الربنامج يظهر لوحة تضم مختلف األوزان التي وردت يف قاعدة املعطيات 
 لهذا الجذع.

) Enterأدخلنا الجذع ( رََجَح ) يف حقل إدخال الجذع، وضغطنا عىل الزر ابحث أو مفتاح (مالال: إذا 
 فستظهر اللوحة اآلتية:
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وإذا ضغطنا عىل الفعل املراد ترصيفه، ستظهر لوحة ترصيف الفعل يف صيغه الاليثة: أي املايض 
أزرار لترصيف الفعل الواحد  واملضارع (يف حالتي املعلوم واملجهول) واألمر. وبذلك نحصل عىل تسعة

واألمر. وكذلك املايض املجهول،  )املرفوع واملنصوب واملجزوم(وهي املايض املعلوم، واملضارع املعلوم 
 .)املرفوع واملنصوب واملجزوم(واملضارع املجهول 

ر، صنف، نوع الفعل املجرد، الوزن، التعدي ذك� تظهر يف األسفل خصائص الفعل املراد ترصيفه (ج
 واللزوم)

 مالال: إذا ضغطنا عىل زر ( رَجَح يَرِْجُح ) يف اللوحة السابقة نحصل عىل اللوحة التالية:
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وبالضغط عىل أحد هذه األزرار، نحصل عىل ترصيف الفعل مضبوطا بالشكل التام يف الصيغة 
مسألة الوجيهة  يف الس�ت التقليدية (متكلم، مخاطب، غائب، الخ)إىل أن ورود إلشارة تجدر ااملطلوبة. و 

 تعليمية.

وتب� األشكال اآلتية جداول ترصيف الفعل (رََجَح يَرِْجُح) يف صيغة املايض املعلوم، وصيغة املضارع 
 وصيغة األمر عىل التوايل: ،املرفوع املجهول
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 طباعة الضغط عىل الزريكفي  وجيهةهذه ال ولطباعة

 :مالحظة

حها عىل حروف عربية يكفي الضغط عىل الزر يلوحات مفات التي ال تتوفر في� يتعلق بالحواسب 
 املوجود تحت الخانة املخصصة إلدخال الجذع للحصول عىل لوحة مفاتيح عربية تكن من إدخال الجذع.

 



 2013 ،2، ع. 20مج.  | RISTمجلة |  48

 املراجع قائة 9

 .2000السود، دار الكتب العلمية، ب�وت، املعجم املفصل يف ترصيف األفعال العربية، محمد باسل عيون [01] 

 1962، 9جامع الدروس العربية، الشيخ مصطفى الغيييني، املكتبة العرصية، صيدا، لبنان، ط [02]

 .1997الكايف يف الرصف والنحو واإلعراب، جوزيف الياس وجرجس ناصيف، دار العلم للميي�،[03] 

 .1999ع�ر ويوسف دييش، مجموعة بيرشال،  الشامل يف ترصيف األفعال العربية، سام [04]

 جامعة، للتعريب واألبحاث الدراسات معهد منشورات ترصيف األفعال يف اللغة العربية، عبد الرزاق توراب، ابتك [05]

 .2007 ، املغرب،الرباط، السوييس الخامس محمد

 .2007ية للرتبية والالقافة والعلوم، اإلصدار األول املنظمة العرب منشورات، نظام االشتقاق والترصيف يف اللغة العربية [06]

[07] Développons en Java, Jean Michel Doudoux, in http://www.jmdoudoux.fr/accueil_java.htm 

[08] Java How To Program, 4Th Edition, by Prentice Hall 

 
 

 

 

 


