
  : للفعلf.sDm    صيغة ]: ٣٩الفقرة [

(The sDm.f form of the verb): 

حيــث يــضاف الفاعــل  (verb)للفعــل  (tense) أو زمــن (form)  لــصيغةعرضــيتعرضــنا مــن قبــل بــشكل      

(subject)  ورأينا أن هذا الفاعل يكون اسما ، تعبر عن معنى الفعلالتيفيها مباشرة إلى العالمات ً(noun) في 

ً ضميرا متصال  بعض األحيان، ويكون ً(suffix pronoun)ومن أمثلة ذلك.  في أحيان أخرى:  

                   sDm.f "he hears" "ُهو يسمع" . 

                       SDm sS "the scribe hears" "يسمع الكاتب" . 

 sDm.             فعــل            أخــذ ، فمــن المعتــاد اللغــة المــصريةفــي الفعــل فــيوعنــد وصــف األجــزاء المختلفــة 

"hear"" كنموذج؛ وحيث تعطى الصدارة للـشخص الثالـث المفـرد المـذكر علـى الـشخص األول المفـرد " يسمع

صيغة "ها من قبل تعرف باسم يلإ أشرنا التي قواعد اللغات السامية، فإن صيغة الفعل فيخذ به ؤ ذلك ما يفيمتبعين 

  .(sDm.f form)" سجم إف

       

 passive)فعـــول م اســـم فـــي األصـــل مـــن يبـــدو أنهـــا قـــد نـــشأت sDm.fوكمـــا ســـنرى فيمـــا بعـــد أن صـــيغة      

participle)من  يً متبوع بضمير متصل مضافا إليه، وقد تحور المعنى األصل "heard of him" " مسموع

  ."عِمُسهو " "he heard"  أو ،"يسمعهو  ""he hears" إلى "منه

      

،  tw..         بإضــافة العنــصر             sDm.fغة صــيمــن  (passive) وتكــون صــيغة المبنــى للمجهــول      

ً يكتب أحيانا بطريقة أكثر اختـصارا      ي كانالذ ً.t(w)  جـذر الفعـل"، بعـد" (verb-stem)،األمثلـة  ي كمـا فـ

                                                       :التالية

                                sDm.tw r pn "this utterance is heard" ""ُيسمع هذا الكالم" . 



                           or           sDm.tw.f "it (i.e. this utterance) is heard" " ُيسمع هو

)"الكالم: أي( . 

 "one" اإلنجليزية في يعادل (indefinite pronoun)نكرة ال الواقع عبارة عن ضمير في tw.إن العنصر 

  :               ، ومثال ذلك، وظل هذا الضمير يستخدم بين الحين واآلخر على نحو مستقل)"األشخاص (أحد"

                 Dd.tw "one says" "يقول أحد األشخاص" ,  "it is said" "ُيقال" . 

علـى ، وذلـك اعتمـادا "ُـيسمع ""sDm.tw.f "he is heardصـيغة  ومن هذا االستخدام، اشتقت، بـال شـك، 

                               .sDm.f المبني للمعلوم صيغةالتشابه النسبي مع 

  

  :ظةحمال
ملـة المبنـى للمجهـول ولـيس ج (subject) هو بـال شـك فاعـل tw.الواقع بعد  (suffix pronoun)أن الضمير المتصل بعتقد ُي

ً بـدال مـن الـضمائر (dependent pronoun)ر المتعلقـة لجملة المبنى للمعلوم، وإال وجب استخدام الضمائ (object)ًمفعوال 
عـن ً تمامـا يغـب لـم الـصيغة أن األصـل  Xr.tw sDm.tw.f ،iw.tw sDm.tw.f  وتبين لنـا بعـض التركيبـات اللغويـة مثـل .المتصلة 
  .األذهان

       
-verb)عــل  الفجــذر عليــه يــشتمل( قــد (determinative) مخــصص ي   أ       ويتبــع الــشكل التــام       

stem) ،مثل                     :  

                          rX.tw.f "he is known" "هو يعرف" . 

أصــح مــن .                      فقــد تــسبق المخــصص أو تليــه، وإن كانــت الكتابــة   ،أمــا الكتابــة المختــصرة       

  .جذر الفعلعن  tw.النهاية الدالة على المبنى للمجهول ل تنفص األحوال، فال وفى كل .الكتابة               

  :sDm.f  الصيغ الصرفية الكاملة لصيغة يوفيما يل
  

Active "المبني للمعلوم" 
 

1
st
 sing. c.                       sDm.i  I hear  " أنا أسمع" .  



2
nd
 sing. m.                  sDm.k  thou hearest (you hear) "ت تسمعأن " .        

2
nd
 sing. f.                        sDm.T thou hearest (you hear)  

"ِأنت تسمعي"   .        

3
rd
 sing. m.                     sDm.f  he (or it) hears  "هو يسمع" . 

3
rd
 sing. f.                    sDm.s  she (or it) hears " هي تسمع" . 

1
st
 plur. c.                        sDm.n  we hear  "نحن نسمع" . 

2
nd
 plur. c.                       sDm.Tn  you hear  " أنتم تسمعون" . 

3
rd
 plur. c.                       sDm.sn  they hear  "هم يسمعون" . 

Before nouns                   sDm  hears or hear  " يسمع ..." . 

Indefinite                       sDm.tw       one hears  "يسمع أحد األشخاص" . 

  

Passive "المبني للمجهول" 
 

1
st
 sing. c.                                  or                      sDm.tw.i  I am heard  " أنـا

"ُأسمع . 

2
nd
 sing. m.                            or                     sDm.tw.k  thou art heard (you 

are heard) "ُأنت تسمع" .         

2
nd
 sing. f.                              or                     sDm.tw.T  thou art heard  (you 

are heard) "ُأنت تسمعي ِ" .         

3
rd
 sing. m.                                 or                    sDm.tw.f  he is heard  " هـو

"ُيسمع . 



3
rd
 sing. f.                                    or                    sDm.tw.s  she is heard  " هـي

"ُتسمع . 

1
st
 plur. c.                            or                         sDm.tw.n  I hear  "ُنحن نسمع" . 

2
nd
 plur. c.                            sDm.tw.Tn  you are heard  "ُأنتم تسمعون" . 

3
rd
 plur. c.                              or                     sDm.tw.sn  they are heard  " هم

"ُيسمعون . 

Before nouns                           or                          sDm.tw  is or are heard  

...  "ُيسمع " . 

  

ولـم نجـد هنـاك ضـرورة ألن نثقـل  ؛(plural) يـستبدل عـادة بـالجمعكان إذ أنه هنا، (dual) المثنى  ذفُح     

  .  المختلفة لكتابة الضمائر المتصلةالطرقعلى هذه الصيغ الصرفية بإضافة 

        

ً ضميرا متصالsDm.f صيغة (subject) عندما يكون فاعل      ال يفصل عن  و أ فإنه ال يفصل عن جذر الفعل،،ً

ومـن  . الفعـلجـذر نفـسها عـن tw.؛ وال تنفـصل (passive) حالة المبنى للمجهـول في tw. بـ امتبوع جذر الفعل

 . معينةظروف فيفإنه قد يفصل عن الفعل ، (noun)ً اسما (subject)ناحية أخرى ، فإنه عندما يكون الفاعل 

  :وفيما يلي بعض األمثلة

                Dd n.f "she says to him" "تقول هي له" . 

                        Dd. n.f sS "the scribe says to him" 

  ."يقول له الكاتب" 



                                 Dd.tw n.f r pn "this utterance is said to him" " ُيقال له هذا

"الكالم . 

                                    Iw grt ro m pt "now the sun was in the sky" " كانـت

"الشمس اآلن في السماء . 

       

، أو  sDm.f مـن  (passive)  بعد صيغة المبنى للمجهـول(agent)عندما يجب التعبير عن نائب الفاعل      

 "by" أن يـسبق نائـب الفاعـل بحـرف الجـر      فيجـب  ، صـيغة المبنـى للمجهـوليفـ فعـل ي الواقـع بعـد أيفـ

in"ومثال ذلك". بواسطة:  

                                     Dd.tw r pn in s "this utterance is (to be) said by a man" 

"ُأن يقال هذا الكالم بواسطة رجل) يجب"( . 

 "near"أو " مـــع"          "with" يحتمـــل أن يكـــون معنـــاه ي، الـــذXr         ويـــستخدم حـــرف الجـــر      

  .، لنفس هذا الغرض"بالقرب من"

               
  :f.sDmمعنى صيغة ]: ٤٠الفقرة [

(Meaning of the sDm.f form): 

ربمــا جــاز لنــا أن نقــول بــشكل و. ٣١ و ٣٠ ي درســيًلقــد ادخرنــا هــذا الموضــوع الــصعب للمناقــشة تفــصيال فــ      

.  اللغــة اإلنجليزيــةيفــ "mood"أو صــيغة فعليــة  "tense" زمــن ي بعيــد عــن أsDm.f   أن معنــى صــيغةمؤقـت

 وهى صـيغة ،(past tense) ييعبر عن الزمن الماضل بصيغة أخرى محدود غيروتستبدل هذه الصيغة على نطاق 

sDm.n.fللـدارس مــن معلومـات حتــى هــذه المتــاح ظـل يومــن المستحـسن فــ.  الــدرس الخـامسفـيى ســتدرس يـ ال  

 سنحدد ،توسيع نطاق المعنىلو. (present tense)الزمن المضارع باإلنجليزية  في  sDm.fالمرحلة أن يترجم 



ذكرنا من قبل استخدام صـيغة سبق أن  و؛ هذه المرحلةي استخدامات شائعة، ويمكن للدارس استخدامها فةهنا ثالث

sDm.f عن الزمن ةعبرالتابعة الم ةجملفي ال (clause of time)  ) الدرس الثانيأنظر.(  

 clause of)  التابعــة اســتهاللية لتعبــر عمــا يماثــل الجملــة الغرضــيةه أدايــة بــدون أsDm.fتــستخدم صــيغة -١

purpose)ومثال ذلك اللغة اإلنجليزيةفي ،:    

                                                       h#b.k sS, Dd.f sXr.k "thou (you) sendest 

(send) the scribe that he may say thy (your) plan" " ترسـل أنـت الكاتـب لعلـه يقـول

"خطتك . 

 

  :، ومثال ذلك(exhortation) نصح أو (wish)ًأو قد تعبر أيضا عن أمنية -٢

                               h#b.k sS "mayst thou send (or send thou) the scribe" 

[may you send (or send you) the scribe] " الكاتب) أرسل أنت: أو(لعلك ترسل" . 

 

أو " حينئــذ""then"  هــو     صــلي يبــدو أن معناهــا األتــي الiX            بــاألداةsDm.f إذا ســبقت صــيغة -٣

"therefore" "فــإن الــصيغة تــستخدم لتعبــر عــن نتيجــة ، "لــذلك(consequence) يمقــدر لهــا أن تقــع فــ 

 ومثـال . سبق ذكرهـامرتكز على حقائق معينة (exhortation)عن نصح ًتعبر أيضا ل، أو (future)المستقبل 

  : ذلك

                               iX Dd sr "then the official will say". 

  ".حينئذ سيقول الموظف"

                                       iX Dd.k n s#.k "then shalt thou (shall you) say to 

thy (your) son" "حينئذ ستقول البنك" . 

 



 


