
 

 

ثملخص البح  
 

: اإلعالل و أنواعه يف كتاب عقد اللول يف سرية البطول لسيد  2021ويتارسيه 
 احلبيب حممد بن حسن بن علوي احلداد

اليت تسّبب  كتاب عقد اللول يف سرية البطولكانت أالف الكلمات العربّية يف  
الباحثة أن تبحثه ابلصرف. قد وجدت يف هذا الكتاب كلمات اإلعالل. رأت الباحثة 
 أن هذا البحث هام. كل شخص ال سيفهم من أصول الكلمات العربّية إاّل من يتعّلمها.

 ملعرفة األنواع اإلعالل بناء على تغيرياته يف كتاب عقد اللولللبحث هذفان يعين 
فعل أأنواع ملعرفة ، و بن حسن بن علوي احلداد لسّيد احلبيب حممديف سرية البطول 

املعتل يف كتاب عقد اللول يف سرية البطول لسّيد احلبيب حممد بن حسن بن علوي 
 احلداد.

إختذت الباحثة الطريقة يف هذا البحث هي طريقة هذا البحث هو حبث الكيفي. 
. بياانت البحث هي  عليها حتليل وصفي يعين تصف و تنحل البياانت اليت تبحث

كلمات اإلعاللية و مصادرها هي كتاب عقد اللول يف سرية البطول لسيد احلبيب حممد 
طريقتان يعين طريقة القرائة و طريقة الكتابة.  جلمع البياانتبن حسن بن علوي احلداد. 

اانت و أربع طريقة يعين وصفة البياانت و تصنيفة البياانت و حتليلة البي جلمع البياانت
 ترمز عن النتيجة.



 

 

أنواع اإلعالل بناء على تغيريته و أنواع أفعل املعتل. أنواع  يف هذا البحثيوجد 
( اإلعالل ابلقلب الذي يتكون من إعالل بقلب ١اإلعالل الذي يوجد فيه كما يلي : 

الواو ايء مثال رضي، و إعالل بقلب الواو ألفا مثال الناس، و إعالل بقلب الواو مهزة 
ثال الثناء، و إعالل بقلب الياء ألفا مثال جاء، و إعالل بقلب الياء مهزة مثال مراء، و م

( اإلعالل ٢ايء مثال اإليثار. قلب اهلمزة عالل بإعالل بقلب اهلمزة ألفا مثال آوى، و إ
( اإلعالل ابحلذف مثال يقف. ٤( اإلعالل ابلتسكني مثال أعطي. ٣ابلنقل مثال يزور. 

( ٧( اإلعالل ابلنقل و احلذف مثال عْش. ٦( اإلعالل ابلنقل و القلب مثال مضيئة. ٥
( اإلعالل ابلقلب و احلذف مثال ٨اإلعالل ابلنقل و القلب و احلذف مثال مل تصب. 

( اإلعالل ابلقلب و التسكني مثال املنادي. و كان أنواع أفعل املعتل يف كتاب ٩تعالت. 
فعل املثال و األجوف و الناقص و اللفيف املقورن و اللفيف  عقد اللول يف سرية البطول

 املفروق.
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