
Holle werkwoorden

Als de tweede radicaal van een werkwoord een و of een

ي is, verschijnt er in bepaalde persoonsvormen geen و
of ي maar een klinker. De و en ي worden daarom

zwakke radicalen genoemd

َكانََ َفَعلََ+ كَوَنَ >
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Werkwoorden met dit verschijnsel heten

holle werkwoorden



In de stammen II, III, V, VI en IX zijn de و en de ي
sterk: ze verschijnen volgens verwachting als

medeklinker.

II III V VI

لَََتَفاَعلََ لََاَعلفَََتَفعَّ َفعَّ
َغيَّرََاَونََعَََتَغيَّرَََتَعاَونََ

veranderen helpen veranderen elkaar helpen

لَ ي فََي َفاِعلَ لَ َيَتَفعَََّيَتَفاَعلَ  عل
رَ ي َغيَلي َعاِونَ َيَتَغيَّرَ َيَتَعاَونَ 

Les 10



In de stammen I, IV, VII, VIII en X zijn deو en ي
zwak en verschijnt er een klinker.

Twee vragen:

1. Is die klinker kort of lang?

2. Welke klinker verschijnt er?
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1. Is die klinker kort of lang?

De klinker is lang als de laatste radicaal een klinker heeft.

IV                   VII                   VIII                     X

نَْفَعَلَََََََََاَْفَعلََاِْسَتْفَعَلََََََََََاِْفَتَعَلََََََََََاَِ
طَوَعََََََََخَيَرَََََََََهَوَرَََََََََقَوَمَ

ََامََاِْسَتَطاَعَََََََََاِْخَتاَرَََََََََََاِنَْهارََ ََََََََََاَ
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1. Is die klinker kort of lang?

De klinker is kort als de laatste radicaal een sukūn heeft.

IV                   VII                   VIII                     X

ََََََََاَِ َََََََاِْفَتَعْلت  ََََََََاَْفَعلَْاِْسَتْفَعْلت  تَ نَْفَعْلت 
طَوَعََََََََخَيَرَََََََََهَوَرَََََََََقَوَمَ

َََََََََاِنَْ َََََََاِْخَتْرت  ََْمتَ اِْسَتَطْعت  ََََََََاَ َهْرت 
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2. Welke klinker verschijnt er?

Kijk bij de afgeleide stammen naar het morfeemtype. 
De klinker die verschijnt is:

- de klinker vóór de tweede radicaal;
- als die er niet is: de klinker óp de tweede radicaal.

In het perfectum staan alléén klinkers a.

IV           VII        VIII                             X

لََاَْفعََنَْفَعَلَََََاِْسَتْفَعَلََََََََََاِْفَتَعَلََََََََََاَِ
هَوَرَََََََََقَوَمَخَيَرَََََطَوَعَََََ
ََامََاَرََََََاِنْهََاِْخَتاَرَََََََاِْسَتَطاَعَََََ اَ
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2. Welke klinker verschijnt er?

Kijk bij de afgeleide stammen naar het morfeemtype. 
De klinker die verschijnt is:

- de klinker vóór de tweede radicaal;
- als die er niet is: de klinker óp de tweede radicaal.

Als de derde radicaal een sukūn heeft is de a kort.

IV           VII        VIII                             X

ََََََََاَِ ََََََََاِْفَتَعْلت  َََََََََاَْفعََاِْسَتْفَعْلت  ْلتَ نَْفَعْلت 
ََََََََ َََََاِْسَتَطْعت  ََََاِْخَتْرت  ََمَْاِنَْهْرت  تَ اَ
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2. Welke klinker verschijnt er?

De klinker die in de afgeleide stammen verschijnt is:
- de klinker vóór de tweede radicaal;
- als die er niet is: de klinker óp de tweede radicaal.

In het imperfectum staat a of i.

IV                         VII                         VIII                            X

ََََََََََيََ َََََََََََيْفَتِعل  ََََََََََي فََْيْسَتْفِعل  ِعلَ ْْنَفِعل 
هَوَرَََََََََقَوَمَخَيَرَََََطَوَعَََََ

َََََََََََيْخَتار َََََََََََيََ ْْنَهار ََََََََََي ِقيمَ َيْسَتِطيع 
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2. Welke klinker verschijnt er?

De klinker die in afgeleide stammen verschijnt is:
- de klinker vóór de tweede radicaal;
- als die er niet is: de klinker óp de tweede radicaal.

Persoonsvormen met een sukūn op de derde radicaal, bijvoorbeeld in de 
apocopaat, krijgen een korte klinker.

IV             VII               VIII                             X

ِعلَْْْنَفِعْلَََََََََََي فََْيْسَتْفِعْلَََََََََََيْفَتِعْلَََََََََيََ
َهْرََََََََََََي ِقمََْيْسَتِطْعََََََََََََيْخَتْرََََََََََََيْنَْ
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Ook in stam I geldt:

- Als de laatste radicaal een klinker heeft verschijnt een
lange klinker in plaats van de zwakke tweede radicaal;

- als de laatste radicaal een sukūn heeft verschijnt een
korte klinker in plaats van de zwakke tweede radicaal,

.لَْنََتك وَنَِرْحَلًةََطِويَلةًَ Het zal geen lange reis zijn.

. ِرْحَلًةََطِويَلةًَلَْمََتك ْنَ Het was geen lange reis.

Les 10



Welke klinker verschijnt er in stam I?

De klinker die in stam I verschijnt hangt af van de combinatie van
morfeemtype en zwakke radicaal.

Er zijn drie typen werkwoorden van stam I met zwakke
middenradicaal.

Daarvan is de lange klinker van het perfectum altijd a.

De korte klinker van het perfectum is u of i, afhankelijk van
het type werkwoord.
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Welke klinker verschijnt er in stam I?

1. Het type لَ \َفَعلََ َيْفع  met و als tweede radicaal: ولَ \ََالََ َيق 
De klinker van het imperfectum is altijd u.

ولَ  .َيق  Hij zegt.

لَْلَمَْ .َيق  Hij heeft niet gezegd.

De korte klinker van het perfectum is u.

.َ ْلتَ  Ik heb gezegd.

De lange klinker van het perfectum is a.

.ََالََ Hij heeft gezegd.
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Welke klinker verschijnt er in stam I?

2. Het type َيْفِعلَ \َفَعلََ met ي als tweede radicaal: َيِبيعَ \َباعََ
De klinker van het imperfectum is altijd i.

.َيِبيعَ  Hij verkoopt.

.َيِبعَْلَمَْ Hij heeft niet verkocht.

De korte klinker van het perfectum is i.

.بِْعتَ  Ik heb verkocht.

De lange klinker van het perfectum is a.

.َباعََ Hij heeft verkocht.
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Welke klinker verschijnt er in stam I?

3. Het type َيْفَعلَ \َفِعلََ met و of ي als tweede radicaal: َيَْنامَ \نَامََ
De klinker van het imperfectum is altijd a.

.َيَْنامَ  Hij slaapt.

.َيَْنمَْلَمَْ Hij heeft niet geslapen.

De korte klinker van het perfectum is i.

.نِْمتَ  Ik heb geslapen.

De lange klinker van het perfectum is a.

.نَام Hij heeft geslapen.
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Einde
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