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 تقدمي
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي هدانا إىل سبيل اهلدى وصرفنا عن سبيل الغي 
ذي أرشدنا إىل خري ما ألمني الواألذى، والصالة والسالم على رسوله ا

 وضع لألنام.

قت العلماء على أن علم الصرف أم اللغات والنحو ففقد ات بعد،و 
أحكام بنية  فإن الصرف عبارة عن علم يبحث فيه عن أبوها.

الكلمات العربية وما حلروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعالل وشبه 
ربية اليت ال نستطيع ذلك، فال بد من درسه وحتقيقه لتعلم اللغة الع

 بدوهنا فهم القرآن والسنة.

ولكن نرى املبتدئني من الطالب يتجشمون صعابا يف درس علم 
الصرف ويقاسون عناء شديدا يف إدراكه، ونرى أيضا أن الكتب 

ىل هبا درسه وال تأخذ بأيدي الطالب إ املوضوعة هلم فيه ال يتيسر
 رسه.الغاية. فاضطررنا إىل وضع كتاب يتيسر به د

اجلازم والشيخ مصطفى  يتكرها الشيخ علبوقد رأينا أن الطريقة اليت ا
كبري األثر يف تذليل قواعد العربية ‘  النحو الواضح’أمني يف كتاب 

من مجيع أقطار العامل،  أقبلوا عليهن الطالب قد أوتقريبها للناشئني. و 
 ن كل معلم قد اختذه صديقا ومرشدا.أو 



 

 


هذا الكتاب. وهذه الطريقة هي طريقة  فقررنا أن حنتذي حذوه يف
 باط اليت هي أكثر طرق التعليم قربا إىل العقول.نستالا

ستنبط منها القواعد، مث بينا يف بسط تفأوردنا أوال األمثلة الكثرية اليت 
سبيل اإلستنباط منها، فتأخذ بأيدي الطالب من دراسة كل مثال إىل 

عنا القواعد والتعاريف النتيجة الواضحة والقاعدة العامة، مث وض
رين لرتسخ ااملستنبطة يف عبارات تقرب إىل األفهام، وأخريا اتبعنا بالتم

 .األذهاناحملصل يف 

واملرّجوا من املدّرسني األفاضل أن يعطوا العناية الكافية لشرح كل درس 
‘ اإلرشادات للمعّلمني’للطلبة بوضوح وذلك باتّباع اخلطوات املبيّية يف 

أن الطلبة مجيعا قد فهموا مضمون الدرس لدرجة متّكنهم والتأكد من 
من عمل التمارين اليت تلي كل درس بأنفسهم، وحيسن لفت انتباه 
الطلبة إىل األمثلة اليت تنطبق فيها قواعد الصرف يف دروس املواد 

 األخرى من القرآن الكرمي واحلديث الشريف واألدب العريب وغريها.

يكم مقرر للسنتني األوىل والثانية لطلبة وهذا الكتاب الذي بني أيد
فيما إذا  –املرحلة الثانوية العالية ونأمل أن ترتسخ لدى الطلبة 

قاعدة متينة من علم الصرف حبيث تسهل  –استوعبوا حمتوياته بعناية 
عليهم متابعة الدراسات العليا يف اللغة العربية والعلوم اإلسالمية ملن 

 يرغب يف ذلك.

عن فائق شكر جملس التعليمي اإلسالمي بكرياال وختاما نعرب 
لألستاذ عبد القادر فيضي على ما بذله من جهود مضنية يف تأليف 



 

 


هذا الكتاب الذي يشهد حبق على إتقانه لقواعد علم الصرف 
وبصريته يف فن التدريس، وساعده يف ذلك األستاذ عبد اهلل الدارمي 

ا خري اجلزاء وأن يعّم نفع هذا وندعوا اهلل العلّي القدير أن جيزيهما عن
 الكتاب أجياال متتالية من طلبة اللغة العربية لغة كتاب اهلل الكرمي.

وإنّنا إذا نقدم هذا الكتاب لطلبتنا األعزاء نأمل من األساتذة الكرام 
إذا اطلعوا على أي خطإ أو نقص فيه أن يتكرموا بإطالع اجمللس على 

 ت الالحقة واهلل ويّل التوفيق.ذلك ليتسىن لنا تداركه يف الطبعا

 حممد علي عبد القادر 
 األمني العام 15-10-2007

 جملس التعليم اإلسالمي، كرياال كاليكوت



 

 


 



 

 


 إرشادات للمعّلمني
  ال خيفى أن اإلستعداد املسبق يساعد املعّلم يف أداء واجبه يف

 الصف بأكمل وجه وإفهام الطلبة الدرس بصورة جيدة.
 يقوم املعّلم بكتابة األمثلة واضحة على  عند إلقاء الدرس

السبورة أّوال ويبني شفويا ما يتضمنه كل مثال من القواعد 
 حبيث يفهم الطالب القاعدة الصرفية املعنية بصورة واضحة.

  على املعّلم تشجيع الطلبة على املشاركة يف البحث واملناقشة
يف الصف وذلك بتوجيه األسئلة إليهم عن األمثلة وعن 

قواعد اليت سبق أن درسوها كما يطلب منهم إيراد أمثلة ال
 أخرى للتأكد من فهمهم للقاعدة.

  مث يكتب املعّلم القاعدة/القواعد على السبورة ويطلب من
الطلبة نسخها على دفاترهم، ويطلب من بعضهم قراءتـها 

 جهرا.
  بعد ذلك ينتقل هبم إىل التمارين فيطلب من أحد الطلبة قراءة

ألول مث حله كتابة على السبورة بإستعانة بقية الطلبة، التمرين ا
وهكذا يتم حل مجيع التمارين بواسطة الطلبة، وعليهم نسخ 

 أجوبة التمارين على دفاترهم بصورة سليمة.
  يعطي املعّلم وظائف منزلية حيلها الطلبة مبنازهلم مساء، ويف

لك اليوم التايل يتفحص املعّلم دفاترهم ليتأكد من أدائهم ت
الوظائف بصورة سليمة، وعليه تصحيح األخطاء بوضوح 

 لكيال يكّرر الطالب اخلطأ.



 

 


  ال يكتفي املدّرس بإلقاء الدرس وتعليم كل قاعدة مرة واحدة
يف الفصل بل يلفت انتباه الطلبة إليها كّلما تكررت أمثلتها 
يف الدروس الالحقة لتبقى القاعدة ماثلة يف أذهاهنم بصورة 

 مستدمية.
 املعّلم أن يتأكد من أن العمل التحريري للطلبة مطابق ملا  على

 درسوه من قواعد الصرف، وكذلك حديثهم الشفهي.

 
 

 

 



 

 


 الدرس األول

 الكلمة وأقسامها
 األمثلة
 التـِّْلِميذ  َفرَِح  (1

 قـََعَد اْلَوَلد  َعَلى اْلَمْقَعدِ  (2

 َيْكت ب  حم َمٌَّد بِاْلَقَلمِ  (3

 اْلَمْدَرَسةِ َيْذَهب  اْلم َعلِّم  ِإىَل  (4

 البحث

ن كل واحد منها مجلة تامة تفيد أاذا تأملنا األمثلة املتقدمة جند 
من  لحص الفرحن أ، نفهم منها ‘فرح التلميذ’فائدة تامة. فإن مجلة 

ن القعود أ، نفهم منها ‘قعد الولد على املقعد’التلميذ. وكذلك املثال الثاين 
 الثالث والرابع. أما إذا حذفنا حصل من الولد. وهذا هو احلال يف املثالني

أن الفرح قد وقع، ولكن ال من املثال األول فنفهم منه ‘ التلميذ’لفظ 
حينئذ فائدة تامة. وكل مثال من هذا  أنه ال يفيد. فظهر ندري ممن وقع

 النوع، نعىن به مجلة تامة تفيد فائدة تامة، يسمى اجلملة املفيدة أو الكالم.
فرح أمل أجزاء كل واحد منها. ولنأخذ أوال، ونعود إىل األمثلة فنت

 ئنيز اجل ين. وكل واحد من هذ‘التلميذ’و‘ قرأ’ مهاو جزئني ، جند فيه التلميذ
فهذا الكالم قد تركبت من ‘. الكلمة’الذي يرتكب منه الكالم يسمى 



 

 


كلمة ‘  الولد’قعد، فيه كلمة و ’. وهكذا احلال يف املثال الثاين فإن جزئني
كلمة رابعة. فهذا املثال قد ‘  املقعد’لمة ثالثة كما ان ك‘  على’أخرى و

 تركب من أربع كلمات، وهلم جرا.....
يف ‘ فرح’نجد ان فمث نعود إىل األمثلة مرة أخرى ونتأمل كلماهتا 

يف الزمن املاضي، وكذلك احلال يف الفرح املثال األول قد دل على حصول 
و ‘ يكتب’اضي. وأما فإنه يدل على حصول القعود يف الزمن امل‘ قعد’
يف املثالني الثالث والرابع فيدالن على حصول الكتابة والذهاب ‘ يذهب’

. وباجلملة كل واحد من هذه الكلمات املذكورة يدل لستقبامليف الزمن 
 ‘.الفعل’على حصول عمل يف زمن خاص. والكلمة من هذا النوع تسمى 

والقلم واملعلم  مث نتأمل الكلمات: التلميذ والولد واملقعد وحممد
ن كل واحد منها يدل على شيئ من األشياء كاإلنسان أواملدرسة، جند 

واجلماد. فالتلميذ يدل على إنسان، وكذلك الولد وحممد واملعلم. أما 
الدرس فيدل على معىن حيضر يف القلب. والكلمات: املقعد والقلم 
واملدرسة تدل على بعض اجلمادات. والكلمة من هذا النوع 

 ‘.اإلسم’ىتسمّ 
يف املثال ‘ ب’يف املثال الثاين و ‘ على’مث نتأمل الكلمات: 

ن كل واحد منها ال يدل على شيئ بنفسه. أيف الرابع، جند ‘ إىل’الثالث وَ 
ال معىن له عند جترده مما بعده من الكلمات، ولكن إذا اّتصل ‘ على’فإن 

ا يدالن على إمن‘ إىل’و ‘ ب’مبا بعده يدل على معىن. وكذلك احلال يف 
 ‘.احلرف’معىن عند اتصاهلما مبا بعدمها. والكلمة من هذا النوع تسمى 

ن الكلمات على ثالثة أنواع: الفعل أفنستفيد من هذا البحث 
 واإلسم واحلرف. وإذا تتبعنا كالم العربية ال جند كلمة سوى هذه الثالثة.

 القاعدة:



 

 


 ملفيدة الكالم هو قول يفيد فائدة تامة، ويسّمى اجلملة ا
 أيضا

 .اجلزأ الذي يرتكب منه الكالم يسّمى الكلمة 
 :الكلمات على ثالثة أقسام 

الفعل: كلمة تدل على حصول عمل يف زمن  (1
 خاص.

اإلسم: كلمة تدل على شيئ من األشياء، إما  (2
 انسان أو حيوان أو مجاد أو غريها.

، وإمنا تدل ااحلرف: كلمة ال تدل على معىن بنفسه (3
 هلا مبا بعدها.على معىن عند اتصا

 التمرينات

 عني األمساء يف اجلمل اآلتية:
 مسع الولد األذان (1
 أكل زبري تّفاحا (2
 الغراب طائر (3

 يعوم السمك يف املآء (4
 نال الطالب جائزة (5
 سافر خالد إىل اخلليج (6

 عني األفعال يف اجلمل اآلتية:
 شرب القط الّلَبَ  (1
 أكلت النارجيل (2
 أذهب إىل البيت (3

 الكتاب على الطاولة (4
 تح الولد البابف (5
 نظفت األّم الثوب (6

 أكمل الفراغ بوضع كلمة مناسبة مما بني القوسني:
 )يف،  إىل،  على( يكثر النخيل .......... مصر. (1
 إىل، قتل( العصفور مسجون يف ..........)القفص، (2



 

 


 )علّي،  املصباح،  إىل( قرأ .......... الصحيفة. (3
زًا (4  عب،  أكل،  يف()ل  .......... الولد خ بـْ
 )األذان،  يف،  مدرسة(  مسعت .......... (5

 ايت خبمس مجل مبدوئة ابألمساء
 ايت خبمس مجل يبتدئ كل واحد منها بفعل

 ايت خبمس مجل يرتكب كل منها من امسني فقط
 ايت خبمس مجل يرتكب كل منها من اسم وفعل وحرف

 ايت خبمس مجل يرتكب كل منها من امسني وفعل
 مجل يرتكب كل منها من اسم وفعل فقط. ايت خبمس

 اقرأ العبارات اآلتية وعني اجلمل املفيدة منها:
 كتب حممد درسه (1
 ضرب لصًّا (2
 ضحك (3
 متحانالالطالب يكتب ا (4
 كتبت قلم (5



 يف اجلمل اآلتية: احلروفعني 
 الطائر يف القفص (1
 لعب الولد بالكرة (2
 هلل ملك السموات واألرض (3
 خرجت إىل السوق (4
 بيت إىل املدرسةخرج الولد من ال (5
 سقط الولد عن الدرّاجة (6

 





 

 


 الدرس الثاين

 تقسيم الفعل
 األمثلة:

 قـََتَل َداو د  َجال وتَ  (1
ّّ قَِليالً  (2  َفَشرِب وا ِمْنه  ِإالَّ

 َوَيْشَرب وَن ِمْن َكْأٍس َكاَن ِمزَاج َها َزجْنَِبيالً  (1
 َواهلل يـَْعَلم  َما َتْصنَـع ونَ  (2

 اْجَعْل َهَذا بـََلًدا آِمًناَوِإْذ قَاَل ِإبـْرَاِهيم  َربِّ  (1
 أ ْسك ْن أَْنَت َوَزْوج َك اجْلَنَّةَ  (2

 َوالَ تـ ْفِسد وا يف اأْلَْرِض بـَْعَد ِإْصاَلِحَها (1
 َوالَ يـَْلَتِفْت ِمْنك ْم َأَحدٌ  (2

 البحث:
تأمل: قتل، وَشرِب وا يف املثالني األول والثاين جتد أهنما كلمتان 

يف زمن خاص. فإن  –شرب وهو القتل وال –تدالن على حصول عمل 
يف القتل من داود قد وقع يف الزمن املاضي وكذلك الشرب. وقد درسنا 



 

 


ى سمّ تالدرس السابق ان الكلمة اليت تدل على وقوع عمل يف زمن خاص 
 الفعل.

وشربوا فيدالن على وقوع العمل يف الزمن  أما هذان الفعالن: قتل
ن املاضي يسمى الفعل املاضي، وكل فعل يدل على وقوع العمل يف الزم

 املاضي.
يف املثالني األول والثاين من ‘ َتْصنَـع ونَ ’و‘ يـَْعَلم  ’و‘ َيْشرَب ونَ ’وأما 

الطائفة الثانية. فإهنا تدل على وقوع العمل يف الزمن املستقبل، فإن الشرب 
مثال يف املثال األول منها مل يقع ومل ميض وإمنا ينتظر وقوعه. وهذا هو 

وتصنعون، وكل فعل من هذا القبيل يسمى الفعل املضارع احلال يف يعلم 
 أو املستقبل.

مث أنظر إىل اجعل واسكن يف املثالني األول والثاين من الطائفة 
‘ اجعل’الثالثة. جتد ان كل واحد منهما يدل على طلب وقوع العمل، فإن 

منا. وكذلك احلال يف اسكن آيف األول يطلب به أن جيعل هذا البلد 
 وقوع السكن وكل فعل يطلب به وقوع العمل يسّمى فعل األمر. يطلب به

يف املثالني األول والثاين ‘ ال يلتفت’و‘ ال تفسدوا’أما الفعالن: 
من الطائفة الرابعة فيطلب هبما ترك العمل من املخاطب فإن األول يطلب 
به ترك اإلفساد وكذلك الثاين يطلب به ترك اإللتفات. وكل فعل يطلب به 

 مل من املخاطب يسمى فعل النهي.ترك ع
 القاعدة:

 الفعل على أربعة أقسام:
املاضي: هو الفعل الذي يدل على وقوع عمل يف الزمن  (1

 املاضي



 

 


املضارع: هو الفعل الذي يدل على وقوع عمل يف الزمن  (2
 ضرحلااملستقبل أو ا

 األمر: هو الفعل الذي يطلب به وقوع عمل من املخاطب (3

 طلب به ترك عمل من املخاطبالنهي: هو الفعل الذي ي (4

 التمرينات

 عني األفعال املاضية يف اجلمل اآلتية:
 كتب الولد الدرس (1
 الرجال ذهبوا إىل السوق (2
 تشرب فاطمة اللب (3
 رأيت الذي يقرأ القرآن جيًدا (4
 وّجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض (5
 مسعنا نصيحة يف السجن (6

 عني األفعال املضارعة يف اجلمل اآلتية:
 رجال يغسل ثوبهرأيت  (1
 كان الولد جيلس مع أبيه (2
 أريد أن أذهب إىل املسجد (3
 ضحك الثعلب حىت ظهرت أسنانه (4
 بّ دّ فقال الثعلب: سأقطع ذيل ال (5
 مشى الرجل أمام البيت ومعه ولد يلعب بالكرة (6

 عني أفعال األمر يف اجلمل اآلتية:
 ِاْحرَتِْم من يعلم ك (1
 اغسل يدك قبل أن تأكل الطعام (2



 

 


 أسنانك يف الصباح يا ليلى، نظفي (3
 أكتب الدرس (4
 كلوا واشربوا وال تسرفوا (5
 اللهم اغفريل ذنويب (6

 عني أفعال النهي يف اجلمل اآلتية:
 ال تضيع وقتك (1
 ال تصاحب قرنآء السوء (2
 ال تأكل كثريا (3
 ال ترفعوا أصواتكم (4
 ال يسخر قوم من قوم (5
 وال جتّسسوا وال يغتب بعضكم بعًضا (6

 
 

 
 

 
 



 

 


 الدرس الثالث

 تعديالالزم وامل
 األمثلة:

 َضِحَك اْلغ اَلم   (1
 اِْنطََلَق حم َمَّدٌ  (2

 قِ َسِلَم الرَّج ل  ِمَن اْلَغرَ  (3

 
 َأَكَل اْلَوَلد  التـُّفَّاَحةَ  (1
َع الرَّج ل  الشِّْعرَ  (2  مسَِ

 
 َأْضَحْكت  اْلغ اَلمَ  (1
 اِْنطََلْقت  مب َحمَّدٍ  (2

 قِ َسلَّْمت  الرَّج َل ِمَن اْلَغرَ  (3

 البحث:
فعل  ثال األول من الطائفة األوىل جتد اهنايف امل‘ ضحك’تأمل كلمة 

الم(. فاملعىن اآلن: قد حصل هبا ما بعدها )الغ ال يتم معناها إال إذا اتصل
‘ سلم’و ‘ انطلق’. وكذالك احلال يف ةتامئدة فادت فاأمن الغالم، ف الضحك



 

 


ن كل واحد من هذه الكلمات الذي أيف املثالني الثاين والثالث. وانت تعلم 
ن هذه األفعال تفيد أمن وقع منه الفعل يسمى الفاعل. فيستفاد منه  يدل على

فائدة تامة إذا اتصل هبا الفاعل ومل حتتج إىل املفعول به ومل تتعّد إليه. وكل فعل 
 ال يتعّدي إىل املفعول به وال حيتاج إليه يسمى الفعل الالزم.

ن أنية فنجد املثال األول من الطائفة الثايف ‘ أكل’أما إذا نظرنا إىل 
الفعل ال يفيد فائدة تامة إذا اتصل به الفاعل فحسب. فإن معناه اآلن هو ان 
األكل قد حصل من الولد، ولكن ال ندري أّي شيئ أكل. فلما اتصل به 

من املثال الثاين من هذه ‘ مسع’ة تاّمة. وهكذا األمر يف دأفاد فائ‘ التفاحة’
ول به بعدمها )التفاحة عهلما باملفالطائفة. فالفعالن إمنا يفيدان عند اتصا

والشعر(، وبلغة أخرى إن هذين الفعلني حيتاجان ويتعديان إىل املفعول به. وكل 
 إىل املفعول به يسمى الفعل املتعدي. ىفعل حيتاج ويتعد

وأما األفعال من الطائفة الثالثة من األمثلة فلم تفد أيضا عند اتصاهلا 
فعول به بعدها وتعدت إليه، مع كون بالفاعل فحسب، بل احتاجت إىل امل

هذه األفعال هي األفعال اللوازم نفسها من الطائفة األوىل من األمثلة. فما 
سبب ذلك؟ إذا تأملنا مل جند سببا إال ان األول من األفعال فيها )أضحك( قد 

قد  (والثالث )سّلم‘ الباء’به  توالثاين )انطلق ب( قد اتصل‘ مهزة’به  تاتصل
نا إذا حذفنا هذه الزيادات من هذه األفعال جندها إف‘. تضعيف العني’اتصل به 

هذه أحد ن الالزم يصري متعديا إذا اتصل به أبط منه نال تفيد فائدة تامة. فيست
 األشياء.

 القاعدة:
 إىل املفعول به وال حيتاج  الفعل الذي ال يتعدى الالزم هو

 إليه.
 ل به وحيتاج إىل املفعو  املتعدي هو الفعل الذي يتعّدى

 إليه.



 

 


  الالزم يصري متعديا بزيادة مهزة قبل الفعل وبتضعيف العني
 وبتعديته بالباء اجلارة.

 التمرينات

 عني األفعال املتعدية:
 أكل (3 مسع (2 ضحك (1
 نام (5 أبصر (4

 :عني األفعال اللوازم
 كر م (3 أكرم (2 سكن (1
 فتح (5 قعد (4

 اجلمل:واستعملها يف  اللوازمعني األفعال 
 سقط (3 فرح (2 ذهب (1
 ضاع (5 نظف (4

 ميز األفعال املتعدية من األفعال الالزمة يف العبارات اآلتية:
 أكل القط الفأرة (1
 ضحك الطفل وبكى (2
 مسع الطالب الدرس (3
 أضحك الغالم صديقه (4
 ذهبت بزيد إىل املدرسة. (5

 استعمل األفعال اآلتية يف مجل مفيدة:
 حزن (3 متعلّ  (2 طلب (1
 ( قتل5 (  فضل4



 

 


 ميز اجلمل اخلاطئة عن اجلمل الصحيحة مع بيان أسباب اخلطإ فيها:
 بكى الطفل أهله (1
 قرأ املهندس التقرير (2
 شرب املريض الدواء (3
 وقف الرجل أخاه (4
 نام الولد (5

 
 

 



 

 


 الدرس الرابع

 تقسيم الفعل إبعتبار عدد احلروف
 األمثلة:

 َكر َم اْلم َعلِّم   (1
يْ  (2  خ  َعَلى اْلك ْرِسيِّ َجَلَس الشَّ

 َأْكَرَم اْلَوَلد  َواِلَدْيهِ  (3

 َجاَلَس الطَّاِلب  َزِميَله   (4

 َزْلَزَل اهلل األْرضَ  (5

 تـََزْلزََلِت األْرض   (6

 البحث:
الكلمة على ثالثة أقسام وهي اإلسم أن الدرس السابق يف درسنا 

يعىن باألفعال ن علم التصريف إمنا أوالفعل واحلرف، وجدير بالذكر هنا 
ميه. فأحباثه إمنا تدور حول الفعل، ولكن قد تعاجل شيئا دون غريه من قس

 من األمساء، لشدة تعلقه به، كما سرتى بعد.
ن  أنتأمل الكلمات: كرم وجلس وأكرم وجالس من األمثلة، جند 

كل واحد منها كلمة تدل على حصول عمل يف زمن خاص. وقد درسنا 
ه الكلمات كلها أفعال. فهذ‘. الفعل’ن مثل هذه الكلمات يسمى أ



 

 


‘ العني’والثاين ‘ الفاء’ن احلرف األول من الفعل يسمى أوينبغي أن يعلم 
 ‘.الالم’والثالث 

ونعود إىل هذه الكلمات ونتأمل الكلمتني: كرم وجلس، جند ان 
كل واحد منهما فيه ثالثة أحرف أصلية. وكل فعل من هذا القبيل يسمى 

 ‘.يالثالث’
لني: أكرم وجالس يف املثالني الثالث والرابع أما إذا تأملنا الفع

من كرم مع زيادة مهزة قبل الفاء، وكذلك  –أكرم  –ن األول أنجد ف
 مع زيادة ألف بعد الفاء.‘ جلس’فإنه من ‘ جالس’

ن الثالثي قسمان، األول ما ليس فيه أفنستفيد من هذا البحث 
‘. ثي اجملردالثال’حرف زائد على احلروف األصلية. وهذا القسم يسمى 

زائد على احلروف األصلية. وهذا  أكثرأو واحد والثاين ما فيه حرف 
 ‘.الثالثي املزيد فيه’القسم يسمى 
يف املثال اخلامس فهو أيضا من األفعال. ولكن فيه ‘ زلزل’أما 

مع زيادة التاء قبل ‘ زلزل’، فإنه من ‘تزلزل’أربعة أحرف أصلية، خبالف 
ه أربعة أحرف أصلية من غري زيادة فيسمى الفاء. أما الفعل الذي في

والذي فيه أربعة أحرف أصلية مع زيادة حرف أو حرفني ‘. الرباعي اجملرد’
 ‘.الرباعي املزيد فيه’فيسمى 

 القاعدة:
 :الفعل من حيث عدد احلروف قسمان 

الثالثي: هو الفعل الذي كان ماضيه على ثالثة  (1
 أحرف أصلية.



 

 


اضيه على أربعة الرباعي: هو الفعل الذي كان م (2
 أحرف أصلية.

 :ومها نوعان 
 اجملرد: هو الفعل الذي ليس فيه حرف من الزوائد. (1
املزيد فيه: هو الفعل الذي فيه حرف أو حروف من  (2

 الزوائد.
 :فتحصل لنا أربعة أقسام للفعل، وهي 

الثالثي اجملرد: هو الفعل الذي كان ماضيه على  (1
 ثالثة أحرف أصلية بال زيادة حرف أو حروف.

الثالثي املزيد فيه: هو الفعل الذي كان ماضيه على  (2
ثالثة أحرف أصلية مع زيادة حرف أو حروف على 

 األصل.
الرباعي اجملرد: هو الفعل الذي كان ماضيه على  (3

 أربعة أحرف أصلية بال زيادة حرف أو حروف.

الرباعي املزيد فيه: هو الفعل الذي كان ماضيه على  (4
 حرف أو حرفنيأربعة أحرف أصلية مع زيادة 

 التمرينات

 عني الثالثي اجملرد يف األفعال اآلتية:
 استخرج (3 لعب (2 سقط (1
 زلزل (5 اجتمع (4



 

 


 عني الثالثي املزيد فيه يف األفعال اآلتية:
 شاهد (3 جتّمع (2 بعثر (1
 فتح (5 كتب (4

 عني الرابعي اجملرد يف األفعال اآلتية:
 أكرم (3 دحرج (2 مضمض (1
 َضرب (5 جاهد (4

 عني الرابعي املزيد فيه يف األفعال اآلتية:
 تزلزل (3 اغتنم (2 استدرك (1
 اقشعرّ  (5 احرجنم (4

 منها: فعل اقرأ العبارات اآلتية مع تعيني نوع كل
 افرتش الذئب شاة (1
 تسّلق الغلمان اجلبل (2
 أكل العصفور الذرة (3
 الولد بعثر األوراق (4
 تزلزلت األرض (5

 هات جمردات األفعال اآلتية:
 تقاتل (3 رتبعث (2 (  تسرت1
 أكرم (5 غّرد (4

 :ميز احلروف الزائدة
 اشرتك (3 سافر (2 جتّنب (1
 جتلبب (5 استعمل (4

 



 

 


 الدرس اخلامس

 الفعل املاضي
 األمثلة
 َكَتَب َخاِلٌد الدَّْرسَ  (1

 َما َكَتَب َخاِلٌد الدَّْرسَ  

 َكَتَبْت فَاِطَمة  الدَّْرسَ  (2

 ْرسَ َما كتَبْت فَاِطَمة  الدَّ  

 يَا َخاِلد ، أَْنَت كَتْبَت الدَّْرسَ  (3

 يَا َخاِلد ، أَْنَت َما كَتْبَت الدَّْرسَ  

اذا تأملنا كلمة: كتب، يف املثال األول من الطائفة األوىل، جند أهنا 
يف زمن خاص، وهو  –وهو الكتابة  –فعل، ألهنا تدل على حصول عمل 

يف الزمن املاضي الزمان املاضي. والفعل الذي يدل على حصول عمل 
 ‘.الفعل املاضي’يسمى 

 القاعدة
  الفعل املاضي: هو الفعل الذي يدل على حصول عمل

 يف الزمن املاضي



 

 


 الدرس السادس

 املعروف واجملهول من املاضي

 اإلثبات والّنفيمع 
 األمثلة:

 (1) (2) 
 ض ِرَب اْلِقطُّ  (1 َضَرَب َخاِلٌد اْلِقطَّ  (1

 ن ِصَرْت فَاِطَمة   (2 َنَصَر اْلَوَلد  فَاِطَمةَ  (2
 األْواَلد  ط رِد وا (3 اْلَمْجن ون  َطَرَد اأَلْوالَدَ  (3

 (3) (4) 
 َما ض ِرَب اْلِقطُّ  (1 ( َما َضَرَب َخاِلٌد اْلِقطَّ 1
 م ا ن ِصَرْت فَاِطَمة   (2 ( َما َنَصَر اْلَوَلد  فَاِطَمةَ 2
 ط رِد وااأَلْواَلد  م ا  (3 ( اْلَمْجن ون  َما َطَرَد اأَلْوالَدَ 3

 البحث:
تأمل الكلمات: َضَرَب و َنَصَر و َطَرَد يف الطائفة األوىل من األمثلة، 
جتد ان كل واحد منها فعل ماض، ألنه يدل على وقوع الفعل يف الزمن 

ن الفاعل قد ذكر بعده، وهو خالد يف املثال األول، أاملاضي، وجتد أيضا 
ن الضرب قد وقع من أ األول والولد يف الثاين، واجملنون يف الثالث. فمعىن



 

 


ن نصر فاطمة قد وقع من الولد، وكذلك أخالد على القط. ومعىن الثاين 
املبىن ’أو ‘ املعروف’الثالث. وكل فعل قد ذكر الفاعل بعده يسمى 

 ‘.للفاعل
أما إذا نظرت إىل األفعال املاضية يف الطائفة الثانية من األمثلة، جتد 

اضي نفسه احملاذي له يف الطائفة األوىل من ن كل واحد منها هو الفعل املأ
‘ ض ِربَ ’هناك قد صار ‘ َضَربَ ’األمثلة، ولكن قد تغريت صورته هنا. فإن 

وجتد أيضا ‘. طرد’وهذه هو احلال يف ‘. ن ِصرَ ’، َصاَر ‘َنَصرَ ’هنا. وكذلك 
 يتغري. فإن القط مل ن املعىنأن الفاعل مل يذكر بعد هذه األفعال هنا، و أ

ضروب يف املثال األول من الطائفة األوىل، وكذلك هنا. ولكن مل هو امل
يذكر ومل يبني ممن وقع هذا الضرب أو من الضارب؟ ولكن ترى املفعول به 
قد أقيم هنا مقامه مرفوعا. وكذلك احلال يف املثالني الثاين والثالث. والفعل 

يسمى  الذي مل يذكر ومل يبني الفاعل بعده بل أقيم املفعول به مقامه
 ‘.املبىن للمفعول’أو ‘ اجملهول’

اؤه مع كسر عينه، ن كالًّ من هذه األفعال اجملهولة قد ض مَّ فأوجتد 
فاؤه . وإذا تتبعنا كل فعل من هذا النوع جنده مضموما خبالف املعروف

مع  فاؤه ومكسورا عينه هكذا. فنستفيد منه أنه جيب يف اجملهول ان يضم 
 كسر عينه.

ة تصريف األفعال املعروفة واجملهولة ال جند فرقا فيها وإذا حبثنا كيفي
 سوى حركىت الفاء والعني كما جتد يف األمثلة.

مث انظر الكلمات نفسها يف الطائفتني الثالثة والرابعة جتدها مسبوقة 
للنفي، فصارت مجيع هذه األفعال منفية. فيستفاد منه ان املثبت ‘ ما’ب 

 للنفي قبله.‘ ام’من املاضي يصري منفيا بزيادة 



 

 


 القاعدة:
 الفعل املاضي قسمان: املعروف واجملهول 

املعروف: هو الفعل الذي ذكر الفاعل بعده،  (1
 ويسمى أيضا املبىن للفاعل.

اجملهول: هو الفعل الذي مل يذكر ومل يبني الفاعل  (2
بعده، ولكن أقيم املفعول به مقامه، ويسمى أيضا 

 املبين للمفعول.
 هوال بضم فائه وكسر عينه.والفعل املعروف يصري جم 
  ،وال فرق يف كيفية التصريف بني األفعال املعروفة واجملهولة

 سوى حركىت الفاء والعني.
  للنفي قبله.‘ ما’واملثبت من املاضي يصري منفيا بزيادة 

 التمرينات

 عني األفعال املعروفة يف األفعال اآلتية:

ع (3 عِلق (2 كر م (1  مجِ 

 نـََبتَ  (5 ق ِطفَ  (4

 ني األفعال اجملهولة من األفعال اآلتية:ع

 َقَطف (3 َجَلسَ  (2 ق ِطعَ  (1

 ف ِتح (5 و ِلد (4



 

 


 ة من األفعال اآلتية:تعني األفعال املثب

 ما َشِربَ  (3 َغَسل (2 ما أَكل (1

 ما َلِعبَ  (5 مسَِعَ  (4

 عني األفعال املنفية يف األفعال اآلتية:

 ما ن ِضْرت ْ  (3 ما ض ِربَ  (2 ذهب (1

 ج ِعلَ  (5 ما كتبنا (4
 

 
 



 

 


 الدرس السابع

 الضمائرسناد املاضي إىل إ
 األمثلة:

 اْلَوَلد  قـَرَأَ اْلِكَتابَ  (1
 اْلَوَلَداِن قـَرَئَا اْلِكَتابَ  (2

 اْلِكَتابَ  قـََرؤ وااأَلْواَلد   (3
 اْلِكَتابَ  اْلِبْنت  قـَرََأتِ  (1

 اْلِبْنَتاِن قـَرَأَتَا اْلِكَتابَ  (2

 َتابَ اْلبَـَنات  قـََرْأَن اْلكِ  (3
 يَا حم َمَّد، أَْنَت قـََرْأَت اْلِكَتابَ  (1

 يَا حم َمَّد َو َخاِلد، أَنـْت َما قـََرْأمت اَ اْلِكَتابَ  (2

 اْلِكَتاَب. ت   أَيُـَّها اأْلَْواَلد ، أَنـْت ْم قـَرَأْ  (3

 فَاِطَمة، أَْنِت قـََرْأِت اْلِكَتابَ يا  (1

َا اْلِكَتا (2  َب.يَا فَاِطَمة َو َخِدجَية، أَنـْت َما قـََرْأمت 

 اْلِكَتابَ  قـََرْأت نَّ أَيَـّتـ َها اْلبَـَنات، أَنـُْت َّ  (3



 

 


 أَنَا قـََرْأت  اْلِكَتابَ  (1

 حَنْن  قـََرْأنَا اْلِكَتابَ  (2

 البحث:
وإذا تأملنا األفعال يف األمثلة املذكورة مجيعها جند الفاعل فيها على 

‘ قرأ’ثالث حاالت، ففي األمثلة الستة األوىل نتحدث عن الغائب فإن: 
ثال األول تدل على حصول القرائة من الولد الذي هو غائب. يف امل

وكذلك احلال يف األمثلة الباقية من هذه الطائفة، وهذا القسم من األفعال 
 ثالث منها للمذكر وثالث للمؤنث.‘. الغائب’يسّمى 

يف ‘ قَـرَْأتَ ’أما يف األمثلة الستة الثانية فنخاطب فيها الفاعل. فإن 
تدل على حصول القرائة من حممد الذي هو املخاطب، املثال األول منها 

وكذلك احلال يف األمثلة الباقية من هذه الطائفة، ويسّمى هذا القسم من 
 ثالث للمذكر وثالث للمؤنث.‘. املخاطب أو احلاضر’األفعال 

يف ‘ قَـرَْأت  ’ويف املثالني األخريين جند الفاعل يتكلم عن نفسه فإّن 
على حصول القرائة من املتكلم. وكذلك احلال يف  املثال األول منهما يدلّ 

 ‘.املتكلم’املثال الثاين منهما، ويسّمى هذا القسم من األفعال 
أن يكون الفاعل يف كّل منها اما أن جند ثانية إىل األمثلة مرّة  ونرجع

مذكرا أو مؤنثا. فانه هو يف املثال األول من الطائفة األوىل والبنت يف املثال 
الطائفة الثانية. وهكذا احلال يف الطائفتني الثالثة والرابعة. أما  األول من

يستوي فيها ف –وهي عندما يكون الفاعل متكّلما  –الطائفة اخلامسة 
املذكر واملؤنث. وجند أن كل واحد من الغائب واملخاطب فيه أيضا قسمان 

 املذكر واملؤنث. فاجملموع سّت صيغ.
ما أن يكون إجند أن الفاعل يف كل منها ونرجع إىل األمثلة مرّة ثالثة 

ما ان يكون مثىن. كما يف إكما يف املثال األول يف الطائفة األوىل، و   ،مفردا



 

 


ما أن يكون جمموعا، كما يف املثال الثالث. وهكذا إاملثال الثاين منها، و 
احلال يف الطائفة الثانية إىل الرابعة. فمجموع الصيغ فيها اثنا عشر صيغة 

 صيغة. 14بلغ تا الصيغتني للمتكلم فونضيف هب
مث انظر أواخر األفعال يف هذه الصيغ، جتد بعضها مل يتصل هبا شيئ،  
كما يف املثال األول من الطائفة األوىل. وبعضها قد اتصلت به ألف اثنني  
كما يف املثال الثاين منها. فإن قرئا، أصله قرأ+ا = قرئا. وبعضها قد 

يف املثال الثالث )قرأ+و = قرأو( وهلم جرا.  اتصلت هبا واو اجلماعة كما
سّمى هذه األشياء اليت تتصل باألفعال الضمائر. واذا تتبعنا األفعال تو 

تصل هبا الضمائر أو مل تتصل. تاملاضية جندها على حالتني إّما أن 
تاء املتحركة ونون الوالضمائر املتصلة هبا هي: ألف اثنني و واو اجلماعة و 

تصل هبا الف اإلثنني عند ما يكون تلدالة على الفاعل. و ا‘ نا’النسوة و
الفاعل فيه مثىن و واو اجلماعة عند ما يكون جمموعا والتاء املتحركة يف 

‘ نا’املخاطب واملتكلم عند ما يكون مفردا ونون النسوة يف مجاعة النساء. و
 الدالة على الفاعل يف املتكلم عند ما يكون مثىن أو جمموعا.

 القاعدة:
 الفعل املاضي على ثالثة أقسام 

الغائب: هو الفعل الذي كان الفاعل فيه نتحّدث  (1
 عنه وال يتكلم عنه وال خناطبه

املخاطب أو احلاضر: هو الفعل الذي كان فاعله  (2
 خناطبه.

املتكلم: هو الفعل الذي كان الفاعل فيه يتكلم  (3
 عنه.



 

 


  ًاوكل واحد من هذه األقسام قد يكون الفاعل فيه مذكر 
 يكون مؤنثا.وقد 

 ما مفردا إاألقسام  ههذ من وكذلك يكون الفاعل يف كل
 أو مثىن أو جمموعا.

  تصل بالفعل ضمائر خمتلفة باختالف فاعله.تو 

 :الضمائر املتصلة باملاضي هي 

‘ نا’تاء املتحركة ونون النسوة والالف اثنني و واو اجلماعة و  
 الدالة على الفاعل.

 التمرينات

 إىل ألف اإلثنني: أسند األفعال اآلتية
 ختم (4 ذبح (3 خدم (2 جعل (1

 أسند األفعال اآلتية إىل واو اجلماعة:
 ضحك (5 سقط (4 فتح (3 مدح (2 مجع (1

 أسند األفعال اآلتية إىل اتء التأنيث الساكنة:
 وصل (5 نظر (4 نصر (3 كره (2 شرب (1

 أسند األفعال اآلتية إىل نون النسوة:
 درس (3 كتب (2 قرأ (1

 دخل (5 جلس (4



 

 


 الدالة على الفاعل:‘ ان’أسند األفعال اآلتية إىل 
 حفظ (3 علم (2 ذهب (1

 شرب (5 جلس (4
 تاء املتحركة للمذكر:الأسند األفعال اآلتية إىل 

 سكن (3 مسع (2 قطع (1

 كر م (5 عجز (4
 أسند األفعال اآلتية إىل التاء املتحركة للمخاطبة:

 نظر (3 مسع (2 مجع (1

 مسح (5 سعد (4

 أسند األفعال اآلتية إىل الضمائر:
 :منوذج

 اجلمع املثىن املفرد  

 فـََعل وا فـََعالَ  فـََعلَ  املذكر الغائب
 فـََعْلنَ  فـََعَلَتا فـََعَلتْ  املؤنث

 املخاطب
 فـََعْلت مْ  فـََعْلت َما فـََعْلتَ  املذكر
َّ  فـََعْلت َما فـََعْلتِ  املؤنث  فـََعْلُت 

 فـََعْلَنا فـََعْلت   نثاملذكر واملؤ  املتكلم
 
 



 

 


 اجلمع املثىن املفرد  

 ف ِعل وا ف ِعالَ  ف ِعلَ  املذكر الغائب
 ف ِعْلنَ  ف ِعَلتَا ف ِعَلتْ  املؤنث

 ف ِعْلت مْ  ف ِعْلت َما ف ِعْلتَ  املذكر املخاطب
َّ  ف ِعْلت َما ف ِعْلتِ  املؤنث  ف ِعْلُت 

 ف ِعْلنَا ف ِعْلت   املذكر واملؤنث املتكلم
 
 قرب (3 غفر (2 لعب (1

 ما َكَتبَ  (6 قعد (5 نصر (4
   َما َأَكلَ  (9 ق رِئَ  (8 َما ف ِتحَ  (7

حَ  (10  َما مسِ 
 أكتب الصيغة

ضربوا: صيغة مجع املذكر الغائب من الفعل املاضي املعروف   منوذج:
 املثبت والضمري فيه هم.

 قَـرَْأتِ  (3 مسََِعتْ  (2 كتب (1
 اَدَرْسنَ  (5 َلِعْبت   (4
 

 
 



 

 


 الدرس الثامن

 املضارعالفعل 
 األمثلة:

 الطالب َيْدر س  درسه (1
 الطالبة َتْدر س  درسها (2

 الطالبان َيْدر َساِن درسهما (3

 الطالبتان َتْدر َساِن درسهما (4

 الطالبون َيْدر س وَن درسهم (5

 الطالبات َيْدر ْسَن درسهن (6

 يا حممد، أنت َتْدر س  درسك (7

 يا فاطمة، أنت َتْدر ِسنَي درسك (8

 يا خالد و حممد، أنتما َتْدر َساِن درسكما (9

 ة، أنتما َتْدر َساِن درسكمايا فاطمة و خدجي (10

 أيها الطالب، أنتم َتْدر س وَن درسكم (11

 أيتها الطالبات، أنُت َتْدر ْسَن درسكنّ  (12

 أنا أَْدر س  درسي (13

 حنن َنْدر س  درسنا (14



 

 


 البحث
الدراسة تأمل الفعل: يدرس يف املثال األول جتد أنه يدل على وقوع 

ستقبل أو احلال. وقد عرفنا قبل أن الفعل الذي املمن الطالب يف الزمن 
يدل على وقوع الفعل يف زمن اإلستقبال يسمى املستقبل أو املضارع. وإذا 
تأملت كل فعل من مجيع هذه األمثلة جتد أنه من قبيل هذا النوع. وقد 

 تغريت ضيغه بتغري الفواعل فيها.
املضارع ومنيزه من الفعل املاضي؟ وهل توجد ولكن كيف نعرف الفعل 

عالمة لفظية تدل على ان الفعل هو املضارع؟ واجلواب: نعم. فإنا إذا تأملنا 
وجند أيضا انه ‘. َدَرسَ ’هذه األفعال يف األمثلة جند أن أصل كل واحد منها 

‘ يدرس’قد زيد يف هذه األفعال احدى الزوائد األربع )ا ت ي ن(، فإن 
يف ‘ تدرس’على األصل. وكذلك ‘ ياء’األول قد زيد يف أوله  يف املثال

يف املثال الثالث ‘ أدرس’على األصل. و ‘ تاء’املثال الثاين قد زيد يف أوله 
يف املثال الرابع ‘ ندرس’على األصل. كما أن ‘ مهزة’عشر قد زيدت يف أوله 

 على األصل.‘ نون’عشر قد زيد يف أوله 
ا النوع مل جنده خاليا من احدى الزوائد فإذا تتبعنا كل فعل من هذ

 كورة )ا ت ي ن(. وقد درسنا يف الفعل املاضي انه تلحقهذ األربع امل
ضمائر الرفع املتصلة فتتغري صيغه بتغريها. وهذا أيضا جار هنا. فإن 

يف املثالني الثالث والرابع، قد حلقهما ألف اإلثنني  ‘ تدرسان’و‘ يدرسان’
يف املثالني اخلامس واحلادي عشر قد ‘ ونتدرس’و‘ يدرسون’كما ان 

عشر قد  والثاينحلقهما واو اجلماعة. وكذلك احلال يف املثالني السادس 
 حلقهما نون النسوة، ويف املثال السابع قد حلقه ياء املخاطبة.

وإذا تأملنا كل واحد من هذه األفعال جند بعضها متصال بالنون يف 
ما إذا تتبعنا كل فعل من هذه األفعال آخره كما جند بعضا آخر بال نون. أ

الذي اتصل به الف اإلثنني جند آخره متصال بالنون. كما يف املثالني 



 

 


الثالث والرابع. وكذلك احلال إذا اتصل به واو اجلماعة أو ياء املخاطبة. أما 
غريها من األفعال فال جنده متصال به. أما نون النسوة فليس من قبيل هذه 

 مري يف الفعل كألف اإلثنني وواو اجلماعة وياء املخاطبة.النونات، فإنه ض
ن املضارع اذا اتصل به واو اجلماعة أو ياء أفنستفيد من هذا البحث 

 املخاطبة أو ألف اإلثنني يلحق النون بآخره.

 عدةالقا
  الفعل املضارع أو املستقبل هو الفعل الذي يدل على

 وقوع عمل يف زمن احلال أو اإلستقبال.
 يف أول املضارع إحدى الزوائد األربع )ا ت ي ن( وتزاد 
  ّفع املتصلة من واو اجلماعة و وتتصل باملضارع ضمائر الر

 لف اإلثنني ونون النسوة.أياء املخاطبة و 
  ويلحق النون بآخره عند اتصاله بواو اجلماعة أو ياء

 املخاطبة أو الف اإلثنني.

 

 التمرينات
  املضارع:املاضي من األمثلة اآلتية إىلحّول 
 قبل اهلل توبة آدم (1
 رزق اهلل آدم وحواء أوالدا كثريا (2
 غسلت يدي قبل األكل (3
 النساء غسلن ثياهبن (4
 يا بنات، لعبُت يف امليدان (5
 حنن حفظنا سورة من القرآن (6



 

 


 خيهماأالولدان كتبا رسالة إىل  (7
 الرجال ذهبوا إىل املسجد (8
 يا أوالد هل قرأت دروسكم؟ (9

 تفاحة؟يا مجيل ونبيل هل أكلتما ال (10

 إىل املاضي: اآلتيةل املضارع من األمثلة وّ ح
 أشكر من صنع يل الطعام. (1
 يفرح عامر بالرحلة (2
 نطلب اليوم كتابا يف الصرف (3
 تبلغ السيارة كليكوت. (4
 يا حممد، هل تضرب القط؟ (5
 أيها الطالبان، أنتما تشربان الشاي (6
 أيها الرجال، هل تسمعون األذان؟ (7
 ميا نساء، أنُت تلبسن لباس اإلسال (8
 الولدان يأكالن الربتقال (9

 املسلمون َيْسَمح وَن مبا عندهم. (10

 عني املضارع من األمثلة اآلتية:
ن مملكتَنا إفظ على أراضينا املزروعة، ونعمل على زيادهتا. حنن حن

واسعة. وفيها أراض كثرية ممهدة، تصلح لزراعة أنواع كثرية. تصلح لزراعة 
 اوالتفاحة وغريمه الشعري والقمح والنخيل والثمار كالعنب

 ها:يحّول األفعال اآلتية إىل املثىن بنوع
 تقرأ (3 يلعب (2 يأكل (1
 يضرب (5 فتحت (4



 

 


 مفيدة: مجل حّول األفعال اآلتية إىل صيغ املخاطب، مّت استعملها يف
 يسمع (4 يكتبَ  (3 تغسلون (2 يذهبان (1

 أسند األفعال اآلتية إىل الضمائر:
 جنح (3 فرح (2 زرع (1
 

 
 

 



 

 


 الدرس التاسع

 املعروف واجملهول من املضارع 

 مع اإلثبات والنفي
 مثلةاأل

 (1) (2) 
 يـ ْنَصر  املسكني   (1 املسكنيَ  يـَْنص ر  الولد   (1
 الفاكهة تـ ؤَْكل   (2 الفاكهةَ  يَْأك ل  الولد   (2
 ي ْكَره ون الكساىل (3 الكساىل َيْكرَه  الناس   (3

 (3) (4) 
 ال يـ ْنَصر  املسكني   (1 املسكنيَ  لد  ال يـَْنص ر  الو  (1
 الفاكهة   تـ ؤَْكل  ال  (2 الفاكهةَ  ال يَْأك ل  الولد   (2
 ال ي ْكَره ونَ  الكساىل (3 ناس الكساىلال َيْكرَه  ال (3
 البحث

ن املاضي قسمان، املعروف واجملهول. أقد فهمنا من درس سابق 
عروف واجملهول. ونعيد وكذلك احلال يف املضارع، فإن فيه أيضا قسمان، امل

ن الفعل يصري معروفا اذا ذكر بعده أهنا خالصة البحث هناك. وذلك 
 الفاعل، ويصري جمهوال اذا مل يذكر وأقيم املفعول به مقامه.



 

 


فنرجع ونتأمل األمثلة يف الطائفة األوىل جند ان كل واحد من األفعال 
 ْنص ر الولد  يف هذه الطائفة من األمثلة قد ذكر بعده فاعله. مثال: يَـ 

ستقبال على املسكني، نصر هنا سيقع من الولد يف زمن اال، فالاملسكنيَ 
يأكل الولد ’فالولد هو الفاعل واملسكني مفعول به. وكذلك احلال يف 

، يف املثال الثاين منها. فإن أكل الفاكهة سيقع من الولد، فالولد ‘الفاكهة
ه األفعال من الطائفة األوىل هلم جرا... فتبني لنا أن هذو هو الفاعل أيضا. 

 أفعال معروفة ومبنية للفاعل.
مث نتأمل األفعال احملاذية هلذه األفعال من الطائفة الثانية من األمثلة، 

ن كل واحد من األفعال يف هذه الطائفة من األمثلة مل يذكر بعده أجند 
ر  فاعله ومل يعلم، ولكن قد أقيم املفعول به مقامه مرفوعا. مثال: يـ ْنصَ  يف املثال األول منها، فإنه مل يذكر ومل يبني ممن يقع النصر على  املسكني  

يف ‘ الفاكهة تؤكل’املسكني ولكن أقيم املسكني مقامه. وكذلك احلال يف: 
املثال الثاين منها، فإنه مل يذكر ومل يعلم ممن يقع أكل الفاكهة، وأقيمت 

لثانية كلها أفعال جمهولة الفاكهة مقامه. فتبني أن األفعال من الطائفة ا
 ومبنية للمفعول.

ولكن هل جند عالمة متيز هذه األفعال من األفعال املعروفة من 
الطائفة األوىل من األمثلة؟ واجلواب: نعم! فإن كل واحد منها قد ضم 

يف الطائفة األوىل صار ‘ رص  نْ يَـ ’حرف املضارعة منه مع فتح عينه، فإن 
 ية، وكذلك احلال يف املثالني الثاين والثالث.يف الطائفة الثان‘ يـ ْنَصر  ’

املضارع املعروف يصري جمهوال بضم حرف املضارعة وفتح أن فتبني 
 عينه.

ة والرابعة جتدها مسبوقة ب لثمث انظر الكلمات نفسها يف الطائفة الثا
للنفي. فصارت مجيع هذه األفعال منفية. فيستفاد  منه أن املثبت من ‘ ال’

 للنفي قبله.‘ ال’نفيا بزيادة املضارع يصري م



 

 


 ةالقاعد
  املضارع املعروف يصري جمهوال بضم حرف املضارعة وفتح

 عينه.
  للنفي قبله.‘ ال’املضارع املثبت يصري منفيا بزيادة 

 التمرينات

 املضارع املعروف املثبت من منوذج تصريف
 اجلمع املثىن املفرد  

 ونَ يـَْفَعل   يـَْفَعاَلنِ  يـَْفَعل   املذكر الغائب
 يـَْفَعْلنَ  تـَْفَعاَلنِ  تـَْفَعل   املؤنث

 تـَْفَعل ونَ  تـَْفَعاَلنِ  تـَْفَعل   املذكر املخاطب
 تـَْفَعْلنَ  تـَْفَعاَلنِ  تـَْفَعِلنيَ  املؤنث

 نـَْفَعل   أفْـَعل   املذكر واملؤنث املتكلم
 املنفي من املضارع املعروف

 اجلمع املثىن املفرد  

 الغائب
 الَ يـَْفَعل ونَ  الَ يـَْفَعاَلنِ  الَ يـَْفَعل   املذكر
 الَ يـَْفَعْلنَ  الَ تـَْفَعاَلنِ  الَ تـَْفَعل   املؤنث

 الَ تـَْفَعل ونَ  الَ تـَْفَعاَلنِ  الَ تـَْفَعل   املذكر املخاطب
 الَ تـَْفَعْلنَ  الَ تـَْفَعاَلنِ  الَ تـَْفَعِلنيَ  املؤنث

 الَ نـَْفَعل   الَ أَفْـَعل   املذكر واملؤنث املتكلم



 

 


 املضارع اجملهولثبت من امل
 اجلمع املثىن املفرد  

 الغائب
 يـ ْفَعل ونَ  يـ ْفَعاَلنِ  يـ ْفَعل   املذكر
 يـ ْفَعْلنَ  تـ ْفَعاَلنِ  تـ ْفَعل   املؤنث

 املخاطب
 تـ ْفَعل ونَ  تـ ْفَعاَلنِ  تـ ْفَعل   املذكر
 تـ ْفَعْلنَ  تـ ْفَعاَلنِ  تـ ْفَعِلنيَ  املؤنث

 نـ ْفَعل   َعل  أ فْـ  املذكر واملؤنث املتكلم

 املنفي من املضارع اجملهول
 اجلمع املثىن املفرد  

 الغائب
 الَ يـ ْفَعل ونَ  الَ يـ ْفَعاَلنِ  الَ يـ ْفَعل   املذكر
 الَ يـ ْفَعْلنَ  الَ تـ ْفَعاَلنِ  الَ تـ ْفَعل   املؤنث

 املخاطب
 الَ تـ ْفَعل ونَ  الَ تـ ْفَعاَلنِ  الَ تـ ْفَعل   املذكر
 الَ تـ ْفَعْلنَ  الَ تـ ْفَعاَلنِ  ِلنيَ الَ تـ ْفعَ  املؤنث

 الَ نـ ْفَعل   الَ أ فْـَعل   املذكر واملؤنث املتكلم
 

  األفعال املعروفة واجملهولة يف العبارات اآلتية:نيع
 أحبث عن املراقب (1
 يذهب حامد إىل فرنسا (2
 اللّص حيبس إذا ق ِبَض عليه (3



 

 


 التفاحة تؤكل إذا نضجت (4
 تكرارالطالب يكرهون ال (5

 اآلتية: الكلماتحّول األفعال املعروفة جمهولة يف 
 حيص د   (3 تـَْنص رِينَ  (2 َيْشَرب   (1
 يـَْرَحم   (6 ع ونجَيْمَ  (5 َيْسَئاَلن (4
 تَْأخ َذانِ  (9 أَْرَبط   (8 اَل َنْضِرب   (7

 تـَْنظ ْرنَ  (10
 حّول األفعال اجملهولة إىل املعروفة:

 يـ ْنَصر ونَ  (3 ي ْضرَبَانِ  (2 اَل يـ ؤَْكل   (1

 اَل تـ ْرَبطَانِ  (6 اَل جي َْمْعنَ  (5 ن ْأَخذ   (4

 تـ ْرمحَِنيَ  (9 تـ رَْكب   (8 أ ْنَصح   (7

 تـ ْنَكْحنَ  (10
 أكتب الضمائر يف األفعال اآلتية:

  َتْذَهِبنيَ  (3 حَيَْكم ونَ  (2 َيْسأَْلنَ  (1

  أَْنص ر   (6 ر ونَ ت ْأمَ  (5 َذَفانِ خي ْ  (4

  تـَْقَدَمانِ  (9 ْمنَ دَ خت ْ  (8 َنْشك ر   (7

 تدخ ل   (10

 دها إىل الضمائرنسأحّول األفعال اآلتية إىل اجملهولة مث 
 جَيَْمع   (3 يـَْقطَع   (2 يـَْلَبس   (1
 

 
 



 

 


 الدرس العاشر

 على املضارع‘ لَم ’دخول 
 األمثلة
 علّي ملَْ َيْكت ْب درسه (1
 الولدان ملَْ َيْكت َبا درسهما (2

 سهماألوالد ملَْ َيْكت ب وا در  (3

 البنات ملَْ َيْكت ْبَ درسهن (4

 يا فاطمة، ملَْ َتْكت ِب درسك (5

 البحث
ن كال منها من متصرفات أاذا تأملنا األفعال يف هذه األمثلة جند 

فهل جتد من تغري يف صيغ األفعال ‘. ملَْ ’ولكن دخلت عليه كلمة ‘ َيْكت ب  ’
فعل ساكنا يف نه جند آخر الأمنه؟ نعم! جند فيها تغريات متعددة. فاألول: 

واذا تتبعنا كل ‘. ملَْ ’يف املثال األول. وكان مضموما قبل دخول ‘ ملَْ يكتبْ ’
عليه. ‘ ملَْ ’فعل مضارع مل يكن يف آخره نون، جنده ساكنا بعد دخول 

 ملَْ + َتْكت ب  = ملَْ َتْكت ْب، و ملَْ +’ملَْ َنْكت ْب. و ’ملَْ + َنْكت ب  = ’مثال: 
ت ْب. ففهم ان املضارع حتذف حركة آخره فتسكن اذا ملَْ َأكْ  =َأْكت ب  

 ومل يكن يف آخره نون.‘ ملَْ ’دخلت عليه 
ذا تأملنا األفعال: ملَْ يكتبا، وملَْ يكتبوا، وملَْ تكتِب من األمثلة، إما أ

من ‘ ملَْ ’جند النون حمذوفة من آخر الفعل بعد دخوله، فإنه اذا حذفنا كلمة 



 

 


ن أان، و يكتبون. و تكتبني. فنستفيد منه هذه األفعال جند هكذا: يكتب
 عليه.‘ ملَْ ’املضارع اذا كان يف آخره نون حيذف نونه بعد دخول 

يف ‘ يكتب’على الفعل يف ‘ ملَْ ’عد دخول بولكن نرى النون ثابتا 
املثال الرابع. وذلك ان هذا النون ليس من قبيل النونات اليت بعد األفعال 

، ألنه ضمري يف الفعل، كألف ‘ل اخلمسةاألفعا’املتقدمة اليت تسمى 
 يقال: مَلْ يكتب.بل اإلثنني و واو اجلماعة وياء املخاطبة، فال حيذف 

على املضارع. ‘ ملَْ ’ما ما بيناه هنا فهي التغريات اللفظية عند دخول أ
، هو ان ‘علّي يكتب  درسه’ن معىن أوهناك أيضا تغري معنوي، وهو 

من اإلستقبال أو حتصل اآلن. ومعىن: علّي الكتابة ستحصل من علّي يف ز 
ملَْ يكتب درسه. هو ان الكتابة ما حصلت منه يف زمن املاضي، فصار 

 املعىن معىن املاضي املنفي.

 القاعدة
  على املضارع فتقع عليه تغريات لفظية ‘ ملَْ ’تدخل كلمة

 ومعنوية. أما التغريات اللفظية فهي:
ن اذا مل ان تبدل الضمة يف آخر الفعل بالسكو  (1

 يكن يف آخره نون.

 وحيذف النون اذا كان يف آخره نون. (2
وال حيذف نون النسوة ألنه ضمري يف الفعل، كألف  (3

 اإلثنني وواو اجلماعة وياء املخاطبة.
  والتغري املعنوي هو ان يبدل معىن املضارع مبعىن املاضي

 املنفي.



 

 


 التمرينات

 ‘ل’املضارع املعروف مع 
 عاجلم املثىن املفرد  

 الغائب
 مَلْ يـَْفَعل وا مَلْ يـَْفَعالَ  مَلْ يـَْفَعلْ  املذكر
 مَلْ يـَْفَعْلنَ  مَلْ تـَْفَعالَ  مَلْ تـَْفَعلْ  املؤنث

 املخاطب
 مَلْ تـَْفَعل وا مَلْ تـَْفَعالَ  مَلْ تـَْفَعلْ  املذكر
 مَلْ تـَْفَعْلنَ  مَلْ تـَْفَعالَ  مَلْ تـَْفَعِلي املؤنث

 مَلْ نـَْفَعلْ  مَلْ أَفْـَعلْ  املذكر واملؤنث املتكلم
 ‘ل’مع  اجملهولاملضارع 
 اجلمع املثىن املفرد  

 الغائب
 مَلْ يـ ْفَعل وا مَلْ يـ ْفَعالَ  مَلْ يـ ْفَعلْ  املذكر
 مَلْ يـ ْفَعْلنَ  مَلْ تـ ْفَعالَ  مَلْ تـ ْفَعلْ  املؤنث

 املخاطب
 مَلْ تـ ْفَعل وا مَلْ تـ ْفَعالَ  مَلْ تـ ْفَعلْ  املذكر

 مَلْ تـ ْفَعْلنَ  مَلْ تـ ْفَعالَ  مَلْ تـ ْفَعِلي نثاملؤ 
 مَلْ نـ ْفَعلْ  مَلْ أ فْـَعلْ  املذكر واملؤنث املتكلم

على األفعال يف العبارات اآلتية مع مراعاة ما حيدث فيها ‘ ل’دخل أ
 من التغريات:

 حيضر املسافرون (1
 خالد و بكر يسافران إىل اخلليج (2
 العمال جيتهدون (3



 

 


 ني البيت.يا حفصة، أنت تدخل (4
 أسكن يف املدينة (5

مع مراعاة ما حيدث فيها من ‘ لـم’جرد األفعال يف العبارات اآلتية من 
 التغريات:

 الذئب شاة مل يفرتس (1
 التاجران مل يـَْرحَبَا يف التجارة (2
 الرجال مل يذهبوا إىل امليدان (3
 مل تـ ْقَطف األزهار (4
 يا هند مِلَ ملَْ تـَْقرَِئي الكتاب (5
 البيت النساء مل جيلسن امام (6

 سند األفعال اآلتية إىل الضمائر:أ
 مل خْير جْ  (2 مل يذهبْ  (1
 مل جْيِلسْ  (4 مل يـ ْنَصرْ  (3

أمام العبارة  ()مام العبارة الصحيحة وعالمة أ ()ضع عالمة 
 اخلاطئة فيما أييت:

 الولدان مل جيلسا على الطريق (1
 النساء مل يسمعن الغناء (2
 أنت مل تلبسن احلرير (3
 ذهبون إىل الفوقأنتم مل ت (4
 فاطمة مل تكت ْب درسها (5

 بني القوسني:من أكمل اجلمل بوضع الكلمات املناسبة 
 )حيض ر ،  حَيْض ْر( مل ......... حممد يف الصف. (1
 )تذهبنَي، تذَهِب( أَْنِت مل ......... إىل املدينة (2



 

 


 )يـَْرضعن، يـَْرَضْع، تـَْرَضْع( املعلمات مل ......... أوالدهن (3
  ........ يف الصف يوم اجلمعةاألساتذة مل (4

 (ا)حيض ر ون، حَيْض ر و  
 )أْرِجع ، أَْرِجْع( مل ......... إىل البيت إال ليال (5

حّول األفعال يف العبارات اآلتية إىل صيغ املفرد، مع مراعاة ما حيدث 
 من التغريات:

 الرجال مل يلبسوا القميص (1
 فان مل ينـزال بيتناضيال (2
 جلرساملدرسات مل يسمعن صوت ا (3
 أنُّت مل تأك ْلَن الطعام (4
 حنن مل حنض ر احلفلة (5

 املعىن:يتغري أعد كتابة العبارات اآلتية حبيث ال 
 ما رجع علّي إلى البيت –لم يرجع علّي إلى البيت  منوذج:

 ايتعبو العمال مل  (1
 النساء مل يذهْبَ إىل احلفلة (2
 أنِت مل تطبخي الطعام (3
 مل يـَْنَجْح الولد يف اإلمتحان (4
 مل يلعبا كرة القدم الولدان (5
 

 
 



 

 


 الدرس احلادي عشر

 على املضارع‘ لنم ’دخول 
 األمثلة
 أحدا مَ لِ ظْ املؤمن َلْن يَ  (1
 ا أحدامَ لِ ظْ املؤمنان َلْن يَ  (2

 وا أحدام  لِ ظْ املؤمنون َلْن يَ  (3

 أحدا نَ مْ لِ ظْ املؤمنات َلْن يَ  (4

 اإلنسان َلْن ي ْظَلَم مبؤمن (5

 البحث
ملََ ’واحد منها مضارع  تأمل األفعال يف األمثلة جتد أن كل َّ ‘ َظ

فهل جتد فيها من تغري يف اللفظ ‘. َلنْ ’ومتصرفاته وقد دخلت عليه كلمة 
أو يف املعىن؟ نعم! جند فيها تغريات. فأوال جند آخر الفعل مفتوحا يف 

ن كان مضموما قبل دخوله عليه. فإذا تتبعنا  أيف املثال األول، بعد ‘ يظلم’
جند آخره مفتوحا اذا دخلت عليه كلمة كل فعل مل يكن يف آخره نون 

ن الضمة يف آخر الفعل تبدل بالفتحة عند دخول  أفنستفيد منه ‘. َلنْ ’
 عليه، اذا مل يكن يف آخره نون.‘ َلنْ ’كلمة 

‘ يظلمان’يف املثال الثاين فنجد أصله ‘ َلْن يظلما’أما اذا تأملنا الفعل 
ف منه النون، وال جند عليه، فحذ‘ َلنْ ’بالنون يف آخره قبل دخول كلمة 

، فإن أصله ‘َلْن يظلموا’. وكذلك احلال يف ااحلذف سوى دخوهل سببا هلذا



 

 


فحذف النون منه أيضا هلذا السبب. فعلم ان النون يف آخر ‘ يظلمون’
 عليه.‘ َلنْ ’الفعل حيذف عند دخول كلمة 

عليه ‘ َلنْ ’نراه ثابتا بعد دخول كلمة ‘ َلْن يظلمن’ولكّن النون يف 
ن هذا النون ليس من أا. والسبب يف ذلك ما بيناه يف درس سابق من أيض

ألنه ‘ األفعال اخلمسة’قبيل النونات اليت بعد األفعال املتقدمة اليت تسمى 
ضمري يف الفعل، كألف اإلثنني و واو اجلماعة وياء املخاطبة، فال حيذف 

 ‘.َلْن يظلمن’يقال: بل 
عليه. أما ‘ َلنْ ’ند دخول كلمة وهذه هي التغريات اللفظية يف الفعل ع

التغري املعنوي فهو التغري يف معىن الفعل. وذلك انه اذا قلنا: املؤمن يظلم 
يكون معناه: ان الظلم سيقع من املؤمن، أما اذا قلنا: املؤمن َلْن يظلَم، 
فمعناه ان الظلم ال يقع من املؤمن على أحد البتة. فصار املعىن معىن 

 كد.املضارع املنفي املؤ 

 لقاعدةا
  على املضارع فتقع عليه تغريات لفظية ‘ َلنْ ’تدخل كلمة

 ومعنوية. أما التغريات اللفظية فهي:
 ذا مل يكن يف إن تبدل الضمة يف آخر الفعل بالفتحة أ

 آخره نون.
  ذا كان يف آخره نونإوحيذف النون 
  وال حيذف نون النسوة ألنه ضمري يف الفعل، كألف

 وياء املخاطبة. اإلثنني و واو اجلماعة
  وأما التغري املعنوي فهو التغري الذي يقع يف املعىن وهو أن يبدل

 معىن املضارع املثبت مبعىن املضارع املنفي مع التأكيد.



 

 


 التمرينات
 اجلمع املثىن املفرد  

 الغائب
 َلْن يـَْفَعل وا َلْن يـَْفَعالَ  َلْن يـَْفَعلَ  املذكر
 َلْن يـَْفَعْلنَ  الَ َلْن تـَْفعَ  َلْن تـَْفَعلَ  املؤنث

 َلْن تـَْفَعل وا َلْن تـَْفَعالَ  َلْن تـَْفَعلَ  املذكر املخاطب
 َلْن تـَْفَعْلنَ  َلْن تـَْفَعالَ  َلْن تـَْفَعِلي املؤنث

 َلْن نـَْفَعلَ  َلْن أَفْـَعلَ  املذكر واملؤنث املتكلم
 

 اجلمع املثىن املفرد  

 الغائب
 َلْن يـ ْفَعل وا َلْن يـ ْفَعالَ  َلْن يـ ْفَعلَ  املذكر
 َلْن يـ ْفَعْلنَ  َلْن تـ ْفَعالَ  َلْن تـ ْفَعلَ  املؤنث

 املخاطب
 َلْن تـ ْفَعل وا َلْن تـ ْفَعالَ  َلْن تـ ْفَعلَ  املذكر
 َلْن تـ ْفَعْلنَ  َلْن تـ ْفَعالَ  َلْن تـ ْفَعِلي املؤنث

 َلْن نـ ْفَعلَ  َلْن أ فْـَعلَ  املذكر واملؤنث املتكلم

فعال يف العبارات اآلتية مع مراعاة ما حيدث فيها على األ‘ لن’دخل أ
 من التغريات:

 يلعب الغلمان (1
 نبيل و مجيل يرجعان من السوق (2
 األوالد حيفظون الدرس (3
 يا سهلة، أنِت تطبخني الطعام (4
 أقطف الوردة (5



 

 


مع مراعاة ما حيدث فيها من ‘ لن’د األفعال يف العبارات اآلتية من جرّ 
 التغريات:

 ولةالنجار طايصنع لن  (1
 ا يف احلقلثلن حير املزارعان  (2

 لوا إىل أمريكاحالطالب لن ير  (3

 الكوب رلن ت ْكسَ  (4

 يا سعيدة! مِلَ لن تكت ِب درسِك؟ (5

 العامالت لن يـَْفَرْحَن بأجورهنّ  (6

 سند األفعال اآلتية إىل الضمائر:أ
 لن يدخ لَ  (2 لن يشربَ  (1
 لن يكِسبَ  (4 لن ي ْضَربَ  (3

أمام العبارة اخلاطئة  ()صحيحة وعالمة ارة البأمام الع ()ضع عالمة 
 فيما أييت:

  الطالبان لن ينجحي يف اإلمتحان (1
 الطالبات لن يدخلن السوق (2
 أنِت لن تغسلنَي الثياب (3
 أنتم لن تضربون القط (4
 سارة لن َتْشَرْب الشايَ  (5

 بني القوسني:من أكمل الفراغ بوضع الكلمات املناسبة 
،  يدرَس،  يدرْس()يدر  لن ............ حممد درسه (1  س 
 )تـَْلعبنَي،  تـَْلَعْبَ،  تـَْلَعِب( الكرمياتمع  أنت لن ........... (2
 )يغِسْلَن،  تـَْغِسْلَن،  تـَْغِسل ( األّمهات لن ............ أطفاهلنّ  (3



 

 


حّول األفعال يف العبارات اآلتية إىل صيغ املثىن مّرة، وإىل اجلمع مّرة 
 ن التغريات:أخرى، مع مراعاة ما حيدث فيها م

 الرجل لن يلبَس القميص (4
 الضيف لن ينـزَل البيت (5

َدرَِّسة   (6
 
 مل تسمع صوت اجلرس امل

 أنت لن تأكل الطعام (7

 احلفلةأنا أحضر  (8

 
 

 



 

 


 الدرس الثاين عشر

 هئاألمر وكيفية بنا
 األمثلة
 أ ْكت ْب رسالة إىل صديقك (1
 كتيا فاطمة، أ ْكت ِب رسالة إىل صديق (2

 ا رسالة إىل صديقكماأيها الولدان، أ ْكت بَ  (3

 أيها األوالد، أ ْكت ب وا رسالة إىل صديقكم (4

 كنّ تأيها الطالبات، أ ْكت ْبَ رسالة إىل صديق (5

 ِإفْـَتِح الباب (6

 على املقعد ِإْجِلسْ  (7

 ِصْل أخاك إذا نأى (8

 زِْن بالقسطاس املستقيم (9

 البحث
قد درسنا من األفعال ما يدل على وقوع الفعل يف الزمن املاضي، وما 

نظارنا إىل أعلى وقوعه يف زمن اإلستقبال أو احلال. وحنن اآلن نلفت  يدل
 قسم آخر من الفعل، وهو األمر



 

 


يف املثال األول، جتد أنه ال يدل على وقوع ‘ أ ْكت بْ ’تأمل الفعل 
يدل إنه الفعل من الفاعل يف الزمن املاضي أو يف اإلستقبال. فعالم يدل؟ 

زمن اإلستقبال. فمعىن هذه اجلملة:  على طلب ايقاع الفعل من الفاعل يف
مرك أن تكتب رسالة إىل صديقك. وكذلك احلال يف مجيع األمثلة يف هذا آ

يقاع الفعل من الفاعل يف زمن إالدرس. وكل فعل يدل على طلب 
 ‘.األمر’يسمى  ،اإلستقبال

يف املثال األول ب ‘ بْ أ ْكت  ’؟ وذلك إنا إذا قارنا كيف يبىنولكن  
جند فرقا يسريا فقط، وهو األلف  ،ذي هو املضارع هلذا الفعلال‘ َتْكت ب  ’

 –عن الضمة )َتْكت ب   قبل الفاء مقام حرف املضارعة وسكون اآلخر بدال
‘. َتْكت ِبنيَ ’يف املثال الثاين. فأن مضارعه ‘ أ ْكت ِب ’أ ْكت ْب(. وكذلك احلال يف 

 –ْكت ِبنَي فأقيم األلف مقام حرف املضارعة وحذف النون من آخره )تَ 
وهو الباء  –أ ْكت ِب(. ولكن نرى فرقا بني هذين الفعلني. وهو سكون الالم 

وذلك أن األمر يكون آخره ‘. أ ْكت ِب ’وحذف النون يف ‘ أ ْكت بْ ’يف  –هنا 
ساكنا إذا مل يكن يف آخره نون. فإن كان يف آخره نون فيحذف منه 

 النون.
يف املثال السادس. ‘ ِإفـَْتحْ ’اته وبني ومتصرف‘ أ ْكت بْ ’أما إذا قارنا بني 

يف املثال السابع. فنرى فرقا آخر. وهو يف حركة اهلمزة اليت قد ‘ ِإْجِلسْ ’و 
ومتصرفاته، ‘ أ ْكت ب  ’أقيمت مقام حرف املضارعة. فإهنا مضمومة يف 

وإذا تتبعنا كل فعل مضموم العني يف ‘. ِإْجِلسْ ’و ‘ ِإفـَْتحْ ’ومكسورة يف 
أما إذا  ‘. أ ْكت بْ  –َتْكت ْب ’مهزته مضمومة يف األمر. كما يف املضارع نرى 

وكذلك احلال ‘. ِإفـَْتحْ  –تـَْفَتْح ’كان مفتوحه كانت مهزته مكسورة، كما يف 
 ‘.ِإْجِلسْ  –جَتِْلْس ’إذا كان مكسور العني يف املضارع، كما يف 

لتاسع مل نر يف املثالني الثامن وا‘ زِنْ ’و ‘ ِصلْ ’أما إذا تأملنا الفعلني: 
فيهما مهزة قط مقام حرف املضارعة. فأي فرق بني هذين وبني هؤالء؟ 

فال حاجة إىل إتيان ‘. تِصل  و تزِن  ’مضارعهما ‘ زِنْ ’و ‘ ِصلْ ’وذلك ان 



 

 


اهلمزة مقام حرف املضارعة. فإن ما بعد حرف املضارعة متحرك فيهما. 
‘ َتْكت ب  ’نا، كما يف املضارعة ساكوإمنا يؤيت باهلمزة إذا كان ما بعد حرف 

فإذا حذف حرف املضارعة منه كان ما بعده ‘. جَتِْلس  ’و ‘ ح  تـَْفتَ ’و 
تصل  و ’يان اهلمزة خبالف ت. واإلبتداء بالساكن عسر. فاحتيج إىل ااساكن

 ‘.تزن
ن األمر يبين من مضارعه حبذف حرف املضارعة أفنستفيد من هذا. 

ف املضارعة ساكنا. وتضم اهلمزة وإقامة اهلمزة مقامه إذا كان ما بعد حر 
إذا كان الفعل مضموم العني يف املضارع وتكسر إذا كان مفتوحه أو 
مكسوره. أما إذا كان ما بعد حذف حرف املضارعة متحركا فيبقي الفعل 

تِصل  و ’وال يؤيت هبمزة الوصل. لإلستغناء عنها، كما جند يف  هعلى حال
 ‘.نْ زِ ’و ‘ ِصلْ ’، فاألمر منهما: ‘زِن  تَ 

 القاعدة
  يقاع الفعل من إاألمر هو الفعل الذي يدل على طلب

 من اإلستقبالز الفاعل يف 
  ويبىن من املضارع بأن حيذف حرف املضارعة واقامة مهزة

ذا كان ما بعده ساكنا، وتضم هذه اهلمزة إالوصل مقامه 
ان كان الفعل مضموم العني يف املضارع. وتكسر ان كان 

 مفتوحا أو مكسورا.

 ا اذا كان ما بعد حذف حرف املضارعة متحركا فيبقى أم
 الفعل على حاله وال يؤتى هبمزة الوصل لإلستغناء عنها.

  ذا كان يف إويسكن الالم اذا مل يكن يف آخره نون، أما
 .آخره نون فيحذف



 

 


 التمرينات

 اجلمع املثىن املفرد 
 ِافْـَعل وا ِافْـَعاَل  ِافْـَعلْ  املذكر
 ِافْـَعْلنَ  َعالَ ِافْـ  ِافْـَعِلي املؤنث

 عني أفعال األمر يف اجلمل اآلتية:
 ِاْعمل الواجب رغبة ال خمافة (1
 حضر املهندسون (2
 تنظر إىل الالعبني (3
 أتْـر ك وا قـ رَنَاَء السوء (4
 يا فاطمة، أ ْكت ِب درسك (5
 ِلماذا ال تأكل يا أمحد (6
 َضِعي الكتاب مكانه (7
 التلميذ يضع كتابه مكانه (8
 ول الوقتالطالبات مل حيضرن يف الصف أ (9

 يا بنات، احضرن يف الصف أول الوقت (10

 حّول األفعال اآلتية إىل األمر
 تـَْقَرءانِ  (3 تَْأم ر ون (2 تكت ِبني (1

 َتِعْظنَ  (6 َتْصربْنَ  (5 تذهب (4 

 َتِعد ون (8 َتزِن (7 



 

 


 حّول أفعال األمر إىل أفعال املضارعة:
 أ ْخر ج وا (3 اِْنزال (2 ِاْشَربْ  (1

 ِقْفنَ  (6 اِْقطَْعنَ  (5 ياِْلَبسِ  (4 

 زِن وا (8 ِصِلي (7 
 أكتب الضمائر يف األفعال اآلتية:

 أ ْطل ب وا (3 أ ْخر ِجي (2 ِإجَنْحنَ  (1
 ِثقْ  (6 ِقَفا (5 اِْنِسَجا (4

 إىل الضمائر:أسندها حّول األفعال اآلتية إىل األمر مث 
 جلس (2 فتح (1

 وعظ (4 خرج (3 
 

 
 
 



 

 


 الدرس الثاين عشر

 هئر الغائب وكيفية بناأم
 األمثلة
 رسهدلَِيْكت ْب علّي  (1
 لَِتْكت ْب فاطمة درسها (2

 خوان لَِيْكت َبا درسهماألا (3

 املؤمنون لَِيْخِدم وا الوطن (4

 البنات لَِيْكت ْبَ درسهن (5

 فـَْليَـق ْل خريًا (6

 مثّ ْليَـْقض وا تفثهم (7

 َوْلي وف وا ن ذ ورهم (8

 البحث
ال األول جند انه فعل مضارع يف املث‘ لَِيْكت بْ ’اذا تأملنا كلمة 

ولكن يدل على طلب وقوع الفعل من الفاعل يف زمن اإلستقبال. ‘ كتب’ل
وقد درسنا قبل ان الفعل الذي يدل على طلب وقوع الفعل من الفاعل يف 
زمن اإلستقبال يسمى األمر. ودرسنا كيفية بنائه. ولكنا جنده هنا خمالفا يف  

عا وقد سبقه الم مكسور. وكذلك احلال يف كيفية بنائه فنراه هنا فعال مضار 
مجيع األفعال يف األمثلة سوى يف األمثلة الثالثة األخرية، فهو ساكن فيها 



 

 


، كما ترى. والفرق بني األمر هنا واألمر هناك ومسبوقا بالفاء ومث والوا الكوهن
هو ان طلب وقوع الفعل هنا من فاعل غائب، خبالف األمر هناك، فإنه من 

الذي يدل على طلب وقوع الفعل  –كما علمت. فهذا األمر   املخاطب،
 يسّمى أمر الغائب. –من الغائب 

ما ساكنة أو حمذوفة النون، إنجدها فأما اذا تأملنا أواخر هذه األفعال 
يف أمر احلاضر. فإذا تتبعنا كل فعل من هذا النوع جنده على صورة بينا ما ك

 أو واو. مثسبقه فآء أو  املضارع مسبوقا بالم مكسور أو ساكن إذا

 :ةالقاعد
  الفعل الذي يدل على طلب وقوع الفعل من الفاعل

 الغائب يسمى أمر الغائب.
 ذا إدال احلركة بالسكون بيبين صيغ الغائبة من املضارع بإ

 ن كان يف آخرهإمل يكن يف آخره نون، وحبذف النون 
 وهذا الالم يكون ساكنا إذا  ويزاد يف أوله الم مكسور

 فآء أو مث أو واو. سبقه
 منوذج تصريف أمر الغائب

 اجلمع املثىن املفرد 
 ِليَـْفَعل وا ِليَـْفَعالَ  ِليَـْفَعلْ  املذكر
 ِليَـْفَعْلنَ  ِلتَـْفَعالَ  ِلتَـْفَعلْ  املؤنث

 
 التمرينات



 

 


 العبارات اآلتية:يف ائب غعني أفعال أمر ال
 لَِتْأك ْل عائشة طعامها بعد الظهر (1
 ي الثوبيا جارية، ِاْغِسلِ  (2
 النساء مل خيرجَن إىل السوق (3
 العمال يفرحون بأجورهم (4
 اإلنسان إىل طعامه فَـْليَـْنظ ر (5
 أفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت (6
 يسرتن رؤوسهنولْ  (7
 يقف الرجال أمام البيتولْ  (8
 يشهد عذاهبما طائفةولْ  (9

 َيْحك ْم أهل اإلجنيل مبا أنزل اهللولْ  (10
 ائب:غاجعل األفعال اآلتية أمر ال

 يأخذون (3 جيمعان (2 هديش (1
 تسرت (5 حيفظن (4
 ائب مضارعا يف الكلمات اآلتية:غالأمر اجعل 
 لَِيْسكن وا (3 لِيبلغا (2 لَِيْصِرفْ  (1
 لَِيْصَرْخنَ  (5 لَِتْسك تْ  (4

 ا بني القوسني يف كل مكان خال مما أييت:ضع كلمة مناسبة مم
 ()ليقفوا،  لَِيِقفْ  و........... الرجال خلف اإلمام (1
 )ليضربن،  لِتشرْب( ........... فاطمة ماء كثريا أيام الصيف (2
 )ليضربن،  لِتْضرِبن( جيوهبنو........... خبمرهن على  (3



 

 


 )ليأك ْل،  لِيأكلوا( و ........... طعامهم قبل العشاء (4
 )لتلعب،  ليلعب( ........... الطالب مساء (5

 ئر:سندها إىل الضماأاجعل األفعال اآلتية أمر الغائب مث 
 حفظ (3 َرَسمَ  (2 قطع (1
 

 
 



 

 


 الدرس الرابع عشر

 هئالنهي وكيفية بنا
 األمثلة
 وأنت قائم لْ ك  أْ تَ  يا حممد، الَ  (1
 ي وأنِت قائمةلِ ك  أْ تَ  يا فاطمة، الَ  (2

 وأنتما قائمان الَ ك  أْ تَ  يا حممد وخالد، الَ  (3

 وا وأنتم قائمونل  ك  أْ تَ  أيها الرجال، الَ  (4

 نُت قائماتوأ نَ لْ ك  أْ تَ  يا نساء، الَ  (5

 

 حممد على الكرسي جَيِْلسْ  الَ  (6

 فاطمة على املقعد جَتِْلسْ  الَ  (7

 البحث
يف املثال األول من الطائفة األوىل جند ‘ ال تأكل’اذا تأملنا الفعل: 

اهنا تدل على طلب ترك الفعل من املخاطب، وهذا هو احلال يف مجيع 
الفعل من  متصرفاته يف األمثلة التالية، وكل فعل يدل على طلب ترك

 املخاطب يسمى النهى احلاضر.
يف املثالني السادس ‘ وال جتلس’‘ ال جيلس’اما اذا نظرنا الفعل: 

والسابع جند اهنما يدالن على ترك الفعل من الغائب، ال من احلاضر. وكل 
 فعل من هذا النوع يسمى النهي الغائب.



 

 


ما بنيا واذا تتبعنا كل فعل من النهي احلاضر والنهي الغائب جند اهن
 درسنا يف النحوكما للنهي، فصارا جمزومني،  ‘ ال’من الفعل املضارع بزيادة 

ذا مل يكن يف إللنهي جيزم الفعل املضارع. فيسكن آخر الفعل ‘ ال’ن أ
ما اذا كان يف آخره نون فيحذف، سوى نون النسوة، فال أآخره نون، 

 حيذف على أي حال.

 القاعدة:
 ى طلب ترك الفعل. وهو النهي هو الفعل الذي يدل عل

 نوعان:
  النهي احلاضر هو الفعل الذي يدل على طلب ترك الفعل

 من املخاطب
  النهي الغائب هو الفعل الذي يدل على طلب ترك الفعل

 من الغائب
  للنهي على املضارع، فيجزم الفعل‘ ال’ويبنيان بزيادة 
 

 التمرينات

 النهي الغائب
 اجلمع املثىن املفرد 
 الَ يـَْفَعل وا الَ يـَْفَعالَ  ْفَعلْ ال يَـ  املذكر
 الَ يـَْفَعْلنَ  الَ تـَْفَعالَ  الَ تـَْفَعلْ  املؤنث



 

 


 النهي احلاضر
 اجلمع املثىن املفرد 
 الَ تـَْفَعل وا الَ تـَْفَعالَ  ال تـَْفَعلْ  املذكر
 الَ تـَْفَعْلنَ  الَ تـَْفَعالَ  الَ تـَْفَعِلي املؤنث

 :عني أفعال النهي يف العبارات اآلتية
 وال تقتلوا أَْواَلدَك ْم خشية إمالق (1
 ال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك (2
 وإن مل تفعلوا ولن تفعلوا (3
 بأرجلهنّ  وال يضربنَ  (4
 وال خيضعن بالقول (5
 وزنوا بالقسطاس املستقيم (6
 وال تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظاملني (7
 ال تلهكم أموالكم وال أوالدكم عن ذكراهلل (8
 ال يلعن بعضكم بعضا (9

 خر قوم من قوم.ال يس (10
 حّول أفعال النهي أفعاال مضارعة:

 وانطال تق (3 ال تذهبا (2 ال تْأخ ذْ  (1

 ال َيْسَمْعنَ  (4 ال تـَْغَضِِب  (4
 اجعل األفعال املضارعة أفعال النهي:

 تقطفان (3 حتسرن (2 تعبدون (1

 جَتَْهِلنيَ  (5 حيذف (4



 

 


 أييت:ضع كلمة مناسبة مما بني القوسني يف كل مكان خال مما 
 )ال تـَْقرَْأ،  ال يـَْقرَْأ(   يا ولد، .......... يف الضوء الضعيف (1
 (ا)ال تـَْنظ ْر،  ال تـَْنظ ر و  .......... إىل من فوقكم (2
 اَل تْأك ِلي(‘  )ال تَْأك لْ  يا َحْفَصة، .......... كثريا (3
 )ال خترجا،  ال خترج( يا صديقان .... من املسكن بغري اإلذن. (4
أيها الطالبات، .......... ماال فائدة فيه )ال تـَْقرَْأ،  اَل تـَْقرَأين،  (5

 اَل تـَْقرَْئَن(
 اجعل كل فعل من األفعال اآلتية هنيا مث اسنده إىل الضمائر:

 يقصد 3 يقرأ (2 ميسح (1
 

 
 



 

 


 الدرس اخلامس عشر

 دخول النون الثقيلة على الفعل
 األمثلة
 رسةلََيْذَهَبَّ الطالب إىل املد (1
 طبقا عن طبقلَتَـرَْكب َّ  (2

 نَّ املسكنييا فاطمة، لَتَـْنص رِ  (3

َنانِّ إىل بيوتكنَّ  (4  يا نساء، واهلل لََتْذَهبـْ

 حممد وخالد لََيْأك اَلنِّ الطعام قبل النوم (5

 ع نَّ الغيبةمَ سْ يَ  املسلمون الَ  (6

 يا فاطمة، ا ْكت ِبَّ الدرس (7

 البحث:
بزيادة ‘ يذهب’ال األول جند أنه من من املث‘ لََيْذَهَبَّ ’اذا تأملنا كلمة 

نون مشددة يف آخره والم مفتوحة قبل الفاء. وكذلك احلال يف مجيع 
، ‘النون الثقيلة للتوكيد’ىل اخلامس. وهذا النون يسمى إاألمثلة من الثاين 

نه اذا قلنا: يذهب الطالب إىل املدرسة، أبه لتوكيد الفعل. وذلك  ألنه يؤتى
طالب إىل املدرسة سيقع، ولكن اذا قلنا: لََيْذَهَبَّ ن ذهاب الأنفهم منه 

الطالب إىل املدرسة، نفهم منه ان ذهابه سيقع ال حمالة. فهذا النون يؤكد 
وقوع الفعل، وهلذا مسي هذا النون نون التوكيد. أما تسميته بالثقيلة فلثقله 

 بالتشديد، ألنه نونان يف األصل.



 

 


نون الفعال اليت دخلت عليها ونرجع إىل هذه األمثلة ونتأمل األ
الثقيلة، جند أهنا امنا دخلت على الفعل مع الم مفتوح قبل حرف 

ن هذه اجلمل اخلمسة كلها مثبتة تدل على وقوع أاملضارعة، وجند أيضا 
ن هذا النون أالفعل. فإذا تتبعنا كل فعل مثبت دخل عليه نون التوكيد جند 

 ملضارعة.منا يدخل عليه مع الم مفتوح قبل حرف اإ
يف املثال السادس، جند الفعل قد دخل ‘ ال يسمع نَّ ’أما اذا نظرنا إىل 

عليه نون التوكيد، ومع ذلك جنده غري مسبوق بالالم املفتوح، خالف ما 
رأينا يف األمثلة السابقة. فما هو السبب؟ فإذا قارناه بتلك األفعال السابقة 

ن الالم املفتوح إمنا أيد منه للنفي هنا. فنستف‘ ال’مل جند فرقا سوى وجود 
 يقرتن الفعل مع النون إذا كان الفعل غري منفي، فال يدخل على املنفي.

يف املثال السابع، فإنه فعل أمر من ‘ أ ْكت ِبَّ ’وكذلك احلال يف 
ومل يدخل عليه الالم. وإذا تتبعنا كل فعل أمر دخل عليه نون ‘. َكَتبَ ’

 التوكيد جنده غري مسبوق بالالم.
فتبني من ذلك ان الالم املفتوح إمنا يدخل على الفعل مع النون إذا  

 كان الفعل مضارعا مثبتا.
ونرجع إىل هذه األمثلة ونتأمل أواخر كل فعل قد دخل عليه نون 

من ‘ لََيْذَهَبَّ ’خوهلا. فنأخذ دالتوكيد، جند أواخرها متغريا عما كانت قبل 
دخول النون، وجند ضمة الالم قد قبل ‘ يْذَهب  ’املثال األول، فإن أصله 

ضمائر مل يتصل به شيئ من ‘ يذهب  ’أن ت بالفتحة هنا. وأنت ترى لبدأ
الرفع البارزة، مثل واو اجلماعة وياء املخاطبة ونون النسوة والف اإلثنني. 
وهكذا جند كل فعل مل يكن يف آخره شيئ من ضمائر الرفع البارزة، قد 

 ابدلت ضمة الالم بالفتحة.
، قبل دخول النون. ‘تركبون’يف املثال الثاين، فإن أصله ‘ لَتَـرَْكب َّ ’أما 

وجنده قد حذف النون من آخره مع واو اجلماعة. وذلك ان النونات من 



 

 


‘ تركبون’األفعال اخلمسة حتذف عند دخول نون التوكيد على الفعل. فإن 
ره لكراهة فحذف النون من آخ‘. لَتَـرَْكب وَننَّ ’اذا دخل عليه النون يصري 

فاجتمعت ساكنان ومها الواو والنون ‘. لَتَـرَْكب ونَّ ’اجتماع النونات، فصار 
 ‘.لَتَـرَْكب َّ ’املدغم وهو مما ال جيوز، فحذف الساكن األول وهو الواو، فصار 

َّ  ←لَتَـرَْكب ونَّ  ←لَتـَرَْكب وَننَّ  ←ركب : تركبون   َلتـَرَْكب 
‘ تـَْنص رِينَ ’املثال الثالث، فإن أصله يف ‘ لَتَـْنص رِنَّ ’وكذلك احلال يف 

، فحذف النون من آخره ‘لَتَـْنص رِيَننَّ ’قبل دخول النون، فلما دخلت صار 
نون ال، فاجتمعت ساكنان ومها ياء املخاطبة و ‘لَتَـْنص رِينَّ ’ملا سبق، فصار 

املدغم وهو مما ال جيوز، فحذف الساكن األول وهو الياء، فصار 
 ‘.لَتَـْنص رِنَّ ’

 لَتَـْنص رِنَّ  ←َلتـَْنص رِينَّ  ←لَتَـْنص رِيَننَّ  ←ر : تـَْنص رِيَن نص
َنانِّ ’أما  قبل دخول النون، فلما دخلت ‘ َتْذَهْبَ ’فإن أصله ‘ لََتْذَهبـْ

َننَّ ’صار  فاجتمعت النونات يف كلمة واحدة، ولكن ال ميكن ‘ لََتْذَهبـْ
ال حيذف  حذف واحد منها، ألّن نون النسوة وهو النون األول ضمري

بالف  جتماع النونات، فاضطر إىل أن يؤتىأبدا. ومع ذلك، ال جيوز ا
َنانِّ ’يفصل بني النونات مع كسر نون التوكيد، فصار   ‘.لََتْذَهبـْ

حركات هذا النون،  ناتأملجعنا إىل هذه األفعال مرة أخرى و وإذا ر 
كما جنده مرة مفتوحا ومرة مكسورا. وجنده مكسورا عند وقوعه بعد األلف  

َنانِّ ’يف   لََيْأك اَلنِّ. ومفتوحا فيما عدا ذلك.’و ‘ لََتْذَهبـْ

 :ةالقاعد
  ،نون المما يدخل على األفعال، سوى األفعال املاضية

 الثقيلة للتوكيد. وهو نون مشدد.



 

 


  دخل على الفعل مع الم مفتوح إذا  تونون الثقيلة للتوكيد
أو   كان الفعل مضارعا مثبتا. أما إذا كان الفعل منفيا

 كان أمرا أو هنيا فال يدخل الالم معه.
  نون ال لوجيري على الفعل األحكام اآلتية عند دخو

 الثقيلة:
  تبدل ضمة الالم بالفتحة، إذا مل يتصل به شيئ من

الرفع البارزة، مثل واو اجلماعة وياء املخاطبة ونون ضمائر 
 النسوة وألف اإلثنني.

 وحيذف النون من األفعال اخلمسة 

 عه واو اجلماعة وياء املخاطبة.وحيذف م 

  ،فصل بالف بني النوناتبل يوال حيذف نون النسوة 

  ف، ويفتح فيما عدا لنون الثقيلة إذا وقع بعد األالويكسر
 ذلك.

 



 

 


 التمرينات

 نون الثقيلةالمنوذج تصريف األفعال بعد دخول 
 اجلمع املثىن املفرد  

 الغائب
 َليـ ْفَعل نَّ  َليَـْفَعاَلنِّ  َليَـْفَعَلنَّ  املذكر
 َليَـْفَعْلَنانِّ  َلتَـْفَعاَلنِّ  َلتَـْفَعَلنَّ  املؤنث

 املخاطب
 َلتـ ْفَعل نَّ  َلتَـْفَعاَلنِّ  َلتَـْفَعَلنَّ  املذكر
 َلتَـْفَعْلَنانِّ  َلتَـْفَعاَلنِّ  َلتَـْفَعِلنَّ  املؤنث

 َلنَـْفَعَلنَّ  أَلَفْـَعَلنَّ  املذكر واملؤنث املتكلم
 

 معاجل املثىن املفرد  

 الغائب
 َليـ ْفَعل نَّ  َليـ ْفَعاَلنِّ  َليـ ْفَعَلنَّ  املذكر
 َليـ ْفَعْلَنانِّ  َلتـ ْفَعاَلنِّ  َلتـ ْفَعَلنَّ  املؤنث

 املخاطب
 َلتَـْفَعل نَّ  َلتـ ْفَعاَلنِّ  َلتـ ْفَعَلنَّ  املذكر
 َلتـ ْفَعْلَنانِّ  َلتـ ْفَعاَلنِّ  َلتـ ْفَعِلنَّ  املؤنث

 َلنـ ْفَعَلنَّ  فْـَعَلنَّ أَل   املذكر واملؤنث املتكلم
 



 

 


 

 اجلمع املثىن املفرد  

 الغائب
 الَ يـَْفَعل نَّ  الَ يـَْفَعاَلنِّ  الَ يـَْفَعَلنَّ  املذكر
 الَ يـَْفَعْلَنانِّ  الَ تـَْفَعاَلنِّ  الَ تـَْفَعَلنَّ  املؤنث

 املخاطب
 الَ تـَْفَعل نَّ  الَ تـَْفَعاَلنِّ  الَ تـَْفَعَلنَّ  املذكر
 الَ تـَْفَعْلَنانِّ  الَ تـَْفَعاَلنِّ  تـَْفَعِلنَّ الَ  املؤنث

 الَ نـَْفَعَلنَّ  الَ أَفْـَعَلنَّ  املذكر واملؤنث املتكلم

 دخل النون الثقيلة على األفعال اآلتية واضبط ابلشكل:أ
 تسئلون (3 يـَْقَرؤ ونَ اَل  (2 يسمعن (1

 ا ْكت ب (6 ال تضربني (5 جتلسني (4
 تسئلون (9 ال تغضِب (8 تسجَدانِ  (7

 ال تسجدا (12 اذهبوا (11 اَل أقعد (10
 نْغِفر   (15 لتذك روا (14 ليسمعنَ  (13

 جرد األفعال اآلتية من النون الثقيلة واضبطها ابلشكل:
 ا ْكت ِبَّ  (3 لَتَـْرمَحَانِّ  (2 لَي ْحَبس نَّ  (1

 لَت ْسَبَحَننَّ  (6 ا ذْك ر نَّ  (5 اَل َأْجِلَسنَّ  (4
 لِيَـْلَعب َّ  (9 أَلْحك َمنَّ  (8 لََنْطل َبَّ  (7

 ا ْنص ْرنَانِّ  (12 اَل تـَْلَعِننَّ  (11 ِامْجَِعنَّ  (10
َنانِّ  (13  اَل أَْطل َبَّ  (15 اَل يـَْفَتْحَنانِّ  (14 لَيَـْلَعبـْ



 

 


 أمام اخلطإ: ()الصواب وعالمة  مأما ()ضع عالمة 
 اَل َتْكت ِبَّ  (2 لََيْجَمع ونَنَّ  (1
 ْضرِِبنَّ أَلَ  (4 اَل تـَْقرَِئنَّ  (3
 لَتَـْنص رِنَّ  (6 َأْشرََبنَّ  (5
 اَل أَتْـر ك نَّ  (8 اِْلَعب َّ  (7
 لَِيْضَحْكَنانِّ  (10 ِامْسََعانِنَّ  (9

 أكمل الفراغ بوضع الكلمات املناسبة مما بني القوسني يف العبارات اآلتية:
 ......... العامل أجره  )لََيْطل َبَّ،  َيْطل َبَّ( (1
 لَي ْسَجن نَّ،  لَي ْسَجن وَننَّ().... يف السجن  اللصوص ..... (2

 يا خدجية ......... عاشوراء  )لََتص وِميَننَّ،  لََتص وِمنَّ( (3

 ......... ضيفي يوم اجلمعة  )أَل ْكرَِمنَّ،  أَل ْكرِم نَّ( (4

 يا فتيان، ......... اخلمر  )اَل َتْشر بَاِننَّ،  اَل َتْشرَبَانِّ( (5

 ل اآلتية:أكتب الضمائر لألفعا
 جَتِْلَسانِّ  الَ  (3 لََنْشك َرنَّ  (2 أَلَْذحَبَنَّ  (1
 لََتْحِمل نَّ  (6 لََتْشرَِبنَّ  (5 اَل َتْضَحك نَّ  (4
َنانِّ  (7  لََيْشرَبْـَنانِّ  (10 لَِيْجَمع نَّ  (9 ا ْنص رِنَّ  (8 ا ْكت بـْ

 دخل النون الثقيلة على األفعال اآلتية مث أسندها إىل الضمائر:أ
 اِْلَعبْ  (3 اَل يـَْفرَح   (2 ك ر  َيشْ  (1
 لَِيْكت بْ  (5 اَل تـَْنص رْ  (4

 



 

 


 الدرس السادس عشر

 دخول النون اخلفيفة
 للتوكيد على األفعال

 األمثلة:
 لَيَـْرمَحَنْ  يـَْرَحم   (1
 لَيَـْرمَح نْ  يـَْرمَح ون (2
 

 ِإْرمَحَنْ  ِإْرَحمْ  (1
 أ ْكت ِبْ  ا ْكت ِب  (2
 ت َبْ اَل َتكْ  اَل َتْكت بْ  (3

 البحث:
جند أهنما فعالن مضارعان ومل ‘ يـَْرمَح ون’و ‘ يـَْرَحم  ’اذا تأملنا فعلني 

ذين لال‘ َليَـْرمَح نْ ’و ‘ لَيَـْرمَحَنْ ’يدخل عليهما شيئ. أما إذا نظرنا إىل الفعلني 
يقابالهنما جند أهنما قد دخلت عليهما نون ساكنة. وهذه النون يسمى 

يت خفيفة خلفتها لعدم التشديد فيها، خبالف النون اخلفيفة للتوكيد، ومس
 النون الثقيلة. ولكن هذه النون أيضا تؤكد الفعل، كالثقيلة.

ولكن اذا تتبعنا األفعال اليت دخلت عليها النون اخلفيفة مل جند فيها 
 املثىن وما فيه نون النسوة، فعلمنا أن هذه النون ال تدخل على هذه الصيغ.



 

 


ارن األحكام اليت جتري على ما دخلت عليه ولنرجع إىل األمثلة ونق
النون اخلفيفة باألحكام اليت جتري على ما دخلت عليه النون الثقيلة، جند 

ن الثقيلة أأهنما ال يوجد فرق بينهما سوى أن اخلفيفة تكون ساكنة أبدا و 
ن الثقيلة أتكون متحركة أبدا، إما مفتوحة أو مكسورة، كما بينا قبل، و 

الصيغ خبالف اخلفيفة، فإهنا ال تدخل على املثىن ومجع تدخل على مجيع 
 اإلناث.

 القاعدة:
  مما يدخل على األفعال النون اخلفيفة للتوكيد. وهي نون

 ساكنة.
  اذا دخلت النون اخلفيفة على الفعل جتري عليه األحكام

 اليت جرت على ما دخلت عليه النون الثقيلة.

 :أما الفرق بني هذين النونني هو 

فيفة تكون ساكنة أبدا، خبالف الثقيلة، فإهنا ن اخلأ (1
 تكون متحركة أبدا، إما مفتوحة أو مكسورة.

ن الثقيلة تدخل على مجيع الصيغ، واخلفيفة ال أ (2
 تدخل على املثىن ومجع اإلناث.



 

 


 تمريناتال
 ل النون اخلفيفة على املثبت من املضارع املعروفو منوذج التصريف بعد دخ

 اجلمع املثىن املفرد  

 الغائب
 َليَـْفَعل نْ   َليَـْفَعَلنْ  املذكر
   َلتَـْفَعَلنْ  املؤنث

 املخاطب
 َلتَـْفَعل نْ   َلتَـْفَعَلنْ  املذكر
   َلتَـْفَعِلنْ  املؤنث

املذكر  املتكلم
 َلنَـْفَعَلنْ  أَلَفْـَعَلنْ  واملؤنث

 دخل النون اخلفيفة على األفعال اآلتية واضبطها ابلشكل:أ
 َتْذك رِينَ  (3 ْسئَـل ونَ ت   (2 ال جيلسون (1

 اَل تـَْلَعِِب  (6 اِفـَْتحْ  (5 اَل تـَْقرَِئنيَ  (4
 ِامْجَع وا (9 اَل َأْشَرب   (8 لَِيْسَمع وا (7

 َنْشك ر   (12 لَِتْكت ب وا (11 لَِيْذَهْبَ  (10
 تـَْلَبِسنيَ  (15 ِامْجَِعي (14 يَْأخ ذ ونَ  (13

 ابلشكل:جرد األفعال اآلتية من النون اخلفيفة واضبطها 
 لََنْسَفَعنْ  (3 لَيـ ْنَبذ نْ  (2 لََيْسَبَحنْ  (1

 ا ذْك ر نْ  (6 اِقـْرَئِنْ  (5 اَل َأْجِلَسنْ  (4
7)  ْ  اَل تـَْفَرح نْ  (9 اَل تـَْقرَِئنْ  (8 لِيَـْلَعب 

 اَل اَْنص َرنْ  (10



 

 


 اخلطإ: مأما ()أمام الصواب وعالمة  ()ضع عالمة 
 أَلَمْسَع نْ  (3 اَل تـَْفَتِحنْ  (2 لََيْجَمع ونَنْ  (1

ْ  (6 اِْلَعَباِننْ  (5 َأْشرََبنْ  (4  ا ْكت ب 
 لََتْذَهِبْ  (9 اَلِْضرِِبنْ  (8 اَل تَْأخ ِذنْ  (7

10)  ْ ْلَننْ  (11 اَل أَْلَعب   اَل َتْشرَبَاِننْ  (12 ِامحِْ
 اَل تـَْقبَـل نْ  (15 لَيـ ْقتَـْلَننْ  (14 ا ذْك رِينْ  (13

 بة مما بني القوسني يف العبارات اآلتية:أكمل الفراغ بوضع الكلمات املناس
1) ) ْ ،  لََيْكت ب   ......... الطالب درسه  )لََيْكت َبْ
 القوم ......... يف املسجد  )لََيْجَمع ْن،  لََيْجَمع ونَْن( (2

وِميَنْن،  اَل َتص وِمْن( (3  ّ  يا فارسة، ......... يوم العيد  )اَل َتص 

 ْن،  أَلَص وم ْن(......... يوم التاسوعاء  )اَل َتص ومَ  (4

 أّيها الرجال، ......... الظامل  )اَل تـَْنص ر ْن،  اَل تـَْنص َرْن( (5

 أكتب الضمائر لألفعال اآلتية:
 اَل جَتِْلِسنْ  (3 لََنْشك َرنْ  (2 ال َأْكِذَبنْ  (1

ْ  (6 اَل تَْأك ِلنْ  (5 لََيْضَحك نْ  (4  لََتْذَهب 
َتِحنْ  (8 لَِتْكت َبْ  (7  َعنْ اَل َأمسَْ  (9 اِفـْ

 لَن ْسئَـَلنْ  (10
 سندها إىل الضمائر:أأدخل النون اخلفيفة على األفعال اآلتية مث 

 اِنْـَفعْ  (3 ال يـَْرز ق   (2 يقعد (1
 لَِيْبَحثْ  (5 اَل تـَْعَبثْ  (4

 



 

 


 الدرس السابع عشر

 كيفية بناء اسم الفاعل واملفعول
 األمثلة:

 )ج( )ب( )ا( 
 َمْضر وبد وزي ضاربفالرجل  ضرب الرجل زيدا (1
 َمْأك واَلنِ واملوزان  آكالنفالرجالن  الرجالن أكال موزين (2
 َمْنص ور ونَ واملعدمون  نَاِصر ونفاملسلمون  املسلمون نصروا املعدمني (3
 َمْأك وَلةوالتفاحة  آكلةفاطمة ف أكلت فاطمة تفاحة (4
 ص ورَتَانِ َمنْ والطالبتان  ناصرتانفاملدرستان  ستان نصرتا الطالبتنياملدرّ  (5
 َمْرح وَماتوالبنات  رَامِحَاتفاألمهات   األمهات َرمِحَْن اْلبَـَناتِ  (6

 البحث:
تأمل الكلمات اليت حتتها خط من )ب( وقارهنا باألفعال اليت من )أ( 
جتد أن هذه الكلمات من )ب( امنا بنيت من تلك األفعال. تأخذ كلمة 

)أ(. ‘ َضَربَ ’أهنا بنيت من  دجتمن املثال األول من )ب(، مثال، ‘ َضاِرب’
من )أ(، وهلم ‘ أََكالَ ’من )ب( إمنا بنيت من ‘ آِكاَلنِ ’وكذلك احلال يف 

جرا... واذا تأملنا معىن هذه األمساء جند أهنا تدل على من وقع منه الفعل. 
 وكل اسم يدل على من وقع منه الفعل يسمى اسم الفاعل.

ن )ج(. اذا قارناها وكذلك احلال يف الكلمات اليت حتتها خط م
باألفعال اليت من )أ( جند أيضا أهنا إمنا بنيت من تلك األفعال. تأخذ كلمة 



 

 


‘ َضَربَ ’من املثال األول من )ج(، مثال، جتد أهنا امنا بنيت من ‘ مضروب’
)أ(. وهلم جرا... واذا تأملنا معىن هذه األمساء جند أهنا تدل على من وقع 

 من وقع عليه الفعل يسمى اسم املفعول.عليه الفعل وكل اسم يدل على 
من األمثلة ونتأمل كيفية ‘ ج’و ‘ ب’ونعود إىل هذه األمساء من 

ن  أو ‘ فاعل’على وزن  اعلني قد بينبنائهما جند أن كل واحد من أمساء الف
وإذا تتبعنا مجيع ‘. مفعول’على وزن  أمساء املفعولني قد بينكل واحد من 

ها قد بىن على هذا الوزن، وجند أيضا ان أمساء أمساء الفاعلني جند أن غالب
 ‘.مفعول’املفعولني قد بىن غالبها على وزن 

إىل هذه األمثلة فنأخذ ونتأمل املثال الثاين منها، مرة أخرى ونعود 
جند أن الفاعل منه مثىن، كما أن املفعول أيضا كذلك، وكذلك احلال يف 

اعة الذكور. وهلم جرا... فإمسا املثال الثالث، فإمسا الفاعل واملفعول منه مج
الفاعل واملفعول قد ثنيا بزيادة ألف ونون، كما أهنما مجعا بواو ونون. 
فنستفيد منه أن أحكام امسي الفاعل واملفعول كأحكام سائر األمساء يف 

 التثنية واجلمع. وكذلك احلال يف التذكري والتأنيث أيضا.

 القاعدة:
  وقع منه الفعل، اسم الفاعل: هو اسم يدل على من

 غالبا‘ فاعل’ويبىن على وزن 
  ،اسم املفعول: هو اسم يدل على من وقع عليه الفعل

 غالبا.‘ َمْفع ول’ويبىن على وزن 
  وأحكام هذين اإلمسني كأحكام غريمها من األمساء، يف

 التذكري والتأنيث، ويف اإلفراد والتثنية واجلمع.
 التمرينات



 

 


 اسم الفاعل
 معاجل املثىن املفرد 
 َفاِعل ونَ  فاِعاَلنِ  فاِعلٌ  املذكر
 َفاِعاَلتٌ  َفاِعَلَتانِ  َفاِعَلةٌ  املؤنث

 
 اسم املفعول

 اجلمع املثىن املفرد 
 َمْفع ول ونَ  َمْفع واَلنِ  َمْفع ولٌ  املذكر
 َمْفع واَلتٌ  َمْفع وَلَتانِ  َمْفع وَلةٌ  املؤنث

 
 الفاعل واملفعول يف العبارات اآلتية: يعني امس
 لقاتل واملقتول يف النارا (1
 كن حارسا على أفكارك (2
 ما كثري من الناسهنعمتان مغبون في (3
 السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (4
 شهد الشاهد على القاتل (5
 الظامل مسجون (6
 الصدق حممود والكذب مذموم (7
 حلق التاجر اإلفالس واخلراب (8
 كثر الزائرون والزائرات يف قاعة تاج حمل (9

 الطالبني الصدق واألمانةاألمران املطلوبان من  (10



 

 


 أكتب اسم الفاعل لألفعال اآلتية:
 فَـَتح وا (3 َلِعَبتْ  (2 َكَتبَ  (1
َعا (4  َقَطَعتا (6 َحِفْظنَ  (5 مسَِ

 أكتب اسم املفعول لألفعال اآلتية:
 َنَصر وا (3 َعِلَما (2 لغش (1
ْدنَ  (6 َضرَبـََتا (5 أَخَذتْ  (4  محَِ

 تية:اكتب األفعال املضارعة لألمساء اآل
 حَمْف وظَاتٌ  (3 َمْلع ونٌ  (2 َشاِكر ونَ  (1
ق وَلةٌ  (4  َصاِبرَانِ  (6 نَاِقَصاتٌ  (5 َمنـْ
 َمْنص ور ونَ  (9 َمْأك واَلتٌ  (8 اَلِعَبَتانِ  (7

 َمْشغ ولٌ  (10
 أكتب امسي الفاعل واملفعول لألفعال اآلتية مث أسندها إىل الضمائر

 َشَكرَ  (3 َخَطبَ  (2 َشِهدَ  (1
 َوَجدَ  (5 َوَهبَ  (4
 

 
 



 

 


 الدرس الثامن عشر

 كيفية بنآء اسم الفاعل واملفعول 
 مما زاد على ثالثة أحرف

 األمثلة:
 )ج( )ب( )ا( 

 والوالد م ْكَرمٌ  فالولد م ْكرِمٌ  –( ي ْكرِم  الولد والده 1
 والسيد م َكرَّمٌ  الم م َكرِّمٌ غفال – السّيد( ي َكرِّم  الغالم 2
 واخلادم حم َاَسبٌ  فالسيد حم َاِسبٌ  –دم ( حَياِسب  السيد اخلا3

 البحث:
( 1اذا تأملنا األفعال : ي ْكرٌِم وي َكرِّم وحياِسب  يف األمثلة الثالثة من )

ن كل واحد منها من األفعال اليت زاد أحرف املاضي على ثالثة أجند 
كرم ماضيه أكرم وهو من كرم وقد زيد فيه اهلمزة قبل يأحرف أصلية فإن 

كّرم من كر م اليضا فضعف العني فيه   هوكذلك ي كّرم فإن ماضيالفاء. 
 وكذلك احلال يف حياسب فإن ماضيه حاسب بزيادة ألف بعد الفآء.

ٌب يف األمثلة الثالثة من مث انظر إىل الكلمات: م ْكرَِم وم َكرِّم وحم َاسِ 
ن كل واحد منها اسم يدل على من وقع منه أالطائفة الثانية )ب( جند 

فإن م كرِم معناه الذي ي ْكرِم أوالذي وقع منه اإلكرام، وكذلك احلال  الفعل
يف : م كّرم  وحم َاِسب يف املثال الثاين والثالث منها. وقد عرفنا قبل ان اإلسم 

تبني ان هذه فمنه الفعل يسمى اسم الفاعل:  وقعالذي يدل على من 



 

 


سم الفاعل اليت األمساء كلها أمسآء الفاعلني. ولكن صيغته ختالف صيغة ا
. فإذا قارنا هذه الكلمات باألفعال اليت قد يف الدرس السابقتقدمت 

اشتقت منها جند أهنا تلك األفعال نفسها ولكن بابدال حرف املضارعة 
 بامليم املضمومة مع كسر ما قبلها.

م وحماَسب يف األمثلة الثالثة م ومكرَّ رَ إذا نظرنا إىل الكلمات : م كْ أما 
)ج( جند أن كل واحد منها أمساء املفعولني ألنه يدل على من من الطائفة 

يف املثال األول منه معناه الذي وقع عليه م ْكَرم وقع عليه الفعل. فإن 
ال ختآلف صيغة اسم فالتكرمي. وكذلك احلال يف الثاين والثالث. أما صيغته 
 الفاعل الذي ذكرنا كثريا، إال أن ما قبل اآلخر مفتوح

 القاعدة:
 اسم الفاعل واملفعول مما زاد على ثالثة أحرف  يبىن

بإبدال حرف املضارعة بامليم املضمومة وكسر ما قبل 
 الفاعل وفتحه يف اسم املفعول. اسماآلخر يف 

 تمريناتال

 عني اسم الفاعل من اجلمل اآلتية:
 خو املؤمنأاملؤمن  (1
 خوان الشياطنيإن املبذرين كانوا إ (2

 واملتصدقني واملتصدقات (3

 ا املّزّمليا أيه (4

 والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار (5

 العلمآء اجملتهدون أعالم األمة (6



 

 


 وال تعثوا يف األرض مفسدين (7

 وأنا لنحن املسبحون (8

 ولقد علمنا املستقدمني منكم (9

 قالوا انا إىل ربنا منقلبون (10
 عني اسم املفعول يف اجلمل اآلتية مع ذكر األوزان:

 حمّمد رسول اهلل (1
 مونهم عباد مْكر  (2

 قروءواملطلقات يرتّبصن بأنفسهن ثالثة  (3

 والنجوم مسّخرات بأمره (4

 مث يهيج فرتاه  م ْصَفرًّا (5

 م طَاٍع مث أمني (6

َطّهرون (7
 
 ال ميسه إاّل امل

 هنم م ْغَرق ونإوال ختاطبين يف اّلذين ظلموا  (8

 والقناطري املقنطرة من الذهب والفضة (9

 وخيلد فيه مهانا (10

 فعال اآلتية:أكتب اسم الفاعل واسم املفعول لأل
 تدارك (3 ( تـََعلَّمَ 2 ( استخرج1
 دحرج (6 اِنْـَقطَعَ  (5 شاَهدَ  (4
 استغفر (9 زيَّنَ  (8 رسلأ (7

 محازد (10



 

 


 أكتب األفعال املاضية لألمساء اآلتية:
اِهد (2 م فرتج (1  متَقدِّم (3 جم 
ْتَـَنعٌ  (6 م ْنتبه (5 م ْسَتودَع (4  مم 
 تَـَقرَّبٌ م   (9 ْمْسَتْدَركٌ  (8 متجنِّب (7

 م ْدِخلٌ  (10
 صّرف:
 م ْستَـْعَمل (3 م ْقَتَبسٌ  (2 م ْسِلم (1
 م ْلَتِبسٌ  (5 م َطهِّرٌ  (4
 

 
 



 

 


 الدرس التاسع عشر

 ظرف الزمان واملكان
 األمثلة:

 هذا َمْسَكٌن َيْسك ن  فيه أخي (1
 رسةملدا بِ عَ لْ لعبنا يف مَ  (2

 ْلَمْقَعدِ على ا جَيِْلس ونَ الطالب  (3

 وضة من رياض اجلنةالعلم ر  جَمِْلس   (4

 الفجر عِ لَ طْ سالم هي حىت مَ  (5

 منضج األرز فصل الصيف (6

 البحث:
تأمل الكلمات: مسكن و ملعب ومقعد وجملس يف األمثلة جتد أن 
كل واحد منها يدل على مكان وقع فيه الفعل. فمسكن يف املثال األول 
يدل على مكان يسكن فيه أخواملتكلم. وكذلك ملعب يف املثال الثاين، 

هو يدل على مكان وقع فيه اللعب. وهلم جرا... وكل اسم من هذا و 
النوع الذي يدل على مكان يقع فيه الفعل يسمى ظرف املكان أو اسم 

يف املثال اخلامس فإنه يدل على زمان يقع فيه ‘ مطلع’املكان. وأما لفظ 
الفعل. وكل اسم من هذا النوع الذي يدل على زمان يقع فيه الفعل يسمى 

 لزمان أو اسم الزمان.ظرف ا
من الفعل  اوإذا تتبعنا كل اسم من هذين النوعني جند أنه قد اشتق

وكذلك َمْلَعب قد ‘ َسَكنَ ’قد اشتق من ‘ َمْسَكن’، فإن ‘َمْفَعل’على وزن 
 ‘.َلِعبَ ’اشتق من 



 

 


‘ َمْفِعل’يف املثال الرابع فنجدها على وزن ‘ جَمِْلسْ ’أما اذا تأملنا لفظ 
كان من جلس. وذلك ان املضارع اذا كان على وزن مع كونه ظرف امل

 ‘.َمْفِعل’على وزن  مكسور العني، يبىن منه ظرف الزمان واملكان‘ يـَْفِعل  ’

 القاعدة:
  ،ظرف املكان: هو اسم يدل على مكان يقع فيه الفعل

 ويقال له اسم املكان أيضا.
  ،ظرف الزمان: هو اسم يدل على زمان يقع فيه الفعل

 م الزمان أيضا.ويقال له اس
  وكل واحد من هذين النوعني يبنيان من الفعل على وزن

 غالبا.‘ لعَ فْ مَ ’
 ذا كان املضارع على ا‘ َمْفِعل’بنيان من الفعل على وزن وي

 مكسور العني.‘ يـَْفِعل  ’وزن 
 تمرينات:ال

 عني ظرف الزمان واملكان يف العبارات اآلتية:
 جملس العلم روضة من رياض اجلنة

 تعه وخيمالظلم مر 
 احلذر من مأمنه يؤتى

 موعدهم الصبح
 مسكن الطالب قريب

 منبع النيل يف بالد حبشة



 

 


 ملعب املدرسة واسع
 جيتمع الناس مبكة يف موسم احلج

 احلرب العاملية الثانية مقتل ماليني من الناس
 فاطمة تطبخ الطعام يف املطبخ.

 ضع امسي الزمان واملكان من األفعال اآلتية:
 نـََفذَ  (3 َظَهرَ  (2 َوَصلَ  (1
 رََتعَ  (6 َنِضجَ  (5 طََلعَ  (4
 َشِهدَ  (9 َحَفلَ  (8 مَجَعَ  (7

 جَلَأَ  (10
 أكتب األفعال املضارعة لألمساء اآلتية:

 منزل (3 مركب (2 مهبط (1
 منبع (6 خمرج (5 مدخل (4
 منشأ (9 مدرس (8 مشهد (7

 معهد (10
 ا يف مجلة اتمة:هنم اضبط امساء الزمان واملكان فيما أييت وضع كالّ 

 مذهب (3 مصنع (2 جملس (1
 منظر (5 معبد (4
 

 
 
 



 

 


 الدرس العشرون

 اسم التفضيل وكيفية بنائه
 األمثلة:

 من املال أَنْـَفع  العلم  (1
 من الشاة َأْكبَـر  اإلنسان  (2

 النساء ف ْضَلى –أو  –النساء  أَْفَضل  عائشة  (3

 بلدانال َأْشَرفَا –أو  –البلدان  َأْشَرف  مكة واملدينة  (4

 الناس أَفَاِضل   –أو  –الناس  أَْفَضل  العلماء  (5

 البحث:
ل جند أهنا وصف على وزن يف املثال األو ‘ أنْـَفع  ’اذا تأملنا كلمة 

ولكن العلم قد يف النفع ن العلم واملال قد اشرتكا أوأهنا تدل على ‘ أَفـَْعل’
لم زاد فيه على املال. وبلغة أخرى ان النفع صفة، وهي موجودة يف الع

يف ‘ أكرب’واملال، ولكنها كثرية يف العلم بالنسبة إىل املال. وكذلك احلال يف 
املثال الثاين. فإن صفة الكرب موجودة يف اإلنسان والشاة ولكنها كثرية يف 

‘ أفعل’اإلنسان بالنسبة إىل الشاة. وهلم جرا... وكل اسم يبىن على وزن 
دمها على اآلخر فيها ويدل على أن شيئني قد اشرتكا يف صفة وزاد أح

 يسمى اسم التفضيل.
من املثال الثالث، فنجد ‘ أَْفَضل  ’ولنرجع إىل األمثلة ونتأمل كلمة 

)عائشة(، مؤنثا  –املوصوف  –مع كون املفّضل  ااسم التفضيل مفردا مذكر 



 

 


يف املثال الرابع جنده مذكرا مفردا مع كون ‘ أْشَرف  ’وكذلك األمر يف 
يف املثال اخلامس جنده  ‘ أَْفَضل  ’مثىن. ويف  –ة مكة واملدين –املفّضل 

مجع مذكر. فعلم من ذلك ان اسم  –العلماء  –كذلك مع كون املفّضل 
التفضيل ال يلزم ان يوافق املفّضل يف التذكري والتأنيث وكذلك يف اإلفراد 
والتثنية واجلمع، فيجوز أن يكون مفردا مذكرا على كل حال. ولكن جيوز 

 أيضا، كما رأيت يف األمثلة.األمور ّضل يف هذه أن يوافق املف

 القاعدة:
  اسم التفضيل: هو اسم يدل على أن شيئني قد اشرتكا يف

 صفة وزاد أحدمها على اآلخر فيها.
 ‘.أَفْـَعل’ن ويبىن على وز 

  ال جيب أن يوافق اسم التفضيل باملفّضل يف اإلفراد
ز أن والتثنية واجلمع، وكذا يف التذكري والتأنيث، فيجو 

 يف كل حال، وجيوز أيضا أن يوافق يكون مفردا مذكرا
 .األمورباملفّضل يف هذه 

 تمريناتال

 يف العبارات اآلتية:أمساء التفضيل عني 
 أمحد أطول من خالد (1
 العلم أنفع من املال (2
 الشمس أكرب من األرض (3
 زبري مجيل ولكن أخاه أمجل منه (4
 القرآن أصدق احلديث (5



 

 


 واهلل أرحم الرامحني (6
 أكثر سكانا من شنايدهلي  (7
 أفضل اخلالل حفظ اللسان (8
 أفضل األعمال الصلوة ألول وقتها (9

 أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم أخالقا (10
 أكتب اسم التفضيل لألفعال اآلتية:

 قَـر بَ  (3 جـم ل (2 حسن (1
 محق (6 َعِلم (5 جِهل (4
 رِحمَ  (9 كث ر (8 صغ ر (7

 قص ر (10
 ألمساء اآلتية:لأكتب األفعال 

 أبعد (3 أعظم (2 اظهر (1
 أفلح (6 أكرم (5 أمدح (4
 نمثأ (9 أملس (8 أخبل (7

 أشكر (10
 ضع اسم التفضيل من األفعال اآلتية مث ضعها يف اجلمل:

 حيقر (3 يرحم (2 يعِدل   (1
 يلط ف (5 يعجب (4
 

 
 



 

 


 الدرس احلادي والعشرون

 بعض األمساء املتعلقة ابألفعال
 األمثلة:

 ْفَتاحِ فتحت الباب باْلمِ  (1
 سطر الولد باْلِمْسَطرَةِ  (2

 لعب الولد باْلِمْضَربِ  (3

 جيلس املصلى َجْلَسَة اإلسرتاحة (4

 ضربت السارق َضْربَةً  (5

 إنا فتحنا لك فـَْتًحا مبينا (6

 البحث:
اذا تأملنا الكلمات: املفتاح واملسطرة واملضرب يف األمثلة الثالثة 

به على ايقاع األوىل جند أن كل واحد منها اسم يدل على ما يستعان 
الفعل. فإن املفتاح آلة يفتح هبا. وكل اسم من هذا النوع يسمى اسم 

 اآللة.
وإذا حبثنا كل اسم من هذه األمساء الثالثة جند أنه بين من الفعل على 

فيستفاد منه ان اسم اآللة يبىن من ‘. ِمْفَعَلة’أو ‘ ِمْفَعل’أو ‘ ِمْفَعال’وزن 
 الفعل على هذه األوزان.



 

 


يف املثال الرابع، جتد أنه اسم يدل على حالة أو ‘ ِجْلَسة’إىل  مث أنظر
هيئة الفعل عند وقوعه. وذلك أن اجللوس، مثال، أنواع كجلوس اإلسرتاحة 

اسم يدل على هيئة  –وجلوس اإلفرتاش وغريمها. وكل اسم من هذا النوع 
جند يسمى اسم احلالة. واذا حبثنا كيفية بنائه  –الفعل وحالته عند وقوعه 

 ، كما ترى يف املثال.‘ِفْعَلة’أنه يبىن من الفعل على وزن 
يف املثال الرابع جتد أنه اسم يدل على مرة ‘ َضرَبَة’أما إذا نظرت إىل 

، إن ضرب السارق قد ‘ضربت السارق ضربَةً ’الفعل وعدده، فإن معىن 
الذي يدل على عدد وقوع  –وقع مين مرة واحدة. وهذا النوع من األفعال 

فعل ومرته يسمى اسم املرة. واذا حبثنا كيفية بنائه جند أنه يبىن من الفعل ال
 ، كما ترى يف املثال.‘فَـْعَلة’على وزن 

يف املثال السادس جتد أهنا اسم يدل ‘ فَـْتح’وأخريا، انظر إىل كلمة 
على مصدر الفعل وأن األفعال كلها مشتقة منه، فهو األم. وللمصدر 

 والت.أوزان شىت تدرس يف املط

 القاعدة:
 :من األمساء املتعلقة باألفعال ما يأيت 

اسم اآللة: هو اسم يدل على ما يستعان به على  (1
أو ‘ ِمْفَعال’يبىن من الفعل على وزن ايقاع الفعل، و 

 ‘.ِمْفَعَلة’أو ‘ لِمْفعَ ’
اسم احلالة: هو اسم يدل على حالة أو هيئة الفعل  (2

 ‘.َلةِفعْ ’عند وقوعه، ويبىن من الفعل على وزن 
اسم املرة: هو اسم يدل على مّرة الفعل وعدده عند  (3

 ‘.فـَْعـَلة’وقوعه، ويبىن من الفعل على وزن 



 

 


املصدر: هو اسم يدل على مصدر الفعل، ويرد على  (4
 ‘.فْعل’أوزان شىت تدرس يف املطوالت ومنها وزن 

 تمريناتال

 من العبارات اآلتية:اآللة عني اسم 
 قطفت األنبج باملعصال

 لليمون باملعصرعصرت ا
 سقط امللعقة من يد الصِب

 فتحت الباب باملفتاح
 النجار ينشر اخلشب باملنشار

 عني اسم احلالة من العبارات اآلتية:
 جلست يف الصلوة جلسة اإلسرتاحة

 ال متش مشية املختال

 نظرت البنت نظرة احلائر

 ال تلبس الثوب لبسة الفساق

 ضحك الرجل ضحكة الساقط من الدراجة

 اآلتية: يف اجلملاسم املّرة  عني
 ر ّب سكتة أبلغ من مقالة
 ر ّب أْكلة منعت أكالت

 ما كذب الرجل كذبًة إال عّذب به يوم اجلزاء

 لكّل رفعٍة خفضة

 ضربت الرجل ضربة



 

 


 عني املصدر يف العبارات اآلتية:
 ألَْنص رَنََّك َنْصرًا عزيزا

 جرى خالد َجْريا سريعا

 غسل اليدين واجب قبل األكل

 ينبح الكلب نبحا

 طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة

 هات األفعال املضارعة لألمساء اآلتية:
 اجللسة (3 الرمحة (2 الضربة (1

 املنشار (6 القتلة (5 املصباح (4

 املمسحة (9 التعب (8 اللعب (7

 املكسحة (10
 ضع اسم اآللة من األفعال اآلتية مث استعملها يف اجلمل:

 مَيَْسح (3 َيْسم ر   (2 يعصر (1
 يكنس (5 يكحل (4

 ضع اسم املّرة من األفعال اآلتية مث ضعها يف اجلمل:
 يهلك (3 يأخذ (2 جيذب (1
 يركع (5 يسجد (4

 أكتب املصدر لألفعال اآلتية:
 شِرب (3 جلس (2 كتب (1
 كر م (6 َدبَّ  (5 زََكمَ  (4
 سجد (10  ركع (9 خِبل (8 عِطشَ  (7



 

 


 ونالدرس الثاين والعشر 

 أوزان الثالثي اجملرد
 األمثلة:

 يـَْنص ر  حممد عليا َنَصر حممد عليا (1
 َيْضِرب  الولد القط َضَرَب الولد القط (2
 يـَْفَتح  اللص الصندوق فـََتَح اللص الصندوق (3
َع التلميذ الدرس (4  َيْسَمع  التلميذ الدرس مسَِ
 َيْكر م  األستاذ َكر م األستاذ (5

 البحث
كما تعرف.   لطائفة األوىل من األمثلة كلها أفعال ماضيةاألفعال يف ا

 واألفعال يف الطائفة الثانية من األمثلة كلها أفعال مضارعة هلذه األفعال.
وإذا تأملنا األفعال: نَصَر و َضَرَب و فَـَتَح من الطائفة األوىل من 
 األمثلة جند أن كل واحد منها مفتوح العني. ولكن إذا نظرنا إىل األفعال

احملاذية هلا جند بعضها مضموما وبعضها مكسورا وبعضها مفتوحا. كما يف 
فتح ب، ‘يـَْفع ل   -فَـَعَل ’مضموم العني. فوزنه ‘ يـَْنص ر  ’فإن مضارعه ‘. َنَصرَ ’

العني يف املاضي وضمها يف املضارع. وهذا هو الوزن األول من الثالثي 
 اجملرد.



 

 


طائفة األوىل فإن مضارعه يف املثال الثاين من ال‘ َضَربَ ’أما فعل 
بفتح العني يف املاضي ‘ يـَْفِعل   -فَـَعَل ’بكسر العني. فوزنه ‘ َيْضِرب  ’

 وكسرها يف املضارع. وهو الوزن الثاين من الثالثي اجملرد.
د مضارعه جتمن املثال الثالث يف الطائفة األوىل، ‘ فَـَتحَ ’نظر إىل امث 

بفتح العني يف املاضي واملضارع. ‘ ْفَعل  يَـ  -فَـَعَل ’بفتح العني فوزنه ‘ يـَْفَتح  ’
 وهذا هو الوزن الثالث من الثالثي اجملرد.

فتبني أنه إذا كان املاضي مفتوح العني جييئ مضارعه على ثالث 
 ومفتوحه. حاالت، مضموم العني ومكسوره

مسََِع من املثال الرابع فمكسور العني، ولكن مضارعه مفتوح ’أما 
بكسر العني يف املاضي وفتحها يف ‘ يـَْفَعل   -َفِعَل ’العني، ال غري، فوزنه 

 املضارع، وهذا هو الوزن الرابع من الثالثي اجملرد.
يف املثال اخلامس مضموم العني، ومضارعه أيضا  ‘ َكر مَ ’وأخريا، فعل 

بضم العني يف املاضي واملضارع، وهذا هو ‘ يـَْفع ل   –فَـع َل ’ هكذلك، فوزن
 ي اجملرد.الوزن اخلامس من الثالث

فهذه مخسة أوزان من الثالثي اجملرد. وإذا تتبعنا كل فعل من الثالثي 
اجملرد جند أنه ال يتجاوز هذه األوزان اخلمسة. إال ما قد شّذ. فإن العرب 

ن املطردة. ولكن هذا قد يستعملون بعض األفعال على خالف األوزا
 –َفِضَل ’مثل  ستعمال يقتصر على تلك األفعال ال يتجاوز إىل غريها،اال

يـَْفِعل ( وغريمها.  –)َفِعَل ‘ حَيِْسب   –َحِسَب ’يـَْفع ل (، و  –)َفِعَل ‘ يـَْفض ل  
 وهذا يسمى الشاّذ، كما يسمى غريه املطرد.

 القاعدة:
  الثالثي اجملرد قد يكون ماضيه على فـََعَل، فريد مضارعه

 ومفتوحه. على ثالث حاالت، مضموم العني ومكسوره



 

 


 يه على َفِعَل بكسر العني فريد مضارعه وقد يكون ماض
 على يـَْفَعل ، فقط، بفتح العني.

  وقد يكون ماضيه على فـَع َل بضم العني فريد مضارعه
 ل، فقط، بضم العني.على يفع  

 فاجملموع مخسة أوزان، وهي:
 يـَْفع ل ، بفتح العني يف املاضي وضمها يف املضارع. –(  فَـَعَل 1
 تح العني يف املاضي وكسرها يف املضارع.يـَْفِعل ، بف –(  فَـَعَل 2

 واملضارع.املاضي يـَْفَعل ، بفتح العني يف  –(  فَـَعَل 3

 يـَْفَعل ، بكسر العني يف املاضي وفتحها يف املضارع. –(  َفِعَل 4

 يـَْفع ل ، بضم العني يف املاضي واملضارع. –(  فَـع َل 5

 إال ما قد شّذ، واألفعال يف الثالثي اجملرد ال تتجاوز هذه األوزان ،
 فال يقاس عليه.

 التمرينات

 أكتب األوزان لألفعال اآلتية:
 َشَعلَ  (3 َكثـ رَ  (2 َفرِحَ  (1
 َشِهدَ  (6 مسَِعَ  (5 َمَنعَ  (4
 ِربَ خَ  (10  َكر مَ  (9 َذَبحَ  (8 َحس نَ  (7

 أكتب األفعال املاضية لألفعال اآلتية:
 َيْسج د   (3 َيْشَرب   (2 َيْسه ل   (1
 َيْكِنز   (5 مَيَْنح   (4



 

 


 صّرف األفعال اآلتية:
 َضْربًا .............( –َيْضِرب   –)منوذج: َضَرَب 

 َمَسحَ  (3 َنَصبَ  (2 قَـَتلَ  (1
 َكثـ رَ  (5 َفرِحَ  (4
 

 
 



 

 


 الدرس الثالث والعشرون

 طريقة تيسري حفظ صيغ األفعال 

 من الثالثي اجملرد
 األمثلة:

 فَـَعَل يـَْفَعل  فَـْعاًل فهو فَاِعلٌ  (1
 و ف ِعَل يـ ْفَعل  فـَْعالً فهو َمْفع ولٌ  (2
 األمر منه اِفْـَعْل لِيَـْفَعلْ  (3
 والنهي ال تـَْفَعْل الَ يـَْفَعلْ  (4
 ، واآللة ِمْفَعل وِمْفَعَلة وِمْفَعالٌ والظرف منه َمْفَعلٌ  (5

 وتثنيتهما َمْفَعاَلِن وِمْفَعاَلِن، واجلمع َمَفاِعٌل وَمَفاِعيل   (6
 ؤنث فـ ْعَلى.واسم التفضيل منه أَفْـَعل ، وامل (7
 وتثنيتهما أَفْـَعاَلِن وفـ ْعَلَياِن. (8
 واجلمع أَفْـَعل وَن وأَفَاِعل  وفـ َعل  وفـ ْعَلَيات   (9

 البحث:
الصرف هو حتويل األصل الواحد إىل أمثلة خمتلفة ملعان  قد فهمنا أن

مقصودة. وقد استفدنا من الدروس السابقة أن األصل الواحد له أمثلة 



 

 


مثال، نتحصل منها ما يبلغ ‘ نصر’أخذنا كلمة  خمتلفة كثرية. فإننا إذا
 صيغة. وبيانه: 328

 28:  فاجملموع 14:  و املنفي 14:  املاضي املعروف املثبت
 28:  فاجملموع 14:  و املنفي 14:  املاضي اجملهول املثبت

 56:  فاجملموع يف املاضي 
 28:  ، فاجملموع14:  ، واملنفي14:  املضارع املعروف املثبت

 28:  ، فاجملموع14:  ، واملنفي14:  ضارع اجملهول املثبتامل
 14:  ‘ملَْ ’املضارع املعروف عند دخول 
 14:  ‘ملَْ ’املضارع اجملهول عند دخول 

 14:  ‘َلنْ ’املضارع املعروف عند دخول 
 14:  ‘َلنْ ’املضارع اجملهول عند دخول 

 14:  املضارع املعروف )املثبت( عند دخول النون الثقيلة
 14:  ملضارع املعروف )املنفي( عند دخول النون الثقيلةا

 14:  املضارع اجملهول )املثبت( عند دخول النون الثقيلة
 14:  املضارع اجملهول )املنفي( عند دخول النون الثقيلة

 8:  املضارع املعروف )املثبت( عند دخول النون اخلفيفة
 8:  ةاملضارع املعروف )املنفي( عند دخول النون اخلفيف
 8:  املضارع اجملهول )املثبت( عند دخول النون اخلفيفة
 8:  املضارع اجملهول )املنفي( عند دخول النون اخلفيفة

 200:  فاجملموع يف املضارع 
 12:  األمر الغائب واألمر احلاضر

 12:  األمر الغائب واألمر احلاضر : عند دخول النون الثقيلة
 6:  ند دخول النون اخلفيفةاألمر الغائب واألمر احلاضر : ع
 30:  فاجملموع يف األمر 



 

 


 12:  النهي الغائب والنهي احلاضر
 12:  النهي الغائب والنهي احلاضر عند دخول النون الثقيلة

 6:  النهي الغائب والنهي احلاضر عند دخول النون اخلفيفة
 30:  فاجملموع يف النهي 

 12:  لو اسم الفاعل واملفع
 328:  يلفاجملموع اإلمجا 

وبعد ذلك أمساء متعلقة باألفعال كالظرف واآللة واحلالة واملرة واسم 
التفضيل واملصدر، صيغ كثرية جدا. وهل يتيسر على الطالب املبتدئ أن 

اذا حفظ الطالب هذه الطريقة ‘. نعم’حيفظ هذه الصيغ الكثرية؟ واجلواب 
 املذكورة فوق، يسهل عليه أن حيفظها.

 14من الطريقة، وهي تنتدب عن ‘ فعل’لمة وذلك، نأخذ أوال ك
للنفي ‘ ما’صيغة من املاضي املعروف املثبت، وعن املنفي أيضا بزيادة 

صيغة من املعروف. وبلغة أخرى، اذا  28ن عقبلها، وباجلملة تنتدب 
صيغة من املاضي  28حفظنا هذه الكلمة يتيسر علينا استحضار 

الذي هي الكلمة الثانية من ‘ يفعل’املعروف. وكذلك اذا حفظنا كلمة 
صيغة من املضارع املعروف املثبت، مث  14الطريقة، يتيسر علينا استحضار 

‘ النون الثقيلة’و‘ لن’و ‘ مل’صيغ املنفي والصيغ الليت دخلت عليها 
النون ’و‘ النون الثقيلة’و‘ لن’و‘ مل’للنفي و‘ ال’بزيادة ‘ النون اخلفيفة’و

عن املصدر. واذا  فتنتدب‘ فَـْعل’ثالثة وهي نأخذ الكلمة ال . مث‘اخلفيفة
أخذنا الكلمات الباقية من الطريقة على هذا الرتتيب، يتيسر علينا 

 استحضار مجيع صيغ األفعال مع األمساء املتعلقة هبا.
 

 
 



 

 


 الدرس الرابع والعشرون

 (1) الثالثي املزيد فيه

 األوزان اليت زيد فيه حرف واحد
 األمثلة:

 َأْكَرَم الرجل أباه لكر َم الرج (1
 فرََّح الولد أمه َفرَِح الولد (2
 َضاَرَب حممد وخالد َضَرَب حممد َخاِلدً  (3

يف األمثلة األوىل جند ان  ‘ ضرب’َفرَِح و’و‘ َكر مَ ’إذا تأملنا األفعال : 
كل واحد منها فعل على ثالثة احرف أصلية وليس فيه حرف زائد. وقد 

 ‘.الثالثي اجملرد’ل يسمى فهمنا أن الفعل من هذا القبي
يف األمثلة من ‘ َضاَربَ ’و‘ فرَّحَ ’و‘ أكرم’أما اذا نظرنا إىل األفعال: 

الطائفة الثانية جند أهنا هي األفعال يف الطائفة األوىل بنفسها ولكن زيد فيه 
مثال من كرم وقد زيد فيه ههمزة ‘ أكرم’حرف واحد على األصل. فإن 

فرح، زيد فيه حرف وهو تضعيف العني،  من‘ فرَّح’قبل الفاء، وكذلك 
 زيد فيه ألف بعد الفاء.‘ ضرب’من ‘ ضارب’و

 فاألوزان من القسم األول من الثالثي املزيد فيه ثالثة،هي:
 :أَفْـَعَل يـ ْفِعل  )بزيادة مهزة قبل الفاء( ويقال له  الوزن األول

 باب اإلفعال



 

 


 :ني( ويقال له فـَعََّل يـ َفعِّل  )بزيادة تضعيف الع الوزن الثاين
 باب التفعيل

 :الوزن الثالث  َّ َّ  فاَعَل اِعل  )بزيادة ألف بعد الفاء( ي َف
 عال.ويقال له باب املفاَعلة أو باب الفِ 

 القاعدة:
  الثالثي املزيد فيه هو الفعل الذي كان ماضيه على ثالثة

أحرف أصلية مع زيادة حرف أو حروف. وهو على ثالثة 
 أقسام، أوهلا:

  ف واحد على األصل، وله ثالثة أوزان:ما زيد فيه حر 
الوزن األول: أَفْـَعَل يـ ْفِعل  )بزيادة مهزة قبل الفاء(  (1

 ويقال له باب اإِلفعال
الوزن الثاين: فـَعََّل يـ َفعِّل  ) بزيادة تضعيف العني(  (2

 ويقال له باب التفعيل

الوزن الثالث : فاَعَل يـ َفاِعل  ) بزيادة ألف بعد  (3
فاعلة أو باب الفعال.الفاء( ويقال له باب 

 
 امل

 
 

 



 

 


 الدرس اخلامس والعشرون

 (2) الثالثي املزيد فيه

اليت زيد فيه حرفان أو ثالثة أحرف األوزان  
 األمثلة:

 تـََباَعَد يـََتَباَعد   –بع د 
 تـََقاَتَل يـَتَـَقاَتل   –قـََتَل 

َر يـََتَكسَّر   –َكَسَر   َتَكسَّ

 جَتَمََّد يـََتَجمَّد   –مَجََد 

َقِطع   –َقَطَع   اِنـَْقَطَع يـَنـْ

َفِصل   –َفَصَل   اِنـَْفَصَل يـَنـْ

 ِاْجَتَمَع جَيَْتِمع   –مَجََع 

 اِفْـتَـَقَر يـَْفَتِقر   –فـََقَر 

 ِامْحَرَّ حَيَْمرُّ  –مَح َر 

 ِاْصَفرَّ َيْصَفرُّ  –َصَفَر 



 

 


 البحث:
ومجد وغريها من األفعال األول يف  ،اذا تأملنا األفعال: بعد، وكسر

أن كل واحد منها فعل من الثالثي اجملرد الذي كان ماضيه على األمثلة جند 
ثالثة أحرف أصلية من غري زيادة. أما اذا نظرنا إىل األفعال احملاذية هلذه 
األفعال فنجد أهنا هي هذه األفعال نفسها، لكن بزيادة حرفني. ف 

 املقابل له، ولكن قد زيد فيه‘ بعد’مثال من املثال األول هو من ‘ تباعد’
، فوزنه يتفاعل. ‘تقاتل’تاء قبل الفاء وألف بعده. وكذلك احلال يف 

 ويسمى باب التفاعل.
‘ كسر’من املثالني الثالث والرابع، فإهنما من  ‘جتّمد’و‘ تكّسر’وأما 

يف العني. فوزهنما عاحملاذيان هلما. بزيادة تاء قبل الفاء مع تض‘ مجد’و
 .تفعََّل يـَتَـَفعَّل ، ويسمى باب التفعُّلِ 

، ‘فصل’و‘ قطع’، فإهنما من ‘انفصل’و‘ انقطع’وهكذا احلال يف 
 بزيادة ألف ونون قبل الفاء. فوزهنما انفعل ينفعل، ويسمى باب اإلنفعال.

بزيادة ألف قبل الفاء وتاء ‘ مجع’و‘ فقر’فمن ‘ اجتمع’و‘ افتقر’أما 
 بعده، فوزهنما افتعل يفتعل، ويسمى باب اإلفتعال.

. ومها من ’و‘ محرّ ا’وكذلك الفعالن:  ، بزيادة ‘صفر’و‘ محر’اصفرَّ
ألف قبل الفاء مع تضعيف الالم، فوزهنما افعّل يفعّل، ويسمى باب 

 .فعاللاإل

 القاعدة:
  القسم الثاين من الثالثي املزيد فيه ما زيد فيه حرفان على

 األحرف األصلية. وله مخسة أوزان:



 

 


لفاء الوزن األول: تفاعل يتفاعل )بزيادة تاء قبل ا (1
 وألف بعده(. ويسمى باب التفاعل.

الوزن الثاين: َتفعََّل يتفّعل )بزيادة تاء قبل الفاء مع  (2
 تضعيف العني(، ويسمى باب التـََّفعُِّل.

َفِعل  )بزيادة األلف والنون  (3 الوزن الثالث: اِنـَْفَعَل يـَنـْ
 نفعال.ء(، ويقال له باب االقبل الفا

لف قبل الفاء الوزن الرابع: افتعل يفتعل )بزيادة أ (4
 فتعال.ب االوتاء بعده(، ويسمى با

ء الوزن اخلامس: افعّل يفعّل )بزيادة ألف قبل الفا (5
 ْفِعالل.مع تضعيف الالم(. ويسمى باب اال

 
 

 



 

 


 الدرس السادس والعشرون

 (3) الثالثي املزيد فيه
 األوزان اليت زيد فيها ثالثة أحرف

 األمثلة:
 ِاْسَتْخرََج َيْسَتْخرِج   –َخرََج 
 ِاْستَـْقَبَل َيْستَـْقِبل   –قَِبَل 

 ِامْحَارَّ حَيَْمارُّ  –مَح َر 

 ِاْصَفارَّ َيْصَفارُّ  –َصَفَر 

 ِاْعَشْوَشَب يـَْعَشْوِشب   –َعَشَب 

 ِاْخَلْوَلَق خَيَْلْوِلق   –َخَلَق 

 ِاْجَلوََّذ جَيَْلوِّذ   –َجَلَذ 

 ِسس  اِقْـَعْنَسَس يـَْقَعنْ  –قـََعسَ 

َقى َيْسَلْنِقي –َسَلَق   ِاْسَلنـْ



 

 


 البحث:
خرج وقبل ومحر وصفر وغريها من األفعال األول من  -اذا تأملنا 

األمثلة جند أهنا من الثالثي اجملرد. أما اذا نظرنا األفعال احملاذية هلا جند أهنا 
هي األفعال املذكورة بنفسها ولكن بزيادة ثالثة أحرف على احلروف 

 األصلية.
بزيادة ألف ‘ خرج’يف املثال األول جند أنه من ‘ استخرج’واًل نأخذ فأ

 ستفعال.تفعل، ويسمى باب االوتاء وسني قبل الفاء. فوزنه استفعل يس
بزيادة مهزة قبل الفاء ‘ محر’يف املثال الثالث فهو من ‘ امحارّ ’وأما 

زنه إفعاّل يفعاّل، ويسمى باب وألف بعد العني مع تضعيف الالم. فو 
 فعيالل.اال

بزيادة مهزة ‘ عشب’يف املثال اخلامس وهو من ’اعشوشب ’وكذلك 
زنه افعوعل يفعوعل، قبل الفاء وواو بعد العني مع تضعيف العني، فو 

 فعيعال.ويسمى باب اال
بزيادة مهزة قبل الفاء ‘ ذجل’من املثال السابع من ‘ اجلّوذ’كما ان 

 فعوّال.العني. فوزنه افعّول، ويسمى باب اوواوين بعد ال
بزيادة ‘ قعس’يف املثال الثامن، وهو من ‘ اقعنسس’وكذلك احلال يف 

زنه افعنلل يفعنلل، مهزة قبل الفاء ونون بعد العني مع تضعيف الالم. فو 
 فعنالل.ويسمى باب اال

بزيادة ‘ سلق’يف املثال التاسع فهو من ‘ اسلنقى’وأما الفعل األخري 
زنه افعنلى يفعنلي، لف بعد الالم. فو مهزة قبل الفاء ونون بعد العني وأ

 فعنالء.ويسمى باب اال

 القاعدة:



 

 


  القسم الثالث من الثالثي املزيد فيه ما زيدت فيه ثالثة
 أحرف على األحرف األصلية. وله ستة أوزان:

الوزن األول: استفعل يستفعل )بزيادة ألف وسني  (1
 ستفعال.قبل الفاء(، ويسمى باب االوتاء 

عاّل يفعاّل )بزيادة مهزة قبل الفاء فاالوزن الثاين:  (2
يف الالم( ويسمى باب وألف بعد العني مع تضع

 فعيالل.اال

الوزن الثالث: افعوعل يفعوعل )بزيادة مهزة قبل  (3
ني مع تضعيف العني( ويسمى الفاء وواو بعد الع

 فعيعال.باب اال
الوزن الرابع: افعّول يفعّول )بزيادة مهزة قبل الفاء  (4

 فعّوال.ال( ويسمى باب اوواوين بعد العني
الوزن اخلامس: افعنلل يفعنلل )بزيادة مهزة قبل الفاء  (5

ونون بعد العني مع تضعيف الالم( ويسمى باب 
 فعنالل.الا

الوزن السادس: افعنلى يفعنلى )بزيادة مهزة قبل  (6
ني وألف بعد الالم( ويسمى الفاء ونون بعد الع

 فعنالء.باب اال
 

 
 



 

 


 الدرس السابع والعشرون

 من ابيب  املتفرعانالباابن 

 التفّعل والتفاعل
 :األمثلة

 زَّمِّل  يا أيها 
  امل
ثِر  يا أيها   قم فأنذر اْلم دَّ

 إىل هواهم ِإثَّاقـَل واواجلهالء 

 البحث:
يف املثالني األول والثاين، جتد ‘ املّدثر’و‘ املزّمل’أنظر إىل الكلمتني: 

ولكن من أي األوزان هذان ‘. رَ ِادَّثَـّ ’و‘ ِاّزّمل’أهنما امسا فاعلني من 
، ولكن مل نر وزنا كهذا يف الثالثي والرباعي ‘اِفَـّعَّلَ ’الفعالن؟ وجند أن وزنه 

بنوعيهما. واحلق أن أوزان الفعل ال تتعدى إىل غريها، فكيف حنل هذه 
 املشكلة؟

واذا تأملنا هذا الوزن جند أنه فرع من باب التفّعل من الثالثي املزيد 
زيد فيه تاء قبل الفاء مع تضعيف العني. وذلك أنه اذا كان فاء  فيه الذي

 –حرفا من : ت، ث، د، ذ، ر، س، ش، ص، ض، ط، ظ ‘ تفّعلَ ’
يقلب تائه مثل الفاء فيدغم فيه بعد حذف حركته، وتؤيت هبمزة وصل 

وهو ‘ تـََزمَّلَ ‘ ’ِازَّمَّلَ ’مكسورة قبل الفعل لتعسر النطق بالساكن. فاصل 
زاء املقلوب الفقلب تائه مثل الفاء وهو الزاء، وادغمت ‘. زمل’ تفعََّل من



 

 


يت هبمزة وصل مكسورة قبل الفعل فأت‘ زَّمَّلَ ’يف الزاء األصلية، فصار: 
تعسر النطق بالساكن، فإن الزاء املدغم ساكن، فتيسر النطق به بعد اتيان ل

 ‘.ِازَّمَّلَ ’اهلمزة، فصار الفعل، 
 ِازَّمَّلَ  –مََّل زَّ  –ززّمل  –تزّمل  –زمل 

 .اِفَـّعُّلفوزنه: افـَّعََّل يفَّعِّل  ويسمى باب 
، ‘تدثَّر’جتد أيضا أن هذا الفعل فرع من ‘ ِادَّثر’واذا تأملت كلمة 

 ‘.تزّمل’ففعل به ما فعل ب 
يف املثال الثالث، فال جند له وزنا يف ‘ اِثَّاَقلوا’من ‘ اِثَّاَقلَ ’أما لفظ 

من الثالثي املزيد فيه ‘ تفاعل’، فهو متفرع من وزن الثالثي والرباعي بنوعيه
 الذي زيد فيه تاء قبل الفاء وألف بعده، فبابه التفاعل.

حرفا من : ت، ث، د، ذ، ر، س، ‘ تفاعل’وذلك، انه اذا كان فاء 
ه مثل الفاء فيدغم فيه بعد حذف ؤ يقلب تا –ش، ص، ض، ط، ظ 

عسر النطق بالساكن، حركته، وتؤيت هبمزة وصل مكسورة قبل الفعل لت
فقلب تائه مثل الفاء وهو ‘. ثقل’وهو تفاعل من ‘ تثَاَقلَ ‘ ’اِثَّاقل’صل أف

فأتيت هبمزة ‘ اقلثّ ’الثاء، وادغمت الثاء املقلوب يف الثاء األصلية، فصار: 
وصل مكسورة قبل الفعل لتعسر النطق بالساكن. فإن الثاء املدغم ساكن، 

 ‘.اِثَّاَقلَ ’زة، فصار الفعل: فتيسر النطق به بعد اتيان اهلم
 اِثَّاقل –ثَّاَقَل  –ثاقل ث –ثقل : تثَاَقل 

 ل ، ويسمى باب اإلفَّاعلفوزنه اِفَّاَعَل يـ فَّاعِ 
 ن هذين البابني متفرعان من بايب التفّعل والتفاعلأفعلمنا 



 

 


 القاعدة:
 يتفرغ من بايب التفّعل والتفاعل بابان آخران، ومها بابا اإلفَـّعُّل

 وكيفية بنائهما أنه: فّاع لواإل
  حرفا من : ت، ث، د، ذ، ر، س، ‘ تفّعل’اذا كان فاء

ء فيدغم فيه ه مثل الفاؤ يقلب تا –ش، ص، ض، ط، ظ 
هبمزة وصل مكسورة قبل الفعل  بعد حذف حركته، وتؤتى

، ويسمى باب لتعسر النطق بالساكن، فوزنه: افَـّعَّل يـَفَّعِّل  
 ل.االفَـّعُّ 

  حرفا من : ت، ث، د، ذ، ر، س، ‘ اعلتف’اذا كان فاء
ء فيدغم فيه ه مثل الفاؤ يقلب تا –ش، ص، ض، ط، ظ 

هبمزة وصل مكسورة قبل الفعل  بعد حذف حركته، وتؤتى
اَعَل يفَّاعل ، ويسمى باب لتعسر النطق بالساكن، فوزنه اِفَّ 

 فَّاعل.اال

 تمريناتال
ني احلروف الزائدة يف عني الثالثي اجملرد واملزيد فيه يف الفقرة اآلتية وب

 املزيد فيه:
يفتقر اإلنسان بطبيعته إىل النوم فيلزم على التلميذ أن يعّجل به يف 

ن سهر طويال ضعف جسمه وعقله، إأول الليل ليستيقظ مبّكرا فإنه 
وحيسن أن ال يرقد عقب األكل فإن ذلك ي َسبِّب  األحالم املخيفة ويفسد 

باشرة، وإال مل يتمتع براحة النوم. املعدة، أو بعد أن يستذكر دروسه م
وحيسن أن يغسل جسده ويبعد ما علق به من األقذار وأن يلتحف جسمه 

 يف الشتاء مبا يدفئه، حىت ال يرتعد من الربد.



 

 


 عني احلروف الزائدة يف األفعال اآلتية:
 اعشوشب (3 ِاحَضرَّ  (2 ارتعد (1
 تبارك (6 اجتمع (5 انتقل (4
 ّمرذت (9 استخرج (8 شاهد (7

 ِامحارَّ  (12 أخرب (11 صّرف (10
 انتصر (15 انكسر (14 اجلوَّذ (13

 من األفعال اآلتية:‘ افتعل’ابن 
 قرب (3 عقد (2 حرم (1

 محل (5 لزم (4

 من األفعال اآلتية:‘ استفعل’ابن 
 بشر (3 فهم (2 علم (1

 غفر (5 كم ل (4
 من األفعال اآلتية:‘ تفّعل’ابن 

 َفَكر (3 َدبـَرَ  (2 َعِلمَ  (1

 َقِدمَ  (5 جنب (4
 من األفعال اآلتية:‘ فاعل’ابن 

 بع د (3 جهد (2 شهد (1

 نزع (5 قتل (4
 جرد األفعال اآلتية من احلروف الزائدة:

 تبادل (3 احدودب (2 استعمل (1

 أفلح (6 جاوز (5 تأّخر (4 



 

 


 اسودّ  (9 انطلق (8 مشّر (7

 احتقر (10
 أكتب األوزان لألفعال اآلتية:

 انتبذ (3 تقّول (2 ماسرتح (1

 اعتنق (6 كرّه (5 تنابز (4

 اخشوشن (9 اصفرّ  (8 انتبه (7

 امحارّ  (10
 من األفعال اليت تصلح هلما:‘ َعلَ فَّاواِ ‘ ِافـَّعَّل’ابن 

 ذكر (3 صلح (2 درك (1

 كتب (6 دّسر (5 رمل (4

 مجع (9 فتح (8 ظلم (7

 صدق (10
 

 
 
 
 
 



 

 


 الدرس الثامن والعشرون

 رد ووزنهالرابعي اجمل
 :األمثلة

 اجلاين زِْلزَاال عظيما َزْلَزلَ الشرطي استجواب 
 الصِب أوراق الكتاب بـَْعثـَرَ 

 الكرة دحرجة َدْحَرَجتِ 

 البحث:
يف األمثلة السابقة جتد ان كل ‘ دحرج’و‘ بـَْعثـَرَ ’و‘ َزْلَزلَ ’تأمل الكلمات: 

مثال، اذا ‘ لَ زَْلزَ ’واحد منها فعل ماض واذا حذفنا منه شيئا مل يفد معىن. ف 
ال معىن له، وكذلك احلال اذا حذفنا منه ‘. َزْلزَ ’منه الالم يف اآلخر يصري حذفنا 

. فنستفيد منه ان حروفه كلها أصلية ليس فيها شيئ من الزوائد. آخر أي حرف
يف الثالث. فكل واحد من ‘ دحرج’يف املثال الثاين و‘ بـَْعثـَرَ ’وهذا هو احلال يف 

كذلك   هض على أربعة أحرف أصلية. وكل فعل كان ماضيهذه األفعال فعل ما
لكون ‘ الِفْعاَللِ ’ويقال له باب ‘. ِلل  يـ َفعْ ‘ فـَْعَللَ ’يسمى الرباعي اجملرد. ووزنه 

‘ اْلَفْعَلَلة’يف املثال األول. ويقال أيضا باب ‘ زِْلزَال’مثل ‘ ِفْعاَللِ ’مصدره على 
 يف املثال الثالث.‘ َدْحَرَجة’مثل 

عنا األفعال من الرباعي اجملرد مل جند سوى هذا الوزن. ففهم واذا تتب
 له وزن واحد فقط. دأن الرباعي اجملر 

 :ةالقاعد
 .الرباعي اجملرد هو الفعل الذي كان ماضيه على أربعة أحرف أصلية 
  ويقال له باب ‘ فَـْعَلَل يـ َفْعِلل  ’وله وزن واحد فقط وهو

 ‘.َلةاْلَفْعلَ ’، ويقال أيضا باب ‘الِفْعاَلل’



 

 


 الدرس التاسع والعشرون

 الرابعي املزيد فيه و أوزانه
 األمثلة:

 يـََتَدحرَج   –َتَدْحرََج  –َدْحرََج 
 يـََتبَـْعثـَر   –تـَبَـْعثـََر  –بـَْعثـََر 

م   –ِاْحَرجْنََم  –َحْرَجَم   حَيَْرجنِْ

 َّ  يـَْقَشِعرُّ  –اِْقَشَعرَّ  –ْشَعَر َق

 البحث:
يف املثالني األول والثاين جند ‘ تـَبَـْعثـَرَ ’و ‘ َتَدْحرَجَ ’اذا تأملنا الفعلني: 

، ومها كما تعرف، من الرباعي اجملرد. ففي كل ‘بـَْعثـَرَ ’أهنما من َدْحرََج و 
تـََفْعَلَل ’واحد من هذين الفعلني حرف زائد، وهو التاء قبل الفاء. فوزنه 

 ويسمى باب التفْعل َل.‘ يـَتَـَفْعَلل  
من ‘ َحْرَجمَ ’يف املثال الثالث جند أنه من ‘ ِاْحَرجْنَمَ ’وكذلك اذا تأملنا 

الرباعي اجملرد. ففيه حرفان زائدان أيضا ومها األلف قبل الفاء والنون بعد 
َلَل يـَْفَعنْ ’العني، فوزنه   .ويسمى باب اإِلْفِعْناَلل‘ ِلل  اِْفعنـْ

من ‘ َقْشَعرَ ’يف املثال الرابع جند أنه من ‘ اِْقَشَعرَّ ’أما اذا نظرنا إىل 
تضعيف الالم،  لرباعي اجملرد وفيه حرفان زائدان، ومها األلف قبل الفاء معا

 .يـَْفَعِللُّ ويسمى باب اإِلْفِعاَللّ  لَّ اِفـَْعلَ ’فوزنه 



 

 


فنستفيد من هذا البحث أن كال من هذه األفعال من الرباعي املزيد 
 فيه. واذا تتبعنا كل فعل من الرباعي املزيد فيه مل جند سوى هذه الثالثة.

 القاعدة:
  الرباعي املزيد فيه هو الفعل الذي كان ماضيه على أربعة

أحرف أصلية وقد زيد فيه حرف أو حرفان على األحرف 
 األصلية.

 :وهو قسمان 
ما زيد فيه حرف واحد. وله وزن واحد فقط، وهو تَـَفْعَلَل ( 1

 يـَتَـَفْعَلل  بزيادة التاء قبل الفاء، ويسمى باب التفْعل لِ 
 ه حرفان، وهذا على نوعني:ما زيدفي( 2

  َلَل ما زيد فيه األلف والنون، وله وزن واحد فقط وهو اِفْـَعنـْ
العني، ويسمى يـَْفَعْنِلل  بزيادة ألف قبل الفاء ونون بعد 

 .باب اإِلْفِعْناَللِ 

  ما زيد فيه األلف مع تضعيف الالم، وله أيضا وزن
الفاء مع  ، بزيادة ألف قبليـَْفَعِللُّ  اِفْـَعَللَّ واحد، وهو 

 .ف الالم، ويسمى باب اإِلْفِعاَللّ تضعي

 تمريناتال
عني الرابعي اجملرد واملزيد فيه يف العبارات اآلتية. وبني احلروف الزائدة 

 يف املزيد فيه:
 دحرجت الكرة فتدحرج إىل وراء اجلدار (1

 اذا ز لزلت األرض زلزاهلا (2



 

 


 جلببت املرأة اجللباب (3

 أال بذكر اهلل تطمئن القلوب (4

 عّر منه جلودهموتقش (5

 إذا بعثر ما يف القبور (6

 فدمدم عليهم رهبم بذنبهم فسوّاها (7

 مضمضت البنت وتوّضأت (8

 امشأّز الطالب من الدرس (9

 اخرنطم الولد (10

 لألفعال اآلتية: نأكتب األوزا
 ( تبعثر3 ( جلبب2 ( مضمض1
 ( اقشعرّ 5 ( أطمأنّ 4

 أكتب اجملردات لألفعال اآلتية:
 ( ِامشأزّ 3 ( تسلسل2 ( تدمدم1
 ( َتَدْهَورَ 5 ( َتَدْهَدءَ 4

 أكتب اسم الفاعل لألفعال اآلتية:
 ( احرجنم3 ( دهور2 ( مضمض1
 ( تسلسل5 ( تبعثر4

 صرف األفعال اآلتية:
 ( حَتَْنَبلَ 3 ( طَْأطَأَ 2 ( حَتَْصَرمَ 1
 ( َهْنَدسَ 5 ( حَتَْنَدسَ 4

 أكتب األفعال املاضية لألمساء اآلتية:
ْطمِئنَّة2 ( املهندس1

 
 ( الزلزلة3 ( امل

ْحَرجْنِم  5 ( اإلْقِشْعرَار  4
 
 ( امل



 

 


 الدرس الثالثون

 طريقة تيسري حفظ صيغ األفعال
 ممّا زاد على ثالثة أحرف

 َأْكَرَم ي ْكرِم  اِْكرَاًما فهو م ْكرِمٌ 
 أ ْكرَِم ي ْكَرم  اِْكرَاًما فهو م ْكَرمٌ 

 ْكرِمْ األمر منه َأْكرِْم لِي  
 رِمْ النهي ال ت ْكرِْم الَ ي كْ 

 
 َكرََّم ي َكرِّم  َتْكرميًا فهو م َكرِّمٌ 
 ك رَِّم ي َكرَّم  َتْكرميًا فهو م َكرَّمٌ 

 األمر منه َكرِّْم لِي َكرِّمْ 
 النهي ال ت َكرِّْم الَ ي َكرِّمْ 

 البحث:
قد درست يف الثالثي اجملرد طريقة لتيسري حفظ صيغ األفعال منه. 

استحضار  كفعال من غريه. وميكنووضعنا هنا منوذجني لطريقة تيسري األ
مجيع صيغ األفعال من غري الثالثي باستخدام هذه الطريقة على ما بيناه 

 هناك.



 

 


 التمرينات

 صرف األفعال اآلتية:
 منوذج:

 فهو م تَـَعلِّقٌ  تـََعلًُّقا يـَتَـَعلَّق   تـََعلَّقَ  
 فهو م تَـَعلَّقٌ  تـََعلًُّقا يـ تَـَعلَّق   وتـ ع لِّقَ  

 لَِيتَـَعلَّقْ  قْ تـََعلَّ  األمرمنه
 اَل يـَتَـَعلَّقْ  اَل تـَتَـَعلَّقْ  والنهي

 تقاعد (3 َجاَملَ  (2 جتّنب (1

 دّرس (6 استكره (5 التزم (4

 جاندر  (9 ابيضّ  (8 أسلم (7

 انتسب (10
 

 
 

 الدرس احلادي والثالثون

 خصائص بعض األوزان
 األمثلة:

 )ج( )ب( )ا( 



 

 


ْدخَتَنَ  َدَخنَ  ِّ  نَ خَ ِادَّ  ِا
 ِادَّرَعَ  رَعَ ِاْدتَـ  َدرَعَ 

 ِاذََّكرَ  ِاْذَتَكرَ  ذََكرَ  
 ِاذَّرَعَ  ِاْذتـَرَعَ  َذرَعَ  

 ِاْزَدرَعَ  ِاْزتـَرَعَ  َزرَعَ 
 ِاْزَدَلعَ  ِاْزتـََلعَ  َزَلعَ 

 *   *     *  

 اِتََّدنَ  ِاْوَتَدنَ  َوَدنَ 
 اِتَـَّعدَ  ِاْوتـََعدَ  َوَعدَ 

 اِتََّسرَ  اِيَتَسرَ  َيَسرَ  
 اِتَـَّقظَ  اِيـْتَـَقظَ  يـََقظَ  

 *     *    *  
 اطََّلعَ  اْطتَـَلعَ  طََلعَ 

 ِاْضَطَربَ  ِاْضتَـَربَ  َضَربَ 
 ِاْصطَبَـرَ  ِاْصَتبَـرَ  َصبَـرَ  
 ِاْضَطَعنَ  ِاْضتَـَعنَ  َظَعنَ  



 

 


 البحث
الطائفة   منتأمل األفعال: َدَخَن و َدرََع يف املثالني األول والثاين

علني من )ب( هما بالفمن الثالثي اجملرد، وإذا قارنت األوىل جتد أهنما أفعال
تَـَعلَ  . ولكن إذا جتد أهنما هذان الفعالن أنفسهما. ولكن قد بنيا من اِفـْ
ا؟ إذا تتّبعنا نظرنا الفعلني من )ج( املقابلني هلما ماذا نرى؟ ومن أّي وزن مه

ِادََّخَن  مل جند وزنا يوازهنما. فإن ،األوزان من األنواع األربعة من األفعال
واملزيد فيه وكذلك  اِفـََّعَل وال جند وزنا هكذا يف الثالثي اجملرد وِادَّرََع وزهنما

 املثالني الثالث الرباعي اجملرد واملزيد فيه. وكذا احلال يف ِاذََّكَر وِاذَّرََع يف
اخلامس والسادس  والرابع من هذه الطائفة. وهكذا ِاْزَدرََع وِاْزَدَلَع من املثالني

(. ذه األفعال من )ب( باألفعال  من )جمن هذه الطائفة. وإذا قارنّا ه
د جند أّن كل واحد من )ج( هو األفعال من )ب( غري أن التاء من )ب( ق

تَـَعَل إذا كان فا و ذاال أو ه داال أؤ ابدلت بالدال يف )ج(. ذلك أّن وزن اِفـْ
تَـَعَل دااًل.  زاءا تقلب تاء اِفـْ

ة الثانية جند أهنا مث نتأمل وَدَن وَوَعَد وَيَسَر يف األمثلة يف الطائف
ا هذه من الثالثي اجملرد أيضا. وإذا قارنّاها باألفعال من )ب( جند أهن

تَـَعَل. ولكن إذا قارنّا باألفعال من  األفعال بعينها ولكن قد بنيت من اِفـْ
نها )ج( فماذا نرى؟ نرى أن األفعال من )ج( هي األفعال من )ب( بعي

 واوا أو يآءً مىت كان فآء افتَعلَ ائها قد أبدلت بالتاء. وذلك أنه فولكن 
‘ ِاْوَتَدنَ ’تَـَعَل فصار قلبت فائه تآء، مثال اِتََّدَن وهو من َوَدَن فبنيت منه اِفْـ 

صله أاّتَسَر ف . وكذلك احلال يف اتعد. وأّمااه بالتآء لكونه واو ؤ فأبدلت فا
ه تآء لكونه يآء.ؤ اِيَتَسَر من يَسَر. وأبدلت فا  

فعال وضرب وصرب وظعن، وقارهنا باألمث انظر األفعال: طلع 
ؤها أبدلت تا ى سبيل ما بيّنا قبل جتد أن هذه األفعال قدعلاحملاذية هلا 

ن هذه من املثال األول م‘ اطلع’فتعال. فأصل بالطائ عند بنائها لال



 

 


دلت بالطاء. وذلك من طََلَع، ولكن التآء الزائدة فيه قد اب‘ ِاْطتَـَلعَ ’الطائفة 
لطاء.ه باؤ ه صادا أو ضادا أو طاء أو ظاء تقلب تاؤ ان فاان افتعل اذا ك  

 القاعدة
 ه داال.ؤ ال أو زاء تبدل تااداال أو ذ‘ افتعل’اذا كان فاء  (1
 ه تآء.ؤ اذا كان فآء افتعل واوا أو يآء أو ثآء تبدل فا (2

اذا كان فاء افتعل صادا أو ضادا أو طاء أو ظآء تبدل  (3
 ه بالطاء.تاؤ 

 التمرينات

تَـعَ ’أكتب   من األفعال اآلتية:‘ لَ ِافـم
 مين (4 يقظ (3 وعظَ  (2 وزن (1
 زحم (8 ظعن (7 طلب (6 صلع (5
 زاد (10 زان (9

 أكتب اجملرد لألفعال اآلتية:
 ( اصطحب4 اصطلح (3 اتعد (2 اتعظ (1
 اظطلم (8 ادَّعى (7 اّتكل (6 اضطرب (5
 اّتصف (10 اّتسع (9
 

 
 



 

 


 الدرس الثاين والثالثون

 املضاعف
 ةاألمثل

 اهلل على املؤمنني. منَّ لقد  (1
 الظلّ  مدَّ أمل تر إىل ربك كيف  (2

 إىل اهلل والرسول فر دُّوهوإن تنازعتم يف شيئ  (3

 .ر دُّوهابأحسن منها أو  فَحيُّوا (4

 

 األرض زلزاهلا ز ْلزَِلتِ اذا  (1

 عليهم رهبم َدْمَدمَ فَ  (2

 البحث:
ردَّ( وحيُّوا )اذا تأملنا األفعال من الطائفة األوىل: مّن، وَمدَّ ور دُّوا 

( جتدها خمتلفة مما ألفنا فإن آخر كل منها حرف مشّدد. و  ينبغي أن )حيَّ
‘. َمَننَ ’ه أصل‘ َمنَّ ’نعرف هنا أن احلرف املشدد يف األصل حرفان، مثال، 

وهلم جرا.‘ َمَددَ ’وكذلك مّد أصله   
 وجتد أن هذه األفعال عينها والمها من جنس واحد فإهنما يف

نس واحد الثاين الدال فإذا كان الفعل عينه والمه من ج األول النون ويف
 مثل هذا يسّمى املضاعف. وهذا يف الثالثي.



 

 


ية: زلزل ودمدم األّول والثاين من الطائفة الثان –وإذا تأملنا املثالني 
جنس واحد  جندمها فعلني رباعيني وجند أيضا أن فائهما والمهما األول من

ا مهالثاين. وكذلك جند أن عينهما والميف ‘ د’يف األول و‘ ز’ومها  –
ين. وهذا هو الثاين من جنس واحد أيضا. وهو الالم يف األول وامليم يف الثا

 املضاعف يف الرباعي.
 القاعدة:

املضاعف يف الثالثي هو الفعل الذي كان عينه والمه من  (4
 جنس واحد.

ه والمه ؤ املضاعف يف الرباعي هو الفعل الذي كان فا (5
واحد، وكذلك عينه والمه الثاين من  األول من جنس

 جنس واحد.

 
 

 



 

 


 الدرس الثالث والثالثون

 أحكام املضاعف
 األمثلة:

 عزَّ  ءاذا َجدَّ املر  (1
ا َعزَّا (2  الرجالن اذا َجدَّ

 الرجال اذا جدُّوا َعزُّوا (3

 اذا جدَِّت املرأة َعزَّتْ  (4

 الولد َيش بُّ مؤّدبا (5

 النساء إذا َجَدْدَن َعَزْزنَ  (1

 َددَت َعَزْزتَ أْنَت إذا جَ  (2

 أنا اذا َجَددت  َعَزْزت   (3

 اتبَ دَّ ؤَ البنات  َيْشب ْبَ م   (4

 يا فاطمة، ش قِّى التفاح (1

 يا نسآء، أ ْشق ْقَن التفاح (2
 

 ومن يـَْرَتدَّ منكم -من يـَْرَتِدْد منكم عن دينه  (1



 

 


 َوَمْن ي َشاقِّ الّرسول –ومن يشاقق الرسول  (2

 البحث:
الطائفة األوىل  اته يف األمثلة يفومتصّرف‘ َجدَّ ’اذا تأملنا األفعال 

احد.أفعاال مضاعفة من الثالثي لكون عينها والمها من جنس و  اجنده  
‘ َعزَّ ’و‘ دَّ جَ ’ونرجع إىل األمثلة ونتأمل أشكاهلا املختلفة فنأخذ 

ذا التشديد يف األمثلة األربعة يف الطائفة األوىل جندها مشّددا آخرها. وه
ان جّد َجَدَد وكذلك أصل عزَّ عَزَز فك يسّمى اإلدغام. وجند أن أصل

كة األوىل العني والالم من جنس واحد مع كون الثاين متحركا. فحذفت حر 
ديد وادغم وادخل يف الثاين، فصار جّد وعّز. وهلذا يسّمى هذا التش

 اإلدغام.
جانسان وإذا تأملنا األفعال من هذا القبيل )الذي اجتمع فيه مت

كون أبدا مع اين متحركا( جند أن هذه األفعال تومل تقع فاصل مع كون الث
لفعل الذي اإلدغام ومل يفك يف شيئ منها كما جند يف األمثلة ففهم أن ا

متحركا جيب  اجتمع فيه متجانسان ومل يقع بينهما فاصل مع كون الثاين
 فيه اإلدغام.

من ‘ ْأْشق ْقنَ ’، و‘َيْشب ْبَ ’و‘ وَعَزْزتَ ‘ َجَدْدنَ ’وإذا تأملنا األفعال 
نس واحد. الطائفة الثانية جتدها مضاعفة أيضا لكون عينها والمها من ج

با سوى وال جتد سب ؟ولكن مل جند فيه اإلدغام فما هو املانع من اإلدغام
روط اإلدغام أن الثاين ليس مبتحرك، فال ميكن اإلدغام، ملا عرفنا أن من ش

ا الالم ساكنا جندها فيه أن يكون الثاين متحركا. وإذا حبثنا املواضع اليت يقع
ة ونون النسوة ونا قد اتصل هبا ضمائر الرفع املتحركة وهي التآء املتحرك هأن

لها ساكنا الدالة على الفاعل. فإن هذه الضمائر تقتضي أن يكون ما قب
ل فعل من هذا وهو الثاين من املتجانسني، فال ميكن اإلدغام. وإذا تتبعنا ك



 

 


ذا اتصلت هبا ن األفعال املضاعفة اأامها. ففهم القبيل جندها وقد ف كَّ ادغ
 ضمائر الرفع املتحركة ميتنع ادغامها.

دا، إال واذا تتبعنا املضارع واألمر من املضاعف جندها مدغمة أب
الرابع من  املثالني يف‘ ا ْشق ْقنَ ’و‘ َيْشب ْبَ ’اذا اتصلت به نون النسوة كما يف 

.الثالثةالطائفة الثانية والثاين من الطائفة   
  يف الطائفة الثالثةيف املثالني‘ ي َشاقِ ’و‘ يـَْرَتدَّ ’أما اذا تأملنا الفعلني 

حاذيني: يرتدد جندمها مضاعفتني مع اإلدغام. ولكن إىل تأملنا الفعلني املت
ذين ويشاقق جتدمها عينهما ولكن قد فك ادغامه. ونرى كل واحد من ه

عل مضاعف واذا تتبعنا كل ف الفعلني مفردا مذكرا قد دخل عليه اجلازم.
 يدل على الواحد قد دخل عليه اجلازم أو كان آخره ساكنا جنده مع

أن  اإلدغام مرة وعدمه مرة أخرى كما سندرسه يف الدرس اآليت. فعلم
جيوز وقد دخل عليه اجلازم جيوز ادغامه و  ااملضاعف اذا كان مفردا واحد

 أيضا فك اإلدغام.
 القاعدة:

 حرف األول من املتجانسني يف الثاين  اإلدغام هو ادخال
 املتحرك بعد حذف حركة األول.

  اإلدغام واجب يف الفعل الذي اجتمع فيه متجانسان ومل
 يقع بينهما فاصل مع كون الثاين متحركا

  اإلدغام ممتنع يف املضاعف الذي اتصلت به ضمائر الرفع
 املتحركة.

 عليه  اإلدغام جائز يف املضاعف اذا كان مفردا وقد دخل
 اجلازم.



 

 


 



 

 


 الدرس الرابع والثالثون

 أحوال املضاعف

 عند اجلزم ويف األمر
 األمثلة:

فَّ / فـَْلَيْسَتِعفِّ ومن كان غنّيا فـَْلَيْستَـْعِفْف / فـَْلَيْسَتعِ   
رُّ / مل يـَغ رِّ فال يغر ْرَك تـََقلُّبـ ه ْم / مل يـَغ رَّ / ملَْ يـَغ    

 ال تـَْقص ْص رؤياك
يـََعضِّ / ملَْ يـَْعَضضْ  ملَْ يـََعضَّ / ملَْ   

 ملَْ يَِفرَّ / ملَْ يَِفرِّ / ملَْ يـَْفرِرْ 
ينهمن يرتّد منكم عن دينه / ومن يـَْرَتِدْد منكم عن د  

النَّْخَلة ِِبِذْعِ وهزِّي إلْيِك    
 َفش دُّوا الوثاق 
 رّدوها عليّ  
 فحيُّوا بأحسن منها أو ر دُّوها 
 فاْمن ْن أو أَْمِسكْ  

 البحث:
ْص يف الطائفة األوىل فعال: فْلَيْستَـْعِفْف، اَل يـَْغر ْر، اَل تـَْقص  تأمل األ

مة. فإن من األمثلة جتد أهنا أفعال مضاعفة وجند أيضا أهنا أفعال جمزو 
ا ال للنهي. ا سبقهممتقص ْص فإهنو األول سبقه الم األمر. وكذلك يـَْغر ْر 



 

 


فعال ه األونرى هذه األفعال غري مدغمة وجدير بالذكرهنا أن أصول هذ
( ويـَغ رُّ وتـَق صُّ وهلّم جرَّا. فإذا حب ثنا سبب فّك هي: استعّف )من َعفَّ

 اإلدغام هنا مل جند سوى دخول اجلوازم عليها.
ضاعفة املعال من األفا أيضا مأّما اذا تأملنا يرتّد ومت دُّ جند أهن

 يف ال اليتزومة لدخول اجلوازم عليها. ولكنها نراها مدغمة خبالف األفعاجمل
 الطائفة األوىل من األمثلة.

جلوازم م من هذا أن املضاعف جيوز ادغامه وفكه عند دخول اففه
.عليه  

ثة من األمثلة  وكذلك احلال يف األمر، فإّن األفعال يف الطائفة الثال
ا ضمَّ مكلها أفعال أمر من املضاعف مثال: اْضم ْم، واغض ْض، فإن ماضيه

.  وَغضَّ
من األمر قد  كلها أفعال مضاعفةفة الرابعة أما األفعال يف الطائف

ز أيضا اإلدغام وجيو  ها أن األمر من املضاعف جيوز فيهأدغمت ففهم من
 فكه.

، ملَْ يَـ  ، ملَْ يـَغ رِّ ، ملَْ يـَغ رُّ ْغر ْر جند أن هذه تأمل األفعال: مل يـَغ رَّ
فدخل يه يـَْغر ر  األفعال مضارع َغرَّ على وزن يفع ل مضموم العني. فاألصل ف

ين ساكن وقد اجلازم فكان األصل: مل يـَْغر ْر فاألول متحرك والثا‘ مل’عليه 
وهو  احركقدمنا أن شرط اإلدغام أن يكون احلرف الثاين من املتجانسني مت

مر كذلك وإن كان األ. هنا ساكن فال يدغم، فيقال مل يـَْغر ْر بفك اإلدغام
ذلك هو أن  . والسبب يففمن أين يأيت اإلدغام يف هذه األفعال املذكورة

يل اجلازم السكون هنا عارض لدخول اجلازم عليه، وليس بأصل فإنه اذا أ ز 
يدغم األول يف من هنا يكون الفعل يـَْغر ر  بالضم فإلعتداد هبذا السكون ف

ن هذه الثاين )خبالف السكون يف مددت  وحنوه فإنه أيضا عارض أل
لة على ذلك(.الضمائر كجزء من الكلمة وسكن ما قبلها دال  
كه اذا ففهم منه أن الواحد من املضاعف جيوز فيه اإلدغام وف

 دخل اجلازم عليه كما قدمنا. أما اذا عدنا إىل األفعال مرة أخرى جند



 

 


اإلدغام  بعضها متحركا باحلركات الثالث الفتح والكسر والضم عند
أن  ا حبثنا جنداذ ؟وبعضها متحركا بالفتح والكسر فحسب! فما هو السبب

مكسوره أو  ما ان يكون مفتوح العني يف املضارع أوإسببه هو أّن الفعل 
ازم فتح مضمومه. فإذا كان مفتوحه ومكسوره جيوز فيه عند دخول اجل

. فَـيَـَعضُّ  ، يـََعضُّ َتح ، فاألصل هو على وزن يـَفْ آخره وكسره مثل َعضَّ
ب  مكسور العني. فإذا رِ َضض  ومثل يَِفرُّ فاألصل فيه يـَْفرِر  على وزن َيضْ يـَعْ 

تح والكسر ورد الواحد من املضاعف على هذين الوزنني جيوز يف آخره الف
سر بالك عند دخول اجلازم عليه. أما الكسر فألن الساكن اذا ح رَِّك ح رِّكَ 

ن اجلّر خي. وألن اجلزم قد جعل عوضا عملا بني الكسر والسكون من التآ
م عند تـََعذُِّر جعل الكسر عوضا عن اجلز عند تعذُّر اجلّر يف األفعال. فكذا 

كسر يف مل السكون، واما الفتح فلكونه أّخّف وميكن أن يقال أيضا، أن ال
ذلك الضم يف مل ميدُّ يفّر وحنوه ملتابعة العني وكذلك الفتح يف مل يعضَّ )وك

 وهو أيضا ملتابعة العني فإن أصله مل ميد ْد بضّم العني(.
آخره  العني يف املضارع فيجوز يف أما اذا كان الفعل مضموم

فالفتح  احلركات الثالث عند دخول اجلازم مع اإلدغام. وجيوز أيضا فكه.
.رأيناني كما للخفة والكسر ألنه األصل يف حركة الساكن والضم إلتباع الع  

فيه أن يقال:  وهذا هو احلكم يف األمر مثل ِفرَّ من يَِفّر فإنه جيوز
، اِ  ، ِفرِّ ، ضُّ بالفتح. فومثل َعضَّ من َعضَّ يـَعَ  ْفرِْر.ِفرَّ ، َعضِّ يقال فيه َعضَّ

، ا ْمد ْد. ، م دِّ، م دُّ  ِاْعَضْض. وم دَّ من َمدَّ مَي دُّ يقال م دَّ
 القاعدة:

  اذا دخل اجلازم على املضاعف: فإذا كان الفعل مفتوح
العني أو مكسوره يف املضارع جيوز فيه فتح اآلخر وكسره 

 ز أيضا فك اإلدغام.مع اإلدغام وجيو 



 

 


  فإن كان الفعل مضموم العني يف املضارع فيجوز فيه
احلركات الثالث يف آخره مع اإلدغام وجيوز أيضا فك 

 اإلدغام.
 .وهكذا حكم األمر 

 التمرينات
 عني املضاعف من اجلمل اآلتية:

 لةخوهزِّي إليك ِبذع الن (1
 مضمضت باملآء العذب (2

 ظامل على يديهليوم يعّض ا (3

 الرجل من الغضب هامحّر وج (4

 وهم يف ريبهم يرتّددون (5

 وال راّد ملا قضيت (6

 مث رددناه أسفل سافلني (7

 يا أيها املّدثر (8

 اِثَّاَقلتم إىل األرض (9

 اسند األفعال اآلتية إىل واو اجلماعة:
1) (2 ردّ   (3 يـََعضُّ    يـََودُّ  
4) (5 ملَْ يـ َؤدِّ    ع دَّ  

 أسند األفعال اآلتية إىل التاء املتحركة:
1) (2 اََعدَّ   (3 ِاْرَتدَّ    ِاْهتَـزَّ  



 

 


4) (5 ِاْستَـَعدَّ    َمدَّ  
 الدال على الفاعل:‘ ان’أسند األفعال إىل 

1) (2 َشدَّ   (3 َعضَّ    َحيَّ  
4) (5 َبلَّ    َمنَّ  

 أسند األفعال اآلتية إىل نون النسوة:
1) (2 ا ِعدَّ   (3 َجدَّ    َعزَّ  
4) (5 اَل مَت دَّ    م دَّ  

 ر:أسند األفعال اآلتية إىل الضمائ
1) (2 َشدَّ   (3 قَـرَّ    مَي رُّ  
4) (5 يَِفرُّ   (6 ِجدَّ    ص بَّ  
7) (8 َمدَّ   (9 ملَْ يـَع دَّ    ِاْرَتدَّ  

 صّرف األفعال اآلتية:
 منوذج:

ا َيش دُّ  َشدَّ    فهو شاد   َشدًّ
 فهو َمْشد ودٌ  َشدًّ  ي َشدُّ  ش دَّ  

 لَِيش دَّ  ش دَّ  األمر منه
 اَل َيش دَّ  اَل َتش دَّ  والنهي

 َمدَّ  (3 فَـرَّ  (2 ضَّ عَ  (1
 ِاْشَتدَّ  (5 أَقَـرَّ  (4
 

 
 



 

 


 الدرس اخلامس والثالثون

 املعتل
 األمثلة

 فوقع احلق وبطل ما كانوا يعملون
 قال رّب إيّن وهن العظم ميّن 

 ما زاغ البصر وما طغى

 البحث
صلية شيئ يف املثال األول، ليس يف حروفه األ‘ بطل’أنظر فعل 

قد ذا النوع من األفعال يسمى الصحيح. و من حروف العلة )أوي(. وه
 درسنا أحكامه وكيفية تصريفه يف الدروس السابقة.

ن كل أّما إذا نظرنا إىل األفعال: وقع، قال، وهن، زاغ، طغى جند أ
العلة مثل  ه من حروفؤ واحد منها فيه شيئ من حروف العلة، فبعضها فا

عضها المه وزاغ، وبوقع، و وهن، وبعضها عينه من حروف العّلة مثل قال، 
‘.لاملعت’من حروف العلة مثل طغى. وهذا النوع من األفعال يسمى   

ه من ؤ افعلى هذا، ميكن ان نقسم الفعل إىل أقسام: فما كان ف
مى: ، وما كان عينه من حروف العلة يس‘املثال’حروف العلة يسمى: 

ون وقد يك‘. الناقص’، وما كان المه من حروف العلة يسمى: ‘األجوف’
ثل لوى ، م‘اللفيف املقرون’عينه والمه من حروف العلة، فهذا يسمى 

يف اللف’ه والمه من حروف العلة، فهذا يسمى ؤ وعوى، وقد يكون فا
، مثل ويل، وقى. فاجملموع مخسة أقسام.‘املفروق  



 

 


 القاعدة
  ّالفعل نوعان: صحيح و معتل 
  الصحيح: هو الفعل الذي ليس يف حروفه األصلية شيئ

 لعلة )أوي(.من حروف ا
  املعتّل : هو الفعل الذي كان يف حروفه األصلية شيئ من

 حروف العلة
 :املعتّل على مخسة أقسام 
 ه من حروف العلة.ؤ املثال: هو الفعل الذي كان فا 
 األجوف: هو الفعل الذي كان عينه من حروف العلة 

 الناقص: هو الفعل الذي كان المه من حروف العلة 

 فعل الذي كان عينه والمه من اللفيف املقرون: هو ال
 حروف العلة.

 ه والمه من ؤ اللفيف املفروق: هو الفعل الذي كان فا
 حروف العلة.

 تمريناتال

ان السبب من الفقرة يميز األفعال املعتلة من األفعال الصحيحة مع ب
 اآلتية:

كالت كان إياس بن معاوية قاضيا زكّيا، فصل كثريا من املش
: يا جائه رجل يشكو أحد التجار فقال يوم، تبأسلوب بسيط، وذا



 

 


، فلما سيدي، لقد استودعت هذا الرجل ماال كثريا وخرجت يف رحلة يل
  القاضي: وأين سألعدت أنكر أنه أخذ هذا املال. فانظر ماذا ترى؟ 

صحراء: كنتما عندما أعطيته املال؟ أجاب الشاكي: كنا عند شجرة يف ال
دي! الرجل؟ أجاب: ال يا سي قال القاضي للتاجر: هل صحيح ما يقول

 ما أخذت منه ماال، وال رأيت هذه الشجرة يف حيايت. قال القاضي
فإما قا، للشاكي: اذهب إىل هذه الشجرة، فلعّل اهلل يوّضح لك هناك ح

ما أنك واريت مالك عند الشجرة ونسيت.إأنك ال تقول احلقيقة و   
 عني األفعال اآلتية يف أي نوع من املعتل:

 ( وعى3 اشرتى (2 ( جىن1

 ( رويَ 6 ( رِضي5 ( نوى4

 ( وعظ9 ( دان8 ( مينّ 7

 ( صام10
 

 
 

 
 الدرس السادس والثالثون

 املثال
 األمثلة:

ْؤِمَناِت َجنَّاتٍ َوَعَد اهلل اْلم ْؤِمِننَي َواْلم    
 َوِجَلْت قـ ل وبـ ه م



 

 


 الشَّْيطَان  يَِعد ك م  اْلَفْقرَ 
 ملَْ يَِلْد وملَْ ي وَلدْ 

َد َله  َنِصريافـََلن جتَِ   
ه مْ ه ْم يف األْمَواِل َواأَلْواَلِد وِعدْ َوَشارِكْ   

زْ إذا َوَعدت ِعَدًة فََأجنِْ   

الذين آمن وا أَفـََلْم يـَْيَئسِ   
 قَال وا الَ َتوَجلْ 
َهاَت ِلَما ت وَعد ون َهاَت َهيـْ  َهيـْ

 البحث
حروف  ه منؤ قد درسنا يف الدرس السابق أن الفعل الذي كان فا

د أن كثريا منها فإذا حبثنا األفعال يف هذه األمثلة جن‘. املثال’ى العلة يسم
نها، فإن من هذا النوع، مثال: وعد، يئس، َوَلَد، َوَجَد، َوِجَل وما تصرف م

ه واو، وبعضها ياء.ؤ بعضها فا  
ة، فال جند فإذا أخذنا فعال منها وأسندناه إىل ضمائر الرفع البارز 

َت، و رَِكْبَ و َعدْ ثال، مثال: َكَتْبَت و وَ امل فرقا بني الفعل الصحيح وبني
يف كثري من أحكامه،  الصحيح ه  ابِ شَ َوِجْلَن. فنستنبط منه أن املثال مياثل وي  

 فلذا مسي مثاال.
كاّل فإن  ا. ولكن إذا رجعنا إىل مضارع كثري منها جند احلكم خمتلف

َوَلَد، َوَجَد، على  َعَد،: وَ همن افعال: يَِعد ، يَِلد ، جيَِد  يف األمثلة كان ماضي
من  –وهو الواو يف كلها  –الرتتيب. فنجد كال منها حمذوف الفاء 

 املضارع، مع كون عينه مكسورا.
كانا مضارعني   فإنأّما اذا نظرنا إىل الفعلني: يـَْيَئس، َواَل تـَْوَجْل، 

 األول وهو الَياء يف –ل: يَِئَس و َوِجَل من املثال لكن مل حيذف الفاء 
ال حيذف منهما. فما هو السبب؟ السبب هو أن املث –لواو يف الثاين وا



 

 


ا يف األمثلة. ه يف املضارع اذا كان واويّا مع كونه مكسور العني، كما رأينؤ فا
  حيذف.فإذا مل يكن الفعل واويّا، أو مل يكن مضارعه مكسور العني فال

( أن 1فظهر لنا من ذلك، أن حلذف الفاء من املضارع شرطان: 
( أن يكون مكسور العني يف املضارع.2يكون الفعل واويًّا   

سادس وِعَدًة وإذا رجعنا إىل األمثلة ونظرنا إىل: وِعْدهم يف املثال ال
مر احلاضر يف السابع جندمها حمذويف الفاء أيضا، وذلك أن األول صيغة أ

وقد  اه هناك.منه يف املضارع كما بيّـنّ  –الواو  –َوَعَد. وقد حذفنا الفاء لِ 
يف احلذف. بعه فتتدرسنا قبل، أن أمر احلاضر امنا يبين من صيغة املضارع. 

 وهكذا احلال يف النهي أيضا.
صله ، فان أ‘ِفْعَلة’فانه مصدر لَوَعَد، على وزن ‘ ِعَدة’وأّما 

، فحذف الفاء فهذا هو املوضع الثاين الذي حيذف فيه فاء املثال‘. ِوْعَدة’
ين يف آخره ل حركته إىل ما بعده، وأيت بالتنو من أوله بعد نق –الواو  –

احملذوفة. الواوعوًضا عن   
هول يف املثال العاشر. وهو صورة جم‘ ت وَعد ون’مث أنظر إىل 

لمنا أنه هنا؟ وذلك، انا ع الواوه. فِلَم اعيدت ؤ الذي حذف فا‘ يَِعد ونَ ’
د ارع. وقأن يكون مكسور العني يف املض –الواو  –يشرتط حلذف الفاء 

، فاعيدت أزيلت كسرة العني هنا لبنائه على اجملهول، فعدم هذا الشرط
احملذوفة. –الفاء  –الواو   

 القاعدة
  حيذف فاء املثال يف املضارع بشرط أن يكون الفعل واويّا

 مع كون مضارعه مكسور العني.
  وكذلك حيذف يف األمر والنهي واملصدر الذي ورد على

 .وزن ِفْعَلة



 

 


  العني يف املضارع أعيدت الفاء احملذوفة.إذا أزيلت كسرة 

 التمرينات

 يف العبارات اآلتية:‘ املثال’عني 
 إذا ذكر اهلل وجلت قلوهبم (1
 املؤمن ال ييئس من رمحة اهلل (2

 عمل لدنياك كأنك تعيش أبداا (3

 ذا جاد املرأ سادإ (4

 عمربن اخلطاب هو الذي وضع التاريخ اهلجري (5

 مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد (6

 إذا وعد أخلف (7

 الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء (8

 ولقد يّسرنا القرآن للذكر (9

 ضع كّل شيئ يف موضعه (10

 أكتب املضارع لألفعال اآلتية مث صرفها:
 ( يسر3 ( وجل2 ( وعظ1

 ( يَِقظَ 5 ( وج ه4
 لألفعال اآلتية مث صرفه:‘ املاضي’أكتب 
 ( يـَْوَزر  3 ( يَزِر  2 ( جيَِد  1

 يـَْيم ن   (5 ( يـَْوز ن  4



 

 


 اجعل األفعال اآلتية جمهولة:
َقن  3 ( يـَْيِسر2 ( يَِعظ  1  ( يـَيـْ

 ( يـَْيم ن  5 ( َيِهص  4
 اجعل األفعال اآلتية معروفة:

 ( ي وَسر  3 ( ي وَعد  2 ( ي وجلَ 1

 ( ي وثَق  5 ( ي وَصل4
 :إىل الضمائر األفعال اآلتية أسند

 ( أَْيَسرَ 3 ( يَِقنَ 2 ( َوَثبَ 1

َقظَ ( اِ 5 ( تـَيَـقَّنَ 4  ْستَـيـْ
َعل’ِابمِن   وتـََفعََّل من األفعال اآلتية:‘ استفعل’و‘ َأفـم

 ( وهب3 ( وج هَ 2 ( يسر1

 ( َودَع5 ظَ قَ ( يَـ 4
 وصّرف: اآلتيةمن األفعال ‘ لَ عَ تَـ فـم اِ ’أكتب وزن 

 ( وسم3 ( وهم2 ( وعظ1

 قظي( 5 ( وسق4
 صّرف األفعال اآلتية:

 منوذج:
 فهو واِعدٌ  ِعَدةً  يَِعد   َوَعدَ  
 فهو َمْوع وَدة ِعَدةً  ي وَعد   ِعدَ و   

 لَِيِعدْ  ِعدْ  األمر منه:
 ال يَِعدْ  ال َتِعدْ  والنهي:



 

 


 وزن (3 يسر (2 وعظَ  (1
 َوِجلَ  (5 َوَجبَ  (4
 

 
 



 

 


 الدرس السابع والثالثون

 األجوف
 أحكام املاضي من األجوف

 األمثلة:
 ربك للملئكة اسجدوا الَ وإْذ قَ  (1
 .أمَِّي اهلنيو للناس اختذوين  أأنت قـ ْلتَ  (2

 ذام فصّدقوها.ج تْ الَ إذا قَ  (3

 وا مسعنا وأطعنا.ال  قَ  (4

 ا يا ناركوين بردا وسالما على إبراهيمنَ لْ قـ   (5

 التاجر القلم بثالث روبيات اعَ بَ  (6

 القلم بروبيتني ت  عْ بِ  (7

 نَ فْ الطفل الكلب ولكن البنات ما خِ  افَ خَ  (8

 البحث:
ا أفعال أنظر إىل األفعال: قال وباع وخاف يف األمثلة جتد أهن

ت ماضية من األجوف ألن عينها حرف عّلة وهو األلف. ولكن إذا قارن
وبعضها  لعنيف ابني هذه األفعال وبني سائر متصرفاهتا جتد بعضها حمذو 

 مثبوتا. مثال:



 

 


 َقال وا –َقاَلْت  –قـ ْلَنا  –قـ ْلَت  –قال 
 ِخْفنَ  –َخاَف 

 ِبْعت   –بَاَع 
 فما السبب يف ذلك؟

سادس و يف ال‘ عا ب’يف املثال األول و‘ قال’لت وذلك أنه إذا تأم
ع املتحركة.من ضمائر الرف شيئيف الثامن جتدها ومل يتصل هبا ‘ خاف’  

ا وقد اتصلت يف الثالث جتدمه‘ قالت’، وابعِ يف الرّ ‘ قالوا’ولكن 
 هبما واو اجلماعة وتاء التأنيث الساكنة.

مل  الذي –فإذا تأملنا كل فعل ماض من األجوف من هذا النوع 
ذف مل حي هيتصل به شيئ من الضمائر أو اتصل به ضمائر ساكنة. جتد

 منه العني.
يف ‘ ِبْعتَ ’امس، ويف اخل‘ يف املثال الثاين ،قلنا‘ قـ ْلتَ ’مث أنظر إىل 

 –لرفع املتحركة يف الثامن، جتدها قد اتصلت هبا ضمائر ا‘ ِخْفنَ ’السابع، و
 الرابع، الدالة على الفاعل يف‘ نا’وهي تاء اخلطاب يف األول والثالث، و

ذا جتد كل . وترى هذه األفعال حمذوف العني. وهكالثامنونون النسوة يف 
ذوف العني.فعل من هذا النوع الذي اتصلت به ضمائر الرفع املتحركة حم  

رى، جند أخمرّة ونرجع إىل األفعال: قلت  وقلنا وبعت  وِخْفَن 
كما يف ِبْعت   ْلَنا، وبعضها مكسورا،بعضها مضموم الفاء كما يف قـ ْلت  وقـ  

صول العني وِخْفَن. وإمنا نستطيع ان ندرك سبب هذا اإلختالف اذا تأملنا أ
ية بل هي منقلبة يف هذه األفعال. فإن هذه األلفات يف الفعل ليست بأصل

‘ باع’ وَخِوَف، وأصل‘ قَـَولَ ‘ ’خاف’و‘ قال’عن الواو أو الياء. فإن أصل 
ه َنَصَر )بفتح وزن‘ قال’هنا أوزان الفعل أيضا. فأما  ىأن يراعوال بد ‘. بـََيعَ ’

لى هذا الوزن العني يف املاضي وضمها يف املضارع( فإذا تأملنا كل فعل ع
حرك.جنده مضموم الفاء وحمذوف العني عند اتصاله بضمري رفع مت  



 

 


. فإن فعل من الواو على هذا الوزن ين –مثل صام  قل إىل ص ْمت 
 ت  مْ و  نقل إىل صَ اله هبذه الضمائر. فأصل ص ْمت  َصَوْمت  ففَـع ل عند اتص
قلها على الواو تاء املتحركة ونقلت ضمة الواو إىل الفاء لثالعند اتصاله ب

الواو  –ول فحذف األ –الواو وامليم  –قي ساكنان تفصارت: ص ْوْمت  فال
– . فصارت ص ْمت   

 فاألصل هكذا:
ص ْمت   – ص وْمت   –َصو ْمت   –َصَوْمت   –صام   

موم الفاء وإذا تتبعنا كل فعل من الواوي على هذا الوزن جنده مض
متحرك. فعٍ بعد حذف العني منه عند اتصاله بضمري ر   

‘ حَ َفِر ’وإن كان من الواوي، ولكن وزنه ‘ نام’و‘ خاف’فأما حنو: 
نقله إىل  مكسور العني يف املاضي وفتحها يف املضارع. فال حاجة إىل

ه مكسورا بعد ت على فِعل مكسور العني، فيكون التاء من، فيثب‘َفِعلَ ’
 حذف العني عند اتصاله هبذه الضمائر.

. فأصل خاف َخوف. مث اتصل به ت –مثال خاف  آء ِخْفت 
، ونقلت كسرة الواو إىل   املتكلم من ضمائر الرفع املتحركة. فصارت َخوِْفت 

 –الواو والفاء  – الفاء لثقلها على الواو فصارت: ِخوْفت  فالتقي ساكنان
. –الواو  –فحذف األول  فصارت ِخْفت   

جنده  – حَ ِر فَ  –فإذا تتبعنا كل فعل من الواوي على هذا الوزن 
 مكسور الفاء بعد حذف العني عند اتصاله هبذه الضمائر.

توح العني يف أما إذا كان الفعل يائيا مثل باع وسار فينقل فَـَعَل مف
ون الفاء منه اتصاله هبذه الضمائر. فيكاملاضي إىل فِعل مكسوره، عند 

بـََيَع، واتصل  مكسورا بعد حذف العني، مثال: ِبْعت  من باع. فإن أصل باعَ 
ور العني، ونقلت  مكسبَِيْعت  به تاء املتكلم فصارت بـَيَـْعت  مث نقل إىل 

 –ى ساكنان كسرة الياء إىل الفاء كما ذكرنا قبل، فصارت بِيْعت  فالتق
. فنجد ا –الياء  –فحذف األول  –الياء والعني  ألصل فصارت ِبْعت 

 هكذا.



 

 


ِبْعت   –بِيْعت   –بَِيْعت   –باع: بـَيَـْعت    
د حذف وإذا تتبعنا كل فعل من اليائي جنده مكسور الفاء بع

 العني عند اتصاله هبذه الضمائر.
 القاعدة
  الفعل املاضي من األجوف يثبت عينه إذا مل يتصل به

فع ر املتحركة أو اتصل به ضمري  شيئ من ضمائر الرفع
 ساكن.

  وحيذف العني إذا اتصل به شيئ من ضمائر الرفع
 املتحركة.

 إذا كان واويا  د اتصاله بضمري رفع متحركويضم الفاء عن
 على وزن َنَصَر.

 إذا كان لفاء عند اتصاله بضمري رفع متحركويكسر ا ،
 على وزن َفرَِح، أو كان الفعل يائيا مطلقا.

 تمريناتال

 من األفعال اآلتية:‘ األجوف’عنّي 
 ( نَامَ 4 ( َرِضيَ 3 ( قامَ 2 ( جاء1

 ( َعِقلَ 8 َسَكنَ  (7 ( بَاتَ 6 ( َشاَهدَ 5

 ( َخافَ 10 ( َقادَ 9



 

 


 املتحركة:‘ تاءال’أسند األفعال اآلتية إىل 
 ( نامَ 3 ( دام2 ( رام1

 ( سار5 ( بان4
 الساكنة:‘ تاءال’أسند األفعال اآلتية إىل 

 ( دار3 هام( 2 ( جال1

 ( صال5 ( طار4
 أسند األفعال اآلتية إىل الضمائر

 ( مال3 ( خاف2 ( جار1

 ( كاد5 ( زال4
 

 
 

 الدرس الثامن والثالثون

 أحكام املاضي اجملهول
 من األجوف

 األمثلة
 ِقيَل ادخل اجلنة
 وِغيَض املاء

 البحث



 

 


ال تأمل الفعلني: قيل وغيض، ومها ماضيان جمهوالن من ق
بل، درسنا ق ألجوف، واألول منهما واوي والثاين يائي. وقدوغاض، من ا

خر، ولكن ماذا للمفعول بضم فائه وكسر ما قبل اآل يبىنأن الفعل املاضي 
األصل: ق ِوَل  نرى هنا؟ الفاء هنا مكسورة والعني ساكنة، فلنرد الفعلني إىل

ِقْوَل ا فيصريان: وغ ِيَض، فنقلت كسرة العني إىل ما قبلها بعد حذف حركته
أن: ِقيَل  انري وِغْيَض، مث قلبت الواو ياء، لسكوهنا وكسر ما قبلها، فيص

 وِغيض.
نيته وهكذا جتد كل فعل ماٍض من األجوف، مكسور الفاء، اذا ب

 للمفعول سواء كان الفعل واويًّا أو يائيًّا.
 القاعدة
  ه إذا بنيته للمفعول، فاؤ الفعل املاضي من األجوف يكسر

 واويًّا أو يائِيًّا. سواء كان الفعل



 

 


 التمرينات

 اجعل األفعال اآلتية جمهولة:
 َصامَ  (3 َخانَ  (2 صانَ  (1
 َغاضَ  (5 َحالَ  (4

 اجعل األفعال اآلتية معروفة:
 ميَ رِ  (3 لِيمَ  (2 بيع (1
 ِعيلَ  (5 ِقيدَ  (4

 أسند األفعال اآلتية إىل اتء املتكلم:
 أ زِيلَ  (3 ِخيفَ  (2 ِخنيَ  (1
 أ ْست ِجيبَ  (5 أ ِجيبَ  (3

 أسند األفعال إىل الضمائر:
 ِصيدَ  (3 است ِقيم (2 أ رِيدَ  (1
 ِغيضَ  (5 أ ْخِتريَ  (4
 

 
 



 

 


 الدرس التاسع والثالثون

 أحكام املضارع يف األجوف
 األمثلة
 الناس يقوميوم  (1
 يقومانفآخران  (2

 إال كما يقومونال  (3

 لرهبم يبيتونوالذين  (4

 كيدا  يكيدونأهنم  (5

 أبدا يشتعاعمل لدنياك كأنك  (6

 غدا متوتواعمل آلخرتك كأنك  (7

 برتبية أوالدهن ْمنَ يـَق  النساء الصاحلات  (8

 يف ظالل القرآن يَِعْشنَ املهّذبات  (9

 اإِلْمِتحان نَ ال خَيَفْ الطالبات الذكيات  (10

 البحث:
قة جند أن كال إذا تأملنا األفعال اليت حتتها خط يف األمثلة الساب

ات رع قام ويبيت مضارع بمضا‘ يقوم’منها مضارع من األجوف. فإن 
وخياف )خَيَْفَن( مضارع خاف. عاشوتعيش مضارع   



 

 


إن وإذا تأملنا ميزان كل واحد منها جند أن قام من باب نصر. ف
 –ىل ما قبلها قام أصله قوم فمضارعه يـَْقو م  يف األصل فنقلت ضمة الواو إ

لتحركها وسكون ما قبلها فصار يـَق وم . –وهو القاف   
ِيت  كضرَب زانه ضرب، فإنه يف األصل بـََيَت يـَبْ وكذلك بات مي

حركة الفاء يف  َيْضِرب  فنقلت حركة الياء إىل ما قبلها لثقلها بعد حذف
حركة الياء يف  املاضي وقلبت الياء ألفا لسكوهنا وانفتاح ما قبلها، ونقلت
ار يبيت  )يـَْبِيت  املضارع أيضا إىل ما قبله لثقلها عليه وسكون ما قبله فص

(. وكذلك احلال يف عاش يَِعيش. – يَِبيت   
، أما خياف )خَيَْفَن( فإنه من باب فرح ألن أصله: َخِوفَ   خَيَْوف 

 قلب الواو ألفا فنقلت حركة الواو ملا قبله لثقلها عليه وسكون ما قبله مث
(. –خَيَْوف   –لسكونه وانفتاح ما قبله فصار خياف )خَيَْوف  خَيَاف   

هذه  عال يف األمثلة مرة أخرى فنرى أنولنرجع إىل هذه األف
قل احلركة األفعال من األول إىل السابع من األمثلة ليس فيه تغري إال ن

 وقلب احلرف ومل حيذف منه شيئ.
ذلك فإن أصلها ْمَن، َويَِعْشَن َوخَيَْفَن، ليست كولكن األفعال: يـَق  

ن الواو يف األول إليـَْقو ْمَن ويـَْعِيْشَن وخَيَْوْفَن، ففيها حذف احلرف أيضا 
ال قد والثالث حمذوفة، كما أن الياء حمذوفة من يعشن. فإن هذه األفع

عينه إذا  اتصلت هبا نون النسوة، فعلمنا أن املضارع من األجوف حيذف
به نون  اتصل به نون النسوة، والسبب يف ذلك أن يـَق وم ، اذا اتصلت

 فيحذف الساكن يـَق وْمنَ  النسوة فيلتقي الساكنان ومها العني ولالم فيصري:
لك سائر ويقاس على ذ‘ ْمنَ يـَق  ’فيصري  –هنا الواو  –العني  األول وهو

 األفعال.
 فنرى التغريات هكذا:

يـَق ْمنَ  –يـَق وْمَن  –يـَق وم   –يـَْقو م    
يَِعْشنَ  –يَِعيْشَن  –يَِعيش   –ش  يِ عْ يَـ   

خَيَْفنَ  –خَيَاْفَن  –خَيَاف   –خَيَْوف   –خَيَْوف    



 

 


 القاعدة:
  الفعل املضارع من األجوف تنقل حركة العني منها إىل

الفاء ويبدل العني حبسب حركة ما قبله. وحيذف العني إذا 
 اتصلت به نون النسوة.

 التمرينات

 أكتب املضارع لألفعال اآلتية:
 َماَلتْ  (3 ِخْفنَ  (2 قالوا (1
َا (4 َنا (5 زرمت   اختَـْرت نَّ  (6 ِاْستجبـْ
 ِغْبتِ  (9 ج ْعَنا (8 اِنْـَقدتُّ  (7

 ِاْغَتابَ  (10
 أسند األفعال اآلتية إىل نون النسوة:

 َيْسَتِدمي   (3 ي ِشري   (2 يكون (1
 يـَْنَباص   (5 حَيَْتال   (4

 أسند األفعال اآلتية إىل واو اجلماعة:
 يَِعيش   (3 يـَع ود   (2 جيور   (1
 َيْسَتِجري   (5 يـََنام   (4

 خاطبة:أسند األفعال اآلتية إىل ايء امل
 َيْسِتِشري   (3 يـَْعَتاد (2 ي ِفيد   (1
 يَنام   (5 يـَل وم   (4



 

 


 :اإلثننيأسند األفعال اآلتية إىل ألف 
 يـَز ور   (3 تـَْنقاد   (2 جَي وع   (1
 َيْسَتِغيث   (5 َيِضيق   (4

 أسند األفعال اآلتية إىل الضمائر:
 يـَْنَجاز   (3 حَيَْتال   (2 َيْسَتِفيد   (1
 ل  يـََنا (5 يَِعيب   (4

 فعال اآلتية ماضيا:األاجعل كل فعل من 
 َتص وِمنيَ  (3 َيْسَتِطيع ونَ  (2 يـَق ْمنَ  (1
 مَت وت ونَ  (6 اْخَتار   (5 تـَْعَتاِدينَ  (4
 يـََنام ونَ  (9 خَيَاف   (8 يَِبيع   (7

 جَي وَدانِ  (10
 

 



 

 


 الدرس األربعون

 أحكام املضارع املبين 

 للمجهول من األجوف
 األمثلة:

 إال ما قد قيل للرسل ما يقال لك
 الطعام يباع يف املطعم

 البحث
‘ الَ قَ ’جتد أنه مضارع مبين للمجهول من ‘ يـ َقال’انظر إىل: 

إىل ما  –الواو  –ني فاألصل فيه يـ ْقَول على وزن يـ ْفَعل ، فنقلت فتحة الع
فقلب الواو  –ْول ساكنا فصار: يـ قَ  اقبله لثقلها عليه وكون ما قبله صحيح

.ألفا لسكوهن ا وانفتاح ما قبله. فصار: يـ َقال   
يـ َقال   –يـ َقْول   –يقول: يـ ْقَول    

واويا أو يائيا. حركة العني منه إىل ما قبله مع قلب العني ألفا سواء كان الفعل ل  قَ نْـ وهكذا كل فعل مضارع من األجوف الذي بىن للمجهول، تـ    
 القاعدة
  َقل  املضارع املبين للمجهول من األجوف ة العني حرك تـ نـْ

منه إىل ما قبله مع قلب العني ألفا. سواء كان الفعل واويا 
 أو يائيا.



 

 


 تمريناتال

 من املعروفة يف األفعال اآلتية: ةميز األفعال اجملهول
 ي َصاب   (3 خَيَاف   (2 يـ َقال   (1
 يـََنام   (5 ي باع (4

 اجعل األفعال اآلتية مبنية للمجهول:
 َيص ون   (4 ِذيب  ي   (3 يـَْبَتاع (2 َيْسَتِقيم   (1

يب   (6 يزيد (5  يَذ وق (8 يَِغيث   (7 جيِ 

 َيص وغ   (10   مَيِيح   (9
 اجعل األفعال اآلتية مبنية للفاعل:

اط (1  ي َصام   (4 ي َدان (3 يـ َعار   (2 خي 

َاط   (8 يـ ْعَتاد   (7 ي اَلم   (6 ي ْستَـَفاد   (5  مي 

 يـ َنان   (10 يـ َهان   (9
 ن النسوة:أسند األفعال اآلتية إىل نو 

 جي َاب   (3 خي َْتار   (2 ي َكال (1
 ي َذاب   (5 يـ َنال   (4

 اسند األفعال اآلتية إىل ايء املخاطبة:
 يـ َبان   (3 يـ َباص   (2 ي اَلم   (1
 ق  يـ َتا (5 يـ َتاخ   (4

 أسند األفعال اآلتة إىل الضمائر:
 ي َكال   (3 يـ َقال   (2 يـ َقام   (1



 

 


 يـ َعاد   (5 يـ زَان (4
 

 
 



 

 


 احلادي واألربعونالدرس 

 أحكام املضارع اجملزوم من األجوف
 األمثلة

 ال تـَق ْم فيه أبًدا
 ال تـَق ول وا راعنا

 يتهؤ صوموا لر 
 البحث

عليه ال  وقد دخلت‘ مقا’جتد أنه مضارع ‘ ال تـَق مْ ’تأمل الفعل: 
جزمت ‘ ال’، فلما دخلت عليه ‘الناهية، اجلازمة، وهو يف األصل ،تـَْقو م  

ال ’له فصار إىل ما قب –الواو  –ال تـَْقو ْم نقلت ضمة العني  الفعل فصار:
فصار:  – العني –فحذف األول  –العني والالم  –فالتقي ساكنان ‘ تـَق ومْ 

فنجد األصل هكذا:‘. تـَق مْ  الَ ’  
ال تـَق مْ  –ال تـَق وْم  –تـَق وم   –تـَق وم : تـَْقو م    

جلازم ا وكذلك جتد كل فعل مضارع من األجوف الذي دخل عليه
ل: مل تَِبْع ومل لتقاء الساكنني، مثالحيذف منه العني ان كان ما بعده ساكنا 

 خَتَْف.
لت به وهو أيضا مضارع قال الذي اتص‘ ال تـَق ول وا’وأما الفعل: 

ا بعده واو اجلماعة ودخل عليه اجلازم ولكن مل حيذف منه العني لكون م
 متحركا، مثال: ال ختافا، وال تبيعي.



 

 


ذف املضارع من األجوف الذي دخل عليه اجلازم ال حي فعلم أن
 منه العني إذا كان ما بعده متحركا.

وم وا ص  ’وجيري هذا احلكم يف األمر والنهي أيضا كما نرى يف 
فان األمر من َتص وم ون: ص وم وا.‘ يتهؤ لر   

 القاعدة:
  إذا دخل اجلازم على املضارع من األجوف حيذف عينه

 ا.إذا كان ما بعده ساكن
  ويثبت العني إذا كان ما بعده متحركا. وهذا احلكم جار

 يف األمر والنهي أيضا.
 تمريناتال

 على األفعال اآلتية:‘ ل’ادخل 
 تـََنام   (4 تَِبيِعنيَ  (3 يـَق ْلنَ  (2 يـَف وت   (1

يب   (8 ي َساَقان (7 اَْعَتاد   (6 ي ْستَـَفادَ  (5  جيِ 

 يَزِيد   (10 َيْسَتِشْرنَ  (9
 ن األفعال اآلتية:أكتب األمر م

 تـَر وح ونَ  (3 َتص وِمنيَ  (2 تـَر وم   (1
 َتِقْفنَ  (5 ت ِعيَدانِ  (4

 أدخل الم األمر على األفعال اآلتية:
 ينامون (3 يَِبيَتان (2 جَي ول (1
 َتْكِنس   (5 َيْسَتِقْمنَ  (4



 

 


 أسند األفعال اآلتية إىل الضمائر:
 لَِيْسَتِقمْ  (3 ال تـََنلْ  (2 زِدْ  (1
 ملَْ يـ َقلْ  (5 ص نْ  يَ مل (4
 

 
 



 

 


 الدرس الثاين واألربعون

 دخول نون التوكيد على األجوف
 األمثلة

 يف مّلتنا نَّ ع ود  تَـ أو لَ 
 ين فاعل ذلك غداإّن لشيئ ولَ ق  وال تَـ 

 ّن أصنامكميدَ كِ تاهلل ألَ 
 يا نساء ال خَتَْفَنانِّ 

 البحث
ْفَنانِّ، كلها من ، اَل ختََ ، أَلِكيَدنَّ ‘ال تـَق وَلنَّ ’و‘ لَتَـع ود نَّ ’األفعال: 

يها شيئا من نون الثقيلة للتوكيد. فهل ترى فالاألجوف وقد دخل عليها 
نون الخلت عليه فإن: لَتَـع ود نَّ أصله تـَع ود ون، ود‘ نعم’التغريات؟ اجلواب 

فيه  ى، فالتقنَّ نون اإلعراب فصار: لَتَـع ود و  الثقيلة مع الم اإلبتداء فحذف
 فحذف واو اجلماعة فصار: –نون املدغمة الماعة و واو اجل –ساكنان 

 لَتَـع ود نَّ.
نَّ لَتَـع ود   –لَتَـع ود ونَّ  –لَتَـع ود وَننَّ  –تـَع ود وَن   

ناهية فق لبْت أما ال تـَق وَلنَّ أصله تـَق ول  ودخل عليه النون مع ال ال
 ضمة الالم بالفتحة فصار: ال تـَق وَلنَّ 

اَل تـَق وَلنَّ  –تـَق ول    
‘ألكيدنَّ ’احلال يف  وكذلك  



 

 


ه نون النسوة ودخل فأصله ال خَتَْفَن، وقد اتصل ب نِّ ال خَتَْفَنا’وأّما 
ونات نون النسوة عليه النون مع ال للنهي فصار: ال خَتَْفَننَّ فاجتمعت الن

حيذف النون  ونونان للتأكيد وهو مكروه عند علماء التصريف فينبغي أن
 ال جيوز أن حيذف هذا النون ألنهولكن  –وهو نون النسوة  –األول 

نون اللنون و ضمري جلمع اإلناث والضمري ال حيذف. فأيت بألف بني هذا ا
  خَتَْفَنانِّ.نون الثقيلة فصار: الالالثقيلة فارقا بني النونات مع كسر 

اَل خَتَْفَنانِّ  –ال خَتَْفَننَّ  –خَتَْفَن   
ا دخل على د إذنون الثقيلة للتوكيالفظهر لنا من هذا البحث أن 

 األجوف تقلب ضمة الالم فتحة إذا مل يتصل بالفعل شيئ.
ل به أما إذا اتصل به واو اجلماعة فيحذف الواو مع نونه، أو اتص

قط،  وأما نون النسوة فال حيذفيآء املخاطبة فيحذف الياء مع النون، 
لثقيلة.نون االت مع كسر نون الثقيلة فارقا بني النوناالبألف بينه وبني  ىتؤ في  

كسر   وإذا اتصل به ألف اإلثنني فيحذف نونه دون األلف مع
نون الثقيلة.ال  

 القاعدة
  ري عليه جتنون الثقيلة الان األجوف إذا دخل عليه

 األحكام اآلتية:
 تقلب ضمة الالم فتحة، إذا مل يتصل به شيئ.

 حيذف واو اجلماعة ويآء املخاطبة مع نوهنما
نون التوكيد فارقا بني ويؤيت بألف بني نون النسوة و 

 النونات
 حيذف نون املثين دون ألفه

 تمريناتال



 

 


 أدخل النون الثقيلة على األفعال اآلتية:
 يـَق ْمنَ  (3 جيَِيئان (2 يـَق ول ون (1
يِبنيَ  (4  زِدْ  (6 اَل تـَل وم وا (5 جتِ 
 اَل خَتَايِف  (9 َخفْ  (8 ك نْ  (7

 ق ْمنَ  (10
 يلة:جّرد األفعال اآلتية من النون الثق

 َخاف نَّ  (3 اَل تَِبْعَنانِّ  (2 ق وَمنَّ  (1
 اَل خَتَاَفنَّ  (6 لَِيص وَمانِّ  (5 ز ورِنَّ  (4
 بِيَعانِّ  (9 ص نَّانِّ  (8 اَل َتط وِقنَّ  (7

 لَيَـل وم نَّ  (10
 أسند األفعال إىل واو اجلماعة:

1) (2 اَل يـَق وَمنَّ   (3 ال خَيَاَفنَّ    لََيِبيَعنَّ  
4) (5 نَاَمنَّ   َرنَّ ز و    

 أسند األفعال اآلتية إىل آيء املخاطبة:
 ص وَغنَّ  (3 اَل يـََناَمنَّ  (2 لََيْسَتِقيَمنَّ  (1
 ي اَلَمنَّ  (5 لَِيِعيَشنَّ  (4

 أسند األفعال اآلتية إىل نون النسوة:
 اَل جيَِيَدنَّ  (3 اَل يـَغ وَصنَّ  (2 لََيد وَمنَّ  (1
 لََيْخَتاَرنَّ  (5 ج وَلنَّ  (4

 ىل الضمائر:أسند األفعال إ
 َأِجيَبَّ  (3 اَل َيس وَقنَّ  (2 لَيَـر وَحنَّ  (1



 

 


 ِاْخَتاَرنَّ  (5 بِيَعنَّ  (4
 

 
 



 

 


 الدرس الثالث واألربعون

 اسم الفاعل من األجوف
 األمثلة:

 ووجدك عائال فأغىن
 إنكم عائدون

 وهو قائم يصّلى
 البحث

ا د أهنإذا تأملنا الكلمات: عائل وعائد وقائم من هذه األمثلة جن
إن أمساء الفاعلني من عال وعاد وقام من األجوف. واألول منها يائي، ف

 - امَ وقَ  دَ وَ عَ  – ادَ ويان. فإن أصل عَ اأصل عال عيل، والثاين والثالث و 
ب؟. ولكن مل نر فيها العني وترى بدله مهزة، فما هو السبمَ وَ قَـ   

الفاعل  والسبب يف ذلك أن األجوف يقلب عينه مهزة يف اسم
ان الفعل واويا أو يائيا.سواء ك  

 القاعدة

  يقلب عني األجوف مهزة يف اسم الفاعل سواء كان الفعل
 واويا أو يائيا.

 
 



 

 


 الدرس الرابع واألربعون

 اسم املفعول من األجوف
 األمثلة

 خَم وفٌ األمر 
 َمِبيعٌ الشيئ 

 البحث
د أهنما امسا إذا نظرنا إىل: خموف ومبيع يف املثالني السابقني جن

د ول من خاف وباع من األجوف، فاألول واوي والثاين يائي. وقمفع
مفعول فينبغي ان  درسنا قبل يف اسم املفعول، انه يبين من الثالثي على وزن

 يقال خَمْو ٌف وَمبـْي وٌع، فكيف صارا هكذا؟
ثقلها وذلك، أنا قلنا مرارا، ان حروف العّلة ال حيتمل احلركات ل

وهو  –بلهما ألول واليآء يف الثاين إىل ما قعليها، فنقلت ضمة الواو يف ا
ٌع، فالتقى ساكنان وَمبـ ي و خَمْو وٌف فصارا:  –اخلاء يف األول والباء يف الثاين 

 –ني فحذف العني الذي هو األول من الساكن –العني وواو املفعول  –
د يلتبس هل هو فصارا: خَم وف وَمب وع، وقد قلنا ان باع يائي، ولكن َمب وٌع ق

بدلت الضمة الواوي، فينبغي أن يزال هذا اإللتباس، فقلب الواو يآء وا من
 بالكسرة للمناسبة فصار مبيع.

 فنجد أصلهما هكذا:
ي وٌع بَاعَ  َمِبيعٌ  –َمب وٌع  –وٌع يْ َمبـ   –: َمبـْ  

خَم وفٌ  –خَم ْوٌف  –ف و َخاف: خَمْو    



 

 


قل وهكذا كل اسم مفعول من األجوف حيذف العني منه بعد ن
ىل ما قبله.حركته إ  

 القاعدة
  ان اسم املفعول من األجوف حيذف العني منه بعد نقل

 حركته إىل الفآء.

 تمريناتال

 أكتب اسم الفاعل لألفعال اآلتية:
 بَاتَ  (3 َقامَ  (2 نامَ  (1
 َأَجابَ  (5 َخافَ  (4

 أكتب اسم املفعول لألفعال اآلتية:
 َصاغَ  (4 بَاعَ  (3 َقالَ  (2 َصانَ  (1

 اختارَ  (8 َغابَ  (7 َفادأَ  (6 َعابَ  (5 
 خاف (10 استقام (9

 أكتب املضارع لألمساء اآلتية:
ْعتَ  (1

 
ْشَتاق   (2 ادامل

 
 الطّائف (4 اْلم ِجري   (3 امل

ْسَتِنري   (5
 
َخ وف (8 الطائر (7 قالطائ (6 امل

امل
َش وق (9 

 خميط (10 امل
 استعمل الكلمات اآلتية يف مجل مفيدة:

 م ْستَـَفاد (3 م ْسَتِقيم (2 غائب (1
 َمبيع (5 َصائِم (4



 

 


 صّرف األفعال اآلتية:
 منوذج:

 َقاَل يـَق ول  قـَْواًل فهو قَائِلٌ 
 ِقيَل يـ َقال  قَـْواًل فهو َمق ولٌ 

 األمر ق ْل لِيَـق لْ 
 والنهي اَل تـَق ْل، اَل يـَق لْ 

 بَاعَ  (3 نَامَ  (2 َخافَ  (1
 اجاز (6 َفاتَ  (5 َجارَ  (4
 اناب (9 اختار (8 استقام (7

 اِنْـَقادَ  (10
 

 
 



 

 


 الدرس اخلامس واألربعون

 أحكام املاضي من الناقص
 األمثلة

 منهما جَنَاوقال الذي 
 ىجَ والليل إذا سَ 

 ى يف األرضعَ  سَ ىلَّ وَ وإذا تَـ 
 ى موسى لقومهقَ سْ تَ ذا اسْ إو 
 ىزَ غْ تَـ سْ اِ 
 اهلل عنه يَ ضِ رَ 

 َسر َو الرجل
 ا على حرد قادرينوْ دَ وغَ 

 وا قالوا آمناوا الذين آمنق  وإذا لَ 
 ر واالرجال سَ 

 البنت من الغرقجَنَْت 
 املرأة عن ابنها تْ يَ ضِ رَ 

 البنت َسر َوتْ 



 

 


 جَنَْوتَ  –ا جَنَوْ 
 َسَجْيتَ  – َسَجَيا

 يتَ َرضِ  –َيا َرضِ 
 َسر وتَ  –َسر َوا 

 البحث:
ِضَي تأمل األفعال: جنا وسجى وسعى واستسقى واستغزى ورَ 

آخرها حرف من  هنا أفعال ماضيةأمثلة جتد َوَسر َو يف الطائفة األوىل من األ
من  احرف –المه  –حروف العَلة، وقد سبق ان الفعل الذي كان آخره 

‘.الناقص’ف العّلة يسمى و حر   
األول المه ف يَ عَ وسَ جَنََو الفعالن: جنا وسعى من األمثلة أصلهما 

حركني تواو والثاين يآء، فلم قلبتا ألفا؟ وذلك أن الواو واليآء إذا كانا م
ون ألفه منقلبا وكان ما قبلهما مفتوحا يقلبان ألفا. وكتب األول باأللف لك

 عن الواو. وكتب الثاين بالياء لكونه منقلبا عن الياء.
بواب مث أنظر هذه األفعال مرّة أخرى، جتد أهنا جاءت من مخسة أ

تح، فإن جنا من باب َنَصر، وسجى من باب ضرب، وسعى من باب ف
قص جييئ من  َفرَِح، وسرو من باب َشر ف. فظهر لنا أن النا وَرِضي من باب

ارع بالواو كل األبواب من الثالثي اجملرد. فإن كان املاضي باأللف واملض
ارع باليآء فهو من باب نصر حنو دعا يدعو وإن كان املاضي باأللف واملض

رب حنو رمى يرمي.ضفهو من باب   
َسر و  باب شر ف حنووإن كان املاضي واملضارع بالواو فهو من 

 َيسر و
ي.لِ يَ  َويلَ وإن كانا باليآء فهو من باب حسب حنو   



 

 


رح حنو أللف فهو من باب فوإن كان املاضي بالياء واملضارع با
.ىرضي يرض  

نواقص، أما الفعالن: استسقى واستغزى ومها أيضا من األفعال ال
ن اليآء واألول استفعال من سقى والثاين من غزا، فاألول ألف منقلب ع

اعدة اليت ن القأوالثاين منقلب عن الواو، ولكنهما كتبتا باليآء، وذلك 
األلف رابعا  ذكرنا يف كتابة األلف منحصرة يف الثالثي اجملرد، أما إذا كان

ائيا.يكتب بصورة اليآء مطلقا سواء كان الفعل واويا أو يففصاعدا   
ياء مل يقلبا او والمث أنظر إىل الفعلني: َرِضَي َوَسر َو، جتد ان الو 

 الثاين ألفا، ألن ما قبلهما مل يكن مفتوحا. فإنه يف األول مكسور ويف
 مضموم.

: َغَدوا وَلق وا إىل األمثلة يف الطائفة الثانية ونتأمل األفعالنرجع 
ماعة ولكن وقد اتصلت هبا واو اجل‘ َسر وَ ’و‘ َلِقيَ ’و‘ َغَدا’وسر وا وهي من 

ما السبب يف ا ويف الثاين والثالث مضموما، فنرى العني يف األول مفتوح
 ذلك؟

تيب، مث على الرت ‘ واو  ر  سَ ’َ و‘ َوَلِقي وا‘ َغَدو وا’وذلك، ان األصل 
ه واو حذف منه الالم التصاله بواو اجلماعة، فإن الناقص إذا اتصل ب

توحا أو اجلماعة حيذف المه، ويبقى حركة ما قبله على حاهلا ان كان مف
كان مكسورا. فنحد األصل هكذا.  مضموما ويضم ان  

 َغَدْوا –غدا = َغَدو وا 
 َلق وا–َلِقوا  –َلِقَي = َلِقي وا 

 َسر وا –َسر َو = َسر و وا 
إهنا كما نرى ف‘ َوتْ ر  وسَ ‘ َرِضَيتْ ’و‘ جَنَتْ ’ت نرجع إىل األفعال: 

لكن قد نرى َو، قد اتصلت هبا تآء التأنيث الساكنة، و ر  من جنا ورضي وسَ 
حمذوف الالم وآخر مثبوتا فما هو السبب؟ بعضها  



 

 


اكنة وذلك ان الفعل الناقص إذا اتصلت به تآء التأنيث الس
جَنََوْت. جَنَْت وأصله –حيذف الالم ان كان ما قبله مفتوحا مثال: جنا   

 أما إذا مل يكن ما قبله مفتوحا فيثبت الالم مثال:
َسر َوتْ  –َرِضَيْت، و َسر َو  –َرِضَي   

عينها ولكن قد األفعال ب جنداألفعال يف الطائفة الرابعة،  مث نتأمل
تغري؟ نعم. نرى   ء املتحرك، فهل نرى فيها مناتالاتصلت هبا ألف اإلثنني و 

عند  كل فعل من األفعال اليت آخرها ألف قد رّدت ألفها إىل أصلها،
ا ألنه هو جنوا فاأللف قد انقلب واو  –اتصاهلا هبذه الضمائر مثال: جنا 

كونه هو سَجَيا فانقلب األلف هنا يآء ل –صل وكذلك األمر يف سَجى األ
تحركة.األصل. وهكذا احلال إذا اتصل بالناقص شيئ من ضمائر الرفع امل  

 القاعدة
  يقلب الم الناقص ألفا إن كان متحركا وكان ما قبله

 مفتوحا سواء كان الفعل واويا أو يائيا.
 لبا عن اليآءويكتب األلف بصورة اليآء ان كان منق 
 ويكتب بصورة األلف ان كان منقلبا عن الواو 
  الفعل الناقص إذا اتصلت به واو اجلماعة حيذف منه

الالم. ويبقى حركة الالم على حاهلا ان كانت مفتوحة أو 
 مضمومة. ويضم ان كانت مكسورة.

   وحيذف الالم أيضا إذا اتصل به تآء التأنيث الساكنة مع
 كون ما قبلها مفتوحا.



 

 


  يرد األلف إىل أصلها إذا اتصل هبا شيئ من ضمائر و
الرفع املتحركة. ويرد إىل اليآء مطلقا إذا كان رابعا 

 فصاعدا.
  بواب اخلمسة من الثالثي األالفعل الناقص جييئ من

 اجملرد.
 تمريناتال

 من اجلمل اآلتية:‘ الناقص’عنّي 
 ِخر ونسْ وإذا رأوا آية َيْستَ  (1
 ظيموجنيناه وأهله من الكرب الع (2

 رضوا باحليوة الدنيا (3

4)  
ً
 ْسَتِبنيوآتينامها الكتاب امل

 وهدينامها الصراط املستقيم (5

 وفديناه بذبح عظيم (6

 جنوت من القوم الظاملني (7

 إين أخاف ان عصيت ريب عذاب يوم عظيم (8

 إين دعوت  قومي ليال وهنارا (9

 ليس لإلنسان إال ما سَعى أنو  (10

 والذين سَعوا يف آياتنا معاجزين (11

 لذين آمنواوإذا تـَق وكم ا (12

 ينهم قالوا إنا معكمطوإذا خلوا إىل شيا (13



 

 


 أسند األفعال اآلتية إىل واو اجلماعة:
 َويلَ  (3 جرى (2 نادى (1
 استشفى (6 استوى (5 َوينَ  (4
 اَلَقى (9 جَنَّى (8 أروى (7

 تـََرّدى (10
 أسند األفعال اآلتية إىل نون النسوة:

َقى (2 َعيِتَ  (1  تـََلَقى (3 استبـْ
 انتهى (6 قَـَلى (5 فَ جَتا (4
 ىَسوَّ  (9 ىأحو  (8 احْنَىَن  (7

 َخِشيَ  (10
 أسند األفعال اآلتية إىل آتء التأنيث الساكنة:

 تزّكى (3 َنِسيَ  (2 َخال (1
 انتَهى (6 نَأى (5 َمىنَّ  (4
 َجاَزى (9 ِاْسَتْكَرى (8 متادى (7

 أسند األفعال اآلتية إىل ألف اثنني:
 تسقىاس (3 َعرِيَ  (2 َشَكا (1
تَـَرى (5 مَحَى (4  َاجْنَى (6 اِفـْ
تَـىَن  (7  اجنَلى (9 استجدى (8 اِقـْ

 أسند األفعال اآلتية إىل الضمائر:
 َسر وَ  (3 غ ِذيَ  (2 ا ْلِقيَ  (1
 اقتَدى (5 محَِيَ  (4



 

 


 
 

 



 

 


 الدرس السادس واألربعون

 أحكام املضارع من الناقص
 األمثلة

 ملن ضّره أقرب من نفعه يدع و (1
 األعمى والبصري ال يستويقل  (2

 االفىت ألمور ليس يدركه يسعى (3

 
 عيشه مل يصف   ءر املر داذا ضاق ص (1
 يف األرض مرحا ال مْتشِ  (2

 يف األعداء حني اختربهتم عدّوا رَ أ ومل (3

 
 املسلم نفسه يف سبيل عقيدته يَ حِّ ضَ ي  ما امجل أن  (1
 من دون اهلل أحًدا وَ ع  دْ لن نَ و  (2

 عنك اليهود وال النصارى َضىرْ لن تَـ و  (3

 بالعلمآء الصاحلني ْقَتَدىيـ  ْل بأن أمجِْ  (4

 
 بأيديكم إىل التهلكة وال تـ ْلق وا (1



 

 


 الفضل بينكم اَسو  نْ وال تَـ  (2

 يف ذكري ايَ نِ وال تَ  (3

 

 إالّ اهلل ع ونَ دْ ال يَ وعلى املؤمنات أن  (1
 باهلل ربّا َضنْيَ رْ يَـ وعلى الطالبات أن  (2

 يف األْسَواق ال مْتِشنيَ أيتها املؤمنات،  (3

 مَع اهلل اهلًا آخر ال َتْدِعنيَ أْنِت  (4
 يف سبيل الشيطان ْسَعيْ ال تَ يا فاطمة،  (5

 زينتك شّر عليك تـ ْبِديَ  نْ أَ أيتها البنت،  (6

 البحث
األمثلة، جتد  تأمل األفعال اليت حتتها خط يف الطائفة األوىل من

نواصب. أهنا أفعال مضارعة من الناقص ومل تسبقها شيئ من اجلوازم وال
ثت جتد أين عالمات الرفع فيها؟ فإذا حبفهي مرفوعة كما عرفت، ولكن 

نوع أن أواخر كل منها ساكنة. وإذا تتبعت كل مضارع مرفوع من هذا ال
ره.جتده ساكًنا هكذا. فظهر أن عالمة الرفع يف الناقص سكون آخ  

ية من األمثلة، جتد مّث انظر األفعال اليت حتتها خط يف الطائفة الثان
منها، فإنه  ، يف املثال األول‘َيْصف  ’: أن كال منها مسبوق باجلوازم، مثالً 

و مسبوق ب يف املثال الثاين منها، وه‘ ال مَتْشِ ’، وكذلك ‘ملَْ ’مسبوق ب 
منهما  الناهية، ولكن أين عالمات اجلزم فيهما؟ إذا تأملت أواخر كل‘ ال’

هنا أد إاّل جتد أن الالم ساقط فيها. وإذا حبثت سبب هذا السقوط مل جت



 

 


الم هكذا. ساقط ال هن تتبعت كل فعل من هذا النوع جتدإ جمزومة، فإنك
الالم. طفظهر أن عالمة اجلزم يف الناقص سقو   

ن األمثلة، جند نرجع اآلن إىل األفعال الناقصة يف الطائفة الثالثة م
نها، فإنه أهنا مسبوقة بالنواصب، مثاًل: أن يضّحى، يف املثال األول م

يف ‘ لن ندعوَ ’مفتوًحا. وكذلك الناصب، وجتد آخره ‘ أن’منصوب ب 
ر األول هو املثال الثاين منها، وهو أيًضا مفتوح آخره، وجند أيًضا أن آخ

الذي كان  الياء وآخر الثاين هو الواو، فإذا تتبعت كل فعل من هذا النوع
 الناقص آخره واًوا أو يآًء، جتد الالم مفتوًحا. فظهر أن عالمة النصب يف

واًوا أو ياًء. فتح آخره، ان كان آخره  
ثال الثالث يف امل‘ ، وبأن يـ ْقَتَدى‘ولن ترَضى’أّما اذا نظرنا إىل 

ال جند  ، ولكننيالناصب‘ أن’و‘ لن’والرابع، جندمها أيًضا مسبوقني ب
ذلك، آخرمها مفتوًحا، فما هو السبب؟ وما هي عالمة النصب فيهما؟ و 

تمل من األلف ال حيأننا جند أن آخر كل منهما ألف، وقد عرفنا قبل ، أن 
فقط. فإذا تتبعنا   هنما حيتمالن الفتحإاحلركات شيًئا، خبالف الواو والياء، ف

د كل فعل من هذا النوع، الذي كان آخره ألًفا، جند آخره ساكنا عن
 النصب. فظهر أن عالمة النصب فيها سكون آخره.

: ألمثلة، وهيولنرجع إىل األفعال الناقصة يف الطائفة الرابعة من ا
متصلة بواو  ، يف املثال األول والثاين، جندها‘وال تنَسوا’، و ‘وال تـ ْلق وا’

دها اجلماعة. فإذا جردنا هذه األفعال من الواو وعوامل اجلزم والنصب جن
م املاضي من هكذا: تـ ْلِقي، وتـَْنَسى، على الرتتيب. وقد ذكرنا يف أحكا

قى حركة ما نه الالم وتبالناقص أنه إذا اتصل واو اجلماعة بالناقص حيذف م
ان قبله على حاهلا ان كان ما قبله مفتوًحا أو مضموًما ويضم ان ك

ي وَن، فحذف تـ ْلقِ ‘ ال تـ ْلق وا’مكسورًا، فهذا احلكم جاٍر هنا أيًضا. فأصل: 
ابدلت كسرة التصاله بواو اجلماعة، فصار: تـ ْلِقوَن، و  –وهو الياء  –الالم 

فجزمت الفعل  الناهية‘ ال’خلت عليه دوَن، و ما قبله بالضمة، فصار: تـ ْلق  
 حبذف النون من آخره، فصار: ال تـ ْلق وا. فنجد األصل هكذا:



 

 


 ال تـ ْلق وا تـ ْلق ونَ  تـ ْلِقونَ  أَْلَقى : تـ ْلِقي ونَ 
 وهكذا جند كل فعل مضارع من الناقص، حمذوف الالم، عند

 اتصاله بواو اجلماعة.
ة من األمثلة، الطائفة اخلامس مث أنظر األفعال اليت حتتها خط يف

سوة. مثال: جتدها أيًضا من األفعال الناقصة، وقد اتصل كل منها بنون الن
‘ ال’يف املثال األول منها، اذا جردته من نون النسوة و‘ أن ال يدعون’

دمها: يرضى ومتِشي ال مَتِْشنَي، جت’الناهية جتده: يَْدع و، وكذلك، يرَضنْيَ، و
بنون النسوة؟  نون، فهل ترى من تغري فيها عند اتصالهعند جتردمها من ال

 ال! فإنه مل حيدث فيه شيئ ومل يتغري:
ي + َن = مَتِْشنَي يَْدع و + ن = يَْدع وَن، يـَْرَضى + ن = يـَْرَضنْيَ، مَتْشِ 

فيه تغرّي. فظهر أن املضارع من الناقص اذا اتصلت به نون النسوة ال حيدث  
ة السادسة من يت حتتها خط يف الطائفنرجع أخريا إىل األفعال ال

املخاطبة،  األمثلة، جندها أيًضا من األفعال الناقصة، وقد اتصلت هبا ياء
كذا؟ وذلك، ان فإذا تأملنا: ال َتْدِعنَي جند أصله َتْدع وِيَن، فكيف صار ه

ا قبله الناقص حيذف المه عند اتصاله بياء املخاطبة وتبدل ضمة م
 –الواو  وهو –، فهنا، حذف الالم من َتْدع وِيَن بالكسرة ملناسبة الياء

ني بالكسرة التصاله بياء املخاطبة، فصار: َتْدع نْيَ، فابدلت ضمة الع
 ملناسبة الياء، فصار: َتْدِعنَي، فتجد األصل هكذا:

 تدعو: َتْدع وِيَن   َتْدع نْيَ   َتْدِعنيَ 
الالم ِينَي، حذف عَ فإن وزنه تـَْفَرِحنَي، فأصله َتسْ ‘ َتْسَعيْ ’وكذلك 

خلت دنْيَ، و تصاله بياء املخاطبة، فصار: َتْسعَ ال –وهو الياء األول هنا  –
: ال  الناهية فجزمت الفعل حبذف النون من آخره، فصار‘ ال’عليه 

 َتْسَعْي.
 َتْسَعى : َتْسَعِينَي   َتْسَعنْيَ   ال َتْسَعيْ 

ضارع، م ولكن مل تبدل حركة ما قبل الالم هنا، وهكذا كل ناقص
ى فتحة ما آخره ألف وقد اتصل به ياء املخاطبة، حيذف منه الالم وتبق



 

 


إن وزنه يف املثال الثالث منها، ف‘ ان تـ ْبِدي’قبله على حاله. وأّما 
ألتصاله  –ألول وهو الياء ا –، فاأَلْصل: تـ ْبِدِينَي، وحذف الالم ‘،ت ْكرِِمنيَ 

فنثبت الفعل  الناصبة‘ أن’ه خلت عليدبياء املخاطبة، فصار: تـ ْبِديَن، و 
 حبذف النون من آخره، فصار: أن تـ ْبِدي.

 تـ ْبِدي: تـ ْبِدِينَي    تـ ْبِديَن    أن تـ ْبِدي
عل مضارع ومل تبدل حركة ما قبل الالم هنا أيًضا، فظهر ان كل ف

له على من الناقص الذي آخره ياء، حيذف الالم منه وتبقى كسرة ما قب
ء املخاطبة.حاهلا، عند اتصاله بيا  

 القاعدة
  ء كان ااملضارع من الناقص يسكن المه عند الرفع، سو

 ًءا أو ألًفا.اآخره واًوا أو ي
 ءً االنصب، اذا كان آخره واًوا أو ي ويفتح عند 
 ويثبت الالم ساكًنا إذا كان آخره ألًفا 
  وحيذف الالم منه عند اتصاله بواو اجلماعة، فيضم ما

 اقبله، ان كان ما قبله مكسورً 
  وتبقى حركة ما قبله على حاهلا ان كان مفتوًحا أو

 مضموًما
  وحيذف الالم منه عند اتصاله بياء املخاطبة، فيكسر ما

 ن كان ما قبله مكسورًا أو مضموًما.إقبله، 
  ن كان ما قبله مفتوًحاإوتبقى الفتحة على حاهلا 
 وال حيذف شيئ منه عند اتصاله بنون النسوة 



 

 


 التمرينات

 من األفعال اآلتية مضارعا: اجعل كل فعل
 نـََفى (4 نـََعى (3 مَسَا (2 حثا (1
 ىلَ استجْ  (8 َرّبَّ  (7 أَْهَدى (6 َخِشيَ  (5
 نـَه وَ  (10 تـََلهَّى (9

 اجعل كل فعل من األفعال اآلتية ماضيا:
 يـَْنج وا (3 َيْكرَتِي (2 يـ َقوِّي (1
َّ َيْستَـْرضِ  (6 َيْسَعى (5 مَيِْشي (4  اَع
 َيْسر و (10 يـَْنَجِلي (9 يـََتَباَهى (8 يـَتَـَوىلَّ  (7

أسند األفعال اآلتية إىل نون النسوة مّرة مث إىل واو اجلماعة مرة أخرى. 
 مث إىل آيء املخاطبة مّرة اثلثة:

 َيْسَتْجِدي (4 يـَْرِمي (3 خَيَْشى (2 يَْدع وا (1
 يـََتَحرَّى (8 يـ لَـِبِّ  (7 يـَْعِوي (6 َيْشرَتِي (5
ه وا (10 يـََتَباَهى (9  يـَنـْ

 على األفعال اآلتية:‘ ل’دخل أ
 يَنه وا (4 يـَْرَضى (3 يـَْرِمي (2 يـَْعل و (1
 َيْكس ونَ  (8 يـَْنج وان (7 يـَْهِديَانِ  (6 يـَْلَقَيانِ  (5
 تـَْرَضنْيَ  (10 يـَْنَسْونَ  (9

 على األفعال اآلتية:‘ لن’دخل أ
 يـَْعد و (4 يـَْنَسى (3 يـََتَصدَّى (2 َيْشرَتِي (1



 

 


 َتْستَـْغِننيَ  (8 تـَْرَضنْيَ  (7 مَيْش ونَ  (6 يَيْشوِ  (5
ه َوانِ  (10 يـَْلَقَيانِ  (9  يـَنـْ

 :أسند األفعال اآلتية إىل الضمائر
 مل يـَْنسَ  (3 ملَْ يـَْهدِ  (2 مل يـَْنج   (1
 يـ ْلَقى (5 لن يـَْلَقى (4

 :يهخاطب ابلعبارة اآلتية املفردة املؤنثة واملثىن واجلمع بنوع
.تنال  ما تـَْبَتِغي باجلد واألدبأنت تـَْرَقى وتسمو و   

 
 

 



 

 


 الدرس السابع واألربعون

 دخول نون التوكيد على الناقص
 األمثلة

 يا خليل ، ال َتْدع َونَّ الناس إىل سبيل الباطل (1
 يا غالم ، ال تـَْبِكنَيَّ على ما فات (2

 يا زيد ، ال َتْسَعنَيَّ إال يف اخلري (3

ل َونَّك ْم بشيئ من اخلوف واجلو  (4  عولََنبـْ

 فـََلنـ َولِّيَـنََّك قبلة ترضاها (5

 
 املسلمون لََيْدع نَّ الناس إىل سبيل رهبم (1
 القضاة لَيَـْقض نَّ يف مشكالت املسلمني (2

 لَتَـَرو نَّ اجلحيم (3

َلو نَّ يف أموالكم وأنفسكم (4  لَت بـْ

 
 يا فاطمة، لََتْدِعنَّ إىل سبيل ربك (1
 يا ليلى، لَتَـْرِمنَّ اجلمرة يف احلج (2



 

 


 نِيَّ إال اهلليا خدجية، ال خَتْشَ  (3

َنانِّ يف اخلري (1  املؤمنات لََتْسَعيـْ
 لَتَـْرِميَنانِّ يف احلج (2

 لََتْدع ونانِّ إىل اإلسالم (3

 البحث:
عليها نون  خلتدأنظر إىل األفعال الناقصة يف األمثلة، جتد أهنا 

 التوكيد.
دها ومل يتصل وتأمل هذه األفعال يف الطائفة األوىل من األمثلة، جت

ن جتدها ر الرفع املتصلة، فإذا جردهتا من هذه النو هبا شيئ من ضمآئ
عند ‘ ال َتْدع  ’ حمذوف الالم. فإن: ال َتْدع َونَّ، مثاًل، يف املثال الثاين، هو

وهو ‘ ْسَعنَيَّ ال تَ ’و‘ ال تـَْبكِ ’، وهو ‘ال تـَْبِكنَيَّ ’جترده من النون، وكذلك 
جزمها حبذف ازم، و عند التجرد. فإن هذه األفعال مسبوقة باجلو ‘ ال َتْسعَ ’

ت عليه خلدالالم، كما درسنا قبل . ولكن هذا الالم أعيد هنا مفتوًحا ملّا 
. فهكذا كل فعل ‘ال َتْسَعنَيَّ ’ف قد انقلب ياًء يف لنون التوكيد، وجتد األ

الم فيه مفتوًحا، ناقص مل يتصل هبا شيئ من ضمآئر الرفع املتصلة، جتد ال
يثبت الواو ن كان الالم ألفا ينقلب ياًء. و خلت عليه نون التوكيد. فإداذا 

 والياء على حاهلما.
ع نون أما اذا اتصلت به واو اجلماعة، فيحذف منه واو اجلماعة م

نية من كما نراه يف الطائفة الثا  –مثلة اخلمسة األوهو نون  –اإلعراب 
ع وَن. دناه: يَدْ مثال، إذا جردناه عن نون التوكيد، وج‘ لََيْدع نَّ ’األمثلة. فإن 

َيْدع ونَنَّ، على خلت عليه نون التوكيد مع الم اإلبتداء صار الفعل: لَ دفلما 
نجد األصل، وحذف واو اجلماعة مع نون اإلعراب، فصار: لََيْدع نَّ. ف

 األصل هكذا ملخًصا:



 

 


ع نَّ يَْدع و : يَْدع و وَن    يَْدع وَن    َلَيْدع وَننَّ     لََيدْ   
وَن، فصار: املثال الثاين، أصله يـَْقِضي   يف‘ لَيَـْقض نَّ ’وكذلك 

واو اجلماعة  خلت عليه نون التوكيد، فحذفديـَْقض وَن، كما درسنا قبل ، و 
م بالضمة، ملا مع نون اإلعراب، فصار: لَيَـْقِضنَّ، وابدلت كسرة ما قبل الال

ا، جند أن واو اجلماعة هن طنَّ. وإذا حبثنا سبب سقو مر، فصار: لَيَـْقض  
وكيد. فنجد نون املدغمة من نوين التالاء الساكنني، ومها الواو و قسببه الت

 األصل هكذا ملخًصا:
 يـَْقِضي : يـَْقِضي وَن     لَيَـْقض وَننَّ     لَيَـْقض نَّ 

َلو نَّ ’أما إذا نظرنا إىل الفعلني : لَتَـَرو نَّ و  األمثلة من هذه ، يف‘لَت بـْ
ته؟ ومَل مل فما هو سبب ثبو الطائفة، جند ان الواو موجود فيهما مضموًما، 

و وان  حيذف؟ وذلك، أن سبب سقوط الواو كان هو التقاء الساكنني، وه
إن كان موجوًدا هنا أيًضا ولكّن مانعا من احلذف أيًضا موجود هنا. ف

عد نقل حركتها إىل ما وحذفت منه اهلمزة للخفة ب‘. تـَْرئـَي ونَ ’أصله ‘ لَتَـَرو نَّ ’
فلما ‘. نَ تـَرَي و ’ان شاء اهلل، فصار: ‘ موزامله’قبلها، كما سيجيئ يف 

. وحذف نون خلت عليه نون التوكيد مع الم اإلبتداء صار : لَتَـرَي وَننَّ د
، نَّ وْ تَـرَ خول نون التوكيد عليه فصار: لَ دل –الياء  –األعراب مع الالم 

لساكن األول فينبغي ان حيذف ا –الواو والنون املدغمة  –فالتقى ساكنان 
ف، ولكن ولكن ما قبله مفتوح، وهو مانع من حذفه، فلم حيذ –الواو  –

لواو حركة َي اطِ التقاء الساكنني مما ال جيوز عند علماء التصريف، فأعْ 
كذا:فتجد األصل ه‘. لَتَـَرو نَّ ’فصار :  –وهي الضمة  –مناسبة له   

لَتَـَرو نَّ  نَّ    َروْ ي وَن     تـَرَي وَن     لَتَـرَي وَننَّ     لَتَـ ئَـَ رأى : تـَرْ   
َلو نَّ ’وهكذا احلال يف  ‘:لَت بـْ  

ل   َلي وَن     تـ بـْ لَ أَبْـَلى : تـ بـْ لَ َننَّ     لَ وْ وَن     لَت بـْ َلو نَّ وْ ت بـْ نَّ     لَت بـْ  
د مع اتصاله خلت عليه نون التوكيدفظهرلنا ان الفعل الناقص اذا 

ًضا بواو اجلماعة حيذف منه نون اإلعراب، وحيذف معه واو اجلماعة أي



 

 


بله مفتوًحا الساكنني، اذا مل يكن ما قبله مفتوًحا، أما اذا كان ما ق اللتقاء
 فيثبت الالم مع حركة مناسبة له.

د األفعال ولنرجع إىل األفعال يف الطائفة الثالثة من األمثلة، جن
أصله: َتْدع وِيَن، من  ‘لََتْدِعنَّ ’متصلة بنون التوكيد مع ياء املخاطبة. ففعل: 

صار : إلتصاله بياء املخاطبة، ف –الواو  –ع و، فحذف الالم دعا يَدْ 
، –العني  –َتْدع نْيَ، وابدلت ضمة ما قبله  فصار :  بالكسرة، ملا مرَّ

لََتْدِعيَننَّ،  َتْدِعنَي، ودخلت عليه نون التوكيد مع الم اإلبتداء، فصار:
، فالتقى ه بنون التوكيد، فصار: لََتْدِعنْيَّ وحذف نون اإلعراب، إلتصال

صار ف –ء االي –فحذف الساكن األول  –دغمة نون املالالياء و  –ساكنان 
 : لََتْدِعنَّ. فنجد األصل هكذا:

      لََتْدِعنَّ ْدِعنْيَّ لََتْدِعيَننَّ     َلتَ    دعا : َتْدع وِيَن     َتْدِعنَي  
 وهكذا احلال يف : لَتَـْرِمنَّ يف املثال:

      َلتَـْرِمنَّ ْرِمنْيَّ لَتَـْرِميَننَّ     لَتَـ    ْرِمنَي  َرَمى : تـَْرِمِينَي     تَـ 
اإلعراب، عند  ففي هذين املثالني جند ياء املخاطبة حمذوفا مع نون

ث واو اجلماعة.تقاء الساكنني، كما رأينا يف حباللاتصاله بنون التوكيد،   
 ياء، وان كانيف املثال، فلم حيذف منه ال‘ ال خَتَْشنِيَّ ’فعل  اأم

ا، فإن املانع موجوًدا، فاملانع هو التقاء الساكنني، وهو موجود هنا أيضً 
، فص –الياء األول  –أصله : خَتَْشِينَي، فحذف الالم  ار : خَتَْشنْيَ، ملا مرَّ

فالتقى ، الناهية، فصار: ال خَتَْشنْيَّ ‘ ال’خلت عليه نون التوكيد مع دو 
لياء ا –ذف الساكن األول ولكن مل حي –نون املدغمة الالياء و  –ساكنان 

لكون ما قبله مفتوًحا، كما مرَّ يف واو اجلماعة. –  
 خَتَْشنِيَّ. فصار: ال –الكسرة  –ة مناسبة له كفأثبت الياء مع حر 

 فنجد األصل هكذا:
اَل خَتَْشنِيَّ      َخِشَي : خَتَْشِينَي     خَتَْشنْيَ     اَل خَتَْشنْيَّ   



 

 


اتصاله  خاطبة مع نون األعراب عندفظهر أنه، إمنا حيذف ياء امل
مفتوًحا يبقى  بنون التوكيد، اذا مل يكن ما قبله مفتوًحا فإن كان ما قبله

 الياء مكسورًا
 القاعدة:

  خلت نون التوكيد على الناقص جيري عليه ما جرى داذا
على الصحيح من األحكام، عند دخوله عليه. وفوق 

 ذلك:
 يعود الالم احملذوف مفتوًحا 
 األلف ياء، اذا كان الالم ألفا ينقلب 
 حيذف نون اإلعراب مطلقا 

  حيذف معه واو اجلماعة، اذا مل يكن ما قبله مفتوًحا، مع
 حركة مناسبة له، وهي الضمة

  وحيذف ياء املخاطبة أيًضا مع النون اذا مل يكن ما قبله
 مفتوًحا

 اذا كان ما  –وهي الكسرة  –ركة مناسبة حبت مع ثوي
 قبله مفتوًحا

 تمريناتال

 :دخل نون التوكيد على األفعال اآلتيةأ
 جَيْرِيَانِ  (4 خَيَْب  (3 يَْدن و (2 خَيَْشى (1



 

 


 يـَْهد ونَ  (8 يـَْرَضْونَ  (7 انِ يَ ْسعَ يَ  (6 يـَْرج َوانِ  (5
 َأْشك و (12 َتْدِننيَ  (11 حَيِْمنيَ  (10 يـَْنَسنْيَ  (9

ل و (14 نَْدرِي (13  نـَْنَسى (15 نـَتـْ
 تية إىل واو اجلماعة:اسند األفعال اآل

َلَونَّ  (3 لَيَـْنَسنَيَّ  (2 لَيَـْرِمنَيَّ  (1  لَت بـْ
 لََيتَـَوفـَّنَيَّ  (5 اَل خَتَْشنَيَّ  (4

 أسند األفعال اآلتية إىل نون النسوة:
 لََيْسَتوَِينَّ  (3 لَيَـْرَويَنَّ  (2 لَيَـْرج َونَّ  (1
 لَتـ رَبِـّنَيَّ  (5 لََتْجِننَيَّ  (4

 ىل آيء املخاطبة:أسند األفعال اآلتية إ
 لَيـ َلبـِّنَيَّ  (3 لََيْكس َونَّ  (2 لَيَـْعَتِننَيَّ  (1
 اَل خَيَْشنَيَّ  (5 لَي ْحَمنَيَّ  (4

 جرد األفعال اآلتية من نون التوكيد:
َلو نَّ  (1  اَل تـَْرَضو نَّ  (3 اَل خَتَْشنَيَّ  (2 لَت بـْ
 لََتْجرِيَنانِّ  (5 لََتْدن وانِّ  (4

 من الكلمات اآلتية:كتب وبنّي أصل كل كلمة ا 
َلو نَّ   منوذج: لَت بـْ

َلو ون حذفت ضمة الواو لثقلها  التقت الواو فعلى األصل: تـ بـْ
َلْوَن، فدخلت الن ون الثقيلة عليه الساكنان فحذفت الواو األوىل فصار : تـ بـْ

َلْونَّ فالتالفحذفت  ومها  –ان أيضا ت الساكنقنون من آخره. فصار: َلت بـْ
ذف لكون مة فكان ينبغي أن حتذف الواو، ولكن مل حتالواو والنون املدغ

َلو نَّ.ف ما قبلها مفتوحا : فاثبتت الواو واعطيت الضمة للمناسبة، صار: لَت بـْ  



 

 


َلْونَ  َلْوْوَن     تـ بـْ َلو وَن     تـ بـْ َلو نَّ : تـ بـْ َلو  لَت بـْ َلْونَّ     َلت بـْ نَّ      لَت بـْ  
 تـَْرِمنَّ  ( الَ 3 ( لََتْدع نَّ 2 ( لَتَـْرَضنِيَّ 1

 أسند األفعال إىل الضمائر:
 ( لََيْسم َونَّ 3 ( ال يـَْلَقنَيَّ 2 ( لََيْسِقنَيَّ 1
 

 
 



 

 


 الدرس الثامن واألربعون

 الفاعل أحكام اسم 
 املفعول من الناقصو 

 األمثلة
 فَاْقِض ما أنت قَاضٍ 

ارِ   يـَْبِكيَك نَاٍء بَِعيد  الدَّ
اِعي ِإىَل احلَْقِّ َعَلى ِصرَاٍط   م ْسَتِقيمالدَّ

 السَّاِهي َوالنَّاِسي َمْغف ورَانِ 

 املرجو منكم أن تتفضلوا بزيارتنا
 كنت نسيا منسّيا

 البحث
 جند أهنما امسا تأمل الكلمتني: قَاٍض ونَاٍء يف املثالني األول والثاين

اِضٌي ونَائٌِي الفاعل من قضى ونأى الناقصني فينبغي أن يكون األصل: قَ 
؟ مل حذف منهما؟ واجلواب أن األمسآء منونة ين الالم فيهماأولكن 

اجتمعت والتنوين حرف ساكن. واليآء يف هذين الكلمتني ساكن أيضا ف
 ساكنان التنوين واليآء فحذفت اليآء. فصار قَاٍض َونَاٍء.



 

 


ل من ِعي والسَّاهي والنَّاِسي وهي أيضا أمسآء الفاعاوأما الدَّ 
تنوين يف الوجود يآء لعدم النواقص دعى وسهى ونسي فلم حيذف منها ال

 آخره.
ن دعا هو م‘ الداعي’إىل األمثلة مرة أخرى مث نتأمل كلمة  نرجع

 يدعو وهو واوي كما درسنا. فمن أين هذا اليآء هنا؟ واألصل: َداِعوٌ 
.ياءً متطرفة بعد الكسر تقلب  بالواو؟ وذلك أن الواو اذا وقعت  

، جتد أهنما املثالنينظر إىل الكلمتني: املرجّو ومنسّي يف اوكذلك 
ل يبين من رجا ونسي، من الناقص، وقد عرفنا ان اسم املفعو  مفعول اامس

وٌو من الفعل على وزن مفعول، فعلى هذا جتد األصل فيهما: َمْرج  
ما واألول منه –الواوان  –وَمْنس وٌي، فاجتمع حرفان من جنس واحد 

ي ، سِ َمنْ  ، وأماو  ْرج  األول يف الثاين، فصار مَ  ساكن والثاين متحرك، فيدغم
كانت األوىل كما رأينا، فاجتمع الواو والياء يف كلمة و   فإن أصله َمْنس ِويٌ 

 منهما ساكنة، فإذا كان كذلك، يقلب الواو يآء ويدغم اليآء األول يف
يًّا.ـفصار، منسِ  –الثاين فيصري: َمْنس ي  ويبدل الضمة بالكسرة للمناسبة   

 اما أن يكون المه واو إمن الناقص  وهكذا جتد كل اسم مفعول
و الواو. يدغم واو املفعول يف الالم الذي ه اوأما أن يكون يآء فإن كان واو 

لضمة وإن كان يآء فيقلب الواو يآء ويدغم اليآء يف اليآء. وتقلب ا
 بالكسرة للمناسبة.

 القاعدة
  يف اسم الفاعل يف الناقص ياءً يبدل الواو 

 يف الناقص اذا كان منونا حيذف الالم من اسم الفاعل 

  إن اسم املفعول من الناقص يدغم واو املفعول منه يف
 ان كان آخره واوا. –الم الفعل  –الواو 



 

 


  وإن كان آخره يآء يقلب واو املفعول يآء ويدغم يف اليآء
 الذي هو الالم وتبدل الضمة بالكسرة للمناسبة.

 التمرينات

 تية:اآلاملفعول من األفعال الفاعل و هات اسم 
 َرِضيَ  (4 َدنَا (3 َدَعا (2 شَفى (1

 َرَمى (8 بـََغى (7 َقَضى (6 َخِفي (5
 َجىَن  (10 َحَوى (9

 :ألمساء املفعولكتب األفعال املضارعة ا 
 َمْقِضي   (4 َمْدنـ و   (3 َمْرِضي   (2 جَمْزِي   (1
 َمْعل و   (8 حَمِْكي   (7 َمْعيِن   (6 َمْعف و   (5
 َمْوِقي   (10 َمْشِفي   (9

 أكتب وبني أصل كل اسم مفعول يف اجلمل اآلتية:
 الكتاب َمْطِوي   (1
 الغفران َمْرج و  من اهلل (2

 الرجل الصاحل مرضّي عند اهلل (3

 وكنت نسيا َمْنِسيًّا (4

 صّرف األفعال اآلتية:
 مثال:

 َرَمى يـَْرِمي َرْمًيا فهو رَامٍ 
 ر ِمَي يـ ْرَمى َرْمًيا فهو َمْرِمي  



 

 


 ِم لِيَـْرمِ األمر منه: ِارْ 
 والنهي: ال تـَْرِم اَل يـَْرمِ 

 َسَعى (3 َدَعا (2 َرِضي (1
 ِاْسَتْسَقى (6 ِاْعَتَدى (5 َجىَن  (4
تَـَرى (8 ِاجْنََلى (7  اِفـْ
 

 
 



 

 


 الدرس التاسع واألربعون

 اللفيف املقرون
 األمثلة

 ى أبو هريرة هذا احلديثوَ رَ  (1
 عائشة عن النِب صلى اهلل عليه وسلم تْ وَ رَ  (2

 ا هذا احلديثوْ وَ رَ  َقات  الثِـّ  (3

 ا هذا احلديثيَ وَ أبوهريرة وأنس رَ  (4

 
 َدِوَي الرجل (1
 الرجال دو وا (2

 
 حياة طيبة الرجل َحِييَ  (1

 وحَيََْي من حيَّ عن بينة (2
 البحث

العلة.  تأمل األفعال يف األمثلة، جتد أن عينها والمها من حروف
‘.رونقاللفيف امل’ن هذا النوع من األفعال يسمى أوقد علمت قبل ،   

عينها واو  مث تأمل األفعال من الطائفة األوىل من األمثلة، جتد أن
ت من باب ءمنا جاإوالمها ياء. وجتد أيضا ان كال من هذه األفعال 



 

 


ت، ادركت أن قفإذا قارنت بينها وبني األفعال الناقصة اليت سب‘. ضرب’
 أحكام الناقص جتري هنا أيضا.

حركة مع ه ألفا لكوهنا متؤ يف املثال األول، قلبت يا‘ روي’ف 
يف ‘ رَوتْ ’الناقص. وحذف األلف من ‘ َرَمى’انفتاح ما قبلها، كما يف 

وحذف ‘. ،َرَمتْ  املثال الثاين منها، ألتصاله بتاء التأنيث الساكنة، كما يف
‘.َرَمْوا’ا يف يف املثال الثالث، إلتصاله بواو اجلماعة، كم‘ َرَوْوا’الالم من   

فة الثانية، يف املثال األول والثاين من الطائ‘ َدو وا’و‘ َدِويَ ’وكذلك 
األحكام. الناقص، يف‘ رِضيَ ’وموافقان ل ‘ فرِحَ ’ا من باب ءجتد أهنما جا  

لثالثة، وقارنه يف املثال األول من الطائفة ا‘ َحِييَ ’مث أنظر الفعل: 
ياء  تدغم اليف املثال الثاين منها، جتد أهنما فعل واحد، ولكن مل‘ َحيَّ ’ب 

ه ادغم فيه. فنستطيع يف الثاين، فإن هاألول يف الثاين يف املثال األول، خبالف
اء، جيوز فيه أن نستنبط منها: أن اللفيف املقرون الذي كان عينه والمه ي

ينة.اإلدغام، وهذا شائع يف القرآن كما يف: وحَيََْي من حيَّ عن ب  
‘ َفرِحَ ’اب ن بيف املثال اآلخر، جتده م‘ َقِويَ ’مث أنظر الفعل: 

ًضا واو. جتد أن عينها واو والمها أي‘ قـ وَّة’أيًضا. وإذا نظرت إىل مصدره: 
ان عينها فإن علماء التصريف قد التزموا، يف مثل هذه األفعال اليت ك

و األخري ياء، واالوهذا ليقلب ‘. َقِووَ ’والمها واوين، كسر العني، فيقولون: 
‘.َقِويَ ’دفًعا للثقل، فيقولون:   

ب قلبه كان عينه والمه واوين، جيإن  ن الفعل أفيفهم من هذا، 
مكسور العني، وقلب الواو الثاين ياء.‘ َفِعلَ ’إىل   

 القاعدة
  الفعل الذي كان عينه والمه من حروف العلة يسمى

 ‘اللفيف املقرون’
  َفرِحَ ’و ‘ َضَرب’وإمنا يرد هذا النوع من بايب.‘ 



 

 


  جرى على الناقص وجيري على هذا النوع من الفعل ما
 من األحكام

 وإذا كان عينه والمه يائني جيوز ادغام األول يف الثاين 
  مكسور ‘ َفِعلَ ’وإذا كانا واوين جيب قلب الفعل إىل

 العني، وقلب الواو الثاين ياء، وال جيوز اإلدغام

 
 التمرينات

 :أسند األفعال اآلتية إىل واو اجلماعة
 َرِويَ  (3 َشَوى (2 نـََوى (1
 َحِييَ  (5 َوىجَ  (4

 أسند األفعال اآلتية إىل نون النسوة:
 َحَوى (3 َحِويَ  (2 َجِويَ  (1
 َذَوى (5 َخِويَ  (4

 :أسند األفعال اآلتية إىل آتء التأنيث الساكنة
 َحِييَ  (3 َتِويَ  (2 َسِويَ  (1
 َطَوى (5 َعَوى (4

 كتب أفعال املضارع لألفعال اآلتية:ا 
 نَ َلَويْ  (3 َطَوْوا (2 َحَويَا (1
 َرِوينَ  (5 َرَوتْ  (4



 

 


 لألفعال اآلتية:فعل األمر كتب ا 
 تـَْهَوْونَ  (3 َتْشوِيَانِ  (2 تـَْنِوي (1
 تـ َلوِّي (5 َتْكوِينَ  (4

 كتب اسم املفعول لألفعال اآلتية:ا 
 َحَوى (3 نـََوى (2 َشَوى (1
 َطَوى (5 َرَوى (4
 

 
 



 

 


 الدرس اخلمسون

 اللفيف املفروق
 األمثلة

 العذاب أمننوب من وَقى من الذ (1
 الرجالن َوقـََيا عن الذنوب (2

 ومن َيِق السيئات فقد احرز دينه (3

 لعكضِق على  (4

 صْن نفسك عن اخلطإ وِقةْ  (5

 يا زيد ، ِقنَيَّ نفسك عن الذنوب (6

 
 أيجَ  –َوِجي الفرس  (1
 لِ  –من َويلَ الفاجر يليه فجوره  (2

 البحث:
جتد أن ، من املثال األول يف الطائفة األوىل‘ َوَقى’تأمل الفعل : 

من  ‘َويلَ ’و ‘ َوِجيَ ’ها والمها من حروف العلة. وكذلك الفعالن: ءفا
ا النوع يسمى املثالني األول والثاين يف الطائفة الثانية. وكل فعل من هذ

‘.اللفيف املفروق’  
رضت الفعل من حيث التغريات اليت ع‘ َوَقى’عد النظرة إىل : أمث 

ئفة األوىل، جتد أهنا املثال الثاين يف الطا من‘ َوقَـَيا’يف أحوال خمتلفة، مثاًل: 



 

 


‘ َيقِ ’. وكذلك لف اإلثنني، فقلب ألفه ياء، اليت هي األصلااتصلت هبا 
زوم لدخول ، اجمل‘َوَقى’من املثال الثالث يف الطائفة األوىل، وهو مضارع 

كون األصل: ، فينبغي أن ي‘َضَربَ ’اداة الشرط عليه. وهذا الفعل من باب 
ون مضارعه لكون الفعل واويًّا مع ك –الواو  –فحذف منه الفاء ‘. يـَْوِقي’

 –ا الالم ، قبل . وحذف أيضً ‘املثال’مكسور العني، كما درست يف باب 
للجزم. فتجد األصل هكذا: –الياء   

 َوَقى : يـَْوِقي  يَِقي  َيق
ر من يف املثال الرابع منها، وهو أمر احلاض‘ ق’وكذلك كلمة : 

ف ، وحذف أيًضا حر حذف منه الفاء والالم، ملا مرّ . ف‘َوَقى يَِقي’
بقي الفعل قبل . ف‘ أمر احلاضر’املضارعة، لبناء األمر، كما فهمت يف باب 

فتجد األصل هكذا:‘. ق’على حرف واحد:   
 َوَقى : تـَْوِقي   َتِقي   ِقي   ِق 

هم أن أحكام فإذا تأملت هذه التغريات مع أحواهلا تستطيع أن تف
الفاء من  اقص قد اجتمعت يف هذا النوع من املعتل. فإن حذفاملثال والن

ل بعينه،  الواوي، لكون مضارعه على يفعل  مكسور العني، هو حكم املثا
م، هو ، قبل . وكذلك حذف الالم عند اجلز ‘املثال’كما فهمت يف باب 

 حكم الناقص بعينه.
 املثال، ففهم من هذا، ان حكم فاء اللفيف املقروق هو حكم فاء

 وان حكم المه هو حكم الم الناقص.
َوَقى ’اضر من يف املثال الرابع، جتد أنه أمر احل‘ ِقهْ ’مث أنظر كلمة: 

ك أهنم اء، الذي اتصل به؟ وذل، كما رأينا أنًفا، فمن أين هذا اهل‘يَِقي
الوقف. يكرهون الوقف على حرف واحد، فيصلون هبا هاء السكتة عند  

‘ َضَربَ ’يب الفعل من با وهذه األحكام جارية، إذا كان
فقط،   د عليه أحكام الناقصرت ف‘ َفرِحَ ’أما إذا كان من باب ‘. َحِسبَ ’و

إن اتصلت به يف املثال األول من الطائفة الثانية. ف‘ َوِجيَ ’كما ترى يف 



 

 


يف املثال ‘ ِقنَيَّ ’نون التوكيد، يعود إليه الالم احملذوف، كما تراه يف 
 السادس.

 القاعدة
 ه والمه من حروف العلة يسمى ؤ كان فا  الفعل الذي

 ‘.اللفيف املفروق’
  :َحِسبَ ’و‘ َضَربَ ’وهذا النوع من املعتل يرد من أبواب ‘

 ‘َفرِحَ ’و
  وجيري عليه حكم فاء املثال وحكم الم الناقص، إذا كان

 ‘.َحِسبَ ’و‘ َضَربَ ’الفعل من بايب 
  يرد عليه أحكام الناقص فقط ‘َفرِحَ ’وإذا كان من باب 
 صل به هاء السكتة عند الوقف، إذا صار على حرف ويت

 واحد
 تمريناتال

 أسند األفعال اآلتية إىل نون النسوة:
 َورِيَ  (3 َوَرى (2 َوَهى (1
 َيِصي (5 يَِدي (4

 أسند األفعال اآلتية إىل واو اجلماعة:
 َيِسي (3 َيِشي (2 يَزِي (1
 حيَِي (5 يـَْوَجى (4



 

 


 أنيث الساكنة:أسند األفعال اآلتية إىل آتء الت
 َوِجيَ  (3 َوَقى (2 َوفَ  (1
 َوَشى (5 َوَزى (4

 أكتب املضارع لألفعال اآلتية:
 َوقَـْوا (3 َوِجيَ  (2 َوَعى (1
 َوِعيتَ  (5 َوفَـنْيَ  (4

 ابن فعل األمر من األفعال اآلتية:
 تـَْوَعنْيَ  (3 َتِدينَ  (2 َتِقي (1
 َتِذيَانِ  (5 َتش ونَ  (4

 الضمائر: أسند األفعال اآلتية إىل
 يـَْوَجى (3 َوَحى (2 َوَخى (1
 َيِهي (5 يَِدي (4

 صّرف األفعال اآلتية:
 منوذج: َوَقى يَِقي ِوَقايًَة فهو َواقٍ 
 و ِقَي  ي وَقى  وَقايًَة  فهو َمْوِقي  
 األمر منه : ِقه  لَِيقِ 
 والنهَي : ال َتِق  ال َيقِ 

 َوِجيَ  (1

 َوىَل  (2

 َوَضى (3

 
 



 

 


 



 

 


 الدرس احلادي واخلمسون

 ملهموزا
 األمثلة

 أ ِمْرت  ان أقاتل الناس حىت يقولوا الإله إال اهلل (1
 سائل بعذاب واقع لَ أَ سَ  (2

 ببسم اهلل ت  أْ دَ بَ  (3
 
 ْل القريةئَ اسْ وَ  (1
 يِن اسرائيلْل بَ سَ  (2

 باهلل ت  نْ آمَ  (1
ميَان   (2  ن تؤمن باهللأ َاإْلِ

 باهلل ن  مِ وْ أ   (3

 اْئِتَناإىل اهلدى  (1
 يل َذنْ ومنهم من يقول ائْ  (2

 الذي ائت ِمنَ  فـَْليـ َؤدِّ  (3

 وا الصِب بالصلوة إذا بلغ سبع سننير  م   (1
 تيناكم بقوةآوا ما ذ  خ   (2



 

 


 وا واشربوال  ك   (3

 أهلك بالصلوة رْ م  أْ وَ  (4

 البحث
لة، ل، بدأ يف الطائفة األوىل من األمثأتأمل الكلمات: أمر، س

في األول مهزة. فجتد أهنا أفعال صحيحة، ولكن كان أحد حروفه األصلية 
لنوع من األفعال ويف الثاين عيًنا ويف الثالث الًما. فهذا ا وقعت اهلمزة فاء

‘.املهموز’يسمى   
 وإذا تأملت أحكام األفعال املهموزة، جتد أهنا أحكام الفعل

ق ذلك، مستقلة فو  اكن هلا أحكامالصحيح، ألن اهلمزة حرف صحيح، ول
 منها ما يلي:

د من ديان اهلمزة قد ختفف، إذا وقعت غري األول، ألهنا حرف ش
ملثال األول يف ا‘ َسلْ ’و‘ اسئلْ ’اقصى احللق، ويعلم هذا باملقارنة بني و

، كما هو أَ َل َيسْ أَ والثاين من الطائفة الثانية، واألول أمر احلاضر من سَ  ل 
، بعينه. ‘لْ أاس’عىن مبظاهر، ولكن الثاين ما هو؟ وإذا تأملت معناه جتد أنه 

، بعينه. واحلق أنه هو َسَئلَ  فما هو الفعل الذي اشتق منه هذا الفعل؟
، فإذا بنيت منه األمر ت قول: َسْل،  ولكن خففت مهزته فصار: سال يسال 

 كما عرف من باب أمر احلاضر.
الثة، فإن وكذلك احلال يف : آمنت واإلميان وأومن يف الطائفة الث

، فخففت اهلمزة الث‘ أَِمنَ ’األول أفـَْعَل من  لًفا، انية وقلبت أفاألصل: أَْأَمْنت 
كنة، وجب ألن اهلمزتني إذا التقتا يف كلمة واحدة وكانت األوىل منهما سا 

تقلب حبرف  قلبها ِبنس حركة ما قبلها. فإن كانت حركة ما قبلها فتحة
 –ة كما هنا، وان كانت ضمة تقلب حبرف الضم  –األلف  –الفتحة 

ة تقلب ر كما يف أوِمَن يف املثال، فاصله: أ ْأِمَن، وان كانت كس  –الواو 
كما يف اإلميان، أصله: إِْأَمان.  –الياء  –حبرف الكسرة   



 

 


بة مهزة فإن كانت األوىل منهما مهزة الوصل، تعود اهلمزة املنقل
، اأْتَِناثاًل، أصلية عند الوصل، إذا كان ما قبلها متحرًكا، كما يف األمثلة، م

ْصل : إِأْتَِنا، فلما ألَ ول منها، فإنه أمر احلاضر من أََتى يَْأيت، فااأليف املثال 
، اِيِتَناصار: التقت اهلمزتان مع كون الثانية ساكنة قلبت الثانية ياًء، ف

باهلدى،  فاهلمزة الباقية هنا مهزة وصل، كما تعرف. فلما اتصل الفعل
بقي علة القلب، سقطت مهزة الوصل، فارتفع التقاء الساكنني حينئذ، فال ت

فتجد األصل هكذا: ْئِتَنا.إىل اهلدى ا –اْئِتَنا ة، فصار: فتعود اهلمزة املنقلب  
 أََتى : إِْإتَِنا   ِإيِتَنا   إىل اهلدى اْئِتَنا

صل فيه يف املثال الثاين منها، فتجد األ‘ ائذن’وكذلك احلال يف 
 هكذا:

يقول اْئَذْن يل     أَِذَن : إِْأَذَن     إِيَذنْ   
 ويف املثال الثالث جتد األصل هكذا:

َن    الذي ائْـت ِمنَ  أ ِمَن : َن    أ ْومتِ  أ ْأمتِ   
 زة، جتد املهمو مث انظر إىل األمثلة الثالثة األوىل من الطائفة الرابع

أَمَر ’ يف املثال األول، أمر من‘ م ر وا’فيها حمذوفة اهلمزة من أوهلا. ف 
ن ، فكان القياس أن يقال: أ وم ْر، على ما مر من األحكام، ولك‘يْأم ر  

حذفت هنا، على غري القياس، لكثرة اإلستعمال.اهلمزة   
الث منها.ك ل وا يف املثال الثاين والث’و‘ خ ذ و’وكذلك احلال يف   

‘ وْأم رْ ’ وقد جتيئ هذه األفعال على األصل عند الوصل، كما يف
 يف املثال الرابع منها.

 القاعدة
  الفعل الذي كان أحد حروفه األصلية مهزة يسمى

 ‘.املهموز’



 

 


  يف تصاريف فعله كحكم الصحيح، ألن اهلمزة وحكمه
 حرف صحيح.

 وقد ختفف اهلمزة غري األوىل 
  ،إذا اجتمعت مهزتان يف كلمة وكانت الثانية منهما ساكنة

وجب قلب الثانية منها ِبنس حركة ما قبلها، فإن كانت 
حركة ما قلبها فتحة تقلب اهلمزة ألًفا، وإن كانت ضمة 

تقلب ياًء، فإن كانت اهلمزة  تقلب َواًوا، وإن كانت كسرة
أصليًة عند  ةً األوىل مهزة وصل تعود اهلمزة املنقلبة مهز 

 الوصل.
  وقد حتذف اهلمزة من األول، لكثرة اإلستعمال، على غري

 قياس، وقد جتيئ هذه األفعال على األصل عند الوصل.
  ىل ثالثة أقسام:إوينقسم املهموز 

َصَر، مهموز الفاء : وجييئ من مخسة أبواب )نَ  (1
 َضَرَب، فـََتَح، َفرَِح، َشر َف(

مهموز العني: وجييئ من أربعة أبواب )َضَرَب، فـََتَح،  (2
 َفرَِح، َشر َف(

مهموز الالم: وجييئ من مخسة أبواب )َنَصَر، َضَرَب،  (3
 فـََتَح، َفرَِح، َشر َف(

 تمريناتال



 

 


 عني األفعال املهموزة يف اجلمل اآلتية:
  تعلمونن كنتم الإالذّكر فاسئلوا أهل  (1
 َسْل بن اسرائيل (2

 ل سائل بعذاب واقعأس (3

 ربنا انك آتيت فرعون ومأله زينة (4

 من اجلن: أنا آتيك به تقال عفري (5

 خذ من أمواهلم صدقة (6

 وإذا املوؤودة سئلت (7

 اهلل الناس مبا كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولو يؤاخذ (8

 ذلك فضل اهلل يؤتيه من يشآء (9

 ذاب أليموالذين يؤذون رسول اهلل هلم ع (10

 ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة (11

 مث انظر أيّن ي ؤفكون (12

 من القرآن تيّسرقرأوا ما فا (13

 رونفال يـَْيَئس  من روح اهلل إال القوم الكا (14

 بني أصل كل فعل من األفعال املهموزة يف اجلمل اآلتية:
 آمن الرسول مبا أنزل إليه (1
 من قبلمنتكم على أخيه أقال هل آمنكم عليه إال كما  (2

 بكل ساحر عليمقال فرعون اْؤت وين و  (3

 إِيِت بكتابك (4

 وأما من أ ويتَ كتابه بيمينه (5



 

 


 أفعال مهموزة من األوزان اآلتية: ةايت خبمس
 َفِعَل  يـَْفَعل (1
 فَعل  يـَْفَعل (2

 فَعل  يفِعل (3

 صرف األفعال اآلتية:
 أَ بد (4 سَألَ  (3 آثرَ  (2 آمن (1
 

 
 



 

 


 الدرس الثاين واخلمسون

 عل من املهموزاسم الفا
 األمثلة

 من املدينةِ  اءٍ ت  برجٍل جَ رْ رَ مَ  (1
 اٍء إىل الناسِ سَ  ل  ج  هذا الرَّ  (2

 البحث
د أهنما امسا يف األمثلة املتقدمة، جت‘ ساءٍ ’و‘ جاءٍ ’أنظر الكلمتني: 

ن ، وهذان الفعالن مهموزان، كما عرفت، أل‘جاءَ ’و‘ ساءَ ’فاعلني من 
ف،  فان أيًضا، ألن العني منهما ألهنما أجو إالالم منهما مهزة. ومع ذلك 

قلب عينه ن األجوف الثالثي تأكما رأيت، وقد عرفت يف باب األجوف، 
 فعلني:سم الفاعل من هذين الن او مهزة يف اسم الفاعل، فعلى هذا، يك

هلمزة الثانية واحدة فقلبت ا فالتقت اهلمزتان يف كلمة‘. جائئ’و‘ سائئ’
 وراٍم،  اعالل غازٍ  ئي وجائي، مث اعلّ بلها، فصارا: سا، ألنكسار ما قياء

اجتمع كما مر يف الناقص، نعين: حذفت ضمة الياء منهما استثقاال، ف
تجد ، ف‘وساءٍ ‘ جاءٍ ’ساكنان: الياء والتنوين، فحذفت الياء، فصارا: 

 األصل هكذا:
ئجاء : جائِ   جاءٍ  جاِئيٌ  
ئساء : سائِ   ساءٍ  ساِئيٌ   

ال: األجوف ة أنواع من األفعففهم منه أنه اجتمع فيه أحكام ثالث
 والناقص واملهموز



 

 


 القاعدة
  إذا كان الفعل معتل العني مع كون آخره مهزة، جيتمع فيه

أحكام ثالثة أنواع من األفعال : األجوف والناقص 
 واملهموز

 التمرينات

 عني أمساء الفاعل من املهموز يف اجلمل اآلتية:
 آلكلون من شجر من زقوم (1
 لسائحونالتائبون العابدون ا (2

 اآلمرون باملعروف الناهون عن املنكر (3

 إمنا املؤمنون اخوة (4

 املؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض (5

 قال عفريت من اجلن أنا آتيك من قبل أن تقوم من مقامك (6

 آئبون تائبون لربنا حامدون (7

 إمنا توعدون آلٍت وما أنتم مبعجزين (8

 لرمحن عبًدااإن كل من يف السموات واألرض إال آيت  (9

 آلء يف الوجود الٍء مل ي ر مثله قبل   (10

 بني األصل لكل كلمة من الكلمات اآلتية:
 الراِئي (3 جآءٍ  (2 نآءٍ  (1
 شآءٍ  (5 م راءٍ  (4



 

 


 صرف الكلمات اآلتية:
 منوذج: آٍت آتيان آت ون

اتآتية آتيتان آتي  
 قارِءٌ  (3 اًلءٍ  (2 آِئب (1
 م َتَأد   (5 سائِل (4
 

 
 



 

 


 الدرس الثالث واخلمسون

 حذف اهلمزة للتخفيف يف املهموز
 األمثلة

 ى الذين ظلموا العذابأَ وإذا رَ  (1
 يسارعون يف اإلمث والعدوان ى كثريًا منهمرَ تَـ  (2

 بعيًدا ونراه قريبًا ه  نَ وْ رَ إهنم يَـ  (3

 اإلنسان أنا خلقناه من نطفة رَ يَـ  ملَْ  أو (4

 ن اهلل الذي خلق السمواتأا وْ رَ يَـ  ملَْ  أو (5

 ه  ايَ أَ رْ ى عيين مامل تَـ رَ أَ  (1
 أو مسعت براع تَ يْ هل رَ  احِ صَ  (2
 بِ الَ حلِْ ا ى يفِ وَ ا حَ مَ  عِ رْ الضَّ  يفِ  دَّ ر   اعٍ رَ بِ  (3

 فإّما تـََرِينَّ أحًدا من البشرِ  (4
 على احلق؟ كِ نَّ أَ يا فاطمة، أَتـََرْيَن  (1
، أَتـََرْيَن  (2  نَّ على احلق؟ك  نَّ أَ يا بنات 

 َرهْ  د ، حبيبكَ يا حممّ  (1



 

 


 د  وخالد  َريَا حبيبك مايا حممّ  (2

 حثالب
د أهنا مهموز تامل الفعل: رأى ومتصرفاته يف األمثلة املتقدمة، جت

املثال الثاين من  يف‘ تـََرى’العني، ولكن مل جتد اهلمزة اال يف املاضي، مثاًل: 
مزة ، كما تعرف، ولكن مل حذفت اهل‘رأى’الطائفة األوىل هو مضارع 

إال يف  ة،منه؟ وإذا تأملت كل متصرف من هذا الفعل جتد اهلمزة حمذوف
العرب على  وقد اجتمعت ‘.ىأَ تـَرْ ’ ه؟ والسبب يف ذلك، ان أصلاملاضي ملَِ 

 يقال: ستعمال، فالالحذف اهلمزة منه، وهذا احلذف الزم عندهم لكثرة ا
إال يف ضرورة الشعر، كقول الشاعر:‘ تـَْرَأى’  

 أَرى عيين مامل تـَْرأَيَاه
 كالنا عامل بالرتهات

َرى. وبالتامل كتها إىل ما قبلها فصار: تَـ فحذفوا اهلمزة بعد نقل حر 
ث جتد الالم، يف هذا الفعل جتد ان حكمه حكم الناقص، ففي املثال الثال

دها حمذوفة اليت هي األلف، حمذوفة عند اتصاله بواو اجلماعة. وكذلك جت
ضارع يف قول للجزم كما يف املثال الرابع. ولكن ترى اهلمزة ثابتة يف امل

ري قياس على األصل، وهذا عند ضرورة الشعر، على غ‘ اه  تـَْرأَيَ ’الشاعر: 
ول الشاعر يف فال يقاس عليه. وكذلك جتد اهلمزة حمذوفة يف املاضي يف ق

رورة الشعر على وهذا أيًضا لض‘. رَْيتَ ’املثال الثاين من الطائفة الثانية يف 
 غري القياس.

‘ تـَْرأَِينيَ ’أصله:  نأد يف اآلية الكرمية، جت‘ ِإمَّا تـَرَِينَّ ’مث أنظر إىل: 
يف بعد نقل على ما درست قبل  يف باب الناقص. فحذفت اهلمزة للتخف

ملخاطبة إلتصاله بياء ا –الياء  –حركتها إىل ما قبلها، وحذفت الالم 
له، فحذفت النون يف أو ‘ ِإمَّا’فصار: تـَرَْيَن. مث دخلت عليه نون التوكيد مع 

فينبغي ان  – نون املدغمةالالياء و  –ى ساكنان ، فالتق‘ِإمَّا تـَرَْينَّ ’فصار: 
، كما بينا ولكن مل حيذف، لكون ما قبلها مفتوحا –الياء  –حيذف األول 



 

 


ا تـَرَِينَّ. فتجد فصار : ِإمَّ  –الكسرة  –قبل ، فحركت حبركة مناسبة بالياء 
 األصل هكذا:

ِإمَّا تـَرَِينَّ    رََأى : تـَْرأَِينَي   تـَرَِينَي   تـَرَْيَن   ِإمَّا تـَرَْينَّ   
ثال الثاين من يف امل‘ تَـرَْينَ ’يف املثال األول و‘ تـََرْينَ ’مث انظر: 

احدة واجلمع ولكن فق يف خطاب املؤنث، لفظ الو تّ الطائفة الثالثة، جتد أنه ا
، فحذفت ‘تَـْفَعِلنيَ ’ على وزن‘ تَـْرأَِينيَ ’اختلفت يف التقدير. فإن األول أصله 

 –الياء  –الم قل حركتها إىل ما قبلها، وحذفت الاهلمزة للتخفيف بعد ن
فتجد األصل هكذا ‘. تـََفنْيَ ’فميزانه ‘ تَـرَْينَ ’إلتصاله بياء املخاطبة فصار:   

 رأى : تـَْرأَِينَي   تـَرَِينَي   تـَرَْينَ 
حذفت اهلمزة بعد ، ف‘تـَْفَعْلنَ ’على وزن ‘ تـَْرأَْينَ ’صله أوأما الثاين ف

عد نقل حركتها إىل فصار: تـَرَْيَن، فحذفت اهلمزة ب نقل حركتها إىل ما قبلها
هكذا: فتجد األصل‘. تـََفْلنَ ’ما قبلها فصار: تـَرَْيَن، فميزانه:   

َن  تـَرَْينَ رََأى : تـَْرأَيْ   
ة الرابعة، يف املثال األول من الطائف‘ رَهْ ’وأخريا، انظر إىل كلمة: 
ذف حرف حب‘ تـََرى’ن ، فبين األمر م‘رََأى يـََرى’جتد انه أمر احلاضر من 

م ، ولكنه‘رَ ’من آخرها، فصار:  –الالم  –املضارعة من أوهلا واأللف 
هاء  يكرهون الوقف على حرف واحد، كما تقدم، فيصلون يف آخره
‘.رَهْ ’السكتة عند الوقف فصار:   

رََأى ’من  يف املثال الثاين منها وهو أيًضا أمر احلاضر‘ رَيَا’واما 
  –الياء  –ة ه ألف اإلثنني فأعيدت الالم احملذوف، ولكن اتصلت ب‘يـََرى

 كما كان يف الناقص.
 القاعدة



 

 


  رأى’والعرب قد اجتمعت على حذف مهزة مضارع ‘
ومتصرفاته بعد نقل حركتها إىل ما قبلها. وهذا احلذف 

 الزم عندهم لكثرة اإلستعمال
 وال تثبت اهلمزة إال يف املاضي 
  ة الشعر، كما أهنا وحتذف اهلمزة من املاضي أيًضا لضرور

 تثبت يف املضارع عند الضرورة
  ري أيًضا أحكام الناقص عليهجتو 

 التمرينات

 أكتب أوزان األفعال املهموزة يف اجلمل اآلتية:
 جواًدا مات هزال لعّلين ييِن رِ أَ  (1
 ًدالّ أو خبياًل خم أَرى ما ت رِييِن  (2

 إيّن أرى يف املنام اين أذحبك فانظر ماذا ترى (3

 ب بالدينأرأيت الذي يكذّ  (4

 أفرأيتم املآء الذي تشربون (5

 نه هو السمبيع البصريإلِن ريه من آياتنا  (6

 وكذلك ن رِي ابراهيم ملكوت السموات واألرض (7

 وملا رأينه أكربنه وقطعن أيديهن (8

 ليلة البدر مرقربكم كما ترون ال نَ وْ رَ َستَـ نكم إ (9

 اآليات اوملا رأو  (10



 

 


 وإن يـََرْوا كل آية ال يؤمنوا هبا (11

 املهموزة: بني الكلمات
 أَرِينَ  (3 أَرِ  (2 يـ ر ون (1
 مرِئي   (5 رَاءٍ  (4

 سند األفعال اآلتية إىل الضمائر:أ
 يـََرى (3 ي رِي (2 أََرى (1
 اَل ت رِ  (5 َرهْ  (4

 صّرف األفعال اآلتية:
 أَدَّى (3 أََرى (2 رََأى (1
 

 
 

 


