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  تقديم

  
 يف اللغة الشتقاق والتصريفقواعد النحو والصرف املتعلقة بنظام اموجزاً لتتضمن هذه الكراسة 

وهذا النظام وإن كان موضوعه األساسي هو الصرف، فإن له أوجهاً حنوية ال بد من التطرق . العربية
ا، وما يعتري األمساء من تغيإليها، كبناء األفعال وإعراا اإلعرابية من رفعٍ ونصبٍ وجرر يف حاال.  

القدمية واحلديثة، وعرضناها بأسلوب هو أقرب ما استقينا هذه القواعد من كتب النحو والصرف 
وقد أوردنا . يكون إىل طريقة معاجلتها باحلاسوب، دون اخلوض فيما أحاط ا من خالفات وتعليالت

  .  عليهايف اية الكراسة قائمة بأمساء كتب النحو والصرف اليت اعتمدنا
د تصريف األفعال، والثاين على األول يشتمل على قواع: مخسة أبوابعلى حتتوي هذه الكراسة 

األمساء املشتقة، والثالث على املصادر، والرابع على قواعد تصريف األمساء، واخلامس على قواعد 
  .التصريف املشترك

  
  مروان البواب                  

marwanbawab@gmail.com 
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  األفعال  قواعد تصريف 1 
  

 األمر، ومن املعلوم إىل اهـول، وحتويـل       وحتويلها من املاضي إىل املضارع      : ف األفعال تصري
 حبسب فاعلها من ضمري املفرد إىل ضمري املثىن واجلمع، ومن ضمري املذكر إىل ضمري املؤنث،                إسنادها

  .ومن ضمري الغائب إىل ضمري املخاطب واملتكلم
   الماضي والمضارع واألمر1- 1

  .ماضٍ ومضارع وأمرىل ينقسم الفعل إ
  .ذَهب، أَخرج، تناولَ، زخرف :؛ حنوما دلّ على حدوث شيء قبل زمن التكلُّم: املاضيف
  .، يدحرِج يقْرأ، يتنقَّل:؛ حنودل على حدوث شيٍء يف زمن التكلُّم أو بعده  ما:املضارعو
  .، اطْمئنتهِد، جِئْ، تعلَّم، قُلْاج :؛ حنوما طُلب به حدوث شيٍء بعد زمن التكلم :األمرو
   التجرد والزيادة2- 1

  . جمرد ومزيدينقسم الفعل إىل 
  .حرفه األصلية حرف إىل ثالثةأما زيد على : واملزيدحرفه أصلية، أكانت مجيع  ما: فارد

  .مزيد الثالثي ومزيد الرباعي: ثالثي ورباعي، واملزيد قسمان: وارد قسمان
  لفعل الثالثي المجرد ا1- 2- 1

يتكون الفعل املاضي الثالثي ارد من ثالثة أحرف أصول، يرمز إىل أوهلا بالفـاء، وإىل ثانيهـا                 
أ، ن،  : (ويصاغ الفعل املضارع بزيادة أحد أحرف املضارعة األربعة       . فَعلَ: بالعني، وإىل ثالثها بالالم   

  :اعتبار ماضيه ومضارعه ستة أبواب هيوللفعل الثالثي ارد ب. مفتوحاً قبل الفاء) ي، ت
 الباب املاضي املضارع أمثلة

رمي و، مرا يغزد، قال يقُول، غزد يقعر، قعر ينصل نصل يفعاألول فع 

ريف ي، فرى يرمس، باع يبِيع، رمب يضرِب، جلَس جيلل ضرل يفعالثاين فع 

 الثالث فعل يفعل ل يسأل، قرأ يقرأفتح يفتح، ذهب يذهب، سعى يسعى، سأ

ضعي ضى، عضري يضل، رجوجِلَ يلَم، وعي ملح، عفْري ل فَرِحل يفعالرابع فع 

 اخلامس فعل يفعل شرف يشرف، حسن يحسن، يمن ييمن، جرؤ يجرؤ

لي يق، ولثق يم، وثعنم يِسب، نعحل يحِسب يل يفعالسادس فع 
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  : ويصاغ فعل األمر حبذف حرف املضارعة مع إجراء ما يلي
  .اعلَم، اُدع، ارمِ: يد قبل الساكن مهزة وصل؛ حنو زِ،إذا كان ما بعد حرف املضارعة ساكناً -
قُـلْ، سـر،    :  فإنه ال حيتاج إىل مهزة وصل؛ حنو       ،وإذا كان ما بعد حرف املضارعة متحركاً       -
فخ.  
  

   الفعل الرباعي المجرد2- 2- 1
يتألف الفعل املاضي الرباعي ارد من أربعة أحرف أصول، يرمز إليها بالفاء والعني والالم األوىل               

، ) ت ، ي ، ن ،أ: (ويصاغ الفعل املضارع بزيادة أحد أحرف املضارعة األربعـة        . فَعلَلَ: والالم الثانية 
  . ىلمضموماً قبل الفاء، وكسر الالم األو

كدحرج يدحرِج، وزلْزلَ ،  يفَعللُ:ومضارعه، فَعلَلَ: وللفعل الرباعي ارد بناٌء واحد هو
  . يزلْزِل، وطَمأنَ يطَمئن، وبسملَ يبسمل

ويصاغ فعل األمر من املضارع، فيحذف حرف املضارعة، وال حيتاج إىل مهزة وصل، ألن الفاء 
  .دحرِج، وزلْزِلْ، وطَمئن، وبسملْ:  حنومتحركة يف األصل؛

  

   الفعل الثالثي المزيد3- 2- 1
ما زيد فيه حرف واحد، وما زيد فيه حرفان، وما : ثالثة أقسامإىل الفعل الثالثي املزيد ينقسم 

  .زيد فيه ثالثة أحرف
  :ألمر، مع التمثيليبني اجلدول اآليت أوزان األفعال الثالثية املزيدة، يف املاضي واملضارع وا
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  املاضي املضارع األمر أمثلة

        يمقي أَقام ،طي أَعطعطَى يأَع ،أَكْرِم كْرِمي مأَكْر
نآم نمؤي نآم ،مأَق. 

لُ لْأفْعفْعلَ يأفْع 

       كَّى يز ،مقَو مقَوي مقَو ،حفَر حفَري حكِّـي  فَرز
ئرب ئربأَ يرب ،كز. 

لُ لْفَعفَعلَ يفَع 

قاتلَ يقاتلُ قاتلْ، والَى يـوالي والِ، حـاولَ         
 .يحاوِلُ حاوِلْ

لُ لْفَاعفَاعلَ يفَاع 

 الثالثي
  املزيد
 حبرف

انكَسر ينكَِسر انكَِسر، انقاد ينقاد انقَد، انطَوى       
 .ينطَوِي انطَوِ

انلُ لْفَعفَعنلَ يفَعان 

        ،ـرتاخ تـارخي تاراخ ،عمتاج عمتجي عمتاج
 .اتصلَ يتصِلُ اتصلْ

علُ لْافْتعفْتلَ يعافْت 

فَراص فَرصي فَرواص ،رماح رمحي رملَّ .احلُّ افْعفْعلَّ يافْع 

        ،ـداعى تـداعتى يداعت ،دباعت دباعتي دباعت
 .تطاولَ يتطاولُ تطاولْ

 تفَاعلَ يتفَاعلُ تفَاعلْ

تعلَّم يتعلَّم تعلَّم، تزكَّى يتزكَّى تزك، تجـولَ        
 .يتجولُ تجولْ

 تفَعلَ يتفَعلُ تفَعلْ

الثالثي 
املزيد 
 حبرفني

اس      يمقتـسي قامتاس ،رِجختاس رِجختسي جرخت
مقتاس. 

فْعتلُ لْاسفْعتسلَ يفْعتاس 

اعشوشب يعشوشب اعـشوشب، احلَـولَى      
 .يحلَولي احلَولِ

عولُ لْافْععوفْعلَ يعوافْع 

 افْعولَ يفْعولُ لْافْعو .يجلَوذُ اجلَوذْ) أسرع= (اجلَوذَ

ماراح مارحي مارا .احالُّ لَّافْعفْعالَّ يافْع 

 الثالثي
  املزيد
 بثالثة
 أحرف
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   الفعل الرباعي المزيد4- 2- 1
  .ما زيد فيه حرف واحد، وما زيد فيه حرفان: ينقسم الفعل الرباعي املزيد إىل قسمني

  املاضي املضارع األمر أمثلة

جرحدت جرحدتي جرحدلَلْ .تفَعلَلُ تفَعتلَلَ يحبرفاملزيد تفَع  

عقنافْر عقنفْري قَعنلْ .افْرلنلُ افْعلنفْعلَلَ ينافْع 

نئاطْم نئطْمأَنَّ يلَّ .اطْمللُّ افْعلفْعلَلَّ يافْع 

 املزيد حبرفني

   اللزوم والتعدية3- 1
  .متعدو ينقسم الفعل إىل الزمٍ

  .مات، وجلَس، وضحك، وخرج: ما مل يتجاوز بنفسه الفاعل إىل املفعول به؛ حنو: فالالزم
  .جمع األستاذُ الطالب: ما جياوز بنفسه الفاعلَ إىل املفعول به؛ حنو: واملتعدي

  .وشكر له، شكره: فنقول مثالً ...شكَر، ونصح: ووقد يكون الفعل الواحد متعدياً والزماً؛ حن
   البناء واإلعراب 4- 1

   الماضي 1- 4- 1
  .  املاضي مبين دوماًالفعل
، أو اتصلت به تاء     درس:   إذا مل يتصل به شيء؛ حنو       – وهو األصل يف بنائه      - على الفتح ويبىن  

: ؛ حنـو   مع تاء التأنيث   ، أو ألف االثنني   درسا :، أو ألف االثنني؛ حنو    درست: التأنيث الساكنة؛ حنو  
  . إذا كان مسنداً إىل ضمري الغائب املفرد واملثىنعلى الفتحيبىن :  أي.درستا

  . درسوا:  إذا اتصلت به واو اجلماعة، حنوعلى الضمويبىن 
 درست، : تاء الفاعل املتحركة؛ حنو    : ضمري رفع متحرك؛ وهي     إذا اتصل به   على السكون ويبىن  

،ِتسرد ،تسرا: الدالة على الفاعلني؛ حنو) نا( و دنسرونون النسوة؛ حنود ، :نسرد.   
   المضارع 2- 4- 1

إحـدى   إذا اتصلت به     يبىن على الفتح  الفعل املضارع مبين يف حالتني ومعرب فيما سوامها؛ فهو          
  .يتربصن:  إذا اتصلت به نون النسوة؛ حنوونعلى السكيبىن و، لَينبذَنَّ:  التوكيد؛ حنونوين

وعالمة  ومنصوباً،  يكْتب: ، حنو وعالمة رفعه الضمة   مرفوعاً؛ فيكون   معرباً عدا ذلك يكون     وما
   .مل يكْتب  :؛ حنووعالمة جزمه السكون وجمزوماً، لن يكْتب: ؛ حنونصبه الفتحة
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   األمر 3- 4- 1
   .فعل األمر مبين دوماً

ر ومل يتصل به شيء؛ حنـو          - وهو األصل يف بنائه      –  السكون بىن على ويإذا كان صحيح اآلخ :
سرأو اتصلت به نون النسوة؛ حنواد ، :نسراد.  

  .ادرسن:  إذا اتصلت به نون التوكيد؛ حنوالفتح وعلى
  .اتقِ:  إذا كان معتلّ اآلخر؛ حنوحذف حرف العلة وعلى
، أو  ادرسـوا : ، أو واو اجلماعة؛ حنو    ادرسا:  إذا اتصلت به ألف االثنني، حنو      حذف النون  وعلى

   .ادرسي: ياء املخاطبة؛ حنو
   الصحة واالعتالل5- 1

  . الفعل إىل صحيح ومعتلّينقسم
  .ومضعف، ومهموز، سالم: وهو ثالثة أقسام.  ما خلت أصولُه من أحرف العلةالصحيحف

  ...سمع وجلَس:  أصولُه من أحرف العلة واهلمزة والتضعيف؛ حنوما سلمت: السالمف
 أَمر،: ؛ حنو مهموز الفاء : حرفه األصلية مهزة؛ وهو ثالثة أقسام     أما كان أحد    : املهموزو

  .مَأل: ؛ حنومهموز الالم وسأَلَ،: ؛ حنومهموز العنيو
  .شدمر، و:  ما كانت عينه والمه من لفظ واحد؛ حنو:املضعفو

ما كانت فاؤه والمه األوىل من لفظ واحد، وعينه والمه الثانية من            : املضاعفوالرباعي  
  .زلزل: لفظ آخر؛ حنو

  .ولفيف، وناقص، وأجوف، مثالٌ: وهو أربعة أقسام. أصوله واو أو ياءأحد ما كان يف : املعتلّو
  .وصلَ، ويبِس: ما كانت فاؤه واواً أو ياًء؛ حنو: املثالف
  .يقُولُ، ويبِيع: ما كانت عينه واواً أو ياًء؛ حنو: جوفاألو
  .يدعو، ويرمي: ما كانت المه واواً أو ياًء؛ حنو: الناقصو
  .ومقرون، مفروق: وهو نوعان. ما اعتلّ فيه أصالن: اللفيفو

  .وقَى، ويدي: ما اعتلت فاؤه والمه؛ حنو: املفروق فاللفيف
  .طَوى، وحيِي: تلت عينه والمه؛ حنوما اع: املقرون واللفيف

لى األفعال الصحيحة واملعتلة لكلٍّ من الثالثي والرباعي جمـرداً  عتبين اجلداول اخلمسة اآلتية أمثلة     
  :ومزيداً
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   أمثلة الصحيح والمعتل من األفعال الثالثية المجردة1- 5- 1
 :الثالثي ارد من الباب

 األول الثاين الثالث الرابع اخلامس السادس

 الفعل

 السامل نصر ضرب منع فرح كرم حسب

 حب عض متّ بح املضعف مد 

  املضعف  أم  أنّ        
  املهموز الالم      أثأ      
    أكل  أسر  أبه  أسف  أنث  

  الفاء

 العني  نأم سأل سئم ضؤل 

 الالم   بدأ ظمئ جرؤ 

  املهموز
 الصحيح

    املضعف        ود  
  املهموز العني    وأد    وئب    
  املهموز الالم      وجأ  وطئ  وضؤ  
      وعد  وهب  وجل  وشك  ورث

  الواوي

    ير    املضعف    يس  
  املهموز العني        يئس    يئس
    مين  يسر  ينع  يقظ  يتم  يبس

  اليائي

  ثالامل

  املهموز الفاء  آب      أود    
  املهموز الالم  باء      هوء    
    قام      عوج  طول  

  الواوي

  املهموز الفاء    آن    أيس    
  املهموز الالم    قاء    شاء    
      باع    غيد    

  اليائي

  األجوف

  املهموز الفاء  أسا        أمو  
  املهموز العني  ىمأ    ىجأ      
    غزا    زها  رضي  سرو  

  الواوي

  املهموز الفاء    أتى  أىب  أذي    
  موز العنيامله      رأى  جئي    
      رمى  سعى  خشي    

  اليائي

  الناقص

  املهموز الفاء    أوى        
   شوى  حيي/قوي  

  املقرون

  املهموز العني    وأى        
   يدى /وقى  يدي /وجي  ويل

  املفروق
  اللفيف

  املعتل
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   أمثلة الصحيح والمعتل من األفعال الثالثية المزيدة بحرف2- 5- 1
 :الثالثي املزيد حبرف على وزن

 أفْعلَ فَعلَ فاعلَ

 الفعل

 السامل أكرم درب قاتل

د حاججد املضعف أحب 

م  آضاملضعف    أم  
  املهموز الالم      
    آثر  أثّر  آجر

  الفاء

 العني أشأم رأّس الءم

 الالم أجزأ هنأ كافأ

  املهموز
 الصحيح

ص  واداملضعف    وص  
  املهموز العني  أوأب  وأّم  واءم
  املهموز الالم  أوطأ  وضأ  واطأ
    أوجب  وحد  واصل

  الواوي

  املضعف    ميم  
  املهموز العني  أيأس  يأّس  
    أيقظ  يسر   ياسر

  اليائي

  املثال

  املهموز الفاء    أوب  آوب
  املهموز الالم  أساء  بوأ  ناوأ

    أقام  قوم  جاوب
  الواوي

  وز الفاءاملهم  آيس  أيد  آيد
  املهموز الالم  أقاء  هيأ  هايأ
    أباد  طيب  بايع

  اليائي

  األجوف

  املهموز الفاء  آخى  أبى  أسى
  املهموز العني  أمأى    شاءى
    أدىن  مسى  حاىب

  الواوي

  املهموز الفاء  آتى  أدى  أسى
  املهموز العني  أنأى  رأّى  راءى
    أهدى  رقّى  جارى

  اليائي

  الناقص

  املهموز الفاء  آوى  وىأ  
  أذوى/أحيا حيا/سوى حايا/داوى

  املقرون

  املهموز العني      
  أيدى/أوصى يدى/وفّى يادى/واىل

  املفروق
  اللفيف

  املعتل
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   أمثلة الصحيح والمعتل من األفعال الثالثية المزيدة بحرفين3- 5- 1
 :على وزنحبرفني الثالثي املزيد 

 انفَعلَ افْتعلَ افْعلّ تفاعلَ تفَعلَ

 الفعل

 السامل انطلق اجتمع امحر تباعد تعلّم

 املضعف انقض اشتد  تصام متدد

  املضعف    ائتم    تآج  تأمم
  املهموز الالم    ائتثأ      
    انأطر  ائتمر    تآكل  تأكّد

  الفاء

 العني انذأف ابتأس اجألّ تساءل ترأّف

 الالم انفقأ ابتدأ  دارأت ختبأ

  املهموز
 الصحيح

  املضعف        تواد  تودد
  املهموز العني    اتأد    تواءم  توأّد
  املهموز الالم    اتكأ    تواطأ  توضأ
      اتصل    تواصل  توصل

  الواوي

  املضعف          تيمم
  املهموز العني    اتأس      
      اتبس    تياسر  تيسر

  اليائي

  املثال

املهموز الفاء  انآد  ائتال    تآوب  بتأو  
  املهموز الالم    استاء    تناوأ  تبوأ
    انقاد  اقتاد  اسود  جتاوب  تقول

  الواوي

  املهموز الفاء    ائتام      تأيد
  املهموز الالم        ايأ  تقيأ
    اال  اكتال  ابيض  تبايع  تعين

  اليائي

  األجوف

  الفاءاملهموز     ائتسى    تأخى  تأسى
  املهموز العني  انفأى  اشتأى    تشاءى  متأى
    اجنلى  ارتضى  ارعوى  تسامى  تزكّى

  الواوي

  املهموز الفاء    ائترى    تآثى  تأتى
  املهموز العني  انفأى  ارتأى    تراءى  ترأّى
    انثىن  اكتفى    تناسى  ترقّى

  اليائي

  الناقص

  املهموز الفاء    ائتوى    تآوى  تأوى
  انزوى ازديا/احتوى  حتايا/تداوى حتيا/تقوى

  املقرون

  املهموز العني    اتأى    تواءى  
   اتقى  توارى تولّى

  املفروق
  اللفيف

  املعتل
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   أمثلة الصحيح والمعتل من األفعال الثالثية المزيدة بثالثة أحرف4- 5- 1
 : على وزن بثالثة أحرفالثالثي املزيد

 استفْعلَ عوعلَافْ افْعولَ افْعالَّ

 الفعل

د ادهامالسامل استغفر اعشوشب اجلو 

   املضعف استحب 

      املضعف  استأم  
  املهموز الالم        
    استأمر      

  الفاء

 العني استرأف   

 الالم استهزأ احزوزأ  

  املهموز
 الصحيح

  املضعف        
  املهموز العني  استوأل      
  املهموز الالم  استوطأ      
    استورد      

  الواوي

  املضعف        
  املهموز العني  استيئس      
    استيقظ      

  اليائي

  املثال

  املهموز الفاء  استأور      
  املهموز الالم  استضاء      
استدار      اسواد    

  الواوي

  املهموز الفاء  استأيك      
  ماملهموز الال  استقاء      
استقال      ابياض    

  اليائي

  األجوف

  املهموز الفاء  استأمى      
  املهموز العني        
    استرضى  احلوىل    

  الواوي

  املهموز الفاء  استأىن      
  املهموز العني  استرأى    اجأوى  
    استغىن  اعرورى    

  اليائي

  الناقص

  املهموز الفاء  استأوى      
  استحيا/ استهوى  احووى 

  املقرون

  املهموز العني  استوأى      
  استوىف   

  املفروق
  اللفيف

  املعتل
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   أمثلة الصحيح والمعتل من األفعال الرباعية المجردة والمزيدة5- 5- 1
 املزيد

 حبرف حبرفني

 ارد

 فَعلَلَ تفَعلَلَ افْعنلَلَ افْعلَلَّ

  الرباعيالفعل

السامل دحرج تدحرج افرنقع اقشعر 

 املضعف زلزل تزلزل  

 املضاعف جأجأ جتأجأ  

  طمأن تطمأن احبنطأ اشرأّب

 املهموز

 حالصحي

 املهموز املضاعف يأيأ/ وأوأ    

 املضاعف وسوس توشوش  

 املهموز يرنأ   

 املثال

املهموز تودأ ترهيأ  اكوأد 

حوقل تلهوج احونصل اكوهد  

 األجوف

 الناقص ىقلس تقلسى اسلنقى 

 اللفيف حيحى/ضوضى    

 املعتل
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  لمجهولالمبني للمعلوم والمبني ل 6- 1
أسند إىل  : أو(، وهو ما كان له فاعل       )ويسمى أيضاً مبنياً للفاعل    (مبين للمعلوم ينقسم الفعل إىل    

 وهو ما   ،)ويسمى أيضاً مبنياً للمفعول    (مبين للمجهول  وإىل   الدرس، حفظَ حممد : ؛ حنو )فاعل معلوم 
  .حفظَ الدرس: حذف فاعلُه وأُنيب عنه غريه؛ حنو

  :وينقَل املبين للمعلوم إىل املبين للمجهول بتغيري صورته كما يلي
  

   الماضي المبني للمجهول1- 6- 1
  

   السالم1- 1- 6- 1
  .درسرفض رأيه، وفُهِم ال: ِسر ما قبل آخره؛ حنواضي ساملاً ، ضم أوله وكُاملإذا كان الفعل 

 ضمثانيه إن كان مبدوءاً بتاء مزيدة؛ حنو– مع أوله –وي  :العلم لِّمعالدواُء، وت عرجت.  
  ضممزة وصل مزيدة؛ حنو        – مع أوله    –وي ًثالثُه إن كان مبدوءا  :     رمعـتواس ،مالظـال رقاحت
الضعيف.  

  .قُوتلَ العدو، وتنوسي العهد: حنووإن كان ثانيه أو ثالثه ألفاً زائدة قُلبت واواً؛ 
  

   األجوف2- 1- 6- 1
، وإن كان مما جيب فيه اإلعالل عوِج: إن كان مما جيب فيه التصحيح فحكمه كحكم السامل؛ حنو  

  .قيلَ، بِيع، خيف:  مكسوراً ما قبلها؛ حنوفتجعل عينه ياًء
فإن كان مما تضم فاؤه عند      : ينه، مث ننظر  فإذا أردنا إسناد األجوف إىل الضمري املتحرك، حذفنا ع        

 :، وإن كان مما تكسر فاؤه عند البناء للمعلوم ضـممناها؛ حنـو            قلت: حنو؛  البناء للمعلوم كسرناها  
تعب.  

وجيري يف املزيد من األجوف مثل ما جيري يف ارد منه، سوى أنه عند اإلسـناد إىل الـضمري                   
حذف عينه إذا كانت تقلب ألفاً يف املاضي املعلوم، ويكسر ما قبلها؛ حنواملتحرك ت :تدقان ،تداقْت.  

  

   المضعف3- 1- 6- 1
  .مد، رد: إن كان املبين للمجهول مضعفاً ضم فاؤه؛ حنو
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   المضارع المبني للمجهول2- 6- 1
   السالم1- 2- 6- 1

  .رم، يتعلَّم، يستغفَرينصر، يفْتح، يكْ: يضم أوله ويفتح ما قبل آخره؛ حنو
   األجوف2- 2- 6- 1

   .يقالُ، يباع، يخاف، يرتاد، يستتاب: تقلب عينه ألفاً، بعد نقل حركتها إىل ما قبلها؛ حنو
  

  اتصال الفعل بإحدى نوني التوكيد 7- 1
   الماضي 1- 7- 1

اقض بني مضي الفعـل واسـتقبال       جيوز توكيده بالنون، لئال يكون يف الكالم تن       الفعل املاضي ال    
  .التوكيد
   األمر 2- 7- 1

  .ونون التوكيد يف الداللة على االستقبالهو فعل األمر جيوز توكيده، ألنه يتفق 
   المضارع 3- 7- 1

 فإن دلّ على االسـتقبال كـان        .الفعل املضارع ميكن أن يكون توكيده واجباً أو جائزاً أو ممتنعاً          
  .ن دلّ على احلاضر مل جيز توكيدهتوكيده واجباً أو جائزاً، وإ

، بنِي آخره على الفتح، صحيحاً كان أو        املفردفإذا اتصل الفعل بنون التوكيد، وكان مسنداً إىل         
نَّ، ألستسهِلَن، لَتجمعن، ال تجهلَن، جِدنَّ، ال تنسين، ليسمونَّ، ارمين، لتقُولَن، لتِسري : معتال؛ حنو 

ننِيال ت ،نوِيار.  
 حذفت نون الرفع من املرفوع، للتخلص من توايل األمثال، وحـذفت            ألف االثنني وإن أُسند إىل    

من ازوم للجزم، ومن فعل األمر للبناء، وكُسرت نون التوكيد للتفريق بني خماطبة املفرد واملـثىن، أو   
تكاسالنِّ، لَتستعدانِّ، ادنوانِّ، لَترضيانِّ، ال تنسيانِّ، قفَـانِّ،    ال ت : للتشبيه بنون املثىن يف األمساء؛ حنو     
  .لَتعودانِّ، ابنِيانِّ، ال تطْوِيانِّ، فيانِّ

 حذفت نون الرفع أيضاً من املرفوع، وحذفت من ازوم للجزم، ومن            واو اجلماعة وإن أُسند إىل    
  . فعل األمر للبناء
 الفعل صحيح اآلخر حذفت واو اجلماعة اللتقاء الساكنني، وبقيت الضمة دليالً عليها؛     مث إذا كان  

   .ليجمعن، لَتسمعن، اكْتبن، حافظُن: حنو
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لَتعلُن، ارمن، لينونَّ، ال تقُـضن،  : وإذا كان آخر الفعل واواً أو ياء حذف مع واو اجلماعة؛ حنو          
قُن.  

ذا كان آخره ألفاً حذف وبقيت الفتحة دليالً عليه، وحركت واو اجلماعـة بالـضم اللتقـاء           وإ
  .لَترضونَّ، ليشقَونَّ، ال تنسونَّ، اسعونَّ: الساكنني؛ حنو

 حذفت نون الرفع أيضاً من املرفوع، وحـذفت مـن اـزوم      ياء املؤنثة املخاطبة  وإن أُسند إىل    
مث إذا كان الفعل صحيح اآلخر حذفت ياء املخاطبة اللتقاء الساكنني،           . األمر للبناء للجزم، ومن فعل    

   .لَتحضرِنَّ، ال تعودنَّ، استعدنَّ: وبقيت الكسرة دليالً عليها؛ حنو
 لَتدعن،  لَتبنِن، ال تنوِنَّ، ارمن، اسمن،    : وإذا كان آخره ياء أو واواً حذف مع ياء املخاطبة؛ حنو          

نق.  
وإذا كان آخره ألفاً حذف وبقيت الفتحة دليالً عليه، وحركت ياء املخاطبة بالكـسر اللتقـاء                

  .ال ترضيِن، لَتسعيِن، انسيِن، ال تشقَيِن: الساكنني؛ حنو
 محالً على    زيدت ألف بينها وبني نون التوكيد، وكُسرت نون التوكيد         نون النسوة وإن أُسند إىل    

ال ترجِعنانِّ، لَتسمعنانِّ، ليرددنـانِّ، قفْنـانِّ، قُلْنـانِّ، ليـِسرنانِّ،     : كسرها بعد ألف االثنني؛ حنو  
  .لَترضينانِّ، اهتدينانِّ، اعفُونانِّ،  ال تهوينانِّ، فينانِّ

  :ما يليوعلى هذا يكون تصريف املضارع مع نون التوكيد ك
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  الناقص
�ء& l�wx  

  الناقص
  l�wx واو

  الناقص
R أ l�wx  

  الضمري  السامل  املهموز  املضعف  املثال  األجوف

نيمنَّ  ألروعألد  نيسنَّ  ألنودألع  لَننَّ  ألصدأنَّ  ألشدألب  نفَعأنا  َألد  

نيمرنَّ  لَنوعدلَن  نيسنلَن  نَّلَنودلَ  علَنصنَّ  ندشأنَّ  لَندبلَن  نفَعدحنن  لَن  

نيمرنَّ  لَتوعدلَت  نيسنلَت  نَّلَتودع  لَنصنَّ  لَتدشأنَّ  لَتدبلَت  نفَعدلَت  أنت  

نمرلَت  نعدلَت  يِنسنلَت  لَتودنَّع  نلصنَّ  لَتدشلَت  نئدبلَت  نفَعدلَت  أنت  

  أنتما  لَتدفَعانِّ  لَتبدأانِّ  لَتشدانِّ  لَتصالَنَّ  لَتعودانِّ  لَتنسيانَّ  لَتدعوانَّ  لَترميانَّ

نمرلَت  نعدلَت  سنلَتنَّو  لَتودنَّع  لُنصنَّ  لَتدشنَّ  لَتؤدبلَت  نفَعدأنتم  لَت  

  أننت  لَتدفَعنانِّ  لَتبدأنانِّ  لَتشددنانِّ  لَتصلْنانِّ  لَتعدنانِّ  لَتنسينانِّ  لَتدعونانِّ  ترمينانِّلَ

نيمرنَّ  لَيوعدلَي  نيسنلَي  نَّلَيودع  لَنصنَّ  لَيدشأنَّ  لَيدبلَي  نفَعدهو  لَي  

نيمرنَّ  لَتوعدلَت  يِنسنلَت  نَّلَتودع  لَنصنَّ  لَتدشأنَّ  لَتدبلَت  نفَعدهي  لَت  

  )مذ( مها  لَيدفَعانِّ  لَيبدأانِّ  لَيشدانِّ  لَيصالَنَّ  لَيعودانِّ  لَينسيانَّ  لَيدعوانَّ  لَيرميانَّ

  )مؤ( مها  لَتدفَعانِّ  لَتبدأانِّ  لَتشدانِّ  لَتصالَنَّ  لَتعودانِّ  تنسيانَّلَ  لَتدعوانَّ  لَترميانَّ

نمرلَي  لَينعد  نيسنلَي  ودعنَّلَي  لُنصنَّ  لَيدشنَّ  لَيؤدبلَي  نفَعدهم  لَي  

  هن  لَيدفَعنانِّ  لَيبدأنانِّ  لَيشددنانِّ  لَيصلْنانِّ  دنانِّلَيع  لَينسينانِّ  لَيدعونانِّ  لَيرمينانِّ

  :ويكون تصريف األمر مع نون التوكيد كما يلي
  الناقص
�ء& l�wx  

  الناقص
  l�wx واو

  الناقص
R أ l�wx  

  الضمري  السامل  املهموز  املضعف  املثال  األجوف

نيمار  وعنَّاد  نيسنَّ  انودع  لَننَ  صدأنَّ  شداب  نفَعاد  أنت  

نمار  نعاد  يِنسنَّ  انودع  نلنَّ  صدش  نئداب  نفَعاد  أنت  

  أنتما  ادفَعانِّ  ابدأانِّ  شدانِّ  صالَنِّ  عودانِّ  انسيانِّ  ادعوانِّ  ارميانِّ

نمار  نعنَّ  ادوسنَّ  انودع  لُننَّ  صدنَّ  شؤداب  نفَعأنتم  اد  

  أننت  ادفَعنانِّ  ابدأْنانِّ  اشددنانِّ  صلْنانِّ  عدنانِّ  انسينانِّ  ادعونانِّ  ارمينانِّ
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  )أو إسناد الفعل إلى الضمائر( تصريف الفعل 8- 1
من ضمري املفرد إىل ضمري املثىن أو ه حبسب فاعله؛ فيحول  إسنادحتويل: تصريف الفعل هو

  . اجلمع، ومن ضمري املذكر إىل ضمري املؤنث، ومن ضمري الغائب إىل ضمري املخاطَب أو املتكلِّم
  

   تصريف الفعل الماضي 1- 8- 1
نصرت، :  حنواثنان للمتكلّم؛:  باعتبار اتصال ضمري الرفع به إىل ثالثة عشر وجهاً        املاضييتصرف  

:  وستة للغائب؛ حنـو نصرت، نصرت، نصرتما، نصرتم، نصرتن،:  حنو  للمخاطَب؛ مخسة و نصرنا،
  .نصر، نصرا، نصروا، نصرت، نصرتا، نصرنَ

  

   تصريف الفعل المضارع 2- 8- 1
ر، ننصر، تنصر   أَنص: ؛ حنو  باعتبار اتصال ضمري الرفع به إىل ثالثة عشر وجهاً         املضارعيتصرف  

يا زيد، تنصران يا زيدان أو يا هندان، تنصرونَ، تنصرِين، تنصرنَ، ينصر، ينصران، ينـصرونَ،               
  .هند تنصر، اهلندان تنصران، النسوة ينصرنَ

  

   تصريف فعل األمر 3- 8- 1
   .صرا، انصروا، انصرِي، انصرنَانصر، ان:  أوجه األمر إىل مخسةيتصرف

  

   جداول تصريف األفعال المبنية للمعلوم9- 1
مرفوعاً ومنـصوباً    ( يف صيغة املاضي واملضارع     املبين للمعلوم  تبين اجلداول اآلتية تصريف الفعل    

  ). ومزيدةردةًجم(لكلٍّ من األفعال الثالثية والرباعية ) مؤكداً وغري مؤكد( واألمر )وجمزوماً ومؤكداً
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   األفعال الثالثية المجردة1- 9- 1
  ) يفْعُل- فَعَل ( تصريف الفعل الثالثي المجرد 1- 1- 9- 1

األمر 
  األمر  املؤكد

املضارع 
  املؤكد

املضارع 
  ازوم

املضارع 
  املنصوب

املضارع 
  الضمري  املاضي  املرفوع

    لَنلْ  أَفْعلَ  أَفْعلُ  أَفْعأَفْع  لْتأنا  فَع  

    نلَنلْ  فْعفْعلَ  نفْعلُ  نفْعا  نلْنحنن  فَع  

لَنلْ  افْعافْع  لَنفْعلْ  تفْعلَ  تفْعلُ  تفْعت  لْتفَع  أنت  

نلي  افْعلافْع  نلفْعي  تلفْعي  تلفْعت  نيلفْعت  لْتفَع  أنت  

  أنتما  فَعلْتما  نتفْعالَ  تفْعالَ  تفْعالَ  نِّتفْعالَ  افْعالَ  نِّافْعالَ

لُنلُوا  افْعافْع  لُنفْعت  لُوتافْع  لُوتافْع  لُونَتفْع  ملْتأنتم  فَع  

  أننت  فَعلْتن  فْعلْنت  فْعلْنت  فْعلْنت  تفْعلْنانِّ  افْعلْن  افْعلْنانِّ

    لَنفْعي  لْيفْع  لَيفْع  لُيلَ  فْعهو  فَع  

    لَنفْعت  لْتفْع  لَتفْع  لُتفْع  لَتهي  فَع  

  )مذ( مها  فَعالَ  نفْعالَي  فْعالَي  فْعالَي  نِّيفْعالَ    

  )مؤ( مها  فَعلَتا  نفْعالَت  فْعالَت  فْعالَت  نِّتفْعالَ    

    لُنفْعي  لُويافْع  لُويافْع  لُونَيلُوا  فْعهم  فَع  

    انِّيلْنفْع  يلْنفْع  يلْنفْع  يلْنفْع  لْنفَع  هن  
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  ) يفْعُل- فَعَل ( تصريف الفعل الثالثي المجرد 2- 1- 9- 1
األمر 
  املؤكد

  األمر
املضارع 
  املؤكد

املضارع 
  ازوم

املضارع 
  املنصوب

املضارع 
  املرفوع

  الضمري  املاضي

    لَنلْ  أَفْعلَ  أَفْعلُ  أَفْعفَ  أَفْعلْتأنا  ع  

    لَنفْعلْ  نفْعلَ  نفْعلُ  نفْعا  نلْنحنن  فَع  

لَنلْ  افْعافْع  لَنفْعلْ  تفْعلَ  تفْعلُ  تفْعت  لْتفَع  أنت  

نلي  افْعلافْع  نلفْعي  تلفْعي  تلفْعت  نيلفْعت  لْتفَع  أنت  

  أنتما  فَعلْتما  نتفْعالَ  تفْعالَ  فْعالَت  نِّتفْعالَ  افْعالَ  نِّافْعالَ

لُنلُوا  افْعافْع  لُنفْعت  لُوتافْع  لُوتافْع  لُونَتفْع  ملْتأنتم  فَع  

  أننت  لْتنفَع  فْعلْنت  فْعلْنت  فْعلْنت  تفْعلْنانِّ  افْعلْن  افْعلْنانِّ

    لَنفْعي  لْيفْع  لَيفْع  لُيلَ  فْعهو  فَع  

    لَنفْعت  لْتفْع  لَتفْع  لُتفْع  لَتهي  فَع  

  )مذ( مها  فَعالَ  نفْعالَي  فْعالَي  فْعالَي  نِّيفْعالَ    

  )مؤ( مها  فَعلَتا  نفْعالَت  فْعالَت  فْعالَت  نِّتفْعالَ    

    لُنفْعي  لُويافْع  لُويافْع  لُونَيلُوافَ  فْعهم  ع  

  هن  فَعلْن  فْعلْني  فْعلْني  فْعلْني  يفْعلْنانِّ    
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  ) يفْعُل- فَعَل ( تصريف الفعل الثالثي المجرد 3- 1- 9- 1
األمر 
  املؤكد

  األمر
املضارع 
  املؤكد

املضارع 
  ازوم

املضارع 
  املنصوب

املضارع 
  املرفوع

  الضمري  املاضي

    لَنلْ  أَفْعلَأَفْ  أَفْعلُ  عأَفْع  لْتأنا  فَع  

    لَنفْعلْ  نفْعلَ  نفْعلُ  نفْعا  نلْنحنن  فَع  

لَنلْ  افْعافْع  لَنفْعلْ  تفْعلَ  تفْعلُ  تفْعت  لْتفَع  أنت  

نلي  افْعلافْع  نلفْعي  تلفْعي  تلفْعت  نيلفْعت  لْتفَع  أنت  

  أنتما  فَعلْتما  نتفْعالَ  تفْعالَ  تفْعالَ  نِّتفْعالَ  افْعالَ  نِّافْعالَ

لُنلُوا  افْعافْع  لُنفْعت  لُوتافْع  لُوتافْع  لُونَتفْع  ملْتأنتم  فَع  

  أننت  فَعلْتن  فْعلْنت  فْعلْنت  فْعلْنت  تفْعلْنانِّ  افْعلْن  افْعلْنانِّ

    لَنفْعي  لْيفْع  لَيفْع  لُيلَ  فْعهو  فَع  

    لَنفْعت  لْتفْع  لَتفْع  لُتفْع  لَتهي  فَع  

  )مذ( مها  فَعالَ  نفْعالَي  فْعالَي  فْعالَي  نِّيفْعالَ    

  )مؤ( مها  فَعلَتا  نفْعالَت  فْعالَت  فْعالَت  نِّتفْعالَ    

    لُنفْعي  لُويافْع  لُياوفْع  لُونَيلُوا  فْعهم  فَع  

  هن  فَعلْن  فْعلْني  فْعلْني  فْعلْني  يفْعلْنانِّ    
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  ) يفْعُل- فَعَل ( تصريف الفعل الثالثي المجرد 4- 1- 9- 1
األمر 
  املؤكد

  األمر
املضارع 
  املؤكد

املضارع 
  ازوم

املضارع 
  املنصوب

املضارع 
  املرفوع

  الضمري  املاضي

  أنا  لْتفَع  أَفْعلُ  أَفْعلَ  أَفْعلْ  نأَفْعلَ    

    لَنفْعلْ  نفْعلَ  نفْعلُ  نفْعن  افَعحنن  لْن  

لَنلْ  افْعافْع  لَنفْعلْ  تفْعلَ  تفْعلُ  تفْعت  فَعلْت  أنت  

نلي  افْعلافْع  نلفْعي  تلفْعي  تلفْعت  نيلفْعت  فَعلْت  أنت  

  أنتما  لْتمافَع  نتفْعالَ  تفْعالَ  تفْعالَ  نِّتفْعالَ  افْعالَ  نِّعالَافْ

لُنلُوا  افْعافْع  لُنفْعت  لُوتافْع  لُوتافْع  لُونَتفْع  فَعمأنتم  لْت  

  أننت  لْتنفَع  فْعلْنت  فْعلْنت  فْعلْنت  تفْعلْنانِّ  افْعلْن  افْعلْنانِّ

    لَنفْعي  لْيفْع  لَيفْع  لُيفْع  هو  لَفَع  

    لَنفْعت  لْتفْع  لَتفْع  لُتفْع  فَعهي  لَت  

  )مذ( مها  الَفَع  نفْعالَي  فْعالَي  فْعالَي  نِّيفْعالَ    

  )مؤ( مها  لَتافَع  نفْعالَت  فْعالَت  فْعالَت  نِّتفْعالَ    

    لُنفْعي  لُوفْياع  لُويافْع  لُونَيفْع  هم  لُوافَع  

  هن  لْنفَع  فْعلْني  فْعلْني  فْعلْني  يفْعلْنانِّ    
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  ) يفْعُل- فَعَل ( تصريف الفعل الثالثي المجرد 5- 1- 9- 1
األمر 
  املؤكد

  األمر
املضارع 
  املؤكد

املضارع 
  ازوم

املضارع 
  املنصوب

املضارع 
  املرفوع

  ضمريال  املاضي

    لَنلْ  أَفْعلَ  أَفْعلُ  أَفْعأَفْع  لْتأنا  فَع  

    لَنفْعلْ  نفْعلَ  نفْعلُ  نفْعا  نلْنحنن  فَع  

لَنلْ  افْعافْع  لَنفْعلْ  تفْعلَ  تفْعلُ  تفْعت  لْتفَع  أنت  

نلي  افْعلافْع  نلفْعي  تلفْعي  تلفْعت  نيلفْعفَ  تلْتع  أنت  

  أنتما  فَعلْتما  نتفْعالَ  تفْعالَ  تفْعالَ  نِّتفْعالَ  افْعالَ  نِّافْعالَ

لُنلُوا  افْعافْع  لُنفْعت  لُوتافْع  لُوتافْع  لُونَتفْع  ملْتأنتم  فَع  

  أننت  علْتنفَ  فْعلْنت  فْعلْنت  فْعلْنت  تفْعلْنانِّ  افْعلْن  افْعلْنانِّ

    لَنفْعي  لْيفْع  لَيفْع  لُيلَ  فْعهو  فَع  

    لَنفْعت  لْتفْع  لَتفْع  لُتفْع  لَتهي  فَع  

  )مذ( مها  فَعالَ  نفْعالَي  فْعالَي  فْعالَي  نِّيفْعالَ    

  )مؤ( مها  فَعلَتا  نفْعالَت  فْعالَت  فْعالَت  نِّتفْعالَ    

    لُنفْعي  لُويافْع  لُويافْع  لُونَيلُوا  فْعهم  فَع  

  هن  فَعلْن  فْعلْني  فْعلْني  فْعلْني  يفْعلْنانِّ    
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  ) يفْعُل- فَعَل ( تصريف الفعل الثالثي المجرد 6- 1- 9- 1
األمر 
  املؤكد

  األمر
املضارع 
  املؤكد

املضارع 
  ازوم

املضارع 
  املنصوب

املضارع 
  ملرفوعا

  الضمري  املاضي

    لَنلْ  أَفْعلَ  أَفْعلُ  أَفْعأَفْع  لْتأنا  فَع  

    لَنفْعلْ  نفْعلَ  نفْعلُ  نفْعا  نلْنحنن  فَع  

لَنلْ  افْعافْع  لَنفْعلْ  تفْعلَ  تفْعلُ  تفْعت  لْتفَع  أنت  

نلي  افْعلافْع  نلفْعي  تلفْعت  لفْعيت  نيلفْعت  لْتفَع  أنت  

  أنتما  فَعلْتما  نتفْعالَ  تفْعالَ  تفْعالَ  نِّتفْعالَ  افْعالَ  نِّافْعالَ

لُنلُوا  افْعافْع  لُنفْعت  لُوتافْع  لُوتافْع  لُونَتفْع  ملْتأنتم  فَع  

  أننت  فَعلْتن  فْعلْنت  نفْعلْت  فْعلْنت  تفْعلْنانِّ  افْعلْن  افْعلْنانِّ

    لَنفْعي  لْيفْع  لَيفْع  لُيلَ  فْعهو  فَع  

    لَنفْعت  لْتفْع  لَتفْع  لُتفْع  لَتهي  فَع  

  )مذ( مها  فَعالَ  نفْعالَي  فْعالَي  فْعالَي  نِّيفْعالَ    

  )مؤ( مها  تافَعلَ  نفْعالَت  فْعالَت  فْعالَت  نِّتفْعالَ    

    لُنفْعي  لُويافْع  لُويافْع  لُونَيلُوا  فْعهم  فَع  

  هن  فَعلْن  فْعلْني  فْعلْني  فْعلْني  يفْعلْنانِّ    
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   األفعال الثالثية المزيدة2- 9- 1

  )َأفْعَل( تصريف الفعل الثالثي المزيد على وزن 1- 2- 9- 1
األمر 
  األمر  املؤكد

املضارع 
  ؤكدامل

املضارع 
  ازوم

املضارع 
  املنصوب

املضارع 
  الضمري  املاضي  املرفوع

    لَنلْ  أُفْعلَ  أُفْعلُ  أُفْعأُفْع  لْتأنا   أَفْع  

    لَنفْعلْ  نفْعلَ  نفْعلُ  نفْعا  نلْنحنن  أَفْع  

لَنلْ  أَفْعأَفْع  لَنفْعلْ  تفْعلَ  تفْعلُ  تفْعت  لْتأ  أَفْعنت  

نلأَفْع  ليأَفْع  نلفْعي  تلفْعي  تلفْعت  نيلفْعت  لْتأَفْع  أنت  

  أنتما  أَفْعلْتما  تفْعالَن  تفْعالَ  تفْعالَ  تفْعالَنِّ  أَفْعالَ  أَفْعالَنِّ

لُنلُوا  أَفْعأَفْع  لُنفْعلُو  تفْعلُو  اتفْعلُونَ  اتفْعت  لْتأَفْعأنتم  م  

  أننت  أَفْعلْتن  تفْعلْن  تفْعلْن  تفْعلْن  تفْعلْنانِّ  أَفْعلْن  أَفْعلْنانِّ

    لَنفْعلْ  يفْعلَ  يفْعلُ  يفْعلَ  يهو  أَفْع  

    لَنفْعلْ  تفْعلَ  تفْعلُ  تفْعت  لَتهي  أَفْع  

  )مذ( مها  أَفْعالَ  نيفْعالَ  يفْعالَ  يفْعالَ  يفْعالَنِّ    

  )مؤ( مها  أَفْعلَتا  تفْعالَن  تفْعالَ  تفْعالَ  تفْعالَنِّ    

    لُنفْعلُو  يفْعلُو  ايفْعلُونَ  ايفْعلُوا  يهم  أَفْع  

  هن  أَفْعلْن  يفْعلْن  يفْعلْن  يفْعلْن  يفْعلْنانِّ    
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  )فَعَل(زيد على وزن  تصريف الفعل الثالثي الم2- 2- 9- 1
األمر 
  املؤكد

  األمر
املضارع 
  املؤكد

املضارع 
  ازوم

املضارع 
  املنصوب

املضارع 
  املرفوع

  الضمري  املاضي

    لَنلْ  أُفَعلَ  أُفَعلُ  أُفَعأُفَع  لْتأنا   فَع  

    لَنفَعلْ  نفَعلَ  نفَعلُ  نفَعا  نلْنحنن  فَع  

لَنفَع  لْفَع  لَنفَعلْ  تفَعلَ  تفَعلُ  تفَعت  لْتفَع  أنت  

نلي  فَعلفَع  نلفَعي  تلفَعي  تلفَعت  نيلفَعت  لْتفَع  أنت  

  أنتما  فَعلْتما  نتفَعالَ  تفَعالَ  تفَعالَ  نِّتفَعالَ  فَعالَ  نِّفَعالَ

لُنلُو  فَعافَع  تلُنفَع  لُتوافَع  لُوتافَع  لُونَتفَع  ملْتأنتم  فَع  

  أننت  فَعلْتن  فَعلْنت  فَعلْنت  فَعلْنت  فَعلْنانِّت  فَعلْن  فَعلْنانِّ

    لَنفَعلْ  يفَعلَ  يفَعلُ  يفَعلَ  يهو  فَع  

    لَنفَعلْ  تفَعلَ  تفَعلُ  تفَعت  لَتهي  فَع  

  )مذ( مها  فَعالَ  يفَعالَن  يفَعالَ  يفَعالَ  يفَعالَنِّ    

  )مؤ( مها  فَعلَتا  تفَعالَن  تفَعالَ  تفَعالَ  تفَعالَنِّ    

    لُنفَعلُو  يفَعلُو  ايفَعلُونَ  ايفَعلُوا  يهم  فَع  

  هن  فَعلْن  يفَعلْن  يفَعلْن  علْنيفَ  يفَعلْنانِّ    
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  )فَاعَل( تصريف الفعل الثالثي المزيد على وزن 3- 2- 9- 1
األمر 
  املؤكد

  األمر
املضارع 
  املؤكد

املضارع 
  ازوم

املضارع 
  املنصوب

املضارع 
  املرفوع

  الضمري  املاضي

    لَنلْ  أُفَاعلَ  أُفَاعلُ  أُفَاعأُفَاع  لْتناأ   فَاع  

    لَنفَاعلْ  نفَاعلَ  نفَاعلُ  نفَاعا  نلْنحنن  فَاع  

لَنلْ  فَاعفَاع  لَنفَاعلْ  تفَاعلَ  تفَاعلُ  تفَاعت  لْتفَاع  أنت  

نلي  فَاعلفَاع  نلفَاعي  تلفَاعي  تلفَاعت  نيلفَاعت  لْتفَاع  أنت  

  أنتما  فَاعلْتما  تفَاعالَن  تفَاعالَ  تفَاعالَ  نِّتفَاعالَ  فَاعالَ  فَاعالَنِّ

لُنلُوا  فَاعفَاع  لُنفَاعلُو  تفَاعلُ  اتفَاعلُونَ  واتفَاعت  ملْتأنتم  فَاع  

  أننت  فَاعلْتن  تفَاعلْن  تفَاعلْن  تفَاعلْن  تفَاعلْنانِّ  فَاعلْن  فَاعلْنانِّ

  هو  فَاعلَ  يفَاعلُ  يفَاعلَ  يفَاعلْ  نيفَاعلَ    

    لَنفَاعلْ  تفَاعلَ  تفَاعلُ  تفَاعت  لَتهي  فَاع  

  )مذ( مها  فَاعالَ  يفَاعالَن  يفَاعالَ  يفَاعالَ  يفَاعالَنِّ    

  )مؤ( مها  فَاعلَتا  تفَاعالَن  تفَاعالَ  تفَاعالَ  تفَاعالَنِّ    

    فَاعيلُو  لُنفَاعلُو  ايفَاعلُونَ  ايفَاعلُوا  يهم  فَاع  

  هن  فَاعلْن  يفَاعلْن  يفَاعلْن  يفَاعلْن  يفَاعلْنانِّ    
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  )انْفَعَل( تصريف الفعل الثالثي المزيد على وزن 4- 2- 9- 1
األمر 
  املؤكد

  األمر
املضارع 
  املؤكد

املضارع 
  ازوم

املضارع 
  املنصوب

ع املضار
  املرفوع

  الضمري  املاضي

    لَنفَعلْ  أَنفَعلَ  أَنفَعلُ  أَنفَعأَن  لْتفَعأنا   ان  

    لَنفَعنلْ  نفَعنلَ  نفَعنلُ  نفَعنا  نلْنفَعحنن  ان  

لَنفَعلْ  انفَعان  لَنفَعنلْ  تفَعنلَ  تفَعنلُ  تفَعنت  لْتفَعان  أنت  

لفَعانلي  نفَعان  نلفَعني  تلفَعني  تلفَعنت  نيلفَعنت  لْتفَعان  أنت  

  أنتما  انفَعلْتما  تنفَعالَن  تنفَعالَ  تنفَعالَ  تنفَعالَنِّ  انفَعالَ  انفَعالَنِّ

لُنفَعلُوا  انفَعان  لُنفَعنلُو  تفَعنلُو  اتفَعنات  فَعنلُونَت  ملْتفَعأنتم  ان  

  أننت  انفَعلْتن  تنفَعلْن  تنفَعلْن  تنفَعلْن  تنفَعلْنانِّ  انفَعلْن  انفَعلْنانِّ

    لَنفَعنلْ  يفَعنلَ  يفَعنلُ  يفَعنلَ  يفَعهو  ان  

    لَنفَعنلْ  تفَعنلَ  تفَعنلُ  تفَعنت  لَتفَعهي  ان  

  )مذ( مها  انفَعالَ  ينفَعالَن  ينفَعالَ  ينفَعالَ  ينفَعالَنِّ    

  )مؤ( مها  انفَعلَتا  تنفَعالَن  تنفَعالَ  تنفَعالَ  تنفَعالَنِّ    

    لُنفَعنلُو  يفَعنلُو  ايفَعنلُونَ  ايفَعنلُوا  يفَعهم  ان  

  هن  انفَعلْن  ينفَعلْن  ينفَعلْن  علْنينفَ  ينفَعلْنانِّ    

  



  34

  )افْتَعَل( تصريف الفعل الثالثي المزيد على وزن 5- 2- 9- 1
األمر 
  املؤكد

  األمر
املضارع 
  املؤكد

املضارع 
  ازوم

املضارع 
  املنصوب

املضارع 
  املرفوع

  الضمري  املاضي

    لَنعلْ  أَفْتعلَ  أَفْتعلُ  أَفْتعافْ  أَفْتلْتعأنا   ت  

    لَنعفْتلْ  نعفْتلَ  نعفْتلُ  نعفْتا  نلْنعحنن  افْت  

لَنعلْ  افْتعافْت  لَنعفْتلْ  تعفْتلَ  تعفْتلُ  تعفْتت  لْتعافْت  أنت  

نلعي  افْتلعافْت  نلعفْتي  تلعفْتي  تلعفْتت  نيلعفْتت  لْتعافْت  أنت  

  أنتما  افْتعلْتما  تفْتعالَن  تفْتعالَ  تفْتعالَ  تفْتعالَنِّ  افْتعالَ  افْتعالَنِّ

لُنعلُوا  افْتعافْت  لُنعفْتلُو  تعفْتلُو  اتعفْتلُونَ  اتعفْتت  ملْتعأنتم  افْت  

  أننت  افْتعلْتن  تفْتعلْن  تفْتعلْن  تعلْنتفْ  تفْتعلْنانِّ  افْتعلْن  افْتعلْنانِّ

    لَنعفْتلْ  يعفْتلَ  يعفْتلُ  يعفْتلَ  يعهو  افْت  

    لَنعفْتلْ  تعفْتلَ  تعفْتلُ  تعفْتت  لَتعهي  افْت  

  )مذ( مها  افْتعالَ  يفْتعالَن  يفْتعالَ  يفْتعالَ  يفْتعالَنِّ    

  )مؤ( مها  افْتعلَتا  تفْتعالَن  تفْتعالَ  تفْتعالَ  تفْتعالَنِّ    

    لُنعفْتلُو  يعفْتلُو  ايعفْتلُونَ  ايعفْتلُوا  يعهم  افْت  

  هن  نافْتعلْ  يفْتعلْن  يفْتعلْن  يفْتعلْن  يفْتعلْنانِّ    
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  )افْعلَّ(ثي المزيد على وزن  تصريف الفعل الثال6- 2- 9- 1
األمر 
  املؤكد

  األمر
املضارع 
  املؤكد

املضارع 
  ازوم

املضارع 
  املنصوب

املضارع 
  املرفوع

  الضمري  املاضي

    لَّنلَّ  أَفْعلَّ  أَفْعلُّ  أَفْعأَفْع  لَلْتأنا   افْع  

    لَّنفْعلَّ  نفْعلَّ  نفْعلُّ  نفْعا  نلَلْنحنن  افْع  

  أنت  افْعلَلْت  تفْعلُّ  تفْعلَّ  تفْعلَّ  تفْعلَّن  افْعلَّ  علَّنافْ

لِّنلِّي  افْعافْع  تلِّنلِّي  فْعفْعلِّي  تفْعت  لِّنيفْعت  لَلْتافْع  أنت  

  تماأن  افْعلَلْتما  تفْعالَّن  تفْعالَّ  تفْعالَّ  تفْعالَّنِّ  افْعالَّ  افْعالَّنِّ

لُّنلُّوا  افْعافْع  لُّنفْعلُّو  تفْعلُّو  اتفْعلُّونَ  اتفْعت  ملَلْتأنتم  افْع  

  أننت  افْعلَلْتن  تفْعللْن  تفْعللْن  تفْعللْن  تفْعللْنانِّ  افْعللْن  افْعللْنانِّ

    لَّنفْعلَّ  يفْعلَّ  يفْعلُّ  يفْعلَّ  يهو  افْع  

    لَّنفْعلَّ  تفْعلَّ  تفْعلُّ  تفْعت  لَّتهي  افْع  

    الَّنِّيفْع  الَّيفْع  الَّيفْع  يالَّنالَّ  فْعمذ( مها  افْع(  

  )مؤ( مها  افْعلَّتا  تفْعالَّن  تفْعالَّ  تفْعالَّ  تفْعالَّنِّ    

    لُّنفْعلُّو  يفْعلُّو  ايفْعلُّ  ايفْعلُّوا  ونَيهم  افْع  

  هن  افْعلَلْن  يفْعللْن  يفْعللْن  يفْعللْن  يفْعللْنانِّ    
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  )تَفَاعَل( تصريف الفعل الثالثي المزيد على وزن 7- 2- 9- 1
األمر 
  املؤكد

  األمر
املضارع 
  املؤكد

املضارع 
  ازوم

املضارع 
  املنصوب

املضارع 
  املرفوع

  الضمري  املاضي

    أَتلَنلْ  فَاعفَاعلَ  أَتفَاعلُ  أَتفَاعأَت  لْتفَاعأنا   ت  

    نلَنفَاعت  لْنفَاعت  لَنفَاعت  لُنفَاعا  تلْنفَاعحنن  ت  

لَنفَاعلْ  تفَاعت  تلَنفَاعت  لْتفَاعت  لَتفَاعت  لُتفَاعت  لْتفَاعت  أنت  

نلفَاعي  تلفَاعت  تتنلي  فاعلفاعتي  تلفاعتت  نيلفاعتت  لْتفَاعت  أنت  

  أنتما  تفَاعلْتما  الَنتتفَاع  الَتتفَاع  الَتتفَاع  الَنِّتتفَاع  تفَاعالَ  تفَاعالَنِّ

لُنفَاعلُوا  تفَاعت  تلُنفَاعت  لُوتفَاعات  لُوتفَاعات  لُونَتفَاعفَ  تتملْتأنتم  اع  

  أننت  تفَاعلْتن  تفَاعلْنت  تفَاعلْنت  تفَاعلْنت  تفَاعلْنانِّت  تفَاعلْن  تفَاعلْنانِّ

    لَنفَاعتلْ  يفَاعتلَ  يفَاعتلُ  يفَاعتلَ  يفَاعهو  ت  

    تلَنفَاعت  لْتفَاعت  لَتفَاعت  لُتفَاعلَ  تفَاعتهي  ت  

    الَيفَاعنِّت  الَيفَاعت  الَيفَاعت  الَيفَاعتالَ  نفَاعمذ( مها  ت(  

  )مؤ( مها  تفَاعلَتا  تتفَاعالَن  تتفَاعالَ  تتفَاعالَ  نِّتتفَاعالَ    

    يلُنفَاعت  لُويفَاعات  لُويفَاعات  لُونَيفَاعلُوا  تفَاعهم  ت  

    يفَاعانِّتلْن  يلْنفَاعت  يلْنفَاعت  يلْنفَاعت  لْنفَاعت  هن  
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  )تَفَعَل( تصريف الفعل الثالثي المزيد على وزن 8- 2- 9- 1
األمر 
  املؤكد

  األمر
املضارع 
  املؤكد

املضارع 
  ازوم

املضارع 
  املنصوب

املضارع 
  املرفوع

  الضمري  املاضي

    لَنفَعلْ  أَتفَعفَ  أَتلَأَتلُ  عفَعأَت  لْتفَعأنا   ت  

    لَنفَعتلْ  نفَعتلَ  نفَعتلُ  نفَعتا  نلْنفَعحنن  ت  

لَنفَعلْ  تفَعت  لَنفَعتلْ  تفَعتلَ  تفَعتلُ  تفَعتت  لْتفَعت  أنت  

نلفَعي  تلفَعت  نلفَعتي  تلفَعتت  تيتلفَع  نيلفَعتت  لْتفَعت  أنت  

  أنتما  تفَعلْتما  تتفَعالَن  تتفَعالَ  تتفَعالَ  نِّتتفَعالَ  تفَعالَ  تفَعالَنِّ

لُنفَعلُوا  تفَعت  لُنفَعتلُو  تفَعتلُو  اتفَعتلُونَ  اتفَعتت  ملْتفَعأنتم  ت  

فَعانِّتلْن  لْنفَعانِّ  تلْنفَعتت  لْنفَعتت  لْنفَعتت  لْنفَعتت  نلْتفَعت  أننت  

    لَنفَعتلْ  يفَعتلَ  يفَعتلُ  يفَعتلَ  يفَعهو  ت  

    لَنفَعتلْ  تفَعتلَ  تفَعتلُ  تفَعتت  لَتفَعهي  ت  

  )مذ( مها  تفَعالَ  نيتفَعالَ  يتفَعالَ  يتفَعالَ  يتفَعالَنِّ    

  )مؤ( مها  تفَعلَتا  تتفَعالَن  تتفَعالَ  تتفَعالَ  تتفَعالَنِّ    

    لُنفَعتلُو  يفَعتلُو  ايفَعتلُونَ  ايفَعتلُوا  يفَعهم  ت  

  هن  تفَعلْن  يتفَعلْن  تفَعلْني  يتفَعلْن  يتفَعلْنانِّ    
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  )استَفْعَل( تصريف الفعل الثالثي المزيد على وزن 9- 2- 9- 1
األمر 
  املؤكد

  األمر
املضارع 
  املؤكد

املضارع 
  ازوم

املضارع 
  املنصوب

املضارع 
  املرفوع

  الضمري  املاضي

    لَنفْعتلْ  أَسفْعتلَ  أَسفْعتلُ  أَسفْعتأَس  لْتفْعتأنا   اس  

    لَنفْعتسلْ  نفْعتسلَ  نفْعتسلُ  نفْعتسا  نلْنفْعتحنن  اس  

لَنفْعتلْ  اسفْعتاس  لَنفْعتسلْ  تفْعتسلَ  تفْعتسلُ  تفْعتست  لْتفْعتاس  أنت  

نلفْعتي  اسلفْعتاس  نلفْعتست  لفْعتسي  يتلفْعتست  نيلفْعتست  لْتفْعتاس  أنت  

  أنتما  استفْعلْتما  تستفْعالَن  تستفْعالَ  تستفْعالَ  تستفْعالَنِّ  استفْعالَ  استفْعالَنِّ

لُنفْعتلُوا  اسفْعتاس  لُنفْعتسلُو  تفْعتسلُو  اتفْعتسلُونَ  اتفْعتست  ملْتفْعتأنتم  اس  

  أننت  استفْعلْتن  تستفْعلْن  تستفْعلْن  تستفْعلْن  تستفْعلْنانِّ  استفْعلْن  استفْعلْنانِّ

    لَنفْعتسلْ  يفْعتسلَ  يفْعتسلُ  يفْعتسلَ  يفْعتهو  اس  

    لَنفْعتسلْ  تفْعتست  فْعتسلُ  لَتفْعتست  لَتفْعتهي  اس  

  )مذ(مها  استفْعالَ  يستفْعالَن  يستفْعالَ  يستفْعالَ  يستفْعالَنِّ    

  )مؤ(مها  استفْعلَتا  تستفْعالَن  تستفْعالَ  تستفْعالَ  تستفْعالَنِّ    

    لُنفْعتسلُو  يفْعتسلُو  ايفْعتساي  لُونَيفْعتلُوا  سفْعتهم  اس  

  هن  استفْعلْن  يستفْعلْن  يستفْعلْن  يستفْعلْن  يستفْعلْنانِّ    
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  )افْعوعَل( تصريف الفعل الثالثي المزيد على وزن 10- 2- 9- 1
األمر 
  املؤكد

  األمر
املضارع 
  املؤكد

املضارع 
  ازوم

املضارع 
  املنصوب

املضارع 
  فوعاملر

  الضمري  املاضي

    لَنعولْ  أَفْععولَ  أَفْععولُ  أَفْععوأَفْع  لْتعوأنا   افْع  

    لَنعوفْعلْ  نعوفْعلَ  نعوفْعلُ  نعوفْعا  نلْنعوحنن  افْع  

لَنعولْ  افْععوافْع  لَنعوفْعلْ  تعوفْعلَ  تعوفْعلُ  تعوفْعا  تلْتعوفْع  أنت  

نلعوي  افْعلعوافْع  نلعوفْعي  تلعوفْعي  تلعوفْعت  نيلعوفْعت  لْتعوافْع  أنت  

  أنتما  افْعوعلْتما  تفْعوعالَن  تفْعوعالَ  تفْعوعالَ  تفْعوعالَنِّ  افْعوعالَ  افْعوعالَنِّ

لُنعولُوا  افْععوافْع  تلُنعوفْع  لُوتعوافْع  لُوتعوافْع  لُونَتعوفْع  ملْتعوأنتم  افْع  

  أننت  افْعوعلْتن  فْعوعلْنت  فْعوعلْنت  فْعوعلْنت  فْعوعلْنانِّت  افْعوعلْن  افْعوعلْنانِّ

    يلَنعوفْع  لْيعوفْع  يولَفْعع  لُيعولَ  فْععوهو  افْع  

    تلَنعوفْع  لْتعوفْع  لَتعوفْع  لُتعوفْع  لَتعوهي  افْع  

    الَنِّيعوفْع  الَيعوفْع  الَيعوفْع  الَيعوفْعالَ  نعومذ(مها  افْع(  

    الَنِّتعوفْع  الَتعوفْع  الَتعوفْع  تالَنعوا  فْعلَتعومؤ(مها  افْع(  

    يلُنعوفْع  لُويعوافْع  لُويعوافْع  لُونَيعولُوا  فْععوهم  افْع  

    انِّيلْنعوفْع  يلْنعوفْع  يلْنعوفْع  يلْنعوفْع  لْنعوافْع  هن  
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  )افْعوَل( تصريف الفعل الثالثي المزيد على وزن 11- 2- 9- 1
ر األم
  املؤكد

  األمر
املضارع 
  املؤكد

املضارع 
  ازوم

املضارع 
  املنصوب

املضارع 
  املرفوع

  الضمري  املاضي

    لَنولْ  أَفْعولَ  أَفْعولُ  أَفْعوأَفْع  لْتوأنا   افْع  

    نلَنوفْع  لْنوفْع  لَنوفْع  لُنوا  فْعلْنوحنن  افْع  

لَنوافْع  لْافْعو  تلَنوفْع  لْتوفْع  لَتوفْع  لُتوفْع  لْتوافْع  أنت  

نلوي  افْعلوافْع  تنلوفْع  يتلوفْع  يتلوفْع  تنيلوفْع  لْتوافْع  أنت  

  أنتما  افْعولْتما  نفْعوالَت  فْعوالَت  فْعوالَت  فْعوالَنِّت  افْعوالَ  افْعوالَنِّ

لُنولُوا  افْعوافْع  تلُنوفْع  لُوتوافْع  لُوتوافْع  لُونَتوفْع  ملْتوأنتم  افْع  

  أننت  افْعولْتن  فْعولْنت  فْعولْنت  فْعولْنت  فْعولْنانِّت  افْعولْن  افْعولْنانِّ

    يوفْعلَن  لْيوفْع  لَيوفْع  لُيولَ  فْعوهو  افْع  

    تلَنوفْع  لْتوفْع  لَتوفْع  لُتوفْع  لَتوهي  افْع  

    الَنِّيوفْع  الَيوفْع  الَيوفْع  يالَنوالَ  فْعومذ( مها  افْع(  

    الَنِّتوفْع  الَتوفْع  الَتوفْع  تالَنوا  فْعلَتومؤ( مها  افْع(  

    يلُنوفْع  لُيووافْع  لُويوافْع  لُونَيولُوا  فْعوهم  افْع  

    انِّيلْنوفْع  يلْنوفْع  يلْنوفْع  يلْنوفْع  لْنوافْع  هن  
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  )افْعالَّ( تصريف الفعل الثالثي المزيد على وزن 12- 2- 9- 1
ر األم
  املؤكد

  األمر
املضارع 
  املؤكد

املضارع 
  ازوم

املضارع 
  املنصوب

املضارع 
  املرفوع

  الضمري  املاضي

    الَّنالَّ  أَفْعالَّ  أَفْعالُّ  أَفْعأَفْع  الَلْتأنا   افْع  

    الَّنفْعالَّ  نفْعالَّ  نفْعالُّ  نفْعا  نالَلْنحنن  افْع  

الَّنالَّ  افْعفْ  افْعتالَّنالَّ  عفْعالَّ  تفْعالُّ  تفْعت  الَلْتافْع  أنت  

الِّنالِّي  افْعافْع  الِّنفْعالِّي  تفْعالِّي  تفْعت  الِّنيفْعت  الَلْتافْع  أنت  

  أنتما  افْعالَلْتما  تفْعاالَّن  تفْعاالَّ  تفْعاالَّ  تفْعاالَّنِّ  افْعاالَّ  افْعاالَّنِّ

الُّنالُّوا  افْعافْع  الُّنفْعالُّو  تفْعالُّو  اتفْعالُّونَ  اتفْعت  مالَلْتأنتم  افْع  

  أننت  افْعالَلْتن  تفْعاللْن  تفْعاللْن  تفْعاللْن  تفْعاللْنانِّ  افْعاللْن  افْعاللْنانِّ

    الَّنفْعالَّ  يفْعالَّ  يفْعفْ  يالُّيالَّ  عهو  افْع  

    الَّنفْعالَّ  تفْعالَّ  تفْعالُّ  تفْعت  الَّتهي  افْع  

  )مذ( مها  افْعاالَّ  يفْعاالَّن  يفْعاالَّ  يفْعاالَّ  يفْعاالَّنِّ    

  )مؤ( مها  افْعالَّتا  تفْعاالَّن  تفْعاالَّ  تفْعاالَّ  تفْعاالَّنِّ    

    الُّنفْعالُّو  يفْعالُّو  ايفْعالُّونَ  ايفْعالُّوا  يهم  افْع  

  هن  افْعالَلْن  يفْعاللْن  يفْعاللْن  يفْعاللْن  يفْعاللْنانِّ    
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   األفعال الرباعية المجردة3- 9- 1
  ) يفَعلُل- فَعلََل (تصريف الفعل الرباعي المجرد 

األمر 
  األمر  املؤكد

املضارع 
  املؤكد

ملضارع ا
  ازوم

املضارع 
  املنصوب

املضارع 
  الضمري  املاضي  املرفوع

  أنا  فَعلَلْت  أُفَعللُ  أُفَعللَ  أُفَعللْ  نأُفَعللَ    

    لَنلفَعن  لْنلفَع  لَنلفَع  لُنلا  فَعلَلْنحنن  فَع  

  أنت  فَعلَلْت  للُفَعت  فَعللَت  فَعللْت  نفَعللَت  لْلعفَ  نلَلعفَ

  أنت  فَعلَلْت  تفَعللني  تفَعللي  تفَعللي  نتفَعلل  يللعفَ  نللعفَ

  أنتما  فَعلَلْتما  نتفَعلالَ  تفَعلالَ  تفَعلالَ  نِّتفَعلالَ  الَلعفَ  نِّالَلعفَ

  أنتم  فَعلَلْتم  ونَتفَعللُ  واتفَعللُ  واتفَعللُ  نتفَعللُ  والُلعفَ  نلُلعفَ

  أننت  فَعلَلْتن  نتفَعللْ  نتفَعللْ  نتفَعللْ  انِّنتفَعللْ  لْنلعفَ  انِّلْنلعفَ

  هو  فَعلَلَ  يفَعللُ  يفَعللَ  يفَعللْ  نيفَعللَ    

    لَتلفَعن  لْتلفَع  لَتلفَع  لُفَتلفَ  علَلَتهي  ع  

    الَيلنِّفَع  الَيلفَع  الَيلفَع  الَيلفَعلَالَ  نمذ(مها  فَع(  

    لفَعالَ  نِّالَتلفَعالَ  تلفَعالَ  تلفَعتا  نلَلَتمؤ(مها  فَع(  

    لُيلفَعن  لُيلوافَع  لُيلوافَع  لُيللَلُوا  ونَفَعهم  فَع  

    لْيلفَعانِّن  لْيلفَعن  لْيلفَعن  لْيلفَعن  لَلْنفَع  هن  
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  األفعال الرباعية المزيدة 4- 9- 1
  )تَفَعلََل( تصريف الفعل الرباعي المزيد على وزن 1- 4- 9- 1

األمر 
  األمر  املؤكد

املضارع 
  املؤكد

املضارع 
  ازوم

املضارع 
  املنصوب

املضارع 
  الضمري  املاضي  املرفوع

    فَعأَتلَلْ  لَلَنفَعلَلَ  أَتفَعلَلُ  أَتفَعأَت  لَلْتفَعأنا  ت  

    لَلَنفَعتلَلْ  نفَعتلَلَ  نفَعتلَلُ  نفَعتا  نلَلْنفَعحنن  ت  

لَلَنفَعلَلْ  تفَعت  لَلَنفَعتلَلْ  تفَعتلَلَ  تفَعتلَلُ  تفَعتت  لَلْتفَعت  أنت  

نلَلفَعت  يتلَلفَع  نلَلفَعتي  تلَلفَعتي  تلَلفَعتت  نيلَلفَعتت  لَلْتفَعت  أنت  

  أنتما  تفَعلَلْتما  تتفَعلَالَن  تتفَعلَالَ  تتفَعلَالَ  تتفَعلَالَنِّ  تفَعلَالَ  تفَعلَالَنِّ

لَلُنفَعلَلُوا  تفَعت  لَلُنفَعتلَلُ  تفَعتلَلُو  اوتفَعتلَلُونَ  اتفَعتت  ملَلْتفَعأنتم  ت  

  أننت  تفَعلَلْتن  تتفَعلَلْن  تتفَعلَلْن  تتفَعلَلْن  تتفَعلَلْنانِّ  تفَعلَلْن  تفَعلَلْنانِّ

    لَلَنفَعتلَلْ  يفَعتلَلَ  يفَعتلَلُ  يفَعتلَلَ  يفَعهو  ت  

  هي  تفَعلَلَت  تتفَعلَلُ  تتفَعلَلَ  تتفَعلَلْ  لَنتتفَعلَ    

  )مذ(مها  تفَعلَالَ  يتفَعلَالَن  يتفَعلَالَ  يتفَعلَالَ  يتفَعلَالَنِّ    

  )مؤ(مها  تفَعلَلَتا  تتفَعلَالَن  تتفَعلَالَ  تتفَعلَالَ  تتفَعلَالَنِّ    

    لَلُنفَعتفَ  يتلَلُويلَلُو  اعفَعتلَلُونَ  ايفَعتلَلُوا  يفَعهم  ت  

  هن  تفَعلَلْن  يتفَعلَلْن  يتفَعلَلْن  يتفَعلَلْن  يتفَعلَلْنانِّ    
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  )افْعنْلََل( تصريف الفعل الرباعي المزيد على وزن 2- 4- 9- 1
األمر 
  املؤكد

  األمر
املضارع 
  املؤكد

املضارع 
  ازوم

ع املضار
  املنصوب

املضارع 
  املرفوع

  الضمري  املاضي

    لَنلنلْ  أَفْعلنلَ  أَفْعلنلُ  أَفْعلنأَفْع  لَلْتنأنا   افْع  

    لَنلنفْعلْ  نلنفْعلَ  نلنفْعلُ  نلنفْعا  نلَلْننحنن  افْع  

لَلَننلَلْ  افْعنافْع  لَنلنفْعلْ  تلنفْعت  فْعلَتللُ  نلنفْعت  لَلْتنافْع  أنت  

نللني  افْعللنافْع  نللنفْعي  تللنفْعي  تللنفْعت  نيللنفْعت  لَلْتنافْع  أنت  

  أنتما  افْعنلَلْتما  تفْعنلالَن  تفْعنلالَ  تفْعنلالَ  تفْعنلالَنِّ  افْعنلالَ  افْعنلالَنِّ

لُنلنلُوا  افْعلنافْع  لُنلنفْعلُو  تلنفْعلُو  اتلنفْعلُونَ  اتلنفْعت  ملَلْتنأنتم  افْع  

  أننت  افْعنلَلْتن  تفْعنللْن  تفْعنللْن  تفْعنللْن  تفْعنللْنانِّ  افْعنللْن  افْعنللْنانِّ

    يلَنلنفْع  لْيلنفْع  لَيلنفْع  لُيلنلَلَ  فْعنهو  افْع  

    تلَنلنفْع  لْتلنفْع  لَتلنفْع  لُتلنفْع  لَلَتنهي  افْع  

    الَنِّيلنفْع  الَيلنفْع  الَيلنفْع  يالَنلنلَالَ  فْعنمذ(مها  افْع(  

    الَنِّتلنفْع  الَتلنفْع  تالَفْعلن  تالَنلنا  فْعلَلَتنمؤ(مها  افْع(  

    يلُنلنفْع  لُويلنافْع  لُويلنافْع  لُونَيلنلَلُوا  فْعنهم  افْع  

    انِّيلْنلنفْع  يلْنلنفْع  يلْنلنفْع  يلْنلنفْع  لَلْننافْع  هن  
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  )افْعلَلَّ(وزن  تصريف الفعل الرباعي المزيد على 3- 4- 9- 1
األمر 
  املؤكد

  األمر
املضارع 
  املؤكد

املضارع 
  ازوم

املضارع 
  املنصوب

املضارع 
  املرفوع

  الضمري  املاضي

    لَّنللَّ  أَفْعللَّ  أَفْعللُّ  أَفْعلأَفْع  لْلَلْتأنا   افْع  

    نلَّنلفْع  لَّنلفْع  لَّنلفْع  لُّنلا  فْعلْلَلْننحن  افْع  

لَّنللَّ  افْعلافْع  تلَّنلفْع  لَّتلفْع  لَّتلفْع  لُّتلفْع  لْلَلْتافْع  أنت  

لِّنللِّي  افْعلافْع  تلِّنلفْع  لِّيتلفْع  لِّيتلفْع  تلِّنيلفْع  لْلَلْتافْع  أنت  

  أنتما  افْعلْلَلْتما  فْعلالَّنت  فْعلالَّت  فْعلالَّت  فْعلالَّنِّت  افْعلالَّ  افْعلالَّنِّ

لُّنللُّوا  افْعلافْع  تلُّنلفْع  لُّوتلافْع  لُّوتلافْع  لُّونَتلفْع  ملْلَلْتأنتم  افْع  

  أننت  افْعلْلَلْتن  فْعلْللْنت  فْعلْللْنت  فْعلْللْنت  فْعلْللْنانِّت  افْعلْللْن  افْعلْللْنانِّ

    يلَّنلفْع  لَّيلفْع  لَّيلفْع  لُّيللَلَّ  فْعهو  افْع  

    تلَّنلفْع  لَّتلفْع  لَّتلفْع  لُّتلفْع  لَلَّتهي  افْع  

    الَّنِّيلفْع  الَّيلفْع  الَّيلفْع  يالَّنللَالَّ  فْعمذ(مها  افْع(  

    الَّتلنِّفْع  الَّتلفْع  الَّتلفْع  تالَّنلا  فْعلَلَّتمؤ(مها  افْع(  

    لَُّنلفْعلَُّو  يلفْعلَُّو  ايلفْعلَُّونَ  ايلفْعلَلُّوا  يهم  افْع  

    انِّيلْنلْلفْع  يلْنلْلفْع  يلْنلْلفْع  يلْنلْلفْع  لْلَلْنافْع  هن  
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  فعال المبنية للمجهول جداول تصريف األ10- 1
مرفوعاً ومنـصوباً    ( يف صيغة املاضي واملضارع     املبين للمجهول  تبين اجلداول اآلتية تصريف الفعل    

  ). ومزيدةجمردةً( لكلٍّ من األفعال الثالثية والرباعية )وجمزوماً ومؤكداً
  

   األفعال الثالثية المجردة1- 10- 1
املضارع 
  املؤكد

املضارع 
  ازوم

املضارع 
  املنصوب

املضارع 
  املرفوع

  الضمري  املاضي

  أنا  لْتعفُ  لُفْعأُ  فْعلَأُ  فْعلْأُ  فْعلَنأُ

نلَنفْع  لْنفْع  لَنلُ  فْعفْعا  نلْنحنن  فُع  

تلَنفْع  لْتفْع  لَتفْع  لُتفْع  لْتفُع  أنت  

تنلفْع  يتلفْع  يتلفْع  تنيلفْع  لْتفُع  أنت  

الَتنِّفْع  الَتفْع  الَتفْع  الَتفْعا  نملْتأنتما  فُع  

تلُنفْع  لُوتافْع  لُوتافْع  لُونَتفْع  ملْتأنتم  فُع  

انِّتلْنفْع  تلْنفْع  تلْنفْع  تلْنفْع  نلْتفُع  أننت  

يلَنفْع  لْيفْع  لَيفْع  لُيلَ  فْعهو  فُع  

تلَنفْع  لْتفْع  لَتفْع  لُتفْع  لَتهي  فُع  

الَينِّفْع  الَيفْع  الَيفْع  الَيفْعالَ  نمذ( مها  فُع(  

الَتنِّفْع  الَتفْع  الَتفْع  الَتفْعا  نلَتمؤ( مها  فُع(  

يلُنفْع  لُويافْع  لُويافْع  لُونَيلُوا  فْعهم  فُع  

انِّيلْنفْع  يلْنفْع  يلْنفْع  يلْنفْع  لْنفُع  هن  
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   األفعال الثالثية المزيدة2- 10- 1

  )َأفْعَل( تصريف الفعل الثالثي المزيد على وزن 1- 2- 10- 1
املضارع 
  املؤكد

املضارع 
  ازوم

املضارع 
  املنصوب

املضارع 
  الضمري  املاضي  املرفوع

لَنلْ  أُفْعلَ  أُفْعلُ  أُفْعأُ  أُفْعفْعأنا   لْت  

لَنفْعلْ  نفْعلَ  نفْعلُ  نفْعا  نلْنحنن  أُفْع  

لَنفْعلْ  تفْعلَ  تفْعلُ  تفْعت  لْتأُفْع  أنت  

نلفْعي  تلفْعي  تلفْعت  نيلفْعت  لْتأُفْع  أنت  

  أنتما  أُفْعلْتما  تفْعالَن  تفْعالَ  تفْعالَ  تفْعالَنِّ

لُنفْعفْ  تلُوتلُو  اعفْعلُونَ  اتفْعت  ملْتأنتم  أُفْع  

  أننت  أُفْعلْتن  تفْعلْن  تفْعلْن  تفْعلْن  تفْعلْنانِّ

لَنفْعلْ  يفْعلَ  يفْعلُ  يفْعلَ  يهو  أُفْع  

لَنفْعلْ  تفْعلَ  تفْعلُ  تفْعت  لَتهي  أُفْع  

  )مذ( مها  أُفْعالَ  يفْعالَن  يفْعالَ  يفْعالَ  يفْعالَنِّ

  )مؤ( مها  أُفْعلَتا  تفْعالَن  تفْعالَ  تفْعالَ  تفْعالَنِّ

لُنفْعلُو  يفْعلُو  ايفْعلُونَ  ايفْعلُوا  يهم  أُفْع  

  هن  أُفْعلْن  يفْعلْن  يفْعلْن  يفْعلْن  يفْعلْنانِّ
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  )فَعَل( المزيد على وزن  تصريف الفعل الثالثي2- 2- 10- 1
املضارع 
  املؤكد

املضارع 
  ازوم

املضارع 
  املنصوب

املضارع 
  املرفوع

  الضمري  املاضي

لَنلْ  أُفَعلَ  أُفَعلُ  أُفَعفُ  أُفَععأنا   لْت  

لَنفَعلْ  نفَعلَ  نفَعلُ  نفَعفُ  ناعحنن  لْن  

لَنفَعلْ  تفَعلَ  تفَعت  لُتفُ  فَععلْت  أنت  

نلفَعي  تلفَعي  تلفَعت  نيلفَعفُ  تعلْت  أنت  

  أنتما  لْتماعفُ  نتفَعالَ  تفَعالَ  تفَعالَ  نِّتفَعالَ

تلُنفَع  لُتوافَع  لُوتافَع  لُونَتفُ  فَععمأنتم  لْت  

انِّتلْنفَع  تلْنفَع  تلْنفَع  تلْنفُ  فَععنلْت  أننت  

لَنفَعلْ  يفَعلَ  يفَعلُ  يفَعفُ  يهو  لَع  

لَنفَعلْ  تفَعلَ  تفَعلُ  تفَعفُ  تعهي  لَت  

  )مذ( مها  الَعفُ  يفَعالَن  يفَعالَ  يفَعالَ  يفَعالَنِّ

  )مؤ( مها  لَتاعفُ  تفَعالَن  تفَعالَ  تفَعالَ  تفَعالَنِّ

لُنفَعلُو  يفَعلُو  ايفَعلُونَ  ايفَعفُ  يهم  لُواع  

  هن  لْنعفُ  يفَعلْن  يفَعلْن  يفَعلْن  يفَعلْنانِّ
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  )فَاعَل( تصريف الفعل الثالثي المزيد على وزن 3- 2- 10- 1
املضارع 
  املؤكد

املضارع 
  ازوم

ضارع امل
  املنصوب

املضارع 
  املرفوع

  الضمري  املاضي

لَنلْ  أُفَاعلَ  أُفَاعلُ  أُفَاعأُفَاع  لْتأنا   فُوع  

لَنفَاعلْ  نفَاعلَ  نفَاعلُ  نفَاعا  نلْنحنن  فُوع  

لَنفَاعلْ  تفَاعلَ  تفَاعلُ  تفَاعت  لْتفُوع  أنت  

نلفَاعي  تلفَاعي  تلفَاعت  نيلفَاعت  لْتفُوع  أنت  

  أنتما  فُوعلْتما  تفَاعالَن  تفَاعالَ  تفَاعالَ  تفَاعالَنِّ

لُنفَاعلُو  تفَاعلُ  اتفَاعلُونَ  واتفَاعت  ملْتأنتم  فُوع  

  أننت  فُوعلْتن  تفَاعلْن  تفَاعلْن  تفَاعلْن  تفَاعلْنانِّ

لَنفَاعفَ  يلْيلَ  اعفَاعلُ  يفَاعلَ  يهو  فُوع  

لَنفَاعلْ  تفَاعلَ  تفَاعلُ  تفَاعت  لَتهي  فُوع  

  )مذ( مها  فُوعالَ  يفَاعالَن  يفَاعالَ  يفَاعالَ  يفَاعالَنِّ

  )مؤ( مها  فُوعلَتا  تفَاعالَن  تفَاعالَ  تفَاعالَ  تفَاعالَنِّ

لُنفَاعلُو  يفَاعلُو  ايفَاعلُونَ  ايفَاعلُوا  يهم  فُوع  

  هن  فُوعلْن  يفَاعلْن  يفَاعلْن  يفَاعلْن  يفَاعلْنانِّ
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  )انْفَعَل( تصريف الفعل الثالثي المزيد على وزن 4- 2- 10- 1
املضارع 
  املؤكد

املضارع 
  ازوم

املضارع 
  املنصوب

املضارع 
  املرفوع

  الضمري  املاضي

  أنا   لْتعانفُ  نفَعلُأُ  نفَعلَأُ  نفَعلْأُ  نفَعلَنأُ

نلَنفَعن  لْنفَعن  لَنفَعن  لُنفَعا  نلْنفُعحنن  ان  

تلَنفَعن  لْتفَعن  لَتفَعن  لُتفَعن  لْتفُعان  أنت  

تنلفَعن  يتلفَعن  يتلفَعن  تنيلفَعن  لْتفُعان  أنت  

تالَنِّنفَع  الَتفَعن  الَتفَعن  تالَنفَعا  نملْتفُعأنتما  ان  

تلُنفَعن  لُوتفَعان  لُوتفَعان  لُونَتفَعن  ملْتفُعأنتم  ان  

انِّتلْنفَعن  تلْنفَعن  تلْنفَعن  تلْنفَعن  نلْتفُعان  أننت  

يلَنفَعن  لْيفَعن  يفَعلَن  لُيفَعلَ  نفُعهو  ان  

تلَنفَعن  لْتفَعن  لَتفَعن  لُتفَعن  لَتفُعهي  ان  

الَنِّيفَعن  الَيفَعن  الَيفَعن  يالَنفَعالَ  نفُعمذ( مها  ان(  

الَنِّتفَعن  الَتفَعن  الَتفَعن  تالَنفَعا  نلَتفُعمؤ( مها  ان(  

يلُنفَعن  لُويفَعان  لُويفَعان  لُونَيفَعلُوا  نفُعهم  ان  

انِّيلْنفَعن  يلْنفَعن  يلْنفَعن  يلْنفَعن  لْنفُعان  هن  
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  )افْتَعَل( تصريف الفعل الثالثي المزيد على وزن 5- 2- 10- 1
املضارع 
  املؤكد

املضارع 
  ازوم

املضارع 
  املنصوب

املضارع 
  املرفوع

  الضمري  املاضي

  أنا   لْتعافْت  فْتعلُأُ  فْتعلَأُ  فْتعلْأُ  فْتعلَنأُ

نلَنعفْت  لْنعفْت  لَنعفْت  لُنعا  فْتلْنعحنن  افْت  

تلَنعفْت  لْتعفْت  لَتعفْت  لُتعفْت  لْتعافْت  أنت  

تنلعفْت  يتلعفْت  يتلعفْت  تنيلعفْت  لْتعافْت  أنت  

الَنِّتعفْت  الَتعفْت  الَتعفْت  تالَنعا  فْتملْتعأنتما  افْت  

تلُنعفْت  لُوتعافْت  لُوتعافْت  لُونَتعفْت  ملْتعأنتم  افْت  

انِّتلْنعفْت  تلْنعفْت  تلْنعفْت  تلْنعفْت  نلْتعافْت  أننت  

يلَنعفْت  لْيعفْت  لَيعفْت  لُيعلَ  فْتعهو  افْت  

تلَنعفْت  لْتعفْت  لَتعفْت  لُتعفْت  لَتعهي  افْت  

الَنِّيعفْت  الَيعفْت  الَيعفْت  يالَنعالَ  فْتعمذ( مها  افْت(  

الَنِّتعفْت  الَتعفْت  الَتعفْت  تالَنعا  فْتلَتعمؤ( مها  افْت(  

يلُنعفْت  لُويعافْت  لُويعافْت  لُونَيعلُوا  فْتعهم  افْت  

انِّيلْنعفْت  يلْنعفْت  يلْنعفْت  يلْنعلْ  فْتعافْتن  هن  
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  )افْعلَّ( تصريف الفعل الثالثي المزيد على وزن 6- 2- 10- 1
املضارع 
  املؤكد

املضارع 
  ازوم

املضارع 
  املنصوب

ضارع امل
  املرفوع

  الضمري  املاضي

  أنا   لْتلافْع  فْعلُّأُ  فْعلَّأُ  فْعلَّأُ  فْعلَّنأُ

نلَّنفْع  لَّنفْع  لَّنفْع  لُّنا  فْعلْنلحنن  افْع  

تلَّنفْع  لَّتفْع  لَّتفْع  لُّتفْع  لْتلافْع  أنت  

تلِّنفْع  لِّيتفْع  لِّيتفْع  لِّتفْعني  لْتلافْع  أنت  

الَّنِّتفْع  الَّتفْع  الَّتفْع  تالَّنا  فْعملْتلأنتما  افْع  

تلُّنفْع  لُّوتافْع  لُّوتافْع  لُّونَتفْع  ملْتلأنتم  افْع  

لَتانِّفْعلْن  لَتفْعلْن  لَتفْعلْن  لَتفْعلْن  نلْتلافْع  أننت  

يلَّنفْع  لَّيفْع  لَّيفْع  لُّيفْع  هو  لَّافْع  

تلَّنفْع  لَّتفْع  لَّتفْع  لُّتفْع  افْعهي  لَّت  

الَّنِّيفْع  الَّيفْع  الَّيفْع  يالَّنفْع  مذ( مها  الَّافْع(  

الَّنِّتفْع  الَّتفْع  الَّتفْع  تالَّنفْع  اافْعمؤ( مها  لَّت(  

يلُّنفْع  لُّوفْياع  لُّويافْع  لُّونَيفْع  هم  لُّواافْع  

لَيانِّفْعلْن  لَيفْعلْن  لَيفْعلْن  لَيفْعلْن  لْنلافْع  هن  
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  )تَفَاعَل( تصريف الفعل الثالثي المزيد على وزن 7- 2- 10- 1
املضارع 
  املؤكد

املضارع 
  ازوم

املضارع 
  املنصوب

املضارع 
  املرفوع

  الضمري  املاضي

  أنا   تتفُوعلْ  تفَاعلُأُ  تفَاعلَأُ  تفَاعلْأُ  تفَاعلَنأُ

نلَنفَاعت  لْنفَاعت  لَنفَاعت  لُنفَاعلْ  تفُوعاتحنن  ن  

تلَنفَاعت  لْتفَاعت  لَتفَاعت  لُتفَاعلْ  تفُوعتت  أنت  

تنلفاعت  يتلفاعت  يتلفاعت  تلفاعتني  لْتفُوعت  أنت  

تفَاعالَنِّت  تفَاعالَت  تفَاعالَت  تفَاعتلْ  الَنفُوعاتمأنتما  ت  

تلُنفَاعت  لُوتفَاعات  لُوتفَاعات  لُونَتفَاعلْ  تفُوعتمأنتم  ت  

انِّتلْنفَاعت  تلْنفَاعت  تلْنفَاعت  تلْنفَاعلْ  تفُوعتنأن  تنت  

يلَنفَاعت  لْيفَاعت  لَيفَاعت  لُيفَاعلَ  تفُوعهو  ت  

تلَنفَاعت  لْتفَاعت  لَتفَاعت  لُتفَاعلَ  تفُوعتهي  ت  

الَيفَاعنِّت  الَيفَاعت  الَيفَاعت  الَيفَاعتالَ  نفُوعمذ( مها  ت(  

الَتفَاعنِّت  الَتفَاعت  الَتفَاعت  تالَنفَاعلَ  تفُوعاتمؤ( مها  ت(  

يلُنفَاعت  لُويفَاعات  لُويفَاعات  لُونَيفَاعلُ  تفُوعهم  وات  

انِّيلْنفَاعت  يلْنفَاعت  يلْنفَاعت  يلْنفَاعلْ  تفُوعتن  هن  
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  )تَفَعَل( تصريف الفعل الثالثي المزيد على وزن 8- 2- 10- 1
املضارع 
  املؤكد

املضارع 
  ازوم

املضارع 
  املنصوب

املضارع 
  املرفوع

  الضمري  املاضي

  أنا   تفُعلْت  تفَعلُأُ  تفَعلَأُ  تفَعلْأُ  تفَعلَنأُ

نلَنفَعت  لْنفَعت  لَنفَعت  لُنفَعا  تلْنفُعحنن  ت  

تلَنفَعت  لْتفَعت  لَتفَعت  تفَعلُت  لْتفُعت  أنت  

تنلفَعت  يتلفَعت  يتلفَعت  تنيلفَعت  لْتفُعت  أنت  

الَتفَعنِّت  الَتفَعت  الَتفَعت  تالَنفَعا  تملْتفُعأنتما  ت  

تلُنفَعت  لُوتفَعات  لُوتفَعات  لُونَتفَعت  ملْتفُعأنتم  ت  

تانِّتلْنفَع  تلْنفَعت  تلْنفَعت  تلْنفَعت  نلْتفُعت  أننت  

يلَنفَعت  لْيفَعت  لَيفَعت  لُيفَعلَ  تفُعهو  ت  

تلَنفَعت  لْتفَعت  لَتفَعت  لُتفَعت  لَتفُعهي  ت  

الَنِّيفَعت  الَيفَعت  الَيفَعت  يالَتفَعالَ  نفُعمذ( مها  ت(  

الَنِّتفَعت  الَتفَعت  الَتفَعت  تالَنفَعا  تلَتفُعمؤ( مها  ت(  

يلُنفَعت  لُويفَعات  لُويفَعات  لُونَيفَعلُوا  تفُعهم  ت  

انِّيلْنفَعت  يلْنفَعت  يلْنفَعت  يلْنفَعت  لْنفُعت  هن  
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  )استَفْعَل( تصريف الفعل الثالثي المزيد على وزن 9- 2- 10- 1
املضارع 
  املؤكد

املضارع 
  ازوم

املضارع 
  املنصوب

املضارع 
  املرفوع

  الضمري  املاضي

لَنفْعتلْ  أُسفْعتلَ  أُسفْعتلُ  أُسفْعتأُس  لْتفْعتأنا   اس  

لَنفْعتسلْ  نفْعتسفْ  نتسلَنلُ  عفْعتسا  نلْنفْعتحنن  اس  

لَنفْعتسلْ  تفْعتسلَ  تفْعتسلُ  تفْعتست  لْتفْعتاس  أنت  

نلفْعتسي  تلفْعتسي  تلفْعتست  نيلفْعتست  لْتفْعتاس  أنت  

  أنتما  ستفْعلْتماا  تستفْعالَن  تستفْعالَ  تستفْعالَ  تستفْعالَنِّ

لُنفْعتسلُو  تفْعتسلُو  اتفْعتسلُونَ  اتفْعتست  ملْتفْعتأنتم  اس  

  أننت  استفْعلْتن  تستفْعلْن  تستفْعلْن  تستفْعلْن  تستفْعلْنانِّ

لَنفْعتسلْ  يفْعتسلَ  يفْعتسلُ  يفْعتسفْ  يتلَاسهو  ع  

لَنفْعتسلْ  تفْعتسلَ  تفْعتسلُ  تفْعتست  لَتفْعتهي  اس  

  )مذ(مها  استفْعالَ  يستفْعالَن  يستفْعالَ  يستفْعالَ  يستفْعالَنِّ

  )مؤ(مها  استفْعلَتا  تستفْعالَن  تستفْعالَ  تستفْعالَ  تستفْعالَنِّ

تسيلُنلُو  فْعفْعتسلُو  ايفْعتسلُونَ  ايفْعتسلُوا  يفْعتهم  اس  

  هن  استفْعلْن  يستفْعلْن  يستفْعلْن  يستفْعلْن  يستفْعلْنانِّ
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  )افْعوعَل( تصريف الفعل الثالثي المزيد على وزن 10- 2- 10- 1
املضارع 
  املؤكد

املضارع 
  ازوم

ع املضار
  املنصوب

املضارع 
  املرفوع

  الضمري  املاضي

لَنعولْ  أُفْععولَ  أُفْععولُ  أُفْععوأُفْع  لْتوعأنا   افْع  

لَنعوفْعلْ  نعوفْعلَ  نعوفْعلُ  نعوفْعا  نلْنوعحنن  افْع  

لَنعوفْعلْ  تعوفْعلَ  تعوفْعلُ  تعوفْعت  لْتوعافْع  أنت  

نلعوفْعي  تلعوفْعي  تلعوفْعت  نيلعوفْعت  لْتوعافْع  أنت  

  أنتما  افْعوعلْتما  تفْعوعالَن  تفْعوعالَ  تفْعوعالَ  تفْعوعالَنِّ

تعوفْعلُن  تعوالُوفْع  تعوالُوفْع  تعولُونَفْع  ملْتوعأنتم  افْع  

فْتعوانِّعلْن  تعوفْعلْن  تعوفْعلْن  تعوفْعلْن  نلْتوعافْع  أننت  

يعوفْعلَن  يعولْفْع  يعولَفْع  يعولَ  لُفْعوعهو  افْع  

تعوفْعلَن  تعولْفْع  تعولَفْع  تعولُفْع  لَتوعهي  افْع  

يعوالَنِّفْع  يعوالَفْع  يعوالَفْع  يعوالَفْعالَ  نوعمذ(مها  افْع(  

تعوالَنِّفْع  تعوالَفْع  تعوالَفْع  تعوفْعا  الَنلَتوعمؤ(مها  افْع(  

يعوفْعلُن  يعوالُوفْع  يعوالُوفْع  يعولُوا  لُونَفْعوعهم  افْع  

يعوانِّفْعلْن  يعوفْعلْن  يوفْععلْن  يعوفْعلْن  لْنوعافْع  هن  
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  )افْعوَل( تصريف الفعل الثالثي المزيد على وزن 11- 2- 10- 1
املضارع 
  املؤكد

املضارع 
  ازوم

املضارع 
  املنصوب

املضارع 
  املرفوع

  الضمري  املاضي

لَنولْ  أُفْعولَ  أُفْعولُ  أُفْعوأُفْع  لْتوأنا   افْع  

نوفْعلَن  نولْفْع  نولَفْع  نوا  لُفْعلْنوحنن  افْع  

توفْعلَن  تولْفْع  تولَفْع  تولُفْع  لْتوافْع  أنت  

توفْعنل  تويفْعل  تويفْعل  توفْعنيل  لْتوافْع  أنت  

توالَنِّفْع  توالَفْع  توالَفْع  تفْعوا  الَنملْتوأنتما  افْع  

توفْعلُن  توالُوفْع  توالُوفْع  تولُونَفْع  ملْتوأنتم  افْع  

توانِّفْعلْن  توفْعلْن  توفْعلْن  توفْعلْن  نلْتوافْع  أننت  

يوفْعلَن  يولْفْع  يولَفْع  يولَ  لُفْعوهو  افْع  

توفْعلَن  تولْفْع  تولَفْع  تولُفْع  لَتوهي  افْع  

يوالَنِّفْع  يوالَفْع  يوالَفْع  يوفْعالَ  الَنومذ( مها  افْع(  

توالَنِّفْع  توالَفْع  توالَفْع  توفْعا  الَنلَتومؤ( مها  افْع(  

يوفْعلُن  يووالُفْع  يوالُوفْع  يولُوا  لُونَفْعوهم  افْع  

يوانِّفْعلْن  يوفْعلْن  يوفْعلْن  يوفْعلْن  لْنوافْع  هن  
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  )افْعالَّ( تصريف الفعل الثالثي المزيد على وزن 12- 2- 10- 1
املضارع 
  املؤكد

املضارع 
  ازوم

املضارع 
  املنصوب

املضارع 
  املرفوع

  الضمري  ياملاض

الَّنالَّ  أُفْعالَّ  أُفْعالُّ  أُفْعأُفْع  افْعولأنا   لْت  

الَّنفْعالَّ  نفْعالَّ  نفْعالُّ  نفْعا  نلْنولحنن  افْع  

الَّنفْعالَّ  تفْعالَّ  تفْعالُّ  تفْعت  لْتولافْع  أنت  

الِّنفْعالِّي  تفْعالِّي  تفْعالِّ  تفْعتني  لْتولافْع  أنت  

  أنتما  افْعوللْتما  تفْعاالَّن  تفْعاالَّ  تفْعاالَّ  تفْعاالَّنِّ

الُّنفْعالُّو  تفْعالُّو  اتفْعالُّونَ  اتفْعت  ملْتولأنتم  افْع  

  أننت  افْعوللْتن  تفْعاللْن  تفْعاللْن  تفْعاللْن  تفْعاللْنانِّ

الَّنفْعالَّ  يفْعالَّ  يفْعالُّ  يفْعي  هو  لَّوافْع  

الَّنفْعالَّ  تفْعالَّ  تفْعالُّ  تفْعت  وافْعهي  لَّت  

  )مذ( مها  الَّوافْع  يفْعاالَّن  يفْعاالَّ  يفْعاالَّ  يفْعاالَّنِّ

  )مؤ( مها  لَّتاوافْع  تفْعاالَّن  تفْعاالَّ  تفْعاالَّ  تفْعاالَّنِّ

الُّنفْعالُّو  يفْعالُّو  ايفْعالُّونَ  ايفْعي  هم  لُّواوافْع  

  هن  افْعوللْن  يفْعاللْن  يفْعاللْن  يفْعاللْن  يفْعاللْنانِّ
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   األفعال الرباعية المجردة3- 10- 1

  ) يفَعلُل- فَعلََل (تصريف الفعل الرباعي المجرد 
ارع املض

  املؤكد
املضارع 
  ازوم

املضارع 
  املنصوب

املضارع 
  الضمري  املاضي  املرفوع

  أنا  فُعللْت  أُفَعلَلُ  أُفَعلَلَ  أُفَعلَلْ  نأُفَعلَلَ

لَلَنفَعن  لَلْنفَع  لَلَنفَع  لَلُنا  فَعلْنلحنن  فُع  

لَلَتفَعن  لَلْتفَع  لَلَتفَع  لَلُتلْ  فَعلفُعت  أنت  

لَلفَعتي  نلَلفَعي  تلَلفَعت  نيلَلفَعت  لْتلفُع  أنت  

  أنتما  فُعللْتما  نتفَعلَالَ  تفَعلَالَ  تفَعلَالَ  نِّتفَعلَالَ

  أنتم  فُعللْتم  ونَتفَعلَلُ  واتفَعلَلُ  واتفَعلَلُ  نتفَعلَلُ

  أننت  فُعللْتن  نتفَعلَلْ  نفَعلَلْت  نتفَعلَلْ  انِّنتفَعلَلْ

  هو  فُعللَ  يفَعلَلُ  يفَعلَلَ  يفَعلَلْ  نيفَعلَلَ

لَلَتفَعن  لَلْتفَع  لَلَتفَع  لَلُتفَع  لَتلهي  فُع  

لَالَينِّفَع  لَالَيفَع  لَالَيفَع  لَالَيفَعالَ  نلمذ(مها  فُع(  

  )مؤ(مها  فُعللَتا  نتفَعلَالَ  تفَعلَالَ  فَعلَالَت  نِّالَتفَعلَ

لَلُيفَعن  لَلُيوافَع  لَلُيوافَع  لَلُيلُوا  ونَفَعلهم  فُع  

لَلْيفَعانِّن  لَلْيفَعن  لَلْيفَعن  لَلْيفَعن  لْنلفُع  هن  
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   األفعال الرباعية المزيدة4- 10- 1

  )تَفَعلََل(باعي المزيد على وزن  تصريف الفعل الر1- 4- 10- 1
املضارع 
  املؤكد

املضارع 
  ازوم

املضارع 
  املنصوب

املضارع 
  الضمري  املاضي  املرفوع

لَلَنفَعلَلْ  أُتفَعلَلَ  أُتفَعلَلُ  أُتفَعأُت  لْتلفُعأنا  ت  

لَلَنفَعتلَلْ  نفَعتلَلَ  نفَعتلَلُ  نفَعتا  نلْنلفُعحنن  ت  

لَلَنفَعتلَلْ  تفَعتلَلَ  تفَعتلَلُ  تفَعتت  لْتلفُعت  أنت  

نلَلفَعتي  تلَلفَعتي  تلَلفَعتت  نيلَلفَعتت  لْتلفُعت  أنت  

  أنتما  تفُعللْتما  تتفَعلَالَن  تتفَعلَالَ  تتفَعلَالَ  تتفَعلَالَنِّ

لَلُنفَعتت  لَلُوتفَعلَلُو  اتفَعتلَلُونَ  اتفَعتت  ملْتلفُعأنتم  ت  

  أننت  تفُعللْتن  تتفَعلَلْن  تتفَعلَلْن  تتفَعلَلْن  تتفَعلَلْنانِّ

لَلَنفَعتلَلْ  يفَعتلَلَ  يفَعتلَلُ  يفَعتلَ  يلفُعهو  ت  

لَلَنفَعتلَلْ  تفَعتت  تلَلَتلَلُ  فَعفَعتت  لَتلفُعهي  ت  

  )مذ(مها  تفُعلالَ  يتفَعلَالَن  يتفَعلَالَ  يتفَعلَالَ  يتفَعلَالَنِّ

  )مؤ(مها  تفُعللَتا  تتفَعلَالَن  تتفَعلَالَ  تتفَعلَالَ  تتفَعلَالَنِّ

لَلُنفَعتلَلُو  يفَعتلَلُو  ايفَعتفَ  ايتلَلُونَيلُوا  علفُعهم  ت  

  هن  تفُعللْن  يتفَعلَلْن  يتفَعلَلْن  يتفَعلَلْن  يتفَعلَلْنانِّ
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  )افْعنْلََل( تصريف الفعل الرباعي المزيد على وزن 2- 4- 10- 1
املضارع 
  املؤكد

املضارع 
  ازوم

املضارع 
  املنصوب

املضارع 
  املرفوع

  الضمري  املاضي

نأُفْعلَلْ  لَلَننلَلَ  أُفْعنلَلُ  أُفْعنأُفْع  لْتلنأنا   افْع  

لَلَننفْعلَلْ  ننفْعلَلَ  ننفْعلَلُ  ننفْعا  نلْنلنحنن  افْع  

لَلَننفْعلَلْ  تنفْعلَلَ  تنفْعلَلُ  تنفْعت  لْتلنافْع  أنت  

نلَلنفْعي  تلَلنفْعلَ  تنفْعيتل  نيلَلنفْعت  لْتلنافْع  أنت  

  أنتما  افْعنللْتما  تفْعنلَالَن  تفْعنلَالَ  تفْعنلَالَ  تفْعنلَالَنِّ

لَلُننفْعلَلُو  تنفْعلَلُو  اتنفْعلَلُونَ  اتنفْعت  ملْتلنأنتم  افْع  

  أننت  افْعنللْتن  تفْعنلَلْن  نتفْعنلَلْ  تفْعنلَلْن  تفْعنلَلْنانِّ

لَينفْعلَن  لَينلْفْع  لَينلَفْع  لَينلَ  لُفْعلنهو  افْع  

لَتنفْعلَن  لَتنلْفْع  لَتنلَفْع  لَتنلُفْع  لَتلنهي  افْع  

لَينالَنِّفْع  لَينالَفْع  لَينالَفْع  لَينفْعالَن  لنمذ(مها  الَافْع(  

لَتنالَنِّفْع  لَتنالَفْع  لَتنالَفْع  لَتنفْعا  الَنلَتلنمؤ(مها  افْع(  

لَينفْعلُن  لَينالُوفْع  لَينالُوفْع  لَينلُوا  لُونَفْعلنهم  افْع  

لَينانِّفْعلْن  لَينفْعلْن  لَينفْعلْن  لَينفْعلْن  لْنلنافْع  هن  
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  )افْعلَلَّ( تصريف الفعل الرباعي المزيد على وزن 3- 4- 10- 1
املضارع 
  املؤكد

املضارع 
  ازوم

املضارع 
  املنصوب

املضارع 
  املرفوع

  الضمري  املاضي

لَلَّنلَلَّ  أُفْعلَلَّ  أُفْعلَلُّ  أُفْعأُفْع  لْتلْلأنا   افْع  

لَنفْعلَّن  لَنلَّفْع  لَنلَّفْع  لَفْنا  لُّعلْنلْلحنن  افْع  

لَتفْعلَّن  لَتلَّفْع  لَتلَّفْع  لَتلُّفْع  لْتلْلافْع  أنت  

لَتفْعلِّن  لَتلِّيفْع  لَتلِّيفْع  لَتفْعلِّني  لْتلْلافْع  أنت  

لَتالَّنِّفْع  لَتالَّفْع  لَتالَّفْع  لَتفْعا  الَّنملْتلْلأنتما  افْع  

لَتفْعلُّن  لَتالُّوفْع  لَتالُّوفْع  لَتلُّونَفْع  ملْتلْلأنتم  افْع  

انِّتلْنلْلفْع  تلْنلْلفْع  تلْنلْلفْع  تلْنلْلفْع  نلْتلْلافْع  أننت  

لَيفْعلَّن  لَيلَّفْع  لَيلَّفْع  لَيلُّفْع  افْعهو  لَّل  

لَتفْعلَّن  لَتلَّفْع  لَتلَّفْع  لَتلُّفْع  افْعلهي  لَّت  

لَيالَّنِّفْع  لَيالَّفْع  لَيالَّفْع  لَيفْعالَّن  افْعمذ(مها  الَّل(  

لَتالَّنِّفْع  لَتالَّفْع  لَتالَّفْع  لَتفْعالَّن  افْعالمؤ(مها  لَّت(  

لَلَُّنفْعلَلَُّو  يفْعلَلَُّو  ايفْعاي  فْعلَلَُّونَي  افْعهم  لُّوال  

انِّيلْنلْلفْع  يلْنلْلفْع  يلْنلْلفْع  يلْنلْلفْع  لْنلْلافْع  هن  
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   حكم األفعال عند إسنادها إلى الضمائر11- 1
  السالم الفعل 1- 11- 1

ضي، وال عند اشتقاق غري املا    ،  به الضمائر   اتصالعند  حذف منه شيء    ال ي حكم الفعل السامل أنه     
لكن جيب أن تلحق به تاء التأنيث إذا كان الفاعل مؤنثاً، وجيب تسكني آخره إذا اتصل به ضمري رفع                   

  :متحرك، أما إذا اتصل به ضمري رفع ساكن
وإن كان مفتوحاً بقي . يضرِبان، واضرِبا: فإن كان ألفاً، فُتح آخر الفعل إن مل يكن مفتوحاً؛ حنو        

  .ضربا: ذلك الفتح؛ حنو
  .ضربوا، ويضرِبونَ، واضرِبوا: وإن كان الضمري واواً، ضم آخر الفعل؛ حنو
  .تضرِبِني، واضرِبِي: وإن كان الضمري ياء، كُسر آخر الفعل؛ حنو

  : ومثة حالتان حيدث فيهما إدغام الم الفعل بضمري الرفع
 ت الم الفعل هي حرف التاء، عندئـذ       إذا اتصل الفعل بتاء الفاعل املتحركة، وكان      : احلالة األوىل 

سـكَت، سـكَت، سـكَتما،     ،  )سكَت= ت  + سكَت  : (تدغم هذه التاء بتاء الفاعل؛ حنو     
 نكَتم، سكَتثْل الفعل    .سوم )كَتاألفعال) س :      ،قَتم ،ترم ،كَفَت ،تكَب ،تمص ،تهب

تعن ،تحن ،تبن...  
إذا أُسند الفعل إىل ضمري مجاعة املتكلمني أو إىل نون النسوة، وكانت الم الفعل هي               : ثانيةاحلالة ال 

+ سكَن  : (الفاعلني أو نون النسوة؛ حنو    ) نا(تدغم هذه النون بأختها من       ئذحرف النون، عند  
زِنَ، حـضن،   جبن، ح : األفعال) سكَن(ومثْل الفعل   ). سكَن= نَ  + سكَن  (، و )سكَنا= نا  

نلَع ،قَطَن ،نفَت ،نجع ،نطَع ،نطَح ،نمض ،نحش ،نجس ،كَنر ،نهد...  
   الفعل المهموز2- 11- 1

  .أَخذَ، وأَكَلَ، وأَمر، وسأَلَ:  األمر من األفعالعدا  كحكم السامل ماحكمه
): أخـذَ (، فنقول يف األمر من    األمريغة  ص يف   ما وجوباً حذف مهز ت،  )لَأكَ( و ،)ذَأخ (:فالفعالن

  .، كُلُوا، كُلْنكُلْ، كُلي، كُالَ): أكَلَ( ويف األمر من .خذْ، خذي، خذَا، خذُوا، خذْنَ
فنقول يف األمر  يف أول الكالم، كاناإذا  ,  يف صيغة األمر   تحذف مهزما ،  )أمر(و) سألَ(والفعالن  

   .مر، مرِي، مرا، مروا، مرنَ): أمر( ويف األمر من  سلُوا، سلْن،، سلي، سالَ،سلْ ):سألَ(من 
اسألْ، اسألي، اسأالَ، اسـألُوا،     : فإن مل يكونا يف أول الكالم جاز حذف اهلمزة وثبوا؛ فنقول          

ألْننَ:  وكذلك.اسرموا، اؤرما، اؤرمرِي، اؤماؤ ،رماؤ.   
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  ضعف الفعل الم3- 11- 1
  . رباعي وثالثي: املضعف نوعان

فأما الرباعي، فهو الذي تكون فاؤه والمه األوىل من جنس، وعينه والمه الثانية من جنسٍ آخـر؛     
  . ولعدم جتاور احلرفني املتجانسني فيه، كان مثل السامل يف مجيع أحكامه.زلْزلَ، دمدم، عسعس: حنو

  : وفيما يلي أحكامه. مه من جنس واحدوأما الثالثي، فهو ما كانت عينه وال
  الماضي 1- 3- 11- 1

:  اإلدغام ما مل يتصل بضمري رفع متحرك؛ حنـو         – ثالثياً جمرداً ومزيداً     –يالزم املضعف املاضي    
نوا، ضـنِ :  وشذَّ حنو قـوهلم    .أقَر، أقَرت، أقَرا، أقَرتا، أقَروا    :  وحنو رد، ردت، ردا، ردتا، ردوا،    

  ...لَححت، أَللَ
رددت، رددنـا،   : فك اإلدغـام؛ حنـو    : فإن اتصل به ضمري رفع متحرك، وجب اإلظهار؛ أي        

أقْررت، أقْررنـا، أقْـررت، أقْـررت،       :  وحنو رددت، رددت، رددتما، رددتم، رددتن، رددنَ،     
م، أقْرترما، أقْرترنَأقْررأقْر ،نتر.  

  المضارع 2- 3- 11- 1
أرد، : حنوما مل يتصل بضمري رفع متحرك؛        اإلدغاميالزم   ، فهو كاملاضيحال املضعف املضارع    

قرين، تقران،  أُقر، نقر، يقر، تقر، ت    : وحنو نرد، يرد، ترد، تردين، تردان، يردان، تردونَ، يردونَ،       
  .يقران، يقرونَ، تقرونَ

:  وحنو ترددنَ، يرددنَ، : فك اإلدغام؛ حنو  : فإذا اتصل به ضمري رفع متحرك، وجب اإلظهار؛ أي        
 .تقْرِرنَ، يقْرِرنَ
جـاز فيـه     جمزوماً، ومل يتصل بواو اجلماعة أو ألف االثنني أو ياء املخاطبة،             املضارعوإذا كان   

  : وحنـو  مل أرد ومل أردد، مل نرد ومل نردد، مل يرد ومل يردد، مل ترد ومل تردد،               : اإلدغام واإلظهار؛ حنو  
قْرِرومل ت رقمل ت ،قْرِرومل ي رقمل ي ،قْرِرومل ن رقمل ن ،ومل أُقْرِر رمل أُق.  

  األمر 3- 3- 11- 1
  .أَقري، أَقرا، أَقروا:  وحنوردي، ردا، ردوا،:  اإلدغام إذا اتصل بضمري ساكن؛ حنويالزم

  .ارددنَ، أَقْرِرنَ: وجيب اإلظهار إذا اتصل بضمري رفع متحرك؛ حنو
  .اردد ورد، أَقْرِر وأَقر: وجيوز الوجهان إذا أُسند إىل ضمري مستتر؛ حنو

ا كُررت المه، من الثالثي املزيد أو الرباعي، هو حكم املضعف نفسه يف املاضي حكم م: تنبيه
  .احمر، اسواد، اقْشعر: واملضارع واألمر؛ حنو
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  الفعل المثال 4- 11- 1
   الماضي1- 4- 11- 1

 ،...توعدت، وعدنا، وعد: تقول.  كماضي السامل– سواء أكان واوياً أم يائياً –ماضي املثال 
  ...يسرت، يسرنا، يسرت: وتقول

  .اتصلَ، اتسر: ؛ حنو)افتعل (، تبدل فاؤه تاًء وتدغَم يف تاء)افتعل(إذا كان املثال على صيغة 
   المضارع2- 4- 11- 1

  .يسر ييِسر: ؛ حنوأما اليائي، فحكمه حكم السامل
  :وأما الواوي، فحكمه كما يلي

  . يعد،وعد: حنو, واوه حتذف ،ور العني يف املضارع إذا كان مكس-أ
ثالثة أفعال  عدا ،وجلُ، يوجِلَ:  حنوواوه؛حتذف  ال، ) يعلَملمع(من باب يتصرف  إذا كان -ب

 ،يسع، وسع: ونقول ،يذَر، وذر :واوها؛ فنقولحتذف ، )وطأ(، و)وسع(و, )وذر(: هي
  . يطَأُ،وطئَ: ونقول

وجأَ يجأُ، ودع  ، يضع،وضع: حنو, واوهحتذف ، ) يمنعنعم(من باب يتصرف  إذا كان -ج
،بهي بهلَغُ، ولَغَ يو ،قَعي قَعطَأُ، وطَأَ يأُ، وضأَ يضو ،عزي عزو ،عدعدا مخسة أفعال  ي

، يوبأُ: ؛ فنقول فال حتذف منها الواو،)لَهو(و ،)عسو(و، )عجو(و، )هبو(و، )أبو(: هي
هبوي ،عجوي ،عسولُ، يهوي.  

  .أوجب يوجِب، وضأ يوضئُ، واصلَ يواصلُ:  إذا كان الفعل مزيداً، ال تحذف واوه؛ حنو-د
  .يتصلُ، يتِسر: ؛ حنو)افتعل( ، تبدل فاؤه تاًء وتدغَم يف تاء)افتعل(هـ إذا كان املثال على صيغة 

   األمر3- 4- 11- 1
ضع، ضعي، ضعا، :  ونقولعد، عدي، عدا، عدوا، عدنَ،: فنقول. يحملُ األمر على املضارع

نعوا، ضعجِلَ:  ونقول.ضولُ، يجو ،ايأصلها( لْج:لْ اجونقول). و: رذو ،ذَري،ونقول. ذَر  :
سوع ،عسي،عئَ:  ونقول. سططَأُ،وطَأْ،  ي.  

  .اتصلْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ، اتِسر: ، تبدل فاؤه تاًء وتدغَم يف التاء؛ حنو)افتعل(إذا كان املثال على صيغة 
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   الفعل األجوف5- 11- 1
  : الفعل األجوف على أربعة أنواع

  .حوِلَ، حاولَ، تحاور، ازدوج، استروح: ما عينه واو باقية على أصلها؛ حنو
  .قَام، أقَام، انقَاد، استقَام: وما أصل عينه الواو وقد انقلبت ألفاً؛ حنو

  .غَيِد، بايع، تبايع: وما عينه ياء باقية على أصلها؛ حنو
  .تاز، استخارباع، أذَاع، ام: وما أصل عينه الياء وقد انقلبت ألفاً؛ حنو

  الماضي 1- 5- 11- 1
  قبل اتصال الضمائر به - 

  : أي بقاؤها على أصلها، يف املواضع اآلتية–جيب تصحيح عينه 
 فعالً )13(عدا   عوِر،,روِححوِلَ، : حنو؛ ) يعلَملمع(من باب إذا كانت عينه واواً، ويتصرف  -

  ].عاه ،هان ،مان ،لَام ،داكَ، عاطَ، تاص ،كاش، ماد، داد ،َءاد ،فاخ ،هاب[: تعلُّ هي
فعالً ) 14 (عدا ، حيِد،صيِدغَيِد، :  حنو؛) يعلَملمع(من باب إذا كانت عينه ياء ويتصرف  -

 ،باه ،اَءه ،هان ،لَان ،راغَ ،ماع ،فاع ،طَاطَ ،َءاش ،ماز ،لَاخ ،راح ،تاب[: تعلُّ هي
اهع.[  

  .بايع، ضايق: أم كان يائياً؛ حنوحاولَ، : ، سواء أكان واوياً؛ حنو)فَاعلَ(إذا كان على وزن  -
  .بين، زين:  أم كان يائياً؛ حنوسولَ، هونَ،: ، سواء أكان واوياً؛ حنو)فَعلَ(إذا كان على وزن  -
  .ابيض:  أم كان يائياً؛ حنواحولَّ، اسود،:  سواء أكان واوياً؛ حنو،)افْعلَّ(إذا كان على وزن  -
  .تطَيب، تريثَ: أم كان يائياً؛ حنوتسور، : ، سواء أكان واوياً؛ حنو)تفَعلَ(إذا كان على وزن  -
  .تبايع، تضايق: ياً؛ حنو، أم كان يائتهاونَ: ، سواء أكان واوياً؛ حنو)تفَاعلَ(إذا كان على وزن  -
  .ابياض: أم كان يائياً؛ حنواحوالَّ، : ، سواء أكان واوياً؛ حنو)افْعالَّ(إذا كان على وزن  -
  .اجتور، ازدوج: ، واوي العني، داال على املفاعلة؛ حنو)افْتعلَ(إذا كان على وزن  -

  :وجيب اإلعالل فيما عدا ذلك، وهو
  .قَالَ، صام :حنو؛ )نصر ينصر(من باب ا كانت عينه واواً، ويتصرف إذ -
  .باع، صاد :حنو؛ )جلَس يجلس(من باب إذا كانت عينه ياًء، ويتصرف  -
  .استاك، استاَء: ، واوي العني، غري دالٍّ على املفاعلة؛ حنو)افْتعلَ(إذا كان على وزن  -
  .ابتاع، اكْتالَ: ، يائي العني؛ حنو)افْتعلَ(وزن إذا كان على  -
  .أهاب، أبانَ: أم كان يائياً؛ حنوأقَام، : ، سواء أكان واوياً؛ حنو)أَفْعلَ(إذا كان على وزن  -
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  .انساب: أم كان يائياً؛ حنوانقَاد، : ، سواء أكان واوياً؛ حنو)انفَعلَ(إذا كان على وزن  -
  .استقَاَء: ، أم كان يائياً؛ حنواستقَام: ، سواء أكان واوياً؛ حنو)استفْعلَ( على وزن إذا كان -

 .أغْيم، أعولَ: مما عينه حرف علة من غري إعالل؛ حنو) أَفْعلَ(وردت كلمات على وزن : تنبيه
استحوذَ، واستروح، : مما عينه حرف علة من غري إعالل؛ حنو) استفْعلَ(ووردت كلمات على وزن 

  .واستنوق، واستتيس، واستغيلَ
  عند اتصال الضمائر به - 

الصيغ اليت جيب فيها التصحيح، حكمها كحكم السامل، ال يحذف منها شيء، سواء أكان 
  :الضمري ساكناً أم كان متحركاً؛ حنو

  .يِدا، غَيِدواحوِلْت، حوِالَ، حوِلُوا، غَيِدت، غَ): فَعلَ(
  .حاولْت، حاوالَ، حاولُوا، بايعت، بايعا، بايعوا): فَاعلَ(
  .سولْت، سوالَ، سولُوا، بينت، بينا، بينوا): فَعل(
  .اسوددت، اسودا، اسودوا، ابيضضت، ابيضا، ابيضوا): افْعلَّ(
  .تسورت، تسورا، تسوروا، تطَيبت، تطَيبا، تطَيبوا): علَتفَ(
  .تهاونت، تهاونا، تهاونوا، تبايعت، تبايعا، تبايعوا): تفَاعلَ(
  .ضوااحوالَلْت، احوالَّ، احوالُّوا، ابياضضت، ابياضا، ابيا): افْعالَّ(
  .ازدوجت، ازدوجا، ازدوجوا): افْتعلَ(

  :أما الصيغ اليت جيب فيها اإلعالل
، أو اتصلت ا تاء التأنيث، بقيت )ألف التثنية، أو واو اجلماعة(فإن أُسندت إىل ضمري ساكن 

ا، استاكُوا، استاكَت، وابتاعا، قَاالَ، قَالُوا، قَالَت، وباعا، باعوا، باعت، واستاكَ: على حاهلا؛ حنو
ابتاعوا، ابتاعت، وأجابا، أجابوا، أجابت، وانقَادا، انقَادوا، انقَادت، واستقَاما، استقَاموا، 

تقَامتاس.  
: ، وجب حذف العني؛ حنو)تاء الفاعل، نا الفاعلني، نون النسوة(وإن أُسندت إىل ضمري متحرك 

تقَمتاس ،تقَدان ،تبأج ،تعتاب ،كْتتاس ،تبِع ،قُلْت.  

  المضارع 2- 5- 11- 1
:  شيء؛ حنو املضارعالصيغ اليت جيب فيها التصحيح، حكمها كحكم السامل، وال يتغري يف

ي ،ضيبي ،دوسي ،نيبلُ، يوسي ،ايِعباوِلُ، يحي ،ديغلُ، يوحي ،عايبتنُ، ياوهتي ،بطَيتي ،روست
  .يحولُّ، يبياض، يزدوِج
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  :يعتلُّ أيضاً، وهو على ثالثة أنواع - أي املضارع -أما الصيغ اليت جيب فيها اإلعالل، فإنه 
  .ينقَاد، يختار: ؛ حنو)افتعل(و) انفعل(نوع يعتل بالقلب وحده، وذلك من صيغيت  -
  .يقُول، يبِيع: ؛ حنو)علم يعلَم(نوع يعتل بالنقل وحده، وذلك من الثالثي من غري باب  -
 ومن صيغيت يخاف، يهاب،: ؛ حنو)علم يعلَم(نوع يعتل بالقلب والنقل مجيعاً، وذلك من باب  -

  .ستقيميقيم، ي: ؛ حنو)استفعل(و) أفعل(
ا استقر له من التصحيح أو اإلعالل ما دام مرفوعاً أو منصوباً، فإذا وجيب بقاء املضارع على م

 وإذا كان مما يعوج، لن يعوج، مل يعوج،: فإن كان مما جيب تصحيحه بقي على حاله؛ حنو: جزم
 ويعود إليه احلرف .يخاف، لن يخاف، مل يخف: جيب إعالله وجب حذف حرف العلة؛ حنو

 ال تخافَا، ال تخافي، ال تخافُوا،: إذا أُسند إىل الضمري الساكن؛ حنو: األول:  موضعنياحملذوف يف
  .تخافَن: إذا كان مؤكداً؛ حنو: والثاين

وإذا أُسند املضارع إىل الضمري الساكن بقي على ما استحقه من اإلعالل أو التصحيح، ومل 
  .يخافَا، مل يخافَايخافان، لن : تحذف عينه ولو كان جمزوماً؛ حنو

وإذا أسند إىل ضمري متحرك حذفت عينه إن كان مما جيب فيه اإلعالل سواء أكام مرفوعاً أم 
  .يقُلْن، لن يقْلْن، مل يقُلْن: منصوباً أم جمزوماً؛ حنو

  األمر 3- 5- 11- 1
اغْيد، : ؛ حنواألمر من األجوف الذي تصح عينه يف املاضي واملضارع يعامل معاملة األمر السامل

نيب.  
خف، : واألمر من األجوف الذي تعلُّ عني ماضيه ومضارعه يعامل معاملة املضارع ازوم؛ حنو

ي، خافَنخاف .  
  .قُوال، بِيعا، خافَا، قُلْن، بِعن، خفْن: وحكم إسناد األمر إىل الضمائر كاملضارع ازوم؛ حنو

  :عل األجوف على النحو اآليتوقد أوجز بعضهم أحكام الف
سوِد يسود اسود، وصيِد يصيد اصيد، : الفعل األجوف إذا مل تعلَّ عينه كان كالصحيح؛ حنو

 راياوِلْ، وسحاوِلُ حلَ ياووح ،وِرتاع وِرتعي روتأَغْيِم، واع يِمغي موِج، وأغْيأَح وِجحي جووأح
سي ،وِبصتاس وِبصتسي بوصتلْ، واسايملُ تايمتلَ يايمنْ، وتاوعنُ تاوعتنَ ياوعوت ،ايِرس ايِر

  .واستفْيلَ يستفْيِلُ استفْيِلْ
نقَدنا، قُلْت، بِعنا، خفْتم، أجبت، ا: ؛ حنوللبناءوما أُعلَّت عينه فإا تحذف إذا سكنت المه 

؛ أو لإلعراب .استقَمن، استعنتم، يِسرنَ، يقُمن، أعدنَ، استجِبن، قُلْ، سر، أعن، اختر، استقم
  .مل أقُلْ، ال تِسر، ملّا يكُن: حنو
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  الفعل الناقص 6- 11- 1
  : الفعل الناقص على ستة أنواع

  .روس: ما المه واو باقية على أصلها؛ حنو -
  .رضي: ما أصل المه الواو وقد انقلبت ياء؛ حنو -
  .غَزا: ما أصل المه الواو وقد انقلبت ألفاً؛ حنو -
  .رقي: ما المه ياء باقية على أصلها؛ حنو -
  ).وليس يف العربية من هذا النوع غريه (نهو: ما أصل المه الياء وقد انقلبت واواً؛ حنو -
  .رمى:  وقد انقلبت ألفاً؛ حنوما أصل المه الياء -

  الماضي  1- 6- 11- 1
    قبل اتصال الضمائر به- 
  :الثالثي ارد

، وإن كانت المه ياء انقلبت واواً؛ سرو: إن كانت عينه مضمومة وكانت المه واواً سلمت؛ حنو
  .نهو: حنو

انت المه واواً انقلبت ياء؛ ، وإن كبقي: إن كانت عينه مكسورة وكانت المه ياء سلمت؛ حنو
  .رضي: حنو

  .سما، رمى:  حنو- سواء أكانت واواً أم ياء –إن كانت عينه مفتوحة وجب قلْب المه ألفاً 
  :ما عدا الثالثي ارد

أعطَى، سقَّى، نادى، انحنى، ارتمى، ارعوى، تردى، تبارى، : جيب قلب الالم ألفاً؛ حنو
ىاسبعجلْقَى، تى، سرورى، اشصعت.  

    عند اتصال الضمائر به- 
سروت، رضيت، : إذا أُسند املاضي إىل ضمري متحرك وكانت المه واواً أو ياء سلمتا؛ حنو

تيموإن كانت المه ألفاً قلبت ياء فيما زاد على الثالثة؛ حنو.ر  :،تيعدتاس ،تطَيأعتدإىل  ور 
  .غَزوت، رميت: أصلها يف الثالثي؛ حنو

 وإن .سروت، رضيت: وإذا اتصلت به تاء التأنيث وكانت المه واواً أو ياء بقيتا وانفتحتا؛ حنو
  .غَزت، رمت، أعطَت، استدعت: كانت المه ألفاً حذفت يف الثالثي وغريه؛ حنو

 .سروا، رضيا: نت المه واواً أو ياء بقي الفعل على حاله؛ حنووإذا أُسند إىل ألف االثنني وكا
 وردت إىل أصلها يف أعطَيا، استدعيا،: وإن كانت المه ألفاً قلبت ياء فيما زاد على الثالثة؛ حنو

  .غَزوا، رميا: الثالثي؛ حنو
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اً، حذفت هذه الالم، وبقي احلرف وإذا أُسند إىل واو اجلماعة وكانت المه واواً أو ياء أو ألف
  .سروا، بقُوا:  وضم احلرف الذي قبل الواو أو الياء؛ حنوغَزوا، رموا،: الذي قبل األلف مفتوحاً؛ حنو

    المضارع2- 6- 11- 1
    قبل اتصال الضمائر به- 

  :حكم املضارع قبل اتصال الضمائر به يتبع حركة ما قبل اآلخر
 صارت الالم –) فَعلَ يفْعلُ(وباب ) فَعلَ يفْعلُ( ال يكون إال من باب  وهذا–فإن كانت ضمة 

 وتكون هذه الواو ساكنة يف حالة الرفع، ومفتوحة يف حالة النصب، .يدعو، يسرو: واواً؛ حنو
  .يدعو، لن يدعو، مل يدع: وتحذف يف حالة اجلزم؛ حنو

رع الثالثي اليائي، ومضارع مزيد الثالثي حبرف،  ويكون ذلك يف مضا–وإن كانت كسرة 
يرمي، يعطي، :  صارت الالم ياء؛ حنو–ومضارع الرباعي ارد، ومضارع املزيد املبدوء مزة وصل 

اء وتكون هذه الي. ينمي، ينادي، يقَلِْسي، ينحنِي، يرتمي، يرعوِي، يستعصي، يشرورِي، يسلَنقي
يرمي، لن يرمي، مل : ساكنة يف حالة الرفع، ومفتوحة يف حالة النصب، وتحذف يف حالة اجلزم؛ حنو

  .يرمِ
، ويف )فَعلَ يفْعلُ(وباب ) فَعلَ يفْعلُ( وهذا يكون يف مضارع الثالثي من باب –وإن كانت فتحة 

 وال .ى، يرضى، يتردى، يتبارى، يتقَلْسىيسع:  صارت ألفاً؛ حنو–مضارع املبدوء بالتاء الزائدة 
: تظهر على هذه األلف حركة أصالً، لتعذر أنواع احلركات عليها، وتحذف يف حالة اجلزم؛ حنو

عسى، مل يعسى، لن يعسي.  
    عند اتصال الضمائر به- 

يغزونَ، يرمني، : متا؛ حنو، وكانت المه واواً أو ياء، سلنون النسوةإذا أُسند املضارع إىل 
 ،نيعدتسي ،نيطعوإن كانت المه ألفاً، قُلبت ياء؛ حنوي :نيبارتي ،نكَّيزتي ،نيعسي ،نيضري.  
 مثل إسناده إىل نون النسوة، والفرق بينهما أن ما قبل نون النسوة ألف االثننيوإسناده إىل 

يغزوان، يرميان، يعطيان، يستدعيان، يرضيان، يسعيان، : ثنني مفتوح؛ حنوساكن، وما قبل ألف اال
انيبارتي ،انكَّيزتي.  

 وبقي ما - واواً كانت أو ياء أو ألفاً- حذفت المه مطلقاً واو اجلماعةوإذا أُسند املضارع إىل 
 وضم ما قبل الواو من ذي الواو أو ، يسعونَ، يتزكَّونَ، يتبارونَ،يرضونَ: قبل األلف مفتوحاً؛ حنو

  .يغزونَ، يرمونَ، يعطُونَ، يستدعونَ: الياء؛ حنو
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 وبقي - واواً كانت أو ياء أو ألفاً-، حذفت المه مطلقاً ياء املؤنثة املخاطبةإذا أُسند املضارع إىل 
:  وكُسر ما قبل الواو أو الياء؛ حنوترضين، تسعين، تتزكَّين، تتبارين،: ؛ حنوما قبل األلف مفتوحاً

نيعدتست ،نيطعت ،نيمرت ،زِينغت.  
    األمر3- 6- 11- 1

يا، ادع، ارمِ، اسع، ادعي، ارمي، اسعي، ادعوا، ارميا، اخش: األمر كاملضارع ازوم؛ حنو
نيشاخ ،نيونَ، ارمعا، ادوشوا، اخموا، ارعاد.  

  . تحذف مهزته يف املضارع واألمر، وتنقل حركتها إىل الراء) رأى(الفعل الناقص : مالحظة
  : يف املاضي واملضارع واألمر) رأى(يبين اجلدول اآليت تصريف الفعل 

  األمر 
املضارع 
  ازوم

املضارع 
  املنصوب

ضارع امل
  الضمري  املاضي  املرفوع

  ى  أرى  أرأر  تأَيأنا  ر  

  رى  نرى  نرا  ننأَيحنن  ر  

ر  رى  ترى  ترت  تأَير  أنت  

ير  يرت  يرت  نيرت  تأَير  أنت  

  أنتما  رأَيتما  تريان  تريا  تريا  ريا

  أنتم  تمرأَي  ترونَ  اترو  اترو  روا

نير  نيرت  نيرت  نيرت  نتأَير  أننت  

  رى  يرى  يرهو  رأَى  ي  

  رى  ترى  ترت  أَتهي  ر  

  )مذ( مها  رأَيا  يريان  يريا  يريا  

  )مؤ( مها  رأَتا  تريان  تريا  تريا  

  وراي  ورنَ  ايورا  يأَوهم  ر  

  نيري  نيري  نيري  نأَير  هن  
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  ). أرى(وكذلك حكم مهزته يف املاضي واملضارع واألمر إذا كان مزيداً يف أوله مهزة 
  : يف املاضي واملضارع واألمر) أرى(يبين اجلدول اآليت تصريف الفعل 

  األمر 
املضارع 
  ازوم

املضارع 
  املنصوب

املضارع 
  الضمري  املاضي  املرفوع

  أنا  أريت  أُرِي  رِيأُ  أُرِ  

  حنن  ناأري  نرِي  نرِي  نرِ  

  أنت  أريت  ترِي  ترِي  ترِ  أَرِ

أَرِي  رِيرِي  تت  رِينت  تيأر  أنت  

ا  اأَرِيرِيا  ترِيت  انرِيا  تمتيأنتما  أَر  

  أنتم  أَريتم  رونَت  روات  روات  أَروا

أَرِين  رِينرِي  تتن  رِينت  تيأَرن  أننت  

  هو  ىأَر  يرِي  يرِي  يرِ  

  هي  تأَر  ترِي  ترِي  ترِ  

  رِياي  رِياي  رِييا  انيمذ( مها  أَر(  

  )مؤ( مها  أَرتا  نترِيا  ترِيا  ترِيا  

  رواي  رواي  را  ونَيوهم  أَر  

  هن  أَرين  نيرِي  نيرِي  نيرِي  

  
  



  73

  المفروقاللفيف  7- 11- 1
  . وهو ما كانت فاؤه والمه من أحرف العلة

  ). يدي(وتقع فاؤه واواً يف كلمات كثرية، ومل تقع الفاء ياء إال يف كلمة واحدة 
وقَيت، وقَينا، : تقول. حكم فاء الثالثي ارد منه كحكم املثال، وحكم المه كحكم الناقص

قَيو ،تقَيو ،تقَيي، وقي، تقي، نأق ،نقَيا، وقَوا، وقَتا، وقَيو ،قَتقَى، وو ،نتقَيم، وتقَيا، ومت
نيا، قُوا، قيي، ققِ، ق ،نيققُونَ، يي ،انيقت ،انيقي، يقي، تقي ،نيققُونَ، تت ،انيقت ،نيقوالرباعي . ت

  .ة حرف علة حكمه حكم الناقصارد الذي المه الثاني
  

  المقروناللفيف  8- 11- 1
تعامل عني اللفيف املقرون معاملة عني السامل، وال جيوز فيها اإلعالل مطلقاً، أما المه : حكمه

طَويت، طَوينا، طَويت، طَويت، طَويتما، طَويتم، طَويتن، : فتعامل معاملة الناقص بال فرق؛ حنو
وى، طَوت، طَويا، طَوتا، طَووا، طَوين، أطْوِي، نطْوِي، تطْوِي، تطْوِين، تطْوِيان، تطْوونَ، طَ

وا، اطْوِيناطْوِ، اطْوِيا، اطْو ،طْوِينونَ، يطْوي ،انطْوِيت ،انطْوِيطْوِي، يطْوِي، تي ،طْوِينت.  
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  األسماء المشتقة  2
  

كعالمٍ ومتعلِّم ومنشار ومجتمع ومستشفى وصـعب       : ما كان مأخوذاً من الفعل    : شتقاالسم امل 
اسم الفاعل، واسـم املفعـول، والـصفة        : واألمساء املشتقة من الفعل عشرة أنواع؛ وهي      ... وأدعج

 املشبهة، ومبالغة اسم الفاعل، واسم التفضيل، واسم الزمان، واسم املكان، واسم اآللـة، واملـصدر              
  .امليمي، ومصدر الفعل فوق الثالثي ارد

   اسم الفاعل1- 2
اسم الفاعل صفة تشتق من الفعل املتصرف املبين للمعلوم، للداللة على من وقع منه الفعل حدوثاً                

  .دافع، سائر، مكْرِم، منطَلق، مجتذب، مستغفر، مغربِلٌ، مقْشعر: ال ثبوتاً؛ حنو
ثر اسم الفاعل يف األفعال املتعدية، ويقلّ يف الالزم منها، ألن األصل يف اسم الفاعل أن يصاغ                 ويك

، )فَعـلَ (و) فَعلَ(أما الالزم، والسيما    . ملا وقع الفعل منه على غريه، وهو ألصق باملتعدي وأقرب إليه          
   .فإنه أدخل يف الصفات الثابة والغرائز، وهي مادة الصفة املشبهة وموضوعها

   صوغه من الثالثي المجرد1- 1- 2
 واألكثر فيه   .واضع،  باتكَ :حنو؛  )فَاعل( لفعل الثالثي ارد على وزن    من ا  الفاعل،   اسميصاغ  

جالس، هـادئ،   :  وقد يكون فعله الزماً؛ حنو     .هادم، قائلٌ، بائع، جارٍ   : أن يكون فعله متعدياً؛ حنو    
،رسائ ،منائ ،سيائ ،عواقشاذٌّ، مار .  

؛  يف تنوين الرفع واجلر، وتبقى يف تنوين النـصب         تذف ح ، الالم معتلَّاسم الفاعل    لُعإذا كان ف  ف
 فإذا كـان اسـم      ، على رامٍ  مررتو رامياً،   رأيتوهذا رامٍ،    :مثالً نقول ) رمى يرمي (فمن الفعل   

) غزا يغزو( ومن الفعل .على الراميهذا هو الرامي، ورأيت الرامي، ومررت   : الفاعل غري منون قلنا   
هذا هـو   :  فإذا كان اسم الفاعل غري منون قلنا       غازٍ، على   مررتو،  غازياً رأيتهذا غازٍ، و  : نقول

عاد، ساعٍ، جارٍ، عالٍ،    :  ومثل ذلك أمساء الفاعلني    .الغازي، ورأيت الغازي، ومررت على الغازي     
  .ناسٍ، هاد، راضٍ، نامٍ

جاء (؛ فمن الفعل     الالم  الالم، عومل معاملة معتلِّ    مهموزو العني   معتلَّ الفاعل   اسم لُع كان ف  وإذا
:  فإذا كان اسم الفاعل غري منون قلنا       جاٍء،مررت على   و،  جائياًرأيت  و،  جاٍءهذا   :مثالً نقول ) جييء

 شـاٍء، داٍء،    ناٍء،:  ومثل ذلك أمساء الفاعلني    .هذا هو اجلائي، ورأيت اجلائي، ومررت على اجلائي       
  . ساٍء، فاٍء

  اسم الفاعل منه بإعالل حرف العلة،      يغصمهموز الفاء،   و  العني معتلَّاسم الفاعل    لُعإذا كان ف  و
  .نآيِ: يكون اسم الفاعل) نيئ يآنَ(، ومن الفعل بآيِ: يكون اسم الفاعل) وبؤ يآب(فمن الفعل 
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غري  ت كانذاإ و...بائع، نائم قائم، :حنو؛ مهزةم الفاعل اس يفلبت  قُةً،فعل معلَّال ت عنيإذا كانو
عاوِر، : ، ومثلهما)دغايِ: (نقول) ديِغَ( ومن ،)جعاوِ: (نقول) وِجع(فمن ؛ حاهلا على تبقيمعلَّة، 

وصايِد ،إلعالهلا يف فعله.وآيِس فإعالهلا يف اسم الفاعل تابع .  
ـ  :حنو،   ألفاً ممدودة  )لفاع(ء، قلبت مهزته مع ألف       الفا مهموز الفاعل   اسم لُعإذا كان ف  و لٌآك ،
،رآم رذٌ، آسآخ.  
  .، مار، فارماد، حاج :حنو، مضعفاً، جاء اسم الفاعل مدغماً الفاعلاسم  لُعإذا كان فو

  :يبين اجلدول اآليت أمثلة على احلاالت املختلفة السم الفاعل من الفعل الثالثي ارد
  الفعل  نوعه  اسم الفاعل  أصله

امدد  ادف  ممضع  دم  
  أَكَلَ  مهموز الفاء  آكلٌ  أاكلٌ
قَاوِم  مأجوف واوي  قَائ  قَام  
ايِعب  عائأجوف يائي  ب  اعب  
  جاء  أجوف مهموز الالم  جاٍء  جايٌِء
ا  ناقص واوي  غَازٍ  غَازِوغَز  
يامامٍ  رى  ناقص يائي  رمر  
اوِياوٍ  عى  لفيف مقرون  عوع  
ياقاقٍ  وقَى  لفيف مفروق  وو  

  

   صوغه من غير الثالثي المجرد2- 1- 2
 على وزن الفعل املضارع املبين للمعلوم مع إبدال حرف          اردثالثي  لغري ا من   الفاعليصاغ اسم   

  .فرمخرِج، معرقلٌ، مستغ:  حنوقبل آخره؛ املضارعة ميماً مضمومة، وكسر ما
:  أوزان األفعال الثالثية املزيدة، والرباعية اردة واملزيدة، وإىل جانب كلٍّ منها           اآليتاجلدول  يبين  

  :املضارع، واسم الفاعل، ومثال اسم الفاعل
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  وزن الفعل املضارع اسم الفاعل مثال

كْرِملٌ مفْعلُ مفْعلَ يأفْع 

بردم فَعلُ لٌمفَعلَ يفَع 

 فَاعلَ يفَاعلُ مفَاعلٌ مقَاتلٌ

   املزيدالثالثي
 حبرف

قطَلنلٌ مفَعنلُ مفَعنلَ يفَعان 

رِضتعلٌ معفْتلُ معفْتلَ يعافْت 

رضخلٌّ مفْعلُّ مفْعلَّ يافْع 

ارِكشتلٌ مفَاعتلُ مفَاعتفَ يلَتاع 

جردتلٌ مفَعتلُ مفَعتلَ يفَعت 

الثالثي املزيد 
 حبرفني

رفغتسلٌ مفْعتسلُ مفْعتسلَ يفْعتاس 

بشوشعلٌ معلُ مفعوعوفْعلَ يعوافْع 

 افْعولَ يفْعولُ مفْعولٌ مجلَوذٌ

اضيبالٌّ مفعالُّ مفْعالَّ يافْع 

  املزيد الثالثي
 أحرف بثالثة

رِجحدلٌ ملفَعلُ ملفَعلَلَ يرد فَعالرباعي ا 

رِجحدتلٌ ملفَعتلَلُ مفَعتلَلَ يتفَع 

عقنفْرلٌ ملنفْعلُ ملنفْعلَلَ ينافْع 

رعقْشلٌّ ملفْعلُّ ملفْعلَلَّ يافْع 

 الرباعي املزيد
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  : تابع ملضارعه من جهة الصحة واالعتالل؛ فمن أمثلة االعتاللالفاعلواسم 
  املاضي  املضارع  اسم الفاعل  أصله

وِدعم  يدعم  يدعي  ادأع  
يِنبم  بِنيم  بِنيانَ  يأب  
قَوِِدنم  قَادنم  يقَادن  قَادان  
  احتالَ  يحتالُ  محتالٌ  محتوِلٌ
يِرتخم  ارتخم  ارتخي  ارتاخ  
  استعانَ  يستعني  مستعني  مستعوِنٌ

  : الصحةأمثلةومن 
  املاضي  املضارع  اسم الفاعل

وِجحم  وِجحي  جوأح  
  أحولَ  يحوِلُ  محوِلٌ
  أغْيلَ  يغيِلُ  مغيِلٌ
  أعولَ  يعوِلُ  معوِلٌ
وِجدزم  وِجدزي  ازجود  
  اعتونَ  يعتوِنُ  معتوِنٌ

وِبصتسم  وِبصتسي  بوصتاس  
وِقنتسم  وِقنتسي  قونتاس  
  استحوذَ  يستحوِذُ  مستحوِذٌ
يِستتسم  يِستتسي  سيتتاس  
  استفْيلَ  يستفْيِلُ  مستفْيِلٌ

  

ل معتلّ الالم، حذفت المه يف حاليت الرفع واجلر، إن كان اسم الفاعل جمرداً              وإذا كان اسم الفاع   
  :واإلضافة؛ حنو) أل(من 
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  املاضي  املضارع  اسم الفاعل  أصله

وطعم  طعي (مطي  )املُعطعطَى  يأع  
ياعدتاعٍ  مدتي (مداعى  )املُتاعدتى  ياعدت  
يولتلٍّ  موتلِّياملُ (مولَّى  )توتلَّى  يوت  
وِيضنوٍ   مضنوِي(مضوِي  )املُنضنى  يوضان  
وفقْتم   فقْتي(مفي  )املُقْتفقْتفَى  ياقْت  
وادنم   ادني(مي  )املُنادادنى  يادن  
وِيعروٍ   معروِي(معوِي  )املُرعرى  يوعار  
وللَوحم  حلٍ مي(لَوللَوي  )املُحللَوحلَى  يلَواح  
وضرتسضٍ  مرتسي (مضرتي  )املُسضرتسى  يضرتاس  

  

  :؛ حنوجاء اسم الفاعل مدغماًوإذا كان الفعل مضعفاً، 
  املاضي  املضارع  اسم الفاعل  أصله

  أذَلَّ  يذلُّ  مذلٌّ  مذْللٌ
ددعتسم  دعتسم  يدعتس  دعتاس  
  احتلَّ  يحتلُّ  حتلٌّم  محتللٌ
ابِبحتم  ابحتم  ابحتي  ابحت  
قاقشم  اقشم  اقشي  اقش  
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   مبالغة اسم الفاعل2- 2
ـ ) فَعال(فصيغة . ملبالغة اسم الفاعل صيغ كثرية، تتفاوت فيما بينها يف كثرة االستعمال وقلته        ي ه
يلي هذه الـصيغة يف     و. أكثر صيغ املبالغة استعماالً، وتصاغ من الفعل الثالثي ارد الالزم واملتعدي          

، )فـاعول : (على حني يقل استعمال غريها مثـل      ). فَعيل( و ،)مفْعال( و ،)فَعول: (كثرة االستعمال 
   ).فَعال(، و)ولعفَي(و

فاعل مساعية، يحفظ ما ورد منـها، وال يقـاس   وقد أشار بعضهم إىل أن كلَّ صيغ مبالغة اسم ال   
، )فَعـول (،  )مفْعـال (،  )فَعال: ( مخس صيغ هي   غري أن جممع اللغة العربية بالقاهرة أقر قياسيةَ       . عليه

  .، وما سواها فهو مساعي)فَعل(، )فَعيل(
  :يبين اجلدول اآليت أشهر صيغ مبالغة اسم الفاعل

 الصيغة أمثلة

 فَعال بياع ،القَو ،جراح

دامقْم، ضالفْم، مال طاءعفْعم 

 فَعول عجول ،صبور ،غفور

 فَعيل قدير ،مسيع ،عليم

 فَعل نهِم ،سئم ،حذر

يقصد، كِّريس، يل لِّيلضعف 

 يلمفْع منطيق، معطري، مسكري
 ولفَاع ، حاطومجاسوس ،فاروق

ضعة ،ةكَحرص لَةفُع 
الَّمةع، ابةنالة سفَع 

 ةفَاعلَ داهية ،راوية
رجلٌ صبور، وامرأة   : وبعض هذه الصيغ يستوي فيها املذكر واملؤنث إذا علم املوصوف ا؛ حنو           

 فإذا مل يعلم املوصوف ـا وجبـت املطابقـة بالتأنيـث             .صبور، ورجلٌ مفْضال، وامرأةٌ مفْضال    
  .جهوالً وال جهولةً، وأكرِم املعوانَ واملعوانةَال تنصح : والتذكري؛ حنو
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وقد جرينا يف نظام االشتقاق والتصريف على إثبات كلٍّ من صيغة املذكر واملؤنث جلميع الصيغ               
املذكورة، عدا الصيغ الثالث فُعلَة، وفَعالَة، وفَاعلَة اليت يستوي فيها املذكر واملؤنث أيضاً، ولكن التاء               

رجلٌ ضحكَة، وامرأةٌ ضحكَة، وفالنٌ عالّمـة، وفالنـةُ         : ست للتأنيث، بل للمبالغة، فنقول    فيها لي 
  .عالّمة، ورجلٌ طاغية، وامرأةٌ طاغية

  :بعض أوزان مبالغة اسم الفاعلى لعيبين اجلدول اآليت أمثلة 
  الفعل  نوع الفعل  وزن مبالغة اسم الفاعل  مبالغة اسم الفاعل  أصله

اواٌء  غَزا  ناقص واوي  غَزغَز  
ايشاٌء  مشى  ناقص يائي  مشم  
ايواٌء  عوى  لفيف مقرون  عوع  
ايشاٌء  وشو  

  فَعالٌ

  وشى  لفيف مفروق
وهز  ها  ناقص واوي  زهز  
يضضٍ  مى  ناقص يائي  مضم  
وِيوٍ  عى  لفيف مقرون  عوع  
يققٍ  وو  

  فَعلٌ

  وقَى  فيف مفروقل
  وصلَ  مثال واوي  ميصالٌ  موصالٌ
اوزغاٌء  مزغا  ناقص واوي  مغَز  
اينجاٌء  منجى  ناقص يائي  منج  
ايوعاٌء  موعى  لفيف مقرون  موع  
  ميفَاٌء  موفَاٌء

  مفْعالٌ

  وفَى  لفيف مفروق
فُووع  فُوفَا  ناقص واوي  عع  
ويصع  يصى  ناقص يائي  عصع  
فُويو  يفو  

  فَعولٌ
  وفَى  لفيف مفروق
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   اسم المفعول3- 2
اسم املفعول صفة تشتق من الفعل املتصرف املبين للمجهول، للداللة على من وقع عليـه الفعـل              

  .ر، منتخب، مستفَادمدفُوع، مسؤولٌ، مغربلٌ، معد، محطَّم، محتقَ: حدوثاً ال ثبوتاً؛ حنو
ويشتق اسم املفعول من الفعل املتصرف، سواء أكان الزماً أم متعدياً، فإن كان الزماً ذُكر بعـده      

  .مدنو منه، معفُو عنه، مستجار به، معطُوف عليه: جار وجمرور؛ حنو
   صوغه من الثالثي المجرد1- 3- 2

مـضروب، مفْهـوم،     :حنـو ؛  )مفْعول( ل الثالثي ارد على وزن    لفعمن ا ،  املفعوليصاغ اسم   
  .محدود، مقْبول

  : إعالل على بعض أحرف الكلمة إذا كان اسم املفعول مشتقاً من فعلٍ معتلّويطرأهذا 
   من الفعل األجوف1- 1- 3- 2

قـال،  : ؛ حنـو  وإما أن تكون واواً    باع، وقاس، وعاش،  : ؛ حنو هذا الفعل إما أن تكون عينه ياءً      
  .وساق، قاد

، ومثـل   )مبيـوع : أصله (مبِيع: وكُسر ما قبلها؛ حنو   فعول،  اسم امل  حذفت واو    ،فإذا كانت ياءً  
  .مقيس، ومعيش، ومدين، ومشيد، ومهِيب، ومعيب: ذلك

 لمقُـو : ونقلت حركتها إىل ما قبلها؛ حنـو      ،   أيضاً فعولاسم امل  حذفت واو    ،وإذا كانت واواً  
  .مسوق، مقُود، ملُوم، مروم، مصوغ، مغوص، منوم: ، ومثل ذلك)مقْوول: أصله(

   من الفعل الناقص2- 1- 3- 2
 وإمـا أن    غَشي، ورمى، : ؛ حنو ل إما أن تكون المه ياًء أو ألفاً أصلها الياء         افعاأل من   هذا النوع و

  .زاسرو، وغَ: ؛ حنو أو ألفاً أصلها الواوتكون واواً
وكُسر ما قبلها، وأُدغمت يف الياء      ،   ياءً فعولاسم امل   قُلبت واو  ،فإذا كانت ياًء أو ألفاً أصلها الياء      

مرضـي، ومهـدي،    : ، ومثل ذلك  )مرموي: أصله (ومرمي،  )مغشوي: أصله (مغشي: بعدها؛ حنو 
طْوِيوم ،هِينوم ،يقْضوم.  

 مـسرو :  واو املفعول يف الم الفعل؛ حنو       فليس فيه إال إدغام    ،واواً أو ألفاً أصلها الواو    وإذا كانت   
  .مرجو، ومدنو، ومعدو، ومعفُو: ، ومثل ذلك)مغزوو: أصله (ومغزو، )مسروو: أصله(

  :الناقصةيبين اجلدول اآليت أمثلة على اسم املفعول من األفعال اجلُوف و
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  الفعل  نوع الفعل  اسم املفعول  أصله

  قَالَ  أجوف واوي  مقُول  مقْوول
  باع  أجوف يائي  مبِيع  مبيوع
  زها  ناقص واوي  مزهو  مزهوو
  بنى  ناقص يائي  مبنِي  مبنوي
  شوى  لفيف مقرون  مشوِي  مشووي
  وشى  لفيف مفروق  موشي  موشوي

  

   صوغه من غير الثالثي المجرد2- 3- 2
 مـع إبـدال     للمجهول على وزن الفعل املضارع املبين       اردثالثي  لغري ا من   املفعوليصاغ اسم   

  .مخرج، معرقَلٌ، مستغفَر:  حنوقبل آخره؛  ماوفَتححرف املضارعة ميماً مضمومة، 
: الرباعية اردة واملزيدة، وإىل جانب كلٍّ منها       األفعال الثالثية املزيدة، و    أوزان اآليتاجلدول  يبين  

  :املضارع، واسم املفعول، ومثال اسم املفعول
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  وزن الفعل املضارع اسم املفعول مثال

كْرمم فْعلُ لٌمفْعلَ يأفْع 

ردمب فَعلُ لٌمفَعلَ يفَع 

قَاتلٌم فَاعلُ لٌمفَاعلَفَ ياع 

   املزيدالثالثي
 حبرف

 انفَعلَ ينفَعلُ لٌمنفَع قمنطَلَ

رتعمض عفْتلُ لٌمعفْتلَ يعافْت 

رضخلٌّ مفْعلُّ مفْعلَّ يافْع 

ارشتمك فَاعتلُ لٌمفَاعتلَ يفَاعت 

ردتمج فَعتلُ لٌمفَعتلَ يفَعت 

الثالثي املزيد 
 حبرفني

 استفْعلَ يستفْعلُ لٌمستفْع رمستغفَ

شوشعمب علُ لٌمفعوعوفْعلَ يعوافْع 

لَوجذٌم وفْعلُ لٌموفْعلَ يوافْع 

اضيبالٌّ مفعالُّ مفْعالَّ يافْع 

  املزيد الثالثي
 أحرف بثالثة

رحدملَ جفَعلُ لٌملفَعلَلَ يرد فَعالرباعي ا 

رحدتملَ جفَعتلَلُ لٌمفَعتلَلَ يتفَع 

 افْعنلَلَ يفْعنللُ لٌمفْعنلَ عمفْرنقَ

عقْشملَ رفْعلُّ لٌّملفْعلَلَّ يافْع 

 الرباعي املزيد
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  :العتالل تابع ملضارعه من جهة الصحة واالعتالل؛ فمن أمثلة ااملفعولواسم 
  املاضي  املضارع  املضارع اهول  اسم املفعول  أصله
وعمد  عامد  عادي  يدعي  ادأع  
يبمن  بنٌام  ينُاب  بِنيانَ  يأب  
قَونمد  قَادنم  يقَادن  يقَادن  قَادان  

  احتالَ  يحتالُ  يحتالُ  محتالٌ  محتولٌ
ريتخم  خمارت  ارتخي  ارتخي  ارتاخ  
  استعانَ  يستعني  يستعانُ  مستعانٌ  مستعونٌ
دفْيتسم  فَادتسم  فَادتسي  يدفتسي  فَادتاس  

 يشترك فيها اسم الفاعل واسـم       منقاد، ومحتال، ومختار،  : يالحظ يف هذه األمثلة أن الكلمات     
  .، ويعرف املراد من سياق النصاملفعول

  :ومن أمثلة الصحة
  املاضي  املضارع  املضارع اهول  اسم املفعول

جوحم  جوحي  وِجحي  جوأح  
  أحولَ  يحوِلُ  يحولُ  محولٌ
  أغْيلَ  يغيِلُ  يغيلُ  مغيلٌ
  أعولَ  يعوِلُ  يعولُ  معولٌ
جودزم  جودزي  وِجدزي  جوداز  
  اعتونَ  يعتوِنُ  يعتونُ  معتونٌ

بوصتسم  بوصتسي  وِبصتسي  بوصتاس  
قونتسم  قونتسي  وِقنتسي  قونتاس  
  استحوذَ  يستحوِذُ  يستحوذُ  مستحوذٌ
سيتتسم  سيتتسي  تتسييِس  سيتتاس  
  استفْيلَ  يستفْيِلُ  يستفْيلُ  مستفْيلٌ
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  :وإذا كان اسم املفعول معتلّ الالم، قلبت ألفاً؛ حنو
  املاضي  املضارع  املضارع اهول  اسم املفعول  أصله

  أعطَى  يعطي  ييعطَ  ىمعطً  ومعطَ
اعدتمي  اعدتىم  ىياعدت  اعدتى  ىياعدت  
  تولَّى  يتولَّى  تولَّىي  ىمتول  يمتولَّ

يوضنم  وضنى  ىموضنوِي  يضنى  يوضان  
فَوقْتفً  مقْتفَي  ىمقْتي  يفقْتفَى  ياقْت  
وادنم  ادنى  ىمادني  يادنى  يادن  
يوعرم  وعري  ىموعروِي  يعرىا  يوعر  
لَولَوحلً  ملَوحلَى  ىملَوحي  يللَوحلَى  يلَواح  
ضرتسمو  ضرتسىم  يضرتي  ىسضرتسى  يضرتاس  

تسمهدي  تسمىهد  يتسىهد  تسيهيد  تاسهىد  
  استوفَى  يستوفي  يستوفَى  مستوفًى  يمستوفَ

  

  :؛ حنو مدغماًاملفعولجاء اسم ذا كان الفعل مضعفاً، وإ
  املاضي  املضارع  املضارع اهول  اسم املفعول  أصله

  أذَلَّ  يذلُّ  لُّذَي  لٌّمذَ  لٌمذْلَ
ددعتسم  دعتسم  دعتسم  دعتسي  دعتاس  
  احتلَّ  يحتلُّ  حتلُّي  حتلٌّم  لٌمحتلَ

تمابحب  ابحتم  يابحت  ابحتي  ابحت  
اقَقشم  اقشم  اقشي  اقشي  اقش  

 يشترك فيها اسم الفاعل واسم      مشاق،، و متحابمحتلٌّ، و : يالحظ يف هذه األمثلة أن الكلمات     
  .املفعول، ويعرف املراد من سياق النص
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   اسما الزمان والمكان4- 2
مـثالً،  ) ملْعب(ا امسان مشتقان يؤخذان من الفعل للداللة على زمان احلَدث ومكانه؛ فكلمة             مه

  . وزمانهتدل على املكان الذي يكون فيه اللعب
   من الثالثي المجردما صوغه1- 4- 2

  ):مفْعل(و) مفْعل(:  صيغتين مهالفعل الثالثي ارد علىمن ا، واملكانيصاغ امسا الزمان 
  )مفْعل( وزن 1- 1- 4- 2

  ):مفْعل( واملكان على وزن الزمانيصاغ امسا 
، مرمى، مثْوى، مأْوى، ممشى، مسعى، مـوفَى،        هىلْم: ؛ حنو معتل الالم فعل الثالثي   الإذا كان   

  .مرعى، منأى، مشتى، مبدى، مجرى، مرقَى، محيا
مقْعد، معبر، محضر، مجثَم، مدعى،     مقْتل،  مكْتب،  :  حنو ؛رع مضمومة اعينه يف املض  كانت  أو  
مقَام، مكان، مجال، مدار،    ،  )مزور: أصله (، مهب، مشد، مرد، مقَص، مزار     )محلَل: أصله(محلّ  

، رِقفْم،  قِطسم،  بِتنم،  زِرجم،  ِسكنم،  جِدسم،  رِقشم،  رِبغم،  لعطْم:  وشذ قوهلم  .معاد، منام 
مقرف.  

، مـذْهب،   ربمش :حنو -طة أالّ يكون مثاالً واوياً      ي شر – عينه يف املضارع مفتوحة   كانت  أو  
 .، مشم)مظْلَل: أصله(، معمل، مقْلَع، مجمع، مظَلّ مسبح، ملْعب، ملْجأ، مرتع

  )مفْعل( وزن 2- 1- 4- 2
  ):لمفْع(مان واملكان على وزن يصاغ امسا الز

، مصرِف، برِضم، لسجممنزِل، : ؛ حنوذا كان الفعل صحيح الالم، مكسور العني يف املضارع      إ
وشـذ  ). مفْرِر: أصله (مصيف، مقيل، مفر  ،  ) مبيِت :أصله (مهبِط، محبِس، مقْبِض، مرجِع، مبِيت    

  .ف، معاش، مغسل، مفاض، ملطَم، ملفَظمدفَن، مشتل، مطار، معلَ: قوهلم
   .، موئل، مورِد، موسم، موجِل، موحل، موضع، موقف، موقعدعوم :حنو؛ معتل الفاءكان أو 
  

مجزرة، مدرجة، مدرسة، مطْبعة، معبرة، منامة      :  إذا أُريد به البقعة؛ حنو     املكانوقد يؤنث اسم    
: أصله ( محطَّة، مصحة، مزلَّة   ،)مشتوة: أصله( مفَازة، مغارة، مجرة، مرقَبة، مشتاة       ،)منومة: صلهأ(

  .مقْبرة، مشربة، مشرفَة، )مزلَلَة
: وقد يشتق اسم املكان من اسم الذات للداللة على املكان الذي يكثر فيه صاحب االسم؛ حنـو                

أْساة   مصحة، مقَربة، مطَخبة، مة: أصله (دوصحة،        ،  )مدقْـرقْثَـأَة، مكَة، ممـسة، معبسة، مذْأبم
   .ملْحمة
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  :بعض أمساء الزمان واملكانى لعيبين اجلدول اآليت أمثلة 
  الفعل  نوع الفعل  وزن اسم الزمان واملكان  اسم الزمان واملكان  أصله

  صد  مضعف  مصد  مصدد
  زار  أجوف واوي  مزار  مزور
  فَاض  أجوف يائي  مفَاض  مفْيض
  غَزا  ناقص واوي  مغزى  مغزو
  مشى  أجوف يائي  ممشى  ممشي
  حيِي  لفيف مقرون  محيا  محيي
  موفَى  موفَي

  مفْعل

  وفَى  لفيف مفروق
  رنَّ  مضعف  مرِنّ  مرنِن
  مبِيع  مبيِع

  مفْعل
  باع  أجوف يائي

  صح  مضعف  مصحة  مصححة
  قَام  أجوف واوي  مقَامة  مقْومة
  فَاض  أجوف يائي  مفَاضة  مفْيضة
  شتا  ناقص واوي  مشتاة  مشتوة
  رقَى  ناقص يائي  مرقَاة  مرقَية
  ثَوى  لفيف مقرون  مثْواة  مثْوية
  موقَاة  موقَية

  مفْعلَة

  وقَى  لفيف مفروق
  

   من غير الثالثي المجردما صوغه2- 4- 2
مخرج، مقَـدم،   : يصاغ امسا الزمان واملكان من غري الثالثي ارد، على وزن اسم املفعول؛ حنو            

ـ     غج، مرختـسل، مامحتكَلَّم، متم ،قْطَرر، مصتنف، مرصنل، مقَاتم   ،قْطَـارذ، ملَـوجن، مدود
رعقْشل، مدنمتلَق، محزتج، مرحدم.  
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   اسم اآللة5- 2
 من الفعل الثالثي ارد املتصرف املتعدي للداللة على اآللة اليت يكون ا الفعـل؛               مشتقاسم  هو  

   . منشاركْنسة،مبراة، مبرد، مثْقَب، محراث، مرآة، مفْتاح، مقْرض، م: حنو
  .مدخنة، مذْياع، مرقاة، مزراب، مصباح، معزف: وقد يشتق من الفعل الثالثي الالزم؛ حنو

  .مئْزِر، محراك، مرساة، ميضأة: وقد يشتق من غري الثالثي ارد؛ حنو
  .مملَحة ،محبِرة، مقْلَمة، ممطَرة: وقد يكون من األمساء اجلامدة؛ حنو

  ه القياسيةأوزان 1- 5- 2
  )ذكرها قدماء النحاة، والرابعة أقرها جممع اللغة العربية بالقاهرةيف هذا اجلدول األوزان الثالثة األوىل (

 الصيغة أمثلة

مبضع، مثْقَب، مخرز، مخلَب، مدفَع، مـذْود، مرجـل، مـرقَم،            ،دربممئْزر،  
: أصـله ( معبر، معزف، مقْود، ملْقَط، منجل، منسج، مجـن        ،دعصم مشرط،
: أصله( ملْهى   ،)موسم: أصله(، ملَف، مدق، ميسم     صقَممسن، مفَك،   ،  )مجنن
 .)مسري: أصله( مسرى ،)ملْهو

 مفْعل

، مدخنة، مدفَأة، مـسطَرة، مـشربة،       مئْزرة، مجرفَة، محرقَة، محفَظَة، مخرطَة    
ـ علْممصيدة، مطْبعة، مطْرقَة، معبرة، مغسلَة، مكْحلَة، مكْسحة، مكْنـسة،           ، ةقَ

 مسلَّة، مضخة، مظَلَّة، منـشة، مـصفَاة      ،  )مذْببة: أصله (، مذَبة ةفَشنمممسحة،  
، ملْهاة،  اةوكْ م ، مرقَاة، مسحاة، مشواة، مطْواة، مقالة،     اةربم،  )وةمصفَ: أصله(

 ،)مرقَيـة : أصله( مرقَاة   ،)ملْهوة: أصله( ملْهاة   ،)موضأة: أصله(ممحاة، ميضأة   
 .)موقَية: أصله( ميقاة ،)مطْوية: أصله(مطْواة 

 مفْعلة

، يـار عممزراب، مسبار، مسمار، مسواك، مشراط، معراج، مجداف، محراث،  
: أصله (يزانممهراس،   ، منوال، شارنم، مقْراض، مقْالد، مكْيال،     تاحفْممغراف،  

 ).موزان
 مفْعال

، شواية،  ةاريسسماعة،  ،  دراسةدبابة، دراجة،   حفَّارة، خرازة،   حصادة،  ثالَّجة،  
 ةفَعالَ . كَماشةقَطَّارة، كَسارة،فَرامة، فَتاحة، ، ةاصوغَ ،ةالَسغَطَيارة، 

  

   السماعية هأوزان 2- 5- 2
وقد أقر جممع اللغة العربية بالقـاهرة قياسـية         . نورد فيما يلي أهم األوزان السماعية السم اآللة       

  :ىل منهااألوزان الثالثة األو
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 الصيغة أمثلة

، ذراع، رِباط، رِكاب، زِمام، زِناد، ستار، سراج، سوار،         زام ح إزار، حجاب، 
 داءرِ ،)كـساو : أصـله ( كساء   ،)غطَاو: أصله(سواك، شراع، ضماد، غطاء     

 . غالف، قناع، لثام، لحاف، نِطاق، نِظام، لجام،)رِداي: أصله(
 فعال

حاسرا ،ةبفة، ،ةعراوِيساق لَةةيفَة، ناقة، ناسخة، ناسحة، كاسبرة، كاتلة .، قاطفَاع 

 ،ورساطُ، خازوق، راحول، راقُود، راووق، ساجور، سارود،        وف جار تابوت،
 ولاعفَ .هاوون ،وسناقُشادوف، شاروف، غاسول، كانون، ماعون، ناقُور، 

 ةولَاعفَ .ورةطاحونة، ناعورة، نافُ
 فَعال .براد، جرار، سخان، كَباس

 لعمفَ .محرك، مولِّد، منبه
 ةلَعمفَ .مسجلَة
 مفْعل ).مدقُق: أصله( مدق، طعسم ،منخل مدهن،
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   اسم التفضيل6- 2
 اشتركا يف صفة وزاد أحـدمها علـى         اسم مشتق من الفعل الثالثي ارد للداللة على أن شيئني         

 )أفـضل : (؛ حنـو  )فُعلَـى (ومؤنثه  ) أَفْعل( وله وزن واحد وهو      .زيد أعلم من خالد   : اآلخر؛ حنو 
  :والسم التفضيل أربع حاالت ).شر(، و)خري(من ) أفعل(وقد حذفَت مهزة . )فُضلَى(و

  واإلضافة) أل( تجرده من 1- 6- 2
  :؛ حنو)من(واإلضافة، وجب إفراده وتذكريه، وجر املفضول بـ ) أل(إذا جترد اسم التفضيل من 

  اجلاهلأفضلُ منالعالم   اجلاهلةأفضلُ منالعالمةُ 

 تانماجلاهلتنيأفضلُ منالعال   ماناجلاهلَنيأفضلُ من العال 

  اجلاهلنيأفضلُ منالعالمونَ   اجلاهالتأفضلُ منالعالمات 

  )أل( اقترانه بـ 2- 6- 2
  : ، حنو)من(، وجب مطابقته للموصوف، وأالّ يؤتى معه بـ )أل(إذا اقترن اسم التفضيل بـ 

 األكربالفائز  الكربىالفائزة 

 األكربانالفائزان  ريانبالكُالفائزتان 

 األكربونالفائزون  اتيربالكُالفائزات 

   إضافته إلى النكرة3- 6- 2
  :، حنو)من( إفراده وتذكريه، وأالّ يؤتى معه بـ إذا أضيف اسم التفضيل إىل نكرة، وجب

 رجلٍأكرم العالم  امرأةأكرم العالمةُ 

 تانمالعال نأكرميامرأت  مانالعال نأكرمرجلَي 

 رجالٍأكرم العالمونَ  نساٍءأكرم العالمات 

   إضافته إلى المعرفة4- 6- 2
 يكون مفرداً مذكراً، وأن يكون مطابقاً للموصوف، إذا أضيف اسم التفضيل إىل معرفة، جاز أن

  :، حنو)من(ووجب أالّ يؤتى معه بـ 
 الرجالأفضلُ هو  النساءفُضلَى / أفضلُ هي 

 الرجالأفضال / أفضلُ مها  النساءلَيا فُض/ أفضلُ مها 

 لَيات / أفضلُ هنالرجالأفضلُو / أفضلُ هم  النساءفُض 
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   الصفة المشبهة7- 2
 .وفَرِح، وضخمأمحر، وعطشان، وكرمي، :  للداللة على ثبوت نسبتها لصاحبها؛ حنو    مشتقة صفة

  .الالزمني) فَعلَ(و) فَعلَ: (، ويغلب عليه أن يكون من أحد البابنيلفعل الثالثي اردوتشتق من ا
  :أمههاوأوزان الصفة املشبهة كثرية، 

 الوزن أمثلة

ضراء، أغْبر غَبراء، أشهب شهباء، أبيض بيضاء، أسود ، أخضر خ محراءأحمر): لون(
  سوداء، أسمر سمراء

  أحور حوراء، أدعج دعجاء، أهيف هيفاء، أكْحل كَحالء): مجال جسدي(
أعمى عمياء، أطْرش طَرشاء، أبكَم بكْماء، أصلَع صلْعاء، أصم ): عيب جسدي(

اء، أعمباءصيب شيثاء، أشعث شعذْماء، أشذَم ججاء، أجرج عرراء، أعور عو  
  أمحق حمقاء، أرعن رعناء، أهوج هوجاء): عيب خلُقي(
) فَعالء(وبالعكس هناك . مرداء: غالم أمرد، وال يقال: مثل) فَعالء(بال ) أفْعل(هناك [

 ] .أحسن، وأشوه: ال يقالحسناء، وشوهاء، و: مثل) أفْعل(بال 

) أفْعل(
مؤنثه 

 )فَعالء(

طْعطْشان عة (ىشطْشانع( لَىالن كَسكَس ،)ةالنكَس( ألىآلن مم ،)ةآلنبان )مغَض ،
، ريان ريا )نعسانة(، نعسان نعسى )سكْرانة(، سكْران سكْرى )غَضبانة(غَضبى 

، )ثَكْالنة(، ثَكْالن ثَكْلَى )حزنانة(، حزنان حزنى )جوعانة(عى ، جوعان جو)ريانة(
، غَيران غَيرى )لَهفانة(، لَهفان لَهفَى )حيرانة(، حيران حيرى )ولْهانة(ولْهان ولْهى 

، )شبعانة(ن شبعى ، شبعا)ندمانة(، ندمان ندمى )خزيانة(، خزيان خزيا )غَيرانة(
 )عجالنة(، عجالن عجلَى )يقْظانة(يقْظان يقْظَى 

  )فَعالن(
  مؤنثه

) فَعلَى(
 )فَعالنة(و

 بعيد بعيدة، مرِيض مرِيضة، كَرِيه كَرِيهة، ،ةعفيف عفيف ،ةيل طويلوِطَ ،ةميرِمي كَرِكَ
يم دمة، دريري قَصيلَة، قَصيل قَليم قَلظيلَة، عميل جمبِيلَة، ظَرِيف ظَرِيفَة، جبِيل نة، نيمم

 عظيمة، حليم حليمة، نظيف نظيفَة، بخيل بخيلَة، حزِين حزِينة

  )فَعيل(
  مؤنثه

 )فَعيلَة(
ةفَرِح فَرِح،أش ر أشفَ ،ةرن فَططة،ةنصغص مغة، مرِسرِس شة، شد  طَرِب طَرِبكَم ،

كَمدة، غَضب غَضبة، رضٍ رضية، لَبِق لَبِقَة، دمث دمثَة، خجِل خجِلَة، شرِه شرِهة، 
 خشن خشنة، نجِس نجِسة، مرِن مرِنة، حذر حذرة، سمج سمجة

  )فَعل(
  مؤنثه
 )فَعلَة(

ضخم ضخةم، سهل سةلَه، رةثَّثّ ر،ب صعغْد  صة، وذْبذْب عة، عمهم شهة، شبع
وغْدة، فَخم فَخمة، فَظّ فَظَّة، رطْب رطْبة، نذْل نذْلَة، جعد جعدة، عف عفَّة، كَلّ 

 كَلَّة، وعر وعرة

  )فَعل(
  مؤنثه
 )فَعلَة(
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  المصادر  3
، يدل على هذا احلدث، دون أن       صعود: فقولك.  اسم يدل على احلدث جمرداً من الزمن       املصدر

أما الفعل صعد، أو يصعد، فدالٌّ على وقوع احلدث يف زمن           . يقيد بزمان ماضٍ أو حاضر أو مستقبل      
  .معني

املصدر األصلي، ومصدر التوكيد، ومصدر املرة، ومصدر النـوع،         : وللمصدر أنواع خمتلفة هي   
  . واملصدر امليمي، واملصدر الصناعي

من دون تقييد بوصف أو إضافة، فيقصد به املصدر األصلي، دون غريه من ) املصدر(وحني يطلق 
  .املصادر

  

   المصدر األصلي1- 3
  مصادر الفعل الثالثي المجرد 1- 1- 3

وقد مجع بعض النحاة عدداً من هذه األوزان، فرأوا          . الثالثي ارد كثرية جداً     الفعل مصادر أوزان
رد، بل يلجؤون إىل القياس علـى       قياس فيها تام مطّ   م مل يزعموا أن ال    نهأا تنقاد لضوابط حمددة، ولك    

  .ورأى آخرون أن أوزان مصادر الفعل الثالثي كلها مساعية. يرد له مساع خيالفهاهذه الضوابط ما مل 
ثَبت يثْبـت   : ، حنو  ، أو مصدران   بسم يبِسم بسماً  : ، حنو وقد يكون للفعل الواحد مصدر واحد     

   ... ، أو أكثرثَخن يثْخن ثَخانةً وثُخونةً وثخناً: ، حنو ، أو ثالثة مصادرباتاً وثُبوتاًثَ
  :أكثر مصادر األفعال الثالثية دوراناًيبني اجلدول اآليت 

 الوزن أمثلة الوزن أمثلة

 فَعل ...عد ،نوم ،ضرب فَعل ...وجع، أسف، فرح

 فُعول ...لصوق ،صعود ،قدوم فَعالة ...كرامة، فصاحة، شجاعة

 عالفَ ...بقاء، ثراء، جالل فعال  ...مجاح، فرار، إباء

 فَعالن ...دوران، غليان، جوالن فَعيل ...زفري، حفيف، صهيل

 علَةفَ ...جولة، حسرة، رمحة فُعولة ...صعوبة، خشونة، سهولة
 لفُع ...جبن، نبل، حسن فُعال ...زحار، دوار، سعال

 ةفُعلَ ...حمرة، صفْرة، زرقَة ةعالَف ...زراعة، جتارة، صناعة
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  مصادر الفعل الثالثي المزيد 2- 1- 3
يف أـا   ) أي مصادر األفعال الثالثية اـردة     (ختتلف مصادر األفعال الثالثية املزيدة عما سبقها        
  .قياسية مطّردة، ذات أوزان معلومة، يندر اخلروج عليها

ن اجلدول اآليت أوزان مصادر األفعال الثالثية املزيدةيبي:  
  وزن الفعل املضارع املصدر أمثلة

  ...، إنقاذ، إميانإكرام، إخراج
 ...إعادة، إرادة، إشادةإقامة، 

الإفْع  
 )معتل العني(إفْعلَة 

 أفْعلَ يفْعلُ

  ...تعليم، تدريب، تطويل، تبيني
  ...ية، ترقية، تغطيةتوصية، تسم

 ...ختطئة، تربئة، توطئة، تنشئة

  تفْعيل
  )معلّ الالم(تفْعلَة 
 )مهموز الالم(تفْعلَة 

 فَعلَ يفَعلُ

  ...جمادلة، مبايعة، مقاومة، حمادة
 ...قتال، دفاع، نقاش، مراء، عداء

  اعلَةمفَ
علغري املثال اليائي(ال ف( 

 فَاعلَ يفَاعلُ

 الثالثي
  املزيد
 حبرف

 انفَعلَ ينفَعلُ انفعال ...الق، احندار، انقطاع، ايارانط

 افْتعلَ يفْتعلُ افْتعال ...احترام، استماع، اعتداء، احتواء

 افْعلَّ يفْعلُّ افْعالل ...امحرار، ابيضاض، ارجتاج

ل، تدافُع، تداعٍ، تضامل ...جتاهفَاعفَا تتلُيلَ عفَاعت 

 تفَعلَ يتفَعلُ تفَعل ...تعلُّم، جتول، تغذٍّ، تولٍّ، تعلُّل

الثالثي 
املزيد 
 حبرفني

  ...استخراج، استفهام، استحمام
 ...استعاذة، استقالة، استقامة

  استفْعال
 )معلّ العني(استفَعلَة 

 استفْعلَ يستفْعلُ

 افْعوعلَ يفْعوعلُ افْعيعال ...ب، اخليالقاعشيشاب، احديدا

 افْعولَ يفْعولُ افْعوال ...اجلواذ، اخرواط، اعلواط

 افْعالَّ يفْعالُّ افْعيالل ...امحريار، ابييضاض، اشهيباب

 الثالثي
  املزيد
 بثالثة
 أحرف
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  مصادر الفعل الرباعي المجرد والمزيد 3- 1- 3
زيدة قياسية مطّردة، ويف اجلدول اآليت أوزان مصادر األفعـال          مصادر األفعال الرباعية اردة وامل    

  :الرباعية اردة واملزيدة
  وزن الفعل املضارع املصدر أمثلة

  ...دحرجة، طمأنة، بسملة، زلزلة
 ..زلزال، قلقال، وِسواس، زعزاع

  فَعلَلَة
 )للمضاعف(فعالل 

 فَعلَلَ يفَعللُ
الرباعي 
 ارد

 تفَعلَلَ يتفَعلَلُ تفَعلُل ...، تبعثُر، تزلزلجتلبب، تبهرج

 افْعنلَلَ يفْعنللُ افْعنالل ...افرنقاع، احرجنام، اسحنفار

 افْعلَلَّ يفْعللُّ افْعالَّل ...اطمئنان، امشئزاز، اقشعرار

الرباعي 
 املزيد

  

  الميمي المصدر 2- 3
مذْهب، معـشق،   : ؛ حنو )مفاعلَة(ة، وليس على وزن     هو اسم يدل على احلدث، وأوله ميم زائد       

دريا، محساَءة، مة، مرفغم .  
  .وهو كاملصدر األصلي يف معناه واستعماله، وال خيالفه إالّ يف صورته اللفظية

  صوغه من الفعل الثالثي المجرد 1- 2- 3
  :يصاغ املصدر امليمي من الفعل الثالثي ارد وفق ما يلي

 الوزن نوع الفعل لةأمث

مورِد دعود،      ، مقوم، مسود، ملوع، مضوف، مقوم ،
 ...موصل، 

 ، صحيح الالم  ،مثال واوي 
 تسقط فاؤه يف املضارع

مِسري، مغيب، مجِيء، مشيب،    ،  )مبيِع: أصله (مبِيع
 ...مصري، مقيل، مزِيد، مبِيت

 العني  مكسور ،أجوف يائي 
 يف املضارع

 مفْعل

، )متوب: أصله (مطْلَع، مدخل، مقْتل، موجل، متاب    
     فَرى، موهى، مرجى، مجنمات، مقال، مأصله (م :

 ...مسد، )مفْرر

 مفْعل ما عدا النوعني السابقني

 ألة، مبخلَـة، مجبنـة،    مفْسدة، مس : ؛ حنو )مفْعلَة( قد يكون املصدر امليمي على وزن        :مالحظة
  ...مسغبة، ميسرة، مودة، محبة، مذَلَّة، مشقَّة، منجاة، مهانة، مالمة، مخافَة، مقالَة، مساَءة
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  صوغه من غير الثالثي المجرد 2- 2- 3
، على وزن املضارع     امليمي من الفعل الثالثي املزيد ومن الفعل الرباعي ارد واملزيد          املصدريصاغ  

، كما هو موضـح يف      )أي على وزن اسم املفعول    (املبين للمجهول، مع إبدال حرف املضارعة ميماً        
  :اجلدول اآليت

 مثال

  املصدر امليمي
 )اسم املفعول(
  وزن الفعل املضارع اهول

 أفْعلَ لُيفْع لمفْع مدخل

 فَعلَ لُعيفَ لمفَع ممزق

 فَاعلَ لُيفَاع لمفَاع مقاتل

   املزيدالثالثي
 حبرف

 انفَعلَ لُنفَعي لمنفَع منقَلَب

 افْتعلَ لُفْتعي لمفْتع مشتكى

دوسلّ مفْعم لُّيلَّ فْعافْع 

 تفَاعلَ تفَاعلُي لمتفَاع متضارب

 تفَعلَ تفَعلُي لتفَعم متجرع

الثالثي املزيد 
 حبرفني

 استفْعلَ لُستفْعي لمستفْع مستعتب

 افْعوعلَ لُفْعوعي لوععفْم محدودب

 افْعولَ لُفْعوي لمفْعو مجلَوذ

امهدالّ مفعم الُّيالَّ فْعافْع 

  املزيد الثالثي
 أحرف بثالثة

حدجملَ رفَعلُ لملفَعلَلَ يرد فَعالرباعي ا 

 تفَعلَلَ يتفَعلَلُ لمتفَعلَ متسلْسل

 افْعنلَلَ يفْعنللُ لمفْعنلَ محرنجم

 افْعلَلَّ يفْعللُّ لّمفْعلَ مطْمأنّ

 الرباعي املزيد
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  المرة مصدر 3- 3
نظر الطفل إىل أمه نظرة، ادفع      : دوث الفعل مرة واحدة؛ حنو    يصاغ مصدر املرة للداللة على ح     

  .املقعد دفعةً
أما األفعال  . ويشترط يف مصدر املرة أن يكون فعله تاماً، ويدل على حدث حسي، وقابل للتكرار             

لى ، واألفعال الدالة ع   ...)علم، فَهِم (، واألفعال الدالة على معىن جمرد عقلي        ...)كان، أصبح (الناقصة  
  .، فليس هلا يف هذا املصدر نصيب...)كَرم، حسن(صفة ثابتة 

  

  صوغه من الفعل الثالثي المجرد 1- 3- 3
نفْخة، خرجة، سيرة، لَقْية، : ؛ حنو)فَعلَة(يصاغ مصدر املرة من الفعل الثالثي ارد على وزن 

  ...دورة، جولَة، جلْسة
دعوت أصدقائي : ، جِيَء بقرينة تدل على العدد؛ حنو)فَعلَة(زن وإذا كان املصدر األصلي على و

  ...دعوةً واحدةً، وبغت النائم بغتةً واحدة، وصاح صيحةً واحدة
  

  صوغه من غير الثالثي المجرد 2- 3- 3
آخر يصاغ مصدر املرة من الفعل الثالثي املزيد ومن الفعل الرباعي ارد واملزيد، بزيادة تاء يف 

فإن كان يف آخر املصدر األصلي تاء زائدة جيء بقرينة لفظية للداللة على العدد؛ . املصدر األصلي
وصيتك باملريض ثالث توصيات، وأقمت يف حلب إقامتني، وصارعت البطلَ مصارعةً : حنو

  .واحدة، ودحرجنا اإلطار دحرجةً واحدة
  :لثالثية املزيدة واألفعال الرباعية اردة واملزيدةيتضمن اجلدول اآليت أوزان مصدر املرة لألفعال ا
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  وزن الفعل املضارع املصدر مثال

  ةإكرام
 إقامة

ةالَإفْع  
 )معتل العني(إفْعلَة 

 أفْعلَ يفْعلُ

  تكذيبة
  توصية
 ختطئة

  تفْعيلَة
  )معلّ الالم(تفْعلَة 
 )مهموز الالم(تفْعلَة 

 فَعلَ يفَعلُ

 فَاعلَ يفَاعلُ اعلَةمفَ مبايعة

  املزيد حبرفالثالثي

 انفَعلَ ينفَعلُ ةانفعالَ انطالقة

 افْتعلَ يفْتعلُ ةافْتعالَ استماعة

 افْعلَّ يفْعلُّ افْعاللَة ارجتاجة

 تفَاعلَ يتفَاعلُ تفَاعلَة تواعدة

 تفَعلَ يتفَعلُ ةتفَعلَ توحمة

 الثالثي املزيد حبرفني

  استخراجة
 استجابة

  ةاستفْعالَ
 )معلّ العني(استفَعلَة 

 استفْعلَ يستفْعلُ

 افْعوعلَ يفْعوعلُ ةافْعيعالَ احديدابة

 افْعولَ يفْعولُ ةافْعوالَ اجلواذة

 افْعالَّ فْعالُّي ةافْعياللَ ازويرارة

 بثالثة املزيد الثالثي
 أحرف

 الرباعي ارد فَعلَلَ يفَعللُ فَعلَلَة دحرجة

 تفَعلَلَ يتفَعلَلُ تفَعلُلَة تزلزلة

 افْعنلَلَ يفْعنللُ ةافْعناللَ احرجنامة

 افْعلَلَّ يفْعللُّ ةافْعالَّلَ اطمئنانة

 الرباعي املزيد
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  الهيئة مصدر 4- 3
: للداللة على صفة احلدث عند وقوعه؛ حنو) مصدر النوعويسمى أيضاً (اهليئة يصاغ مصدر 

ويشترط يف مصدر اهليئة أن . جلس التلميذ جِلسةَ العاجز، أنت حسن الوِقْفَة، وأخوك عطر السرية
  .يكون فعله تاماً

  

  صوغه من الفعل الثالثي المجرد 1- 4- 3
ميتة، شقْوة، مشية، : ؛ حنو)فعلَة(رد على وزن يصاغ مصدر اهليئة من الفعل الثالثي ا

  ...ضحكَة
خدمت أيب : ، جِيَء بقرينة تدل على النوع؛ حنو)فعلَة(وإذا كان املصدر األصلي على وزن 
  ...خدمةَ احملبني، يعيش املؤمن عيشةً كرمية

  

  صوغه من غير الثالثي المجرد 2- 4- 3
ل الثالثي املزيد ومن الرباعي ارد واملزيد بوصف املصدر األصلي أو يصاغ مصدر اهليئة من الفع

أكرمته إكراماً عظيماً، استقبلنا استقباالً حاراً، كن حسن اإلجابة، : إضافته أو اإلضافة إليه؛ حنو
  ...هذا امتحان يسري، استرحنا استراحة تامة، ال تكن كثري التشاؤم، يتمايل متايل الغصن
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  تصريف األسماءقواعد   4
  

  تعاريف 1- 4
وهو يقتصر علـى  ... حتويل االسم املفرد املذكر إىل مؤنث، أو مثىن، أو مجع       :  تصريف االسم  -

فال يدخلها التصريف   ...) هو، كم، حيث، أين   : حنو(، أما األمساء املبنية     )املُعربة: أي(األمساء املتمكنة   
  .غالباً

 ؛ ليس يف آخره حرف علة، أو مهزة بعد ألف زائـدة هو االسم املعرب الذي   :الصحيحاالسم   -
  ...كاتب، كاتبةجبلٌ، جِدال، درهم، : حنو

 .لْو، ظبي د: حنو؛  هو االسم املعرب الذي آخره واو أو ياء قبلها سكون          : شبه الصحيح  االسم -
وسي كذلك لظهور حركات اإلعراب على آخره كالصحيحم.  

الداعي، :  حنو ؛املعرب الذي يف آخره ياء مفردة الزمة قبلها كسرة        هو االسم   :  املنقوص االسم -
  .ي منقوصاً ألن بعض حركات اإلعراب ال تظهر عليه للثقل، كالضمة والكسرةموس .القاضي
 .، مـصطفى  هدى، رضـا  : حنو؛  هو االسم املعرب الذي آخره ألف الزمة      :  املقصور االسم -

وسعن حركام رلتعذر ظهورها عليه،ت اإلعرابي مقصوراً ألنه قُص .  
 .، مسـاء  بناء، غناء : حنو؛  هو االسم املعرب الذي آخره مهزة بعد ألف زائدة         : املمدود االسم -

وسي ممدوداً ألن ألفه بعدها مهزة متكنها من املدم.  
   

    المؤنث2- 4
  : تعريفه

: حنـو ( لفظـي    ، أو )ورقة: حنو(، أو جمازي    )عصفورة: حنو(هو اسم يدل على مؤنث حقيقي       
  ).مشس: حنو(، أو معنوي )محزة

  :أحكامه
ألف أو  ,)بائعة وبائع: حنو(تاء متحركة مربوطة  :وهي,  عالمة التأنيث تلحق االسم يف آخره    -1

  .)محراء وأمحر: حنو(ألف ممدودة  أو ,)عطشى وعطشان: حنو(مقصورة 
: حنـو  ,وال تؤنث بصيغ أخرى األصل يف التاء أن تدخل على األمساء املشتقة اليت يوصف ا -2
  ...منطلقةو منطلق، مترددة ودمترد، ناعمةو ناعم

  :يستثىن من ذلك صيغ يستوي فيها املذكر واملؤنث أمهها
  .رجل صبور وامرأة صبور:  حنو؛)مبالغة اسم الفاعل( فَعول
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  .رجل جريح وامرأة جريح:  حنو؛)مبعىن مفعول( فَعيل
  .رجل مهذار وامرأة مهذار: حنو؛ )وصفة مشبهةمبالغة اسم الفاعل ( مفْعال
  .ةزمة وامرأة هزمرجل ه:  حنو؛)مبالغة اسم الفاعل( فُعلَة
  .رجل عالَّمة وامرأة عالَّمة:  حنو؛)مبالغة اسم الفاعل( فَعالة

 ىفَعلَ: تدخل مساعاً على األمساء اجلامدة واملشتقة، ومن أشهر أوزاا        املقصورة   ألف التأنيث    -3
  .رجل عطشان وامرأة عطشى:  حنو؛)النعفَمؤنث (

: تدخل مساعاً على بعض األمساء اجلامدة واملشتقة، ومن أشهر أوزاـا   املمدودة   ألف التأنيث    -4
  .رجل أسود وامرأة سوداء:  حنو؛)أفْعلمؤنث ( فَعالء
   المثنى3- 4

ياء ، أو   )هذان كاتبان : حنو(فع  ألف ونون يف حالة الر     لّ على اثنني بزيادة   اسم معرب يد  : تعريفه
  ).الكاتبينِبرأيت الكاتبينِ، مررت : حنو(ونون يف حاليت النصب واجلر 

  :تثنية األمساء حسب أنواعهايوضح اجلدول اآليت 
 نوع االسم أمثلة

منـصور ومنـصوران،    ،  مـدحرجان ومدحرج  ،  كاتبانوكاتب  
 ...متدرب ومتدربان، مستغفر ومستغفران

رصحيح اآلخ 

 انومرميانمرميودوع ودان، عوعدوم وعدان، موغَنِي شبه الصحيح ...، غَنِي 

، الداعي والداعيان، املعطي واملعطيان، املهتدي القاضيانوالقاضي 
 ...واملهتديان، املستعدي واملستعديان

 صاملنقو

 املقصور الثالثي ...، رحى ورحيان ورحوانوانصعوعصا ، انيتفَوفىت 

حسوى نحسنيانمصطفيانومصطفى ، انيلْهى وملْهاملقصور غري الثالثي ...، م 

 )مهزته أصلية (املمدود ...ابتداء وابتداءان، إنشاء وإنشاءان، ضياء وضياءان، قراءانوقراء 

 ...دعاء ودعاءان، رجاء ورجاءان، رداء ورداءان
ن لة مدبمهزته م (املمدود

 )ألف منقلبة عن واو أو ياء

 ...، غراء وغراوانصحراوانوصحراء ، بيضاوانوبيضاء 
للتأنيث مهزته  (املمدود

 )ت واواً يف املثىنلدبأُ
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  جمع المذكر السالم 4- 4
واو ونون يف حالة الرفـع   دلّ على أكثر من اثنني بزيادة  سلم بناء مفرده عند اجلمع، و       هو ما  -1

  ).الكاتبِنيب رأيت الكاتبِني،: حنو(ياء ونون يف حاليت النصب واجلر ، أو )تبونهؤالء كا: حنو(
  : شرط مجع املذكر السامل-2
  .حممد حممدون:  ملذكر عاقل خالياً من تاء التأنيث حنوعلماًأن يكون  -
 ، وال من)الءعل فَعأفْ(ليست من باب و ، خالية من تاء التأنيثعاقلأن يكون صفة ملذكر  -
  .، وال مما يستوي فيه املذكر واملؤنث)ىلَعالن فَعفَ(باب 

  : األمساءعيوضح اجلدول اآليت مجع املذكر السامل حسب أنوا
 نوع االسم أمثلة

منصور ومنصورون، متدرب   ،  نومدحرجومدحرج  ،  نوكاتبوكاتب  
 ...ومتدربون، مستغفر ومستغفرون

رصحيح اآلخ 

 ومرمينومرميوغَنِي غَنِي ،ون، أُموعدوم وعدون، مونييشبه الصحيح ... وأُم 

، الداعي والداعون، املعطي واملعطون، املهتدي نوالقاضوالقاضي 
 ...واملهتدون، املستعدي واملستعدون

 صاملنقو

 املقصور الثالثي ...، مرتضى ومرتضوننومصطفَومصطفى أعلَون، وأعلى 

 )مهزته أصلية (املمدود ...، وضاء ووضاؤوننؤوضياء وضيا ،نؤوقراوقراء 
 )لةدبمهزته م (املمدود ...رجاء ورجاؤون، بناء وبناؤون، معطاء ومعطاؤون

   جمع المؤنث السالم4-5
: حنو؛   على أكثر من اثنتني بزيادة ألف وتاء يف آخره         دلّ سلم بناء مفرده عند اجلمع، و       هو ما  -1
  .اتكاتبوكاتبة 
  : جيمع هذا اجلمع-2

  .زينب زينبات:  حنو؛ االسم العلم الدال على مؤنث- 
  .محزة محزات، راتظَرة نظْن :حنو؛  ما ختم من األعالم واألجناس بتاء التأنيث- 
  .اتيلَضفضلى فُ، عاملة عاملات:  حنو؛ صفة املؤنث-
  .معدود معدودات:  حنو؛ صفة املذكر غري العاقل- 
  .تدحرج تدحرجات، إحصاء إحصاءات : حنو؛فعال الثالثية املزيدة والرباعية مصادر األ- 
  .ذكرى ذكريات، أنثى أنثيات: حنو؛  ماختم بألف مقصورة للتأنيث- 
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  .صحراء صحراوات، شقراء شقراوات:  حنو؛ ماختم بألف التأنيث املمدودة- 
م بتاء زائدة، وشبه الصحيح  تكون صياغة مجع املؤنث السامل، يف الصحيح اآلخر غري املختو-3

  .اصطالح واصطالحات، استدراك واستدراكات: اآلخر، بزيادة عالمة اجلمع؛ حنو
استقالة واستقاالت، : واملختوم بالتاء الزائدة حتذف منه، مث تزاد عالمة اجلمع على آخره؛ حنو

ارد، وقلبت ياء يف فإن كان قبل التاء الزائدة ألف ردت إىل أصلها يف الثالثي . كرمية وكرميات
  .فتاة وفتيات، قناة وقنوات، مستقاة ومستقيات: غريه؛ حنو

  .ابتداء وابتداءات، لقاء ولقاءات، بيضاء وبيضاوات: وحكم املمدود هنا هو حكم التثنية؛ حنو
واالسم الثالثي ارد، الساكن العني الصحيحها، اخلايل من اإلدغام، إذا كان مفتوح الفاء 

فإذا كان مضموم الفاء جاز سكون العني . حسرة وحسرات: بالفتح يف اجلمع؛ حنوحركت عينه 
وإذا كان مكسور الفاء جاز سكون . خطْوة وخطْوات وخطَوات وخطُوات: وفتحها وضمها؛ حنو

  .رِحلة ورِحالت ورِحالت ورِحالت: العني وفتحها وكسرها؛ حنو
دورة ودورات، مرة : ب فيهما سكون العني يف اجلمع؛ حنوأما املعتل العني والذي فيه إدغام فيج

  .ضخمة وضخمات، مرة ومرات: وكذلك الصفة تلزم سكون العني يف اجلمع؛ حنو. ومرات
  : األمساءعيوضح اجلدول اآليت مجع املؤنث السامل حسب أنوا

 نوع االسم أمثلة

 رصحيح اآلخ ...القاتإجنازات، تساؤل وتساؤالت، انطالق وانطوإجناز 
م وياتميوهون وهشبه الصحيح ...ات، ن 

كرمية وكرميات، استقالة واستقاالت، وفاة ووفَيات، صالة وصلوات،        
 ...طياتعقنوات، معطاة ومومنتقاة ومنتقيات، قناة 

 املختوم بتاء زائدة

 املقصور الثالثي ...، مىن ومنيات، مها ومهوات، سها وسهواتهدياتوهدى 

 الثالثيغري املقصور  ...، عظْمى وعظْميات، نجوى ونجوياتذكرياتوذكرى 

 )مهزته أصلية (املمدود ...، ابتداء وابتداءاتاءاتوهناء ، هنإنشاءاتوإنشاء 
 )لةدبمهزته م (املمدود ...رجاء ورجاءات، نداء ونداءات، لقاء ولقاءات

 )للتأنيثمهزته  (املمدود ...، غراء وغراواتتصحراواوصحراء ، تبيضاواوبيضاء 
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   جمع التكسير 6- 4
، جبـال وجبل  ،  كتبوكتاب  : حنو؛  اثنني وتغري بناء مفرده عند اجلمع     أكثر من   هو مادل على    

ومسي ذا االسم ملا أصاب املفرد من التغيري يف هـذا           . رسول ورسل، أمحر ومحر، أسلوب وأساليب     
  .منا كُسر املفرد وصيغ يف صورة اجلمع، فجاء على غري ما كان عليه من قبلاجلمع، فكأ

وجلموع التكسري أوزان كثرية، بعضها يستعمل للعدد القليل الذي ال يتجاوز العشرة، وبعـضها              
  . يستعمل للعدد الكثري الذي يزيد عليها

  :أنواع األمساء اليت جتمع مجع تكسريأشهر  اآليتيتضمن اجلدول 
 نوع االسم لةأمث

قَلَم وأقالم، لسان وألسنة، ر وأار، جـدار وجـدران، طفـل            
 ...، رسالة ورسائلجوهووأطفال، وجه و

 اسم ذات

مصعد ومصاعد، مربد ومبارد، مكواة ومكاوٍ، قناع وأقنعة، ناقوس         
ونواقيس، ميزان وموازين، مسمار ومسامري، ملعقة ومالعق، منخل  

 ...ومناخل، مفتاح ومفاتيح

 اسم آلة

موسم ومواسم، ملعب ومالعب، مـسجد ومـساجد، مطبعـة          
ومطابع، مقربة ومقابر، مدرسة ومدارس، معمل ومعامل، مضرب        

 ...ومضارب

 امسا الزمان واملكان

، كـسالن كـسلى   بـيض وأسود سوداء وسود، أبيض بيـضاء      
 ...وكُساىل، سكران سكرى وسكارى، 

 الصفة املشبهة

أفـضلون، أبعـد    / وأفاضـل  أكرمـون، أفـضل   /أكرم وأكارم 
 ...أبعدون/وأباعد

 اسم التفضيل

 مبالغة اسم الفاعل ... مسكني ومساكني، جاسوس وجواسيسمغاوير،ومغوار 
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  قواعد التصريف المشترك  5
   اإلدغام1- 5

  :  تعريفه1- 1- 5
د ميد  م:  حنو ؛اإلدغام إدخال حرف يف حرف آخر من جنسه حبيث يصريان حرفاً واحداً مشدداً            

موأصلها،اد :م ي ددمم ددداد.  
  :  أقسامه2- 1- 5

  :صغري وكبريينقسم اإلدغام إىل 
  : حنو؛ األصليفكان أَولُ احلرفني املتماثلني ساكناً  ما: فالصغري

  )مد(ٌّ  - د َ-م      ←     ٌ-ْ د - د َ-م 

  .ألول يف الثاين فيه عمالً واحداً، وهو إدخال احلرف األنوسمي صغرياً 
  :حنو؛ كان فيه متحركان، فأسكن أوهلما حبذف حركته ما: والكبري

  )مد(  َّ-َ د -م      ←      َ -ْ د -َ د -م      ←    َ -َ د -َ د -م 
  : حنو؛ أو بنقلها

  )يمد(  ُّ-ُ د -َ م -ي      ←    ُ -ْ د -ُ د -َ م - ي    ←    ُ - د ُ- د ْ-َ م -ي 
  . اإلسكان واإلدغام: عملني ومهابرياً ألن فيهفسمي ك

  : أحواله3- 1- 5
  : اإلدغام وجوب1- 3- 1- 5

  :حنو؛ جيب اإلدغام يف احلرفني املتجانسني إذا كانا يف كلمة واحدة -
  )مر  (َّ-َ ر -م      ←    َ -َ ر -َ ر -م 

  )يمر  (ُّ-ُ ر -َ م -ي      ←    ُ -ْ ر -ُ ر -َ م -ي 

  )حاج  (ٌّ-َ ا ج -ح      ←    ٌ -ِ ج -َ ا ج -ح 
  : حنو,  متصالًجيب اإلدغام يف احلرفني املتجانسني إذا كان أوهلما يف الكلمة والثاين ضمرياً -

  )سكَت  (ُّ-َ ت -َ ك-س      ←    ]ُ - ت [ْ -َ ت -َ ك-س 

  )سكَنا  (َّ ا-َ ن -َ ك-س     ←    ]َ ا - ن [ْ -َ ن -َ ك-س 
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  : اإلدغام منع2- 3- 1- 5
  :ةاآلتيميتنع اإلدغام يف املواضع 

  .تتر، ددن:  أن يكون احلرفان املتماثالن يف أول الكلمة حنو- 
  : أن يكون احلرفان يف اسم- 

   درر، صفَف،,جدد:  حنو؛)فُعل( على وزن    
   شلُل، جدد،,سرر:  حنو؛)فُعل( أو على وزن 
   لمم، كلَل،,حلَل: و حن؛)فعل( أو على وزن 
   خبب،,طَلَلضرر، :  حنو؛)فَعل( أو على وزن 

  ,جلْبب:  حنو؛ أن يكون احلرفان املتماثالن يف وزن الرباعي- 
   مهلِّل,شدد:  حنو؛ أن يكون أول احلرفني مدغماً- 
  .أَحبِب بِهو العلم،أعزِز ب :حنو؛  للتعجب)أَفْعل(  أن يكون احلرفان املتماثالن يف صيغة- 
  . شددنَ,مددت: حنو؛  أن يكون سكون احلرف األول بسبب اتصال ضمري رفع متحرك- 

  :  اإلدغام وعدمه جواز3- 3- 1- 5
  :ةاآلتي يف املواضع )فكُّه (جيوز اإلدغام وتركه

مثلـة   فمن أ  ؛لبناء ل وألجزم  ل أن يكون احلرف األول متحركاً والثاين ساكناً بسكون عارض           - 
وذلـك   .غُـض /، اغْضض مد/امدد:  ومن أمثلة البناء   يشاقق،/يرتدد، ومن يشاق  /من يرتد : اجلزم

أو يـاء  ، )مل يمدوا، مدوا: حنو( أو واو اجلماعة     ،)مل يمدا، مدا  : حنو (بشرط عدم اتصال ألف االثنني    
  .)مل يمدنَّ، مدنَّ: حنو ( أو نون التوكيد،)، مديمل تمدي: حنو (املؤنثة املخاطبة

 فإن كانت حركـةُ احلـرف       .عي/، عيِي حي/يحيِ:  أن تكون عني الكلمة والمها ياءين حنو       - 
، وكـذلك إن    )لن يحيِي، ورأيت محيِيـاً    : حنو(الثاين عارضاً لإلعراب وجب الفك وامتنع اإلدغام        

  ).حيِيت، عيِيت: حنو(احلرف الثاين وجب الفك وامتنع اإلدغام عرض سكون 
   اإلعالل5-2

  :اإلعالل هو
  ,) يورِثُ:واألصل( يرِثُ:  حنو؛ حذف حرف العلة-  

  ,) قَولَ:واألصل( الَقَ:  حنو؛ أو قلبه-
  ,) يمشي:واألصل( يمشي:  حنو؛ أو تسكينه-   
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  اإلعالل بالحذف 1- 2- 5
  : حرف العلة يف ثالثة مواضعيحذف
قُم، بِع، خف، قُمت، يقُمن، رمت، ترمونَ،  : حنو؛ أن يكون حرف مد ملتقياً بساكنٍ بعده-1

  .شاد: بشرط أال يكون الساكن بعد حرف العلة مدغماً، حنو،  ترمني، قاضٍ، فتى)أنت(
 يف املضارع، فتحذف فاؤه من املضارع مكسور العنيمعلوماً  أن يكون الفعل مثاالً واوياً -2

  . يعد، عد، عدةً : حنو؛)إذا عوض عنها بالتاء( ومن املصدر أيضاً واألمر
، ادع، ارمِ، اخش :؛ حنويف أمر املفرد املذكر  أن يكون الفعل معتلّ اآلخر، فيحذف آخره-3

  .يخش، مل يرمِ، مل دعي مل : حنو؛ويف املضارع ازوم الذي مل يتصل بآخره شيء
  :يتضمن اجلدول اآليت أمثلة على اإلعالل باحلذف

 الكلمة احلذف قبل احلذف بعد

 )األمر من قَام (قُم   ْ - م ُ– و ْ- ق ا   ْ-ُ م - ق
 )األمر من باع (بِع   ْ - ع ِ– ي ْ- ب ا   ْ-ِ ع - ب
 )من خافاألمر  (خف   ْ - ف َ- و ْ- خ ا   ْ-َ ف - خ
 )املضارع من وعد (يعد   ُ  -ِ د -ْ ع - وَ - ي   ُ-ِ د -َ ع - ي
 )األمر من وعد (عد   ْ  -ِ د -ْ ع - و ا   ْ-ِ د - ع
 )املضارع من وضع (يضع   ُ  -َ ع -ْ ض - وَ - ي   ُ-َ ع -َ ض - ي
 )ضعاألمر من و (ضع   ْ  -َ ع -ْ ض - و ا   ْ-َ ع - ض
 )املضارع من وثق (يثق   ُ  -ِ ق -ْ ث - وَ - ي ُ-ِ ق -َ ث - ي
 )األمر من وثق (ثق     ْ-ِ ق -ْ ث - و ا   ْ-ِ ق - ث
 )األمر من دعا (ادع ْ- وُ -ْ ع - د ا ُ  -ْ ع - د ا
 )األمر من رمى (ارمِ ْ- يِ -ْ م - ر ا ِ-ْ م - ر ا
 )األمر من خشي (اخش     ْ- يَ -ْ ش -  خا   َ-ْ ش - خ ا
 )املضارع من دعا (يدع) مل( ْ- وُ -ْ ع -َ د - ي   )مل(   ُ-ْ ع -َ د - ي   )مل(
 )املضارع من رمى (يرمِ) مل( ْ- يِ -ْ م -َ ر - ي   )مل(   ِ-ْ م -َ ر - ي   )مل(
 )املضارع من خشي (يخش) مل( ْ- يَ -ْ ش -َ خ - ي   )مل( َ-ْ ش -َ خ - ي)   مل(
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 )اسم الفاعل من رمى يرمي (رامٍ ٌ     - ي ِ- م اَ - ر  ٍ- م اَ - ر
 ) غَزا يغزومناسم الفاعل   (غَازٍ ٌ     - و ِ- ز اَ - غ  ٍ- ز اَ - غ
 )رمى مسنداً إىل الغائبة (رمت      ْ- ت َ- يَ - مَ - ر ْ -َ ت - مَ - ر
 )غَزا مسنداً إىل الغائبة (غَزت  ْ- ت َ- وَ - زَ - غ ْ-َ ت - زَ - غ
 )انفَعلَت من جال (انجلَت  ْ- ت َ- وَ - لَ - ج ْ- ن ا ْ- َ ت- لَ - ج ْ- ن ا
 )افْتعلَت من رضي (ارتضت  ْ- ت َ- وَ - ضَ - ت ْ- ر ا ْ- َ ت- ضَ - ت ْ- ر ا
 )افْعلَّت من رعا (ارعوت  ْ- ت َ- وَ - وَ - ع ْ- ر ا ْ- تَ - وَ - ع ْ- ر ا

 )تفَاعلَت من سما (تسامت  ْ- ت َ- وَ - م اَ - س َ- ت ْ- َ ت- م اَ - س َ- ت
 )تفَعلَت من زكَا (تزكَّت  ْ- ت َ- وَّ - كَ - ز َ- ت ْ- َّ ت- كَ - ز َ- ت
 )انفَعلَت من ثَنى (انثَنت  ْ- ت َ- يَ - نَ - ث ْ- ن ا  ْ- َ ت- نَ - ث ْ- ن ا
 )افْتعلَت من كَفَى (اكْتفَت  ْ- ت َ- يَ - فَ - ت ْ- ك ا ْ- َ ت- فَ - ت ْ- ك ا

 )تفَاعلَت من نِسي (تناست  ْ- ت َ- يَ - س اَ - ن َ- ت ْ- َ ت- س اَ - ن َ- ت
 )تفَعلَت من رقي (ترقَّت  ْ- ت َ- يَّ - قَ - ر َ- ت ْ- َّ ت- قَ - ر َ- ت
 )استفْعلَت من رضي (استرضت  ْ- ت َ- و َ- ض ْ- ر َ- ت ْ- س ا ْ-ت َ-ْض- ر َ- ت ْ- س ا
 )افْعوعلَت من حالَ (احلَولَت  ْ- ت َ- و َ- ل ْ- و َ- ل ْ- ح ا  ْ- ت َ- ل ْ- و َ- ل ْ- ح ا
 )استفْعلَت من غَنِي (استغنت  ْ- ت َ- ي َ- ن ْ- غ َ- ت ْ- س ا ْ-ت َ-ْن- غ َ- ت ْ- س ا
 )افْعوعلَت من عرِي (اعرورت  ْ- ت َ- ي َ- ر ْ- و َ- ر ْ- ع ا  ْ- ت َ- ر ْ- و َ- ر ْ- ع ا
 )ت من دناأَفْعلَ (أدنت  ْ- ت َ- وَ - نْ - دَ - أ  ْ- َ ت- نْ - دَ - أ
 )أَفْعلَت من هدى (أَهدت  ْ- ت َ- يَ - دْ - هـَ - أ  ْ- َ ت- دْ - هـَ - أ
 )فَعلَت من زكَا (زكَّت  ْ- ت َ- وَّ - كَ - ز ْ- َّ ت- كَ - ز
 )فَعلَت من رقي (رقَّت  ْ- ت َ- يَّ - قَ - ر ْ- َّ ت- قَ - ر
 )فَاعلَت من حبا (حابت  ْ- ت َ- وَ - ب اَ - ح ْ- َ ت- ب اَ - ح
 )فَاعلَت من جرى (جارت  ْ- ت َ- يَ - ر اَ - ج ْ- َ ت- ر اَ - ج
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   اإلعالل بالقلب2- 2- 5
   قلب الواو والياء ألفا1ً- 2- 2- 5

  .قَالَ، باعدعا، رمى،  : حنو؛ ألفاًتا، انقلبماقبله  الواو والياء حبركة أصلية وانفتح ماتإذا حترك
  :يلي ويشترط يف ذلك ما

فإذا  . باع، )قَولَ: األصل (قال: أن يتحرك ما بعدمها، إن كانتا يف موضع عني الكلمة؛ حنو -1
 كَنالّن؛بعد ماسعوِطَ:  حنومها، فال تاد،, ليور، سوغَيب اني.  

  .، عيِيحيِيهوِي،  ،قَوِي:  حنو؛ املعتل الالم)فَعلَ(عني فعلٍ على وزن  أالّ تكونا -2
3-الن( اسم على وزن  أالّ تكونا عنيران، :  حنو؛)فَعوالندوفان، ,جوان طَويرانحطَي ،.  
4-أالّ تكونا عني ف أفْ(على وزن  منه  املشبهةةُصفجتيء اللٍّ عحنو؛ )لع :لُ فهو أحوحوِلَ يحلُو ،

،روفهو أع روعي وِرووع يغي غَيِددفهو أغيد ,فيفهو أه فيهي يِفذا اسم .  وه ويلحق
وكذلك يلحق به فعال التعجب، . هذا أبين من ذاك، وهذه أقْوم من تلك: التفضيل، فتقول

  .ما أبين قَولَه، وأبيِن به، وما أقْوم لسانه، وأقْوِم به: فتقول
. وا، واجتورواازدوج:  حنو؛املشاركةمعىن  الدال على )افتعل(وزن  يف  أالّ تكون الواو عيناً-5

  .يرتادون، خيتانون: فإن خال الفعل من معىن املشاركة أُعلَّت الواو؛ حنو
؛ أُعلَّت الالم بقلبها ألفاً، وسلمت ) هوي:أصله(هوى :  حنو يف الكلمة؛ أالّ جيتمع إعالالن-6

  .م، كيال جيتمع إعالالن يف كلمة واحدةالعني إلعالل الال
7-ا: حنو؛ )إن كانتا يف موضع الم الكلمة( مشددة  وال ياُء أالّ تليهما ألفوا،غَزيموان،  رصع ،

  . فَتوِيفَتيان،
  :قلب الواو والياء ألفاًاجلدول اآليت أمثلة على يتضمن 

 الكلمة القلب قبل القلب بعد

 دعا   َ  - وَ - َ ع- د   َ ا-َ ع - د
 رمى   َ  - يَ -َ م - ر   َ ى-َ م - ر

 قَالَ   َ  -َ ل - وَ - ق  َ -َ ا ل - ق

 باع   َ  -َ ع - يَ - ب  َ -َ ا ع - ب

 طَوى   َ  - يَ - وَ - ط ىَ - وَ - ط

 مكَانٌ ٌ- نَ - و ْ- كَ - م ٌ- ن ا َ- كَ - م

 مسار ٌ- رَ - ي ْ- سَ - م ٌ- ر ا َ- سَ - م
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 أَقَام َ- مَ - و ْ- قَ - أ َ- م ا َ- قَ - أ

 أَباد َ- دَ - ي ْ- بَ - أ َ- د ا َ- بَ - أ

 استقَام َ-َ م - وْ - قَ - ت ْ- س ا َ-َ ا م - قَ - ت ْ- س ا

 استقَالَ َ-َ ل - يْ - قَ - ت ْ- س ا َ-َ ا ل - قَ - ت ْ- س ا

 انقَاد َ-َ د - وَ - ق ْ- ن ا َ-َ ا د - ق ْ- ن ا

 انهالَ َ-َ ل - ي َ - هـ ْ- ن ا َ- ل ا َ - هـ ْ- ن ا

 اقْتاد َ-َ د - وَ - ت ْ- ق ا َ-َ ا د - ت ْ- ق ا

 اكْتالَ َ-َ ل - ي َ - ت ْ- ك ا َ- ل ا َ - ت ْ- ك ا

  

5 -2 -2 -2قلب الواو ياء    
  :؛ أمههامواضععدة تقلب الواو ياًء يف 

1-أن ت اد :حنو ؛ كسرةبعد سكُنيعان، ميززان: أصلهما (موعاد، موم(، يلَةة، حميد) أصلهما :
  ). حولَة، دومة

  ...إوزة، عوض، صوان:  تكن ساكنة، مل تقلب؛ حنومل فإن
  . )رضو: أصلها (رضي، )الغازِو: أصلها (الغازِي: حنو ؛ أن تتطرف بعد كسرة-2

  ...عوج، حول: تطرف، مل تقلب؛ حنو تمل فإن
، قيام : عني فعله؛ حنوعلَّت أُالذي األجوف الفعل مصدر يف كسرة وألف بني حشواً أن تقع -3

  ). قوام، انقواد، عوادة: أصلها (عيادة، انقياد
 إن وكذلك... اكسوار، رِواق، خوان، سو:  تكن الكلمة مصدراً، مل تقلب؛ حنومل فإن

 إن مل تصح وكذا ).مصدر حاور(حوار : صحت العني يف الفعل، صحت يف املصدر؛ حنو
  .رواح، زوال:  إن مل يكن قبلها كسرة؛ حنوتصح وكذا .حول: يكن بعدها ألف؛ حنو

 تقلب الواو فعندئذ اً، منهما متأصل ذاتاً وسكونوالسابق ، مع الياء يف كلمةاجتمع الواو إذا -4
  . ، مرميطَي، سيد :ياء وتدغَم يف الياء؛ حنو

إذا وقعت طرفاً يف الفعل املاضي، وكانت رابعة أو أكثر، وما قبلها مفتوح، على أن تكون  -5
  . أعطَيت، زكَّيت، استرضيت :؛ حنومنقلبة أيضاً يف الفعل املضارع
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  :لب الواو ياًءقاجلدول اآليت أمثلة على يتضمن 
 الكلمة القلب قبل القلب بعد

 ميعاد     ٌ- َ ا د-ْ ع - وِ - م ٌ- َ ا د-ِ ي ع - م

 ميسم     ٌ- مَ - سْ - وِ - م ٌ  - مَ - سِ ي - م

 ميجنةٌ     ٌ-َ ة - نَ - جْ - وِ - م ٌ  -َ ة - نَ - جِ ي - م

 ةٌحيلَ   َ ة  -ْ ل - وِ - ح   َ ة-ِ ي ل - ح
 الغازِي   َ - وِ -َ ا ز -ْ غ - ال َ  - ِ ي-َ ا ز -ْ غ - ال

 رضي َ    - وِ -َ ض - ر   َ-ِ ي -َ ض - ر

 دعي َ    - وِ - ع ُ- د   َ-ِ ي - ع ُ- د

 صيام ٌ- َ ا م- وِ - ص ٌ  - َ ا م-ِ ي - ص

 يادانق   ٌ -َ ا د - وِ -ْ ق - ن ا ٌ  - َ ا د-ِ ي -ْ ق - ن ا
 عيادةٌ     ٌ- َ ة-َ ا د - وِ - ع ٌ  - َ ة-َ ا د -ِ ي - ع

 ديار     ٌ- َ ا ر- وِ - د ٌ  - َ ا ر-ِ ي - د

 قيم     ٌ- َ م- وِ - ق ٌ  - َ م-ِ ي - ق

 سيد   ٌ -ِ د - وْ -َ ي - س ٌ- ِّ د-َ ي - س

 طَي ٌ    -ْ ي - وَ - ط ٌّ  -َ ي - ط
 مرمي ٌ     - ي وُ -ْ م -َ ر - م ٌّ - ِ ي-ْ م -َ ر - م

 معلِّمي َ  - ي وُ -ِّ م -َ ل -ُ ع - م َّ-ِ ي -ِّ م -َ ل -ُ ع - م

 مخرِجِي َ  - ي وُ - ج ِ- ر ْ- خُ - م َّ-ِ ي - ج ِ- ر ْ- خُ - م

 أَسميت ُ -ْ ت - وَ  -ْ م -َ س - أ ُ-ْ ت - يَ  -ْ م -َ س - أ

 سميت ُ-ْ ت - وَّ  -َ م - س ُ-ْ ت - يَّ  -َ م - س

 دانيت ُ-ْ ت - وَ -َ ا ن - د ُ-ْ ت -َ ي -َ ا ن - د

 انجلَيت ُ-ْ ت - وَ -َ ل -ْ ج - ن ا ُ-ْ ت -َ ي -َ ل -ْ ج - ن ا

 ارتضيت ُ-ْ ت - وَ -َ ض -ْ ت - ر ا ُ-ْ ت -َ ي -َ ض -ْ ت - ر ا
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 ارعويت ُ-ْ ت - وَ -َ و -ْ ع - ر ا ُ-ْ ت -َ ي -و َ -ْ ع - ر ا

 تساميت ُ-ْ ت - وَ -َ ا م -َ س - ت ُ-ْ ت -َ ي -َ ا م -ْ س - ت

 تزكَّيت ُ-ْ ت - وَّ  -َ ك -َ ز - ت ُ-ْ ت - يَّ  -َ ك -َ ز - ت

 ترضيتاس ُ-ْ ت - وَ -ْ ض -َ ر -ْ ت - س ا ُ-ْ ت -َ ي -ْ ض -َ ر -ْ ت - س ا

 احلَولَيت ُ-ْ ت - وَ -ْ ل -َ و -ْ ل - ح ا ُ-ْ ت -َ ي -ْ ل -َ و -ْ ل - ح ا

 )فُعلَى (دنيا َ ى- وْ -ُ ن - د َ ا-ْ ي -ُ ن - د
 إيعاد ٌ-َ ا د -ْ ع - وِ - إ ٌ-َ ا د -ْ ع -ِ ي - إ

 عياًتدا ً-َ ا - وُ -َ ا ع -َ د - ت ً-َ ا -ِ ي -َ ا ع -َ د - ت
 تغذِّياً ً-َ ا - وُّ -َ ذ -َ غ - ت ً-َ ا -ِّ ي -َ ذ -َ غ - ت

 انقياد ٌ-َ ا د - وِ -ْ ق - ن ا ٌ-َ ا د -ِ ي -ْ ق - ن ا

 اقْتياد ٌ-َ ا د - وِ -ْ ت - ق ا ٌ-َ ا د -ِ ي -ْ ت - ق ا

 استرياد ٌ-َ ا د -ْ ر - وِ -ْ ت - س ا ٌ-َ ا د -ِ ي ر -ْ ت - س ا

   الياء واواً قلب 3- 2- 2- 5
  :؛ أمههامواضععدة يف واواً  الياُءتقلب 
  .موقن يوقن،:  إذا كانت ساكنة بعد ضمة، وواقعة يف كلمة غري دالّة على مجع؛ حنو-1
  . فَتوى: ؛ حنو)فَعلى( إذا وقعت الماً السم على وزن -2
  . ىبوطُ: ؛ حنو)فُعلى( إذا وقعت عيناً السم على وزن -3

  :قلب الياء واواًاجلدول اآليت أمثلة على يتضمن 
 الكلمة القلب قبل القلب بعد

 يوقن     ُ- ن ِ- قْ - ي ُ- ي     ُ- ن ِ- قْ - و ُ- ي

 موقن     ُ- ن ِ- قْ - ي ُ- م     ُ- ن ِ- قْ - و ُ- م

 شروى  ىَ - يْ - ر َ- ش  ىَ - وْ - ر َ- ش

 طُوبى َ ى - ب ْ- ي ُ- ط َ ى - ب و ُ- ط
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   الواو والياء همزة قلب 4- 2- 2- 5
  :، أمههامواضععدة يف  مهزة واواً الياُءتقلب 
  .دعاء، بِناء:  إذا تطرفتا بعد ألف زائدة؛ حنو-1
 فإن مل تعالّ يف الفعل، مل تعالّ يف. قائل، بائع:  إذا وقعتا عني اسم الفاعل، وأُعلَّتا يف فعله؛ حنو-2

  .عاوِر، عايِن: اسم الفاعل؛ حنو
  :قلب الواو والياء مهزةاجلدول اآليت أمثلة على يتضمن 

 الكلمة قبل القلب بعد القلب

 سماٌء     ٌ- وَ ا -َ م - س     ٌ- َ ا ء-َ م - س

 قَضاٌَء     ٌ- يَ ا -َ ض - ق     ٌ- َ ا ء-َ ض - ق

 كساٌء     ٌ- وَ ا -ِ س - ك     ٌ- َ ا ء-ِ س - ك

 سقَّاٌء     ٌ- يَّ ا -َ ق - س     ٌ- َّ ا ء-َ ق - س

 قَائلٌ ٌ-ِ ل - وَ ا -ق  ٌ-ِ ل -َ ا ئـ -ق 

 بائع ٌ-ِ ع - يَ ا -ب  ٌ-ِ ع -َ ا ئـ -ب 

 إعطَاًء ً-َ ا - وَ ا -ْ ط -ِ ع -إ  ً-َ ا ء -ْ ط -ِ ع -إ 

 إهداًء ً-َ ا - يَ ا -ْ د -ِ هـ -إ  ً-َ ا ء -ْ د -ِ هـ -إ 

 استدعاًء ً-َ ا - وَ ا –ْ ع –ِ د -ْ ت -ا س  ً-َ ا ء –ْ ع –ِ د -ْ ت -ا س 

 استهواًء ً-َ ا - وَ ا -ْ و -ِ هـ -ْ ت -ا س  ً-َ ا ء -ْ و -ِ هـ -ْ ت -ا س 

 ًءاحليالَ ً-َ ا - وَ ا -ْ ل -ِ ي -ْ ل -ا ح  ً-َ ا ء -ْ ل -ِ ي -ْ ل -ا ح 
 احتواًء ً-َ ا - يَ ا -ِ و -ْ ت -ا ح  ً-َ ا ء -ِ و - ت ْ-ا ح 

 عداٌء     ٌ- وَ ا -ِ د - ع     ٌ- َ ا ء-ِ د - ع

 مراٌء     ٌ- يَ ا -ِ ر - م     ٌ- َ ا ء-ِ ر - م
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   إعالل الهمزة 5- 2- 2- 5
مثلها، فتنقلب اهلمزة من احلروف الصحيحة، غري أا تشبه أحرف العلة، لذلك تقبل اإلعالل 

  :إليها يف بعض املواضع
1- إذا اجتمع مهزتان يف كلمة، وحتركت األوىل وسكنت الثانية، وجب قلب الثانية حرف مد 

  . آمن، أُومن، آمن، إميان: يجانس حركةَ ما قبلها؛ حنو
  ).كُلْ(و) خذْ: (، فنقول)أكل(و) أخذ( تحذَف وجوباً يف فعل األمر املشتق من -2
اليت على ) رأى(، ويف مجيع تصاريف )رأى( تحذَف وجوباً يف الفعل املضارع واألمر من -3

  .يرى، ر، أرى، يرِي، أَرِ: ، فنقول)أفْعل(وزن 
، يف املضارع وامسي الفاعل واملفعول واملصدر امليمي وامسي )أفْعل( تحذَف وجوباً مهزة باب -4

  .رِم، مكْرميكْرِم، مكْ: الزمان واملكان؛ حنو
  :اجلدول اآليت أمثلة على إعالل اهلمزةيتضمن 

 الكلمة قبل اإلعالل بعد اإلعالل

 آمن َ-َ ن -ْ م - ءَ - أ َ-َ ن -آ م 

 آمن ْ-ِ ن -ْ م - ءَ - أ ْ-ِ ن -آ م 

 إميانٌ ٌ- َ ا ن-ْ م - ءِ - إ ٌ- َ ا ن-ِ ي م -إ 

 خذْ ْ-ذ  ُ- خْ - ء ا  ْ- ذ ُ- خ
 يرى  ىَ - أ ْ -َ ر -ي   ىَ -َ ر -ي 

 يكْرِم ُ-ِ م -ْ ر-َ ك - أُ -ي  ُ-ِ م -ْ ر-ُ ك -ي 

 مكْرِم ٌ-ِ م -ْ ر-َ ك - أُ -م  ٌ-ِ م -ْ ر-ُ ك -م 

 مكْرم ٌ-َ م -ْ ر-َ ك - أُ -م  ٌ-َ م -ْ ر-ُ ك -م 

  

   اإلعالل بالتسكين 3- 2- 5
  : ويراد به شيئان

فإذا تطرفت الواو والياء بعد حرف متحرك، . ة دفعاً للثقللّ العحذف حركة حرف: األول
يدعو الداعي إىل النادي، ويقضي القاضي على : حذفت حركتهما إن كانت ضمةً أو كسرة؛ حنو

  .يرمون، يغزون: فإن لزم من ذلك اجتماع ساكنني، حذفت الم الكلمة؛ حنو. اجلاين
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فإذا كانت احلركة املنقولة عن حرف العلة .  الساكن قبله إىلة حرف العلة نقل حرك:الثاين
أقام، : وإن كانت غري جمانسة له، قُلب حرفاً جيانسها؛ حنو. يقُوم ويبيع: جمانسةً له، اكتفي بالنقل؛ حنو

  ) أقوم، أَبِين، يقْوِم، مقْوم:األصل (أبان، يقيم، مقام
  :بالتسكنيعالل اإلاجلدول اآليت أمثلة على يتضمن 

 الكلمة قبل التسكني بعد التسكني

 يدعو     ُ- و ُ- عْ -د  َ- ي      و ُ- عْ -د  َ- ي

 القَاضي) جاء(     ُ-ي  ِ- ا ض َ- ق ْ- ا ل    ي ِ- ا ض َ- ق ْ- ا ل

 القَاضي) إىل(     ِ-ي  ِ- ا ض َ- ق ْ- ا ل    ي ِ- ا ض َ- ق ْ- ا ل

 يقُولُ ُ- ل ُ- وْ -ق  َ- ي      ُ -و ل  ُ-ق  َ- ي

 يبِيع ُ- ع ِ- يْ -ب  َ- ي      ُ -ي ع  ِ-ب  َ- ي

 مقُولٌ ٌ- ل و ُ- وْ -ق  َ- م )تسكني وحذف( ٌ -و ل  ُ-ق  َ- م

 مبِيع ٌ- ع و ُ- يْ -ب  َ- م )تسكني وحذف(ٌ  -ي ع  ِ-ب  َ- م

تسكني (َ -و ن  ُ-م ْ -ر  َ- ي
 )وحذف

 يرمونَ َ- نو  ُ- ي ِ-م ْ -ر  َ- ي

تسكني (َ-و ن  ُ-ز ْ -غ  َ- ي
 )وحذف

 يغزونَ َ- نو  ُ- و ُ-ز ْ -غ  َ- ي

  

  اإلبدال 3- 5
  : تعريفه 5-3-1

فهو يشبه اإلعالل من حيث أن كال منهما تغيري يف . ه مكان ووضع آخر،اإلبدال هو إزالة حرف
  .أما اإلبدال فيكون يف احلروف الصحيحةاملوضع، إالّ أن اإلعالل خاص بأحرف العلّة، و

   : أهم حاالته5-3-2
  .اثَّأر: ثاًء، أُبدلت تاؤه ثاًء، وأُدغمتا؛ حنو) افتعل( إذا كانت فاء -1
  .ادعى: داالً، أُبدلت تاؤه داالً، وأُدغمتا؛ حنو) افتعل( إذا كانت فاء -2
  .اطّرد: ؛ حنوطاًء، أُبدلت تاؤه طاًء، وأُدغمتا) افتعل( إذا كانت فاء -3
  .اذْدكَر، ازدهى: ذاالً أو زاياً، أُبدلت تاؤه داالً؛ حنو) افتعل( إذا كانت فاء -4
  .اصطفى،اضطجع،اظطلم:صاداً أو ضاداً أو ظاء، أُبدلت تاؤه طاًء؛ حنو) افتعل( إذا كانت فاء -5
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  .اتصل، اتسر: عال؛ حنوواواً أو ياء، أُبدلت تاًء، وأُدغمت يف تاء االفت) افتعل( إذا كانت فاء -6
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  :عالل بالتسكنياإلاجلدول اآليت أمثلة على يتضمن 
 الكلمة قبل اإلبدال بعد اإلبدال

 )افتعل من صفَا (اصطَفَى     ى َ-ف  َ- تْ - ا ص     ى َ-ف  َ-ْ ط - ا ص
 )مفتعل من صفَا (مصطَفَى     ى َ-ف  َ- تْ - ُ ص-م      ى َ-ف  َ-ْ ط - ُ ص-م 

 )افتعال من صفَا (اصطفَاء     ا ء َ-ف  ِ- تْ - ا ص     ا ء َ-ف  ِ-ْ ط - ا ص
 )افتعل من ضجع (اضطَجع     َ-ع  َ-ج  َ- تْ - ا ض     َ-ع  َ- ج َ-ْ ط - ا ض
 )مفتعل من ضجع (مضطَجِع ع ِ-ج  َ- تْ - ُ ض-م  ع ِ- ج َ-ْ ط - ُ ض-م 

 )افتعال من ضجع( اضطجاع عا  َ-ج  ِ- تْ - ا ض عا  َ- ج ِ-ْ ط - ا ض
 )افتعل من ظَلَم (اظْطَلَم     َ-م  َ-ل  َ- تْ - ا ظ     َ-م  َ- ل َ-ْ ط - ا ظ
 )مفتعل من ظَلَم (مظْطَلم م ِ-ل  َ- تْ - ُ ظ-م  م   ِ- ل َ-ْ ط - ُ ظ-م 

 )افتعال من ظَلَم (ماظْطالَ ما  َ-ل  ِ- تْ - ا ظ ما  َ- ل ِ-ْ ط - ا ظ
 )افتعل من طَرد (اطَّرد     َ-د  َ-ر  َ- تْ - ا ط     َ-د  َ- ر َ-ْ ط - ا ط
 )مفتعل من طَرد (مطَّرِد     د ِ-ر  َ- تْ - ُ ط-م      د ِ- ر َ-ْ ط - ُ ط-م 

 )افتعال من طَرد (اطِّراد دا  َ-ر  ِ- تْ - ا ط ا د َ- ر ِ-ْ ط - ا ط
 )افتعل من زهر (ازدهر     َ-ر  َ-هـ  َ- تْ - ا ز     َ-ر  َ- هـ َ-ْ د -  زا

 )مفتعل من زهر (مزدهر     ر ِ-هـ  َ- تْ - ُ ز-م  ر   ِ- هـ َ-ْ د - ُ ز-م 
 )افتعال من زهر (ازدهار را  َ-هـ  ِ- تْ - ا ز را  َ- هـ ِ-ْ د - ا ز
 )افتعل من ذَكَر (اذْدكَر     َ-ر  َ-ك  َ- تْ - ا ذ     َ- ر َ- ك َ-ْ د - ا ذ
 )مفتعل من ذَكَر (مذْدكر ر ِ-ك  َ- تْ - ُ ذ-م  ر ِ- ك َ-ْ د - ُ ذ-م 
 )افتعال من ذَكَر (اذْدكَار را  َ-ك  ِ- تْ - ا ذ ا ر َ- ك ِ-ْ د - ا ذ
 )افتعل من دعا (عىاد     ى َ-ع  َ- تْ - ا د     ى َ-ع  َ-ْ د - ا د
 )مفتعل من دعا (مدعى     ى َ-ع  َ- تْ - ُ د-م      ى َ-ع  َ-ْ د - ُ د-م 
 )افتعال من دعا (ادعاء ا ء َ-ع  ِ- تْ - ا د ا ء َ-ع  ِ-ْ د - ا د

 )افتعل من ثَأَر (اثَّأَر     َ-ر  َ-أ  َ- تْ - ا ث     َ-ر  َ- أ َ-ْ ث - ا ث
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 )مفتعل من ثَأَر (مثَّأَر  رَ-أ  َ- تْ - ُ ث-م  ر َ- أ َ-ْ ث - ُ ث-م 
 )افتعال من ثَأَر (اثِّئَار را  َ-ئـ  ِ- تْ - ا ث را  َ- ِ ئـ-ْ ث - ا ث
 )افتعل من وصلَ (اتصلَ     َ-ل  َ-ص  َ- تْ - وا      َ-ل  َ- ص َ-ْ ت - ا ت
 )مفتعل من وصلَ (متصلَ ل  ِ-ص  َ- تْ - وُ -م  ل ِ- ص َ-ْ ت - ُ ت-م 

 )افتعال من وصلَ (اتصال لا  َ-ص  ِ- تْ - وا  لا  َ- ص ِ-ْ ت - ا ت
 )افتعل من يسر (اتسر     َ-ر  َ-س  َ- تْ - يا      َ-ر  َ- س َ-ْ ت - ا ت
 ) يسرمفتعل من (متِسر ر  ِ-س  َ- تْ - يُ -م  ر ِ- س َ-ْ ت - ُ ت-م 

 )افتعال من يسر (اتسار را  َ-س  ِ- تْ - يا  را  َ- س ِ-ْ ت - ا ت
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   قواعد رسم الهمزة4- 5
   الهمزة في أول الكلمة1- 4- 5

 إذا كانت مكسورةً، هاتكتب اهلمزة فوق األلف إذا كانت مفتوحةً أو مضمومةً، وحتت: القاعدة
  ).  لَئن  هؤالَِءلئَالَّ(وشذّ  . المسبقت حبرف أأسواء 

  : كتابة اهلمزة يف أول الكلمةأمثلة علىوفيما يلي 

  مفتوحة  مضمومة  مكسورة
       اهلمزة
 وقبلها

 ال شيء  أَكَلَ - أَمانة  أُخذَ - أُمة  إجابة

  مفتوح  وأَكَلَ - وأَمانة   سأُطيع-وأُمة   وإجابة

  مكسور كتبَألِ - بأَمانة ُألحملَِ - بأُمة  بإجابة

  مهزة  بتأَأَكْ - أَأَمانة  أَأُحملُ - أَأُمة  أإجابة
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   الهمزة في وسط الكلمة2- 4- 5
، سواء )قبلها حركتها وحركة ما(تكتب اهلمزة على حرف يناسب أقوى احلركتني : القاعدة

  :ويستثىن من ذلك. كان توسطها أصلياً أو عرضياً
  .مزة املفتوحة أو املضمومة بعد واو ساكنة فتكتب على السطراهلمزة املفتوحة بعد ألف، واهل -
  . اهلمزة املفتوحة أو املضمومة بعد ياء ساكنة فتكتب على نربة -

  : كتابة اهلمزة يف وسط الكلمةأمثلة علىوفيما يلي 

 ساكنة  مفتوحة  مضمومة  مكسورة
              اهلمزة

   وقبلها

   عبئه    أَسئلَة 
 هئزج   مئسي   

   عبؤه مسؤول 
 هؤزلُ  جؤضي   

 نشأَة     مرأَى 
أَهبنِ     عأَيزج  

 ساكن  )ال ترد(

 هئبئِّس   نرتم   
   سئم  مجزئني 

 نبؤه    رؤوف 
  مجزؤون ترؤس

 حدأَة    متأَدب 
أَّسرت      أَهبن  

ل  يأْم    رأْس 
أْتشن    فَأْتنم  

  مفتوح

 جئم   هباطُئت   
  سئلَ

   فُؤوس 
هاطُؤبت  

   لُؤلُؤة   فُؤاد 
ه تباطُؤ   مؤي   

   يؤمن   شؤم 
 هؤسي  تاؤ نم  

  مضموم

 قارِئه  قارِئني   
 قارِئُون  قارِئُه   

  برِئوا
   فئَة   وِئَام 
رِئا   قَارِئَهب   

   جِئْت   بِئْر 
 نمائْت   بِئْس   

  مكسور

  قَرائني   قائد 
 يائهائل   حس   

  تثاؤب  قَراؤون
هياؤح  

   قراَءة  مساَءلَة 
  ياَءهاَءلَ  حس  

 ألف  )ال ترد(

 ئهوض  وئهضو   
جوئنيوم  

وُءهضو  ُءهوض  
  موجوُءونَ

وَءة   س سموَءل 
  مروَءة    ضوَءه

 واو ساكنة  )ال ترد(

 هئفَي    هيئدر   
   ييئس   بطيئني 

 ئُهفَي     يئُهدر   
  بطيئُونَ  ميئُوس

   فَيئَه    هيئَة 
   رديئَه  بطيئَة 

 ياء ساكنة  )ال ترد(
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   الهمزة في آخر الكلمة 3- 4- 5
  :ويستثىن قبلها، يناسب حركة ما على ماتكتب اهلمزة : القاعدة

اهلمزة املنفردة قبل تنوين النصب أو ألف االثنني فتكتب على نربة إذا سبقت حبرف يتصل مبا  -
  .بعده

: ؛ حنواهلمزة فوق األلف وبعدها ألف االثنني تنقلبان مدة فوق األلف، إذا كانت الكلمة امساً -
  .قرأا: فتبقى اهلمزة على حاهلا فوق األلف؛ حنو أما إذا كانت الكلمة فعالً، .ملجآن

  : كتابة اهلمزة يف آخر الكلمةأمثلة علىوفيما يلي 
 بعدها ألف
 تثنية االسم

 منونة
 بالنصب

 غري منونة
 بالنصب

  اهلمزة 
    وقبلها

ئَانبع          َءانزئً  جبًء           اعزءٌٍ  اجبءٌٍ         عزساكن  ج  

  امرأً        ملْجأً  نملْجآ
   قَرأَ         ملْجأٌٍ 

  امرأَ
  مفتوح

اناطُؤبت  اطُؤبات  
ٍاطُؤبت        ؤرام   

 ٍؤوبت       ؤضو   
  مضموم

اقَارِئً  قَارِئان  
 ٍرِئٍ       قَارِئام   

   يبتدئ      ظَمئَ 
  مكسور

ياَءانياًء  حياءٌٍ  حلفأ  ح  

َءانوض       بخموَءان  
  اضوًء

بخاوًءم  

  وُءيب          ضوءٌٍ 

بخوءٌٍم  
  واو ساكنة

ئَانيش         يئَانطئً  بييئً          اشطءٌٍ  ابييءٌٍ         شطياء ساكنة  ب  
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  الالم الشمسية والالم القمرية 5- 5
تعريف اليت يكون بعدها حرف مشدد، وهي الم تكتب وال ال) أل(هي الم : الالم الشمسية

ت، ث، د، ذ، ر، ز، س، ش، : ، وهياحلروف الشمسيةاليت تأيت بعدها تسمى احلروف و. تلفظ
  .ص، ض، ط، ظ، ل، ن

التعريف اليت يكون بعدها حرف متحرك غري مشدد، وهي الم ) أل(هي الم : الالم القمرية
أ، ب، ج، ح، خ، ع، غ، : ، وهياحلروف القمريةأيت بعدها تسمى اليت تاحلروف و. تكتب وتلفظ

  .ف، ق، ك، م، هـ، و، ي
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  :املراجع واملصادر
  1996، 1 إحصاء األفعال العربية يف املعجم احلاسويب، مروان البواب وزمالؤه، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، ط-
  1994، 3مشق، ط أصول اإلمالء، عبد اللطيف حممد اخلطيب، دار سعد الدين، د-
  1984 اإلمالء العريب، أمحد قبش، دار الرشيد، دمشق، -
  1998، 3 تصريف األمساء واألفعال، فخر الدين قباوة، مكتبة املعارف، بريوت، ط-
  1962، 9 جامع الدروس العربية، الشيخ مصطفى الغالييين، املكتبة العصرية، صيدا، لبنان، ط-
  1990، 1ريب، جورج متري عبد املسيح وهاين جورج تابري، مكتبة لبنان، بريوت، ط اخلليل، معجم مصطلحات النحو الع-
   دروس التصريف يف املقدمة وتصريف األفعال، حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الطالئع، القاهرة-
  2004، 1 دقائق التصريف، حممد بن سعيد املؤدب، حتقيق، حامت صاحل الضامن، دار البشائر، ط-
  املدخل يف علم الصرف، حممد اجلاوي القنديل، دار إحياء الكتب العلمية، مصر: ل السلس-
    2006 ، 1 شذا العرف يف فن الصرف، أمحد احلمالوي، دار ابن حزم، بريوت، ط-
  1975  بريوت،حميي الدين عبد احلميد وزميليه، دار الكتب العلمية،حتقيق ، الرضي األستراباذي،  ابن احلاجب شرح شافية-
  1971 الفيصل يف ألوان اجلموع، عباس أبو السعود، دار املعارف، القاهرة، -
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