نظام الشتقاق والتصريف
في اللغة العربية

(قواعد النحو والصرف)
الصدار الول

www.alecso.org.tn

2007

Alesco@Email.ati.tn

1

2

الفهرس
تقديم .. .........................................................................................
 1قواعد تصريف الفعال

8
9

 1-1الماضي والمضارع والمر . .............................................................................

9

 1-2التجرد والزيادة ............................................................................................

9

 1-2-1الفعل الثلثي المجرد ......................................................................

9

 1-2-2الفعل الرباعي المجرد .....................................................................

10

 1-2-3الفعل الثلثي المزيد .......................................................................

10

 1-2-4الفعل الرباعي المزيد .......................................................................

12

 1-3اللزوم والتعدية ...........................................................................................

12

 1-4البناء والعراب ............................................................................................

12

 1-4-1الماضي ........................................................................................

12

 1-4-2المضارع ........................................................................................

12

 1-4-3المر ............................................................................................

13

 1-5الصحة والعتلل .........................................................................................

13

 1-5-1أمثلة الصحيح والمعتل من الفعال الثلثية المجردة ................................

14

 1-5-2أمثلة الصحيح والمعتل من الفعال الثلثية المزيدة بحرف 15 .........................
 1-5-3أمثلة الصحيح والمعتل من الفعال الثلثية المزيدة بحرفين 16 .......................
 1-5-4أمثلة الصحيح والمعتل من الفعال الثلثية المزيدة بثلثة أحرف 17 .................
 1-5-5أمثلة الصحيح والمعتل من الفعال الرباعية المجردة والمزيدة ...................

18

 1-6المبني للمعلوم والمبني للمجهول .................................................................

19

 1-6-1الماضي المبني للمجهول ................................................................

19

 1-6-1-1السالم ........................................................................

19

 1-6-1-2الجوف ........................................................................

19

 1-6-1-3المضعSف ......................................................................

19

 1-6-2المضارع المبني للمجهول ................................................................

20

 1-6-2-1السالم ........................................................................

20

 1-6-2-2الجوف ........................................................................

20

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

20

 1-7-1الماضي ........................................................................................

20

 1-7-2المر ............................................................................................

20

 1-7-3المضارع ........................................................................................

20

3

 1-8تصريف الفعل (إسناد الفعل إلى الضمائر) .........................................................

23

 1-8-1تصريف الفعل الماضي .....................................................................

23

 1-8-2تصريف الفعل المضارع .....................................................................

23

 1-8-3تصريف فعل المر ............................................................................

23

 1-9جداول تصريف الفعال المبنية للمعلوم .............................................................

23

 1-9-1الفعال الثلثية المجردة ...................................................................

24

 1-9-1-1تصريف الفعل الثلثي المجرد (فعل  -يفع ل) ...........................

24

 1-9-1-2تصريف الفعل الثلثي المجرد (فعل  -يفع ل) ...........................

25

 1-9-1-3تصريف الفعل الثلثي المجرد (فعل  -يفع ل) ...........................

26

 1-9-1-4تصريف الفعل الثلثي المجرد (فعل  -يفع ل) ...........................

27

 1-9-1-5تصريف الفعل الثلثي المجرد (فعل  -يفع ل) ...........................

28

 1-9-1-6تصريف الفعل الثلثي المجرد (فعل  -يفع ل) ...........................

29

 1-9-2الفعال الثلثية المزيدة .....................................................................

30

 1-9-2-1تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (أفعلل ) 30 .......................
 1-9-2-2تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (ففعلل ) 31 ........................
 1-9-2-3تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (فاعلل ) 32 ......................
 1-9-2-4تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (انفعلل ) 33 ......................
 1-9-2-5تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (افتعل) ......................

34

 1-9-2-6تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (افعل) .......................

35

 1-9-2-7تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (تفاعل) ......................

36

 1-9-2-8تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (تفع ل) .......................

37

 1-9-2-9تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (استفع ل) ....................

38

 1-9-2-10تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (افع وعل) ..................

39

 1-9-2-11تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (افعول) ....................

40

 1-9-2-12تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (افعال) ....................

41

 1-9-3الفعال الرباعية المجردة ...................................................................

42

تصريف الفعل الرباعي المجرد (فعلل  -يفعلل) .....................................

42

 1-9-4الفعال الرباعية المزيدة ....................................................................

43

 1-9-4-1تصريف الفعل الرباعي المزيد على وزن (تفع لل) .....................

43

 1-9-4-2تصريف الفعل الرباعي المزيد على وزن (افع نلل) .....................

44

4

 1-9-4-3تصريف الفعل الرباعي المزيد على وزن (افع لل) .....................

45

 1-10جداول تصريف الفعال المبنية للمجهول ..........................................................

46

 1-10-1الفعال الثلثية المجردة ..................................................................

46

 1-10-2الفعال الثلثية المزيدة ...................................................................

47

 1-10-2-1تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (أفعل) .....................

47

 1-10-2-2تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (فعل) ......................

48

 1-10-2-3تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (فاعل) .....................

49

 1-10-2-4تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (انفعل) ....................

50

 1-10-2-5تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (افتعل) ....................

51

 6 1-10-2-تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (افعل) ....................

52

 1-10-2-7تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (تفاعل) ....................

53

 1-10-2-8تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (تفع ل) .....................

54

 1-10-2-9تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (استفع ل) 55 ...................
 1-10-2-10تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (افع وعل) ................

56

 1-10-2-11تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (افعول) ..................

57

 1-10-2-12تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (افعال) ...................

58

 1-10-3الفعال الرباعية المجردة .................................................................

59

تصريف الفعل الرباعي المجرد (فعلل  -يفعلل) .....................................

59

 1-10-4الفعال الرباعية المزيدة ..................................................................

60

 1-10-4-1تصريف الفعل الرباعي المزيد على وزن (تفع لل) ...................

60

 1-10-4-2تصريف الفعل الرباعي المزيد على وزن (افع نلل) ...................

61

 1-10-4-3تصريف الفعل الرباعي المزيد على وزن (افع لل) ....................

62

 1-11حكم الفعال عند إسنادها إلى الضمائر ..........................................................

63

 1-11-1الفعل السالم ...............................................................................

63

 1-11-2الفعل المهموز ..............................................................................

63

 1-11-3الفعل المضعف .............................................................................

64

 1-11-3-1الماضي .....................................................................

64

 1-11-3-2المضارع .....................................................................

64

 1-11-3-3المر .........................................................................

64

 1-11-4الفعل المثال ................................................................................

65

 1-11-4-1الماضي .....................................................................

65

 1-11-4-2المضارع .....................................................................

65

5

 1-11-4-3المر .........................................................................

65

 1-11-5الفعل الجوف ...............................................................................

66

 1-11-5-1الماضي .....................................................................

66

 -قبل اتصال الضمائر به .............................................

66

 -عند اتصال الضمائر به ..............................................

67

 1-11-5-2المضارع .....................................................................

67

 1-11-5-3المر .........................................................................

68

 1-11-6الفعل الناقص ...............................................................................

69

 1-11-6-1الماضي .....................................................................

69

 -قبل اتصال الضمائر به .............................................

69 .

 -عند اتصال الضمائر به ..............................................

69

 1-11-6-2المضارع .....................................................................

70

 1-11-6-3المر .........................................................................

71

 1-11-7اللفيف المفروق ............................................................................

73

 1-11-8اللفيف المقرون 73 .............................................................................
 2السماء المشتقة

74

 2-1اسم الفاعل ...............................................................................................

74

 2-1-1صوغه من الثلثي المجرد .................................................................

74

 2-1-2صوغه من غير الثلثي المجرد ...........................................................

75

 2-2مبالغة اسم الفاعل .....................................................................................

79

 2-3اسم المفعول .............................................................................................

81

 2-3-1صوغه من الثلثي المجرد .................................................................

81

 2-3-1-1من الفعل الجوف ..........................................................

81

 2-3-1-2من الفعل الناقص ..........................................................

81

 2-3-2صوغه من غير الثلثي المجرد ...........................................................

82

 2-4اسما الزمان والمكان ...................................................................................

86

 2-4-1صوغهما من الثلثي المجرد ..............................................................

86

 2-4-1-1وزن (مفع ل) ...................................................................

86

 2-4-1-2وزن (مفع ل) ...................................................................

86

 2-4-2صوغهما من غير الثلثي المجرد ........................................................

87

 2-5اسم اللة ..................................................................................................

88

 2-5-1أوزانه القياسية ................................................................

88

 2-5-2أوزانه السماعية ...............................................................

88

 2-6اسم التفضيل .............................................................................................

90

 2-6-1تجرSده من (أل) والضافة ...................................................................

90

 2-6-2اقترانه بـ (أل) .................................................................................

90

6

 2-6-3إضافته إلى النكرة ...........................................................................

90

 2-6-4إضافته إلى المعرفة ........................................................................

90

 2-7الصفة المشبهة ..........................................................................................

91

 3المصادر

92

 3-1المصدر الصلي ..........................................................................................

92

 3-1-1مصادر الفعل الثلثي المجرد .............................................................

92

 3-1-2مصادر الفعل الثلثي المزيد ..............................................................

93

 3-1-3مصادر الفعل الرباعي المجرد والمزيد ..................................................

94

 3-2المصدر الميمي ..........................................................................................

94

 3-2-1صوغه من الفعل الثلثي المجرد ........................................................

94

 3-2-2صوغه من غير الثلثي المجرد ...........................................................

95

 3-3مصدر المرة ................................................................................................

96

 3-3-1صوغه من الفعل الثلثي المجرد ........................................................

96

 3-3-2صوغه من غير الثلثي المجرد ...........................................................

96

 3-4مصدر الهيئة ...............................................................................................

98

 3-4-1صوغه من الفعل الثلثي المجرد ........................................................

98

 3-4-2صوغه من غير الثلثي المجرد ...........................................................

98

 4قواعد تصريف السماء

99

 4-1تعاريف ......................................................................................................

99

 4-2المؤنث .....................................................................................................

99

 4-3المثنى .....................................................................................................

100

 4-4جمع المذكر السالم ....................................................................................

101

 4-5جمع المؤنث السالم ....................................................................................

101

 4-6جمع التكسير .............................................................................................

102

 5قواعد التصريف المشترك

104

 5-1الدغام .....................................................................................................

104

 5-1-1تعريفه ..........................................................................................

104

 5-1-2أقسامه ........................................................................................

104

 5-1-3أحواله ..........................................................................................

104

 5-1-3-1الوجوب .......................................................................

104

 5-1-3-2المنع ..........................................................................

105

 5-1-3-3الجواز ..........................................................................

105

 5-2العلل .....................................................................................................

105

 5-2-1العلل بالحذف ..............................................................................

106

 5-2-2العلل بالقلب ...............................................................................

108

7

 5-2-2-1قلب الواو والياء ألفا........................................................ u

108

 5-2-2-2قلب الواو ياء................................................................. u

109

 5-2-2-3قلب الياء واوuا ................................................................

111

 5-2-2-4قلب الواو والياء همزة .....................................................

112

 5-2-2-5إعلل الهمزة ................................................................

113

 5-2-3العلل بالتسكين ...........................................................................

113

 5-3البدال 114 .......................................................................................................
 5-3-1تعريفه ..........................................................................................

114

 5-3-2أهم حالته ....................................................................................

114

 5-4قواعد رسم الهمزة ......................................................................................

117

 5-4-1الهمزة في أول الكلمة .....................................................................

117

 5-4-2الهمزة في وسط الكلمة ..................................................................

118

 5-4-3الهمزة في آخر الكلمة .....................................................................

119

 5-5اللم الشمسية واللم القمرية .......................................................................

120

المراجع والمصادر ...............................................................................................

121

8

تقديم
تتضمن هذه الكراسة موجزا لقواعد النحو والصرف التعلقة بنظام الشتقاق والتصريف ف اللغة
العربية .وهذا النظام وإن كان موضوعه الساسي هو الصرف ،فإن له أوجها نوية ل بد -من التطرق
إليها ،كبناء الفعال وإعرابا ،وما يعتري الساء من تغيي-ر ف حالتا العرابية من رفع Bونصب Bوجر.
استقينا هذه القواعد من كتب النحو والصرف القدية والديثة ،وعرضناها بأسلوب هو أقرب
ما يكون إل طري قة معالت ها بالا سوب ،دون الوض في ما أحاط با من خلفات وتعليلت .و قد
أوردنا ف ناية الكراسة قائمة بأساء كتب النحو والصرف الت اعتمدنا عليها.
تتوي هذه الكراسة على خسة أبواب :الول يشتمل على قواعد تصريف الفعال ،والثان على
ال ساء الشت قة ،والثالث على ال صادر ،والر ابع على قو اعد ت صريف ال ساء ،والا مس على قو اعد
التصريف الشترك.
مروان البواب
marwanbawab@gmail.com
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1

قواعد تصريف الفعال

تصريف الفعال :تويلها من الاضي إل الضارع والمر ،ومن العلوم إل الهول ،وتويل
إسنادها بسب فاعلها من ضمي الفرد إل ضمي الثن والمع ،ومن ضمي الذكر إل ضمي الؤنث،
ومن ضمي الغائب إل ضمي الخاطب والتكلم.
 1-1الماضي والمضارع والمر
ينقسم الفعل إل ماض ومضارع وأمر.
فالاضي :ما دل tعلى حدوث شيء قبل زمن التكلqم؛ نو :ذxهvبx ،vأ wخ vرج ،vتvنا vول ،xزw vخرvف.v
والضارع :ما دل على حدوث شي Bء ف زمن التكلqم أو بعده؛ نو :يvق|رvأv ،يتvنvق{ل ،ي~دw vحر}ج.
والمر :ما ط•لب به حدوث شي Bء بعد زمن التكلم؛ نو :اجwتvه}د} ،wجئ|v ،تعvل{م ،wق•ل| ،اط|مvئ}ن.
 1-2التجرد والزيادة
ينقسم الفعل إل مرد ومزيد.
فالرد :ما كانت جيع أحرفه أصلية ،والزيد :ما زيد على أحرفه الصلية حرف إل ثلثة.
والرد قسمان :ثلثي ورباعي ،والزيد قسمان :مزيد الثلثي ومزيد الرباعي.
 1-2-1الفعل الثلثي المجرد
يتكو-ن الفعل الاضي الثلثي الرد من ثلثة أحرف أصول ،ي~رمز إل أولا بالفاء ،وإل ثانيها
بالعي ،وإل ثالثها باللم :ف'ع)ل' .ويصاغ الفعل الضارع بزيادة أحد أحرف الضارعة الربعة( :أ ،ن،
ي ،ت) مفتوحا قبل الفاء .وللفعل الثلثي الرد باعتبار ماضيه ومضارعه ستة أبواب هي:
الاض

الضار

ي

ع

الول

فعvل

يفع~ل

نصvر ينص~ر ،قعvد يقع~د ،قال يق•ول ،غزvا يغز~و ،مرv Œيم~ر-

الثان

فعvل

يفع}ل

ضرvب يضر}ب ،جلxس يل}س ،باع يب}يع ،رمvى يرم}ي ،ف Œر ي }فر-

الثالث

فعvل

يفعvل

فتvح يفتvح ،ذهvب يذهvب ،سعvى يسعvى ،سأل يسأل ،قرvأ يقرvأ

الرابع

فع}ل

يفعvل

xفر}ح vي| vفرvحv ،ع}لم vيw vعلxمv ،وج} xل يvوwجvلv ،رض} vي vيرwضvىv ،عض Œيv vعض-

الباب

أمثلة
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الامس

فع~ل

يفع~ل

جر~ؤ
حس~نv ،يم~ن يvيwم~ن ،جر~ؤ يw v
شر~ف يشر~ف ،حس~ن vي w

السادس

فع}ل

يفع}ل

حس}ب يvحwس}ب ،نع}م vينwع}م ،وث}ق vيث}ق ،و}ل vي يvل}ي

ويصاغ فعل المر بذف حرف الضارعة مع إجراء ما يلي:
 إذا كان ما بعد حرف الضارعة ساكنا ،زز}يد قبل الساكن هزة وصل؛ نو :ا<ع9ل'م: ،9ا 9دع،8ا<ر9م.
 وإذا كان ما بعد حرف الضارعة متحركا ،فإنه ل يتاج إل هزة وصل؛ نو :ق:ل@< ،سر،9خ)ف.
 1-2-2الفعل الرباعي المجرد
يتألف الفعل الاضي الرباعي الرد من أربعة أحرف أصول ،ي~رمز إليها بالفاء والعي واللم الول
واللم الثانية :ف'ع9ل'ل' .ويصاغ الفعل الضارع بزيادة أحد أحرف الضارعة الربعة( :أ ،ن ،ي ،ت)،
مضموما قبل الفاء ،وكسر اللم الول.
وللف عل الربا عي الرد بنا̃ء و احد هو :ف'ع9ل'ل' ،ومضار عه :ي8ف'ع9ل<ل• ،كد) 9ح )ر ج) 8يد)ح9ر<ج ،و )ز@لز)ل
ي) 8زل@ز<ل ،و 'طم9أن' 8يط'م9ئ<ن ،وب)س9م)ل' 8يب)س9م<ل.
ويصاغ فعل المر من الضارع ،في~حذف حرف الضارعة ،ول يتاج إل هزة وصل ،لن الفاء
متحركة ف الصل؛ نو :د) 9ح <رج ،9و )زل@ز<ل@ ،وط'م9ئ<ن ،9وب)س9م<ل@.
 1-2-3الفعل الثلثي المزيد
ينقسم الفعل الثلثي الزيد إل ثلثة أقسام :ما زيد فيه حرف واحد ،وما زيد فيه حرفان ،وما
زيد فيه ثلثة أحرف.
يبي الدول الت أوزان الفعال الثلثية الزيدة ،ف الاضي والضارع والمر ،مع التمثيل:
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الاضي

الضارع

المر

أمثلة

أف| vعلx

ي~ف| }عل•

أف| }عل|

xأك|رvم vي~ك|ر}م~ xأك|ر}م ،wأw xعطxى ي~عwط}ي أxعwط} ،أxقام vي~ق}يم
xأق}م ،wآ vمن~ vيؤ} wمن~ آم}ن.

الثلثي
الزيد

فxعŒلx

ي~فž xعل•

فxعxعžلžل

برف

الثلثي
الزيد
برفي

الثلثي
الزيد
بثلثة
أحرف

xف Œرح vي~ xف žرح~ فž xرح ،wقŒ xوم vي~ xق žوم~ قž xومv ،wزك{ى ~يزvك•ي
vزكv ،žب Œرأ~ xيبž vرئ~ vبرžئ.
قاتvل xي~قات}ل• قات}ل| ،وvالxى ي~وال}ي وال} ،حvاوvل
ي~حاو} •ل حاو}ل.

فxا vعلx

ي~فxا }عل•

فxا }عل|

انwفxعvلx

vينwف} xعل•

انwفxعxع}ل

اف|تvعvلx

يvف|ت} vعل•

جتvم}ع~ ا wجتvم}ع ،wاخwتارv vيخwتار~ ا wختvر،w
ا wجتvمvع vيw v
اف|تvعvع}ل
اتŒصvلv xيتŒص}}ل• اتŒص}ل.

اف|عvل{

يvف| vعلq

اف|عvل{

انx wكسvرv vينx wكس}ر~ انwكxس}ر ،wانwقاد vيvنwقاد~ انwقxد ،wاwنطxوvى
يvنx wطو}ي اwنطxو.

صفxر.Œ
ص xفر -يvصwفxر¡ ا w
حمvر¡ احwمvر ،Œوا w
احwمvرv Œي w
تvباعvدv vيتvباعvد~ تvباعvد ،wتvداعvى يvتvداعvى تvداع،v
تvطاوx vل يvتvطاو• vل تvطاوvل.

تvفxا vعلx

vيتvفxاعvل• تvفxاعvلvل

تx vفعŒلx

vيتvفxعŒل•

تvفxعŒلŒل

ا wستvف|عvلx

يvسwت| vفع}ل•

خرvج vيvسwتvخwر}ج~ اسwتvخ} wرج ،wاسwتvقام vيvسwتvق}يم
اسwتw v
ا wستvف|ع|ع}ل
اسwتvق}م.

اف|عw vوعvلx

ب اعwشvو} wشب ،wا wحلw xولxى
ب يvعwشvو} wش ~
اعwشvوv wش v
يvف| vعوwع}ل• اف|عvوwعwع}ل
vيحwلw xول}ي احwلxوwل.

اف|عvوŒلx

يvف| vع žول•

اف|عvوvوžل

اف|عvال{

يvف|عvالq

اف|عvال

جوŒل
تvعvل{م vيvتvعvل{م~ vتعvل{م ،wتvزvك{ى يvتvزvك{ى vتزvك ،Œتv v
يvتvجŒ vول• تvجvوŒل.

جلž xوذ• ا wجلž xوذ|.
اجwلxوŒذ=( xأسرع) vي w
احwمار Œيvحwمار¡ احwمار.Œ
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 1-2-4الفعل الرباعي المزيد
ينقسم الفعل الرباعي الزيد إل قسمي :ما زيد فيه حرف واحد ،وما زيد فيه حرفان.

الزيد برف
الزيد برفي

الاضي

الضارع

المر

أمثلة

ت xفعwلxلx

vيتvفw xعxلل•

تx vفعwلxل|

تvدvحv wرج vيvتvدvحv wرج~ تvدw vح vرج.w

اف|عvنwلxلx

يvف| vعن}wلل•

اف|عvنwل}ل|

اف|رvنwقxع vيvف| vرنwق}ع~ اف| vرنwق}ع.w

اف|عvلxل{

يvف| vع}للq

اف|عvل}ل{

اط|مvأxن{ vيط|م}vئن¡ اط|مvئ}ن.Œ

 1-3اللزوم والتعدية
ينقسم الفعل إل لزمم ومتعد.
فاللزم :ما ل يتجاوز بنفسه الفاعل إل الفعول به؛ نو :مات) ،وج)ل'س) ،وض)ح<ك) ،وخ)ر)ج).
والتعدي :ما ياوز بنفسه الفاعل xإل الفعول به؛ نو :ج)م)ع) الستاذ :الطلب).
وقد يكون الفعل الواحد متعديا ولزما؛ نو) :ش 'كر) ،ون)ص)ح) ...فنقول مثل  :شكره ،وشكر له.
 1-4البناء والعراب
 1-4-1الماضي
الفعل الاضي مبن ¤دوما.
وي~بن على الفتح  -وهو الصل ف بنائه – إذا ل يتصل به شيء؛ نو) :در)س ،vأو اتصلت به تاء
التأنيث الساكنة؛ نو) :در)س)ت ،wأو ألف الثني؛ نو) :در)س)ا ،أو ألف الثني مع تاء التأنيث؛ نو:
)در)س)ت)ا .أي :يبن على الفتح إذا كان مسندا إل ضمي الغائب الفرد والثن.
وي~بن على الضم إذا اتصلت به واو الماعة ،نو) :د )رس8وا.
ويبن على السكون إذا اتصل به ضمي رفع متحرك؛ وهي :تاء الفاعل التحركة؛ نو) :در)س9ت،8
)در)س9ت)) ،در)س9ت<< ،و (نا) الدالة على الفاعلي؛ نو) :در)س9ن)ا ،ونون النسوة؛ نو) :د )رس9ن).
 1-4-2المضارع
الفعل الضارع مبن ¤ف حالتي ومعرب§ فيما سواها؛ فهو يبن على الفتح إذا اتصلت به إحدى
نونن التوكيد؛ نو :ل'ي9 8ن)بذ'ن{ ،ويبن على السكون إذا اتصلت به نون النسوة؛ نو :ي)ت)ر)بcص9ن).
وما عدا ذلك يكون م8عر)با؛ فيكون مرفوعا وعلمة رفعه الضمة ،نو :ي) @كت8ب~ ،ومنصوبا وعلمة
نصبه الفتحة؛ نو :لن ي) @كت8ب ،vومزوما وعلمة جزمه السكون؛ نو :ل )ي @كت8ب.9
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 1-4-3المر
فعل المر مبن ¤دوما.
ويي~بن على السكون – وهو الصل ف بنائه  -إذا كان صحيح الخ}ر ول يتصل به شيء؛ نو:
ا 9در8س ،wأو اتصلت به نون النسوة؛ نو :ا 9د 8رس9ن).
وعلى الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد؛ نو :ا 9در8س)ن.c
وعلى حذف حرف العلة إذا كان معتل tالخ}ر؛ نو :اتcق<.
وعلى حذف النون إذا اتصلت به ألف الثني ،نو :ا 9در8س)ا ،أو واو الماعة؛ نو :ا 9د 8رس8وا ،أو
ياء الخاطبة؛ نو :ا 9د 8رس<ي.
 1-5الصحة والعتلل
ينقسم الفعل إل صحيح ومعتل.
فالصحيح ما خلت wأصول•ه من أحرف العلة .وهو ثلثة أقسام :سال<م§ ،ومهموز ،ومضعcف.
ت أصول•ه من أحرف العلة والمزة والتضعيف؛ نو :س)م<ع) وج)ل'س)...
فالسال<م :ما vسل}م w
والهموز :ما كان أحد أحرفه الصلية هزة؛ وهو ثلثة أقسام :مهموز الفاء؛ نو :أ'م)ر)،
ومهموز العي؛ نو) :سأ'ل' ،ومهموز اللم؛ نو :م)ل.i
والضعcف :ما كانت عينه ولمه من لفظ واحد؛ نو :م)ر ،cوش)د.c
والرباعي الضاعف :ما كانت فاؤه ولمه الول من لفظ واحد ،وعينه ولمه الثانية من
لفظ آخر؛ نو :زلزل.
والعتل :ما كان ف أحد أصوله واو أو ياء .وهو أربعة أقسام :مثال ،ªوأجوف ،وناقص،
ولفيف.
فالثال :ما كانت فاؤه واوا أو ياء«؛ نو :و)ص)ل' ،وي)ب<س).
والجوف :ما كانت عينه واوا أو ياء«؛ نو :ي)ق:ول ،:وي)ب<يع.8
والناقص :ما كانت لمه واوا أو ياء«؛ نو :ي) 9دع8و ،وي)ر9م<ي.
واللفيف :ما اعتل tفيه أصلن .وهو نوعان :مفروق ،ومقرون.
فاللفيف الفروق :ما اعتلت wفاؤه ولمه؛ نو) :وق'ى ،وي)د<ي).
واللفيف القرون :ما اعتلت wعين~ه ولم~ه؛ نو :ط'و)ى ،وح)<يي).
تبيžن الداول المسة التية أمثلة على الفعال الصحيحة والعتلة لك -ل من الثلثي والرباعي مردا
ومزيدا:
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 1-5-1أمثلة الصحيح والمعتل من الفعال الثلثية المجردة
الثلثي الرد من الباب:

الفعل

الول

الثان

الثالث

الرابع

الامس

السادس

السال

نصر

ضرب

منع

فرح

كرم

حسب

الضعف

مد-

tت

بح-

عض-

حب-

أم-

أنt

الضعف
الفاء

الصحيح

الهموز اللم

الهموز

أثأ
أكل

العي

أسر

أبه

أسف

أنث

نأم

سأل

سئم

ضؤل

بدأ

ظمئ

جرؤ

اللم
الضعف
الواوي

ود-

الهموز العي

وأد

الهموز اللم

الثال

وعد
الضعف
اليائي

وجأ

وطئ

وضؤ

وهب

وجل

وشك

يس-

الهموز العي
يسر

ينع

يقظ

الهموز الفاء

آب

أود

الواوي الهموز اللم

باء

هوء

قام

عوج

الجوف
اليائي

الهموز الفاء

آن

أيس

الهموز اللم

قاء

شاء

باع

غيد

الهموز الفاء

أسا

الواوي الهموز العي

مأى

جأى

غزا

زها

رضي

أب

أذي

رأى

جئي

سعى

خشي

الناقص

أتى

الهموز العي
رمى

القرون
اللفيف
الفروق

يئس
يتم

يبس

طول

أمو

الهموز الفاء
اليائي

ورث

ير-
يئس

ين

العتل

وئب

الهموز الفاء

سرو

أوى
شوى

الهموز العي

قوي/حيي

وأى
وقى /يدى

وجي /يدي

 1-5-2أمثلة الصحيح والمعتل من الفعال الثلثية المزيدة بحرف
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الثلثي الزيد برف على وزن:

الفعل

أف@ع)ل'

'ف cعل'

فا )ع 'ل

السال

أكرم

در-ب

قاتل

الضعف

أحب-

جد-د

حاج-

أمŒم

آض-

الضعف
الفاء

الصحيح

الهموز اللم

الهموز

آثر

أثtر

آجر

العي

أشأم

رأtس

لءم

اللم

أجزأ

هن-أ

كافأ

وص-ص

واد-

الهموز العي

أوأب

وأtم

واءم

الهموز اللم

أوطأ

وض-أ

واطأ

أوجب

وح-د

واصل

الضعف
الواوي
الثال
الضعف
اليائي

ي-م

الهموز العي

أيأس

يأtس

أيقظ

يس-ر

ياسر

أو-ب

آوب

أساء

بو-أ

ناوأ

أقام

قو-م

جاوب

الهموز الفاء

آيس

أي-د

آيد

الهموز اللم

أقاء

هي-أ

هايأ

أباد

طي-ب

بايع

الهموز الفاء

آخى

أب-ى

أسى

الواوي الهموز العي

أمأى

الهموز الفاء
الواوي الهموز اللم
الجوف
العتل

اليائي

الناقص
اليائي
القرون
اللفيف
الفروق

شاءى

أدن

س-ى

حاب

الهموز الفاء

آتى

أد-ى

أسى

الهموز العي

أنأى

رأtى

راءى

أهدى

رقtى

جارى

آوى

أو-ى

أحيا/أذوى

سو-ى/حي-ا

الهموز الفاء

داوى/حايا

الهموز العي
أوصى/أيدى
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وفtى/يد-ى

وال/يادى

 1-5-3أمثلة الصحيح والمعتل من الفعال الثلثية المزيدة بحرفين
الثلثي الزيد برفي على وزن:

الفعل

الصحيح

ان9ف'ع)ل'

ا @فت)ع)ل'

اف@ع)لq

ت)فا )عل'

)تف'عcل'

السال

انطلق

اجتمع

احر-

تباعد

تعلtم

الضعف

انقض-

اشتد-

تصام-

تد-د

الضعف

ائتم-

تآج-

تأم-م

الهموز اللم

ائتثأ

الفاء
الهموز

تآكل

تأكtد

انأطر

ائتمر

تساءل

ترأtف

العي

انذأف

ابتأس

تدارأ

تب-أ

اللم

انفقأ

ابتدأ

تواد-

تود-د

الهموز العي

ات-أد

تواءم

توأtد

الهموز اللم

ات-كأ

تواطأ

توض-أ

ات-صل

تواصل

توص-ل

اجألt

الضعف
الواوي
الثال
الضعف
اليائي

تيم-م

الهموز العي
الهموز الفاء

ات-أس
انآد

الواوي الهموز اللم
انقاد

الجوف
العتل

الهموز الفاء
اليائي

الفروق

اقتاد

اسود-

تأي-د
تايأ
تبايع

تعي-ن

ائتسى

تأخى

تأس-ى

انفأى

اشتأى

تشاءى

تأى

انلى

ارتضى

تسامى

تزكtى

ائترى

تآثى

تأت-ى

انفأى

ارتأى

تراءى

ترأtى

انثن

اكتفى

تناسى

ترقtى

ائتوى

تآوى

تأو-ى

احتوى/ازديا

تداوى/تايا

تقو-ى/تي-ا

ات-أى

تواءى

ات-قى

توارى

الهموز الفاء

اللفيف

تاوب

تقو-ل

الهموز اللم

الواوي الهموز العي

القرون

استاء

تناوأ

تبو-أ

تقي-أ

الهموز الفاء

اليائي

ائتال

تآوب

تأو-ب

ائتام
انال

الناقص

ات-بس

تياسر

تيس-ر

الهموز العي
الهموز الفاء

انزوى
الهموز العي
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اكتال

ابيض-

ارعوى

تولtى

 1-5-4أمثلة الصحيح والمعتل من الفعال الثلثية المزيدة بثلثة أحرف
الثلثي الزيد بثلثة أحرف على وزن:

الفعل

اس9ت)ف@ع)ل'

اف@ع) 9و )عل'

اف@ )عوcل'

اف@عالr

السال

استغفر

اعشوشب

اجلو-د

ادهام-

الضعف

استحب-
الضعف

الفاء

الصحيح

استأم-

الهموز اللم

الهموز

استأمر
العي

استرأف

اللم

استهزأ

احزوزأ

الضعف
الواوي

الهموز العي

استوأل

الهموز اللم

استوطأ

الثال

استورد
الضعف
اليائي

الهموز العي

استيئس
استيقظ

الهموز الفاء

استأور

الواوي الهموز اللم

استضاء
استدار

الجوف
العتل

اليائي

الهموز الفاء

استأيك

الهموز اللم

استقاء

اسواد-

استقال
الهموز الفاء

ابياض-

استأمى

الواوي الهموز العي
استرضى

الناقص
اليائي

الهموز الفاء

استأن

الهموز العي

استرأى
استغن

القرون
اللفيف
الفروق

الهموز الفاء

اجأو-ى
اعرورى

استأوى
استهوى /استحيا

الهموز العي

احلول

استوأى
استوف
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احوو-ى

 1-5-5أمثلة الصحيح والمعتل من الفعال الرباعية المجردة والمزيدة
الرد

الفعل الرباعي

الصحيح
الهموز

الثال
العتل

الجوف

الزيد
برفي

برف

'ف 9عل'ل'

ت)ف'ع' 9لل'

اف@ع) 9ن 'لل'

اف@ )ع 'للr

السال

دحرج

تدحرج

افرنقع

اقشعر-

الضعف

زلزل

تزلزل

جأجأ

تأجأ

طمأن

تطمأن

الضاعف

احبنطأ

الهموز الضاعف

وأوأ  /يأيأ

الضاعف

وسوس

الهموز

يرنأ

الهموز

تودأ

ترهيأ

حوقل

تلهوج

احونصل

الناقص

قلسى

تقلسى

اسلنقى

اللفيف

ضوضى/حيحى
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اشرأtب

توشوش
اكوأد-
اكوهد-

 1-6المبني للمعلوم والمبني للمجهول
ينقسم الفعل إل مبن sللمعلوم (ويسم-ى أيضا مبني-ا للفاعل) ،وهو ما كان له فاعل (أو :أسند إل
ظ ممد الدرس) ،وإل مبن sللمجهول (ويسم-ى أيضا مبني-ا للمفعول) ،وهو
فاعل معلوم)؛ نو) :ح <ف '
ما ح~ذف فاعل•ه وأ•نيب عنه غيه؛ نو8 :ح <فظ' الدرس.8
وي~نقxل البن للمعلوم إل البن للمجهول بتغيي صورته كما يلي:
 1-6-1الماضي المبني للمجهول
 1-6-1-1السالم
ضم Œأوله وك ك•س}ر ما قبل آخره؛ نو8 :رف<ض) رأي8ه ،وف< :هم) الدرس.8
إذا كان الفعل اللاضي سالا ~ ،
وي~ضم¡ – مع أوله – ثانيه إن كان مبدوءا بتاء مزيدة؛ نو8 :تج{ 8رع) الدواء ،zوت8ع8لyم) العلم.8
وي~ضم¡ – مع أوله – ثالث•ه إن كان مبدوءا بمزة وصل مزيدة؛ نو :احت8ق<ر) الظال<م ،8واس89تع9م<ر
الضعيف.
وإن كان ثانيه أو ثالثه ألفا زائدة ق•لبت wوا او ؛ نو :ق:وت<ل' العدو} ،وت8ن8وس<ي) العهد.8
 1-6-1-2الجوف
إن كان ما يب فيه التصحيح فحكمه كحكم السال؛ نو :ع)و<ج ،vوإن كان ما يب فيه
العلل فت~جعvل عينه ياءء« مكسورا ما قبلها؛ نو :ق<يل' ،ب<يع) ،خ<يف).
فإذا أردنا إسناد الجوف إل الضمي التحرك ،حذفنا عينه ،ث ننظر :فإن كان ما ت~ضvم¡ فاؤه عند
البناء للمعلوم كسرناها؛ نو :ق<لت~ ،وإن كان ما ت~كسر فاؤه عند البناء للمعلوم ضممناها؛ نو:
ب8ع9ت.8
ويري ف الزيد من الجوف مثل ما يري ف الرد منه ،سوى أنه عند السناد إل الضمي
التحرك ت~حذف عينه إذا كانت ت~قلب ألفا ف الاضي العلوم ،ويكسر ما قبلها؛ نو :اق@<تد9ت،8
ان9ق<د9ت.
 1-6-1-3المضع-ف
ضم Œفاؤه؛ نو :م8د8 ،cرد.c
إن كان البن للمجهول مضع-فا ~
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 1-6-2المضارع المبني للمجهول
 1-6-2-1السالم
ي~ضم¡ أوله وي~فتح ما قبل آخره؛ نو :ي8ن9ص)ر ،8ي8ف@)تح8 ،8يك@ )رم8 ،8يت)ع)لrم ،8ي8س)9ت 9غف'ر.8
 1-6-2-2الجوف
ت~قلب عينه ألفا ،بعد نقل حركتها إل ما قبلها؛ نو :ي8قال ،:ي8باع ،8ي8خاف ،8ي8ر9تاد ،8ي8س9ت)تاب.8
 1-7اتصال الفعل بإحدى نوني التوكيد
 1-7-1الماضي
الفعل الاضي ل يوز توكيده بالنون ،لئل يكون ف الكلم تناقض بي مضي -الفعل واستقبال
التوكيد.
 1-7-2المر
فعل المر يوز توكيده ،لنه يتفق هو ونون التوكيد ف الدللة على الستقبال.
 1-7-3المضارع
الفعل الضارع يكن أن يكون توكيده واجبا أو جائزا أو متنعا .فإن د tل على الستقبال كان
توكيده واجبا أو جائ از  ،وإن د tل على الاضر ل يز توكيده.
فإذا اتصل الفعل بنون التوكيد ،وكان مسندا إل الفرد~ ،بن}ي vآخر~ه على الفتح ،صحيحا كان أو
معتلÀ؛ نو :ل 9ست)س9ه<ل'ن ،cل')تج9م)ع)ن ،cل )تج9ه)ل'ن< ،cجدcن ،rل )تن9س))ين ،cليس9م8و)ن ،rار9م<ي)ن ،cلت)ق:ول'ن،c
لت)س<ي)ن ،rا 9رو<ي)ن ،cل )ت<ني)ن.
وإن أ•سند إل ألف الثني ح~ذفت نون الرفع من الرفوع ،للتخلص من توال المثال ،وحذفت
من الزوم للجزم ،ومن فعل المر للبناء ،وك•سرت نون التوكيد للتفريق بي ماطبة الفرد والثن ،أو
للتشبيه بنون الثن ف الساء؛ نو :ل تتكاسلن' ،yلت)س9ت)ع<دcان ،yا 9دن8وان' ،yلت)ر9ض)ي)ان ،yل )تن9س)ي)ان ،yق<ف'ان،y
ل'ت)ع8ود)ان ،yاب9ن<يان ،yل ت)ط@و<ي)ان< ،yفي)ان.
وإن أ•سند إل واو الماعة ح~ذفت نون الرفع أيضا من الرفوع ،وحذفت من الزوم للجزم،
ومن فعل المر للبناء.
ث إذا كان الفعل صحيح الخر ح~ذفت واو الماعة للتقاء الساكني ،وبقيت الضمة دليل
جم)ع8ن ،cل'ت)س9م)ع8ن ،cا @ك8ت8بن ،cحا <ف :ظن.c
عليها؛ نو :ل)ي 9
22

وإذا كان آخر الفعل واوا أو ياء حذف مع واو الماعة؛ نو :ل'ت)ع9ل:ن ،cار9م8ن< ،cل)ين8 9ون ،rل )ت :قضƒن،c
ق:ن.
وإذا كان آخره ألفا حذف وبقيت الفتحة دليل عليه ،وحرžكت واو الماعة بالضم للتقاء
الساكني؛ نو :ل'ت)ر9ض)و8ن< ،rلي)ش9ق'و8ن ،rل )تن9س)و8ن ،rاس9ع)و8ن.r
وإن أ•سند إل ياء الؤنثة الخاطبة ح~ذفت نون الرفع أيضا من الرفوع ،وحذفت من الزوم
للجزم ،ومن فعل المر للبناء .ث إذا كان الفعل صحيح الخر ح~ذفت ياء الخاطبة للتقاء الساكني،
حض< 8رن ،rل )تع8و <دن ،rاس)9تع< {دن.r
وبقيت الكسرة دليل عليها؛ نو :ل')ت 9
وإذا كان آخره ياء أو واوا حذف مع ياء الخاطبة؛ نو :ل')تب<9نن ،cل ت) 9ن <ون ،rار9م<ن ،cاس9م<ن' ،cل)تد)ع<ن،c
ق<ن.
وإذا كان آخره ألفا حذف وبقيت الفتحة دليل عليه ،وحركت ياء الخاطبة بالكسر للتقاء
الساكني؛ نو :ل )تر9ض)<ين' ،cلت)س9ع)<ين ،cان9س)ي<ن ،cل ت)ش9ق'ي<ن.c
وإن أ•سند إل نون النسوة زيدت wألف بينها وبي نون التوكيد ،وك•سرت نون التوكيد حل على
كسرها بعد ألف الثني؛ نو :ل )ت 9رج<ع9ن)ان ،yل'ت)س9م)ع9ن)ان< ،yلي) 9رد9 8دن)ان ،yق<ف@ن)ان ،yق:ل@ن)ان ،yلي)س<ر9ن)ان،y
ل')تر9ض) 9ين)ان ،yاه9ت)د<ين)ان ،yاع9ف:ون)ان ،yل )ته9و)ي9ن)ان ،yف<ين)ان.
وعلى هذا يكون تصريف الضارع مع نون التوكيد كما يلي:
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الناقص

الناقص

الناقص

آخره ألف

آخره واو

آخره ياء

ل wدع~وvن{

ل wرم}يvنŒ
xلvنر} wميvنŒ

الضمي

السال

الهموز

الضعف

الثال

الجوف

أنا

Âل wدفxعvنŒ

لبwدvأن{

ل ~شدŒن{

لص}xلنŒ

لع~ودvن{

لwنسvيvنŒ

نن

xلنvدwفv xعنŒ

نxلvبwدvأن{

xلvنش~دŒن{

xلنvص}لxنŒ

لxنvع~ودvن

xلنwvنسvvينŒ

xلنvدwع~ vون{

أنت)

xلتvدwفv xعنŒ

تxلvبwدvأن{

xلvتش~دŒن{

xلتvص}لxنŒ

لxتvع~ودvن

xلتwvنسvvينŒ

xلتvدwع~ vون{

xلvتر} wميvنŒ

أنت<

xلتvدwف} xعنŒ

تxلvبwدvئ}نŒ

xلvتش~دžن{

xلتvص}ل}نŒ

لxvتع~ودد}ن xلتwvنس}vينŒ

xلتvدwع}نŒ

xلvتر} wمنŒ

أنتما

xلتvدwفxعvان•

تxلvبwدvأان•

xلvتش~دŒان•

xلتvص}لxن{ xلتvع~ودvان• xلتwvنسvيvان{ xلتvدwع~وvان{ xلvتر} wميvان{

تxلvبwد~ vؤن{

xلvتش~د¡ن{

xلتvص}ل•نŒ

لxتvنwسvvوو~ن
لxvتع~ودد~ن
~ن

أنتم

xلتvدwف~ xعنŒ

xلتvدwع~نŒ

xلvتر~ wمنŒ

أنت}

xلتvدwع~ونvان
xلتvدwفxعwنvان• تxلvبwدvأنvان• xلتvشwد~دwنvان• xلتvص}ل|نvان• xلتvع~دwنvان• xلتwvنسvيwنvان•
ن

xلvترwم}ينvان•

هو

xليvدwفv xعنŒ

يxلvبwدvأن{

xلvيش~دŒن{

xليvص}لxنŒ

لxيvع~ودvن

xليwvنسvvينŒ

xليvدwع~ vون{

xلvير} wميvنŒ

هي

xلتvدwفv xعنŒ

تxلvبwدvأن{

xلvتش~دŒن{

xلتvص}لxنŒ

لxتvع~ودvن

xلتwvنس}vينŒ

xلتvدwع~ vون{

xلvتر} wميvنŒ

ها (مذ) xليvدwفxعvان•

يxلvبwدvأان•

xلvيش~دŒان•

xليvص}لxن{ xليvع~ودvان• xليwvنسvيvان{ xليvدwع~وvان{ xلvير} wميvان{

ها (مؤ) xلتvدwفxعvان•

تxلvبwدvأان•

xلvتش~دŒان•

xلتvص}لxن{ xلتvع~ودvان• xلتwvنسvيvان{ xلتvدwع~وvان{ xلvتر} wميvان{

هم

xليvدwف~ xعنŒ

يxلvبwد~ vؤن{

xلvيش~د¡ن{

لxيvدwع~ن

xلvير~ wمنŒ

هن}

xليvدwع~ونvان
xليvدwفxعwنvان• يxلvبwدvأنvان• xليvشwد~دwنvان• xليvص}ل|نvان• xليvع~دwنvان• xليwvنسvيwنvان•
ن

xلvيرwم}ينvان•

xليvص}ل•نx Œليvع~ودد~ن xليwvنس~vينŒ

ويكون تصريف المر مع نون التوكيد كما يلي:
الناقص

الناقص

الناقص

آخره ألف

آخره واو

آخره ياء

ا wدع~وvن

ا wرم}يvنŒ
ا wرم}نŒ
ا wرم}يvان•

الضمي

السال

الهموز

الضعف

الثال

الجوف

أنت)

ا wدفxعvنŒ

ابwدvأن{

~شدŒنx

صxلنŒ
}

ع~و vدن{

انwسvvينŒ

أنت<

ا wدفxع}نŒ

ابwدvئ}نŒ

~شدžن{

ص}لنŒ
}

ع~و }دن{

انwس}vينŒ

ادwع}نŒ

أنتما

ا wدفxعvان•

ابwدvأان•

~شدŒان•

لن•
صx
}

ع~ودvان•

انwسvيvان•

ادwع~وvان•
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~شد¡ن{

ادwع~نŒ

ا wرم~نŒ

أنتم

ا wدفxع~نŒ

ابwدvؤ~ن{

ص•لنŒ
}

ع~و ~دن{

انwس~ vون{

أنت}

ا wدفw xعنvان•

ص |لنvان•
ابwدvأ|نvان• ا wشد~ wدنvان• }

ع~دwنvان•

انwسvيwنvان• ادwع~ونvان• ا wرم}ينvان•

 1-8تصريف الفعل (أو إسناد الفعل إلى الضمائر)
ت صريف الف عل هو :تو يل إ سناده ب سب فاعله؛ في~حوŒل من ضم ي الفرد إل ضم ي الث ن أو
المع ،ومن ضمي الذكر إل ضمي الؤنث ،ومن ضمي الغائب إل ضمي الخاطxب أو التكل•م.
 1-8-1تصريف الفعل الماضي
يتصر¡ف الاضي باعتبار اتصال ضمي الرفع به إل ثلثة عشر وجها :اثنان للمتكلtم؛ نو:
ن)ص)ر9ت ،8ن)ص)ر9نا ،وخسة للمخاطxب؛ نو :ن)ص)ر9ت) ،ن)ص)ر9ت< ،ن)ص) 9رت8ما ،ن)ص) 9رت8م ،ن)ص) 9رت8ن ،cوستة
للغائب؛ نو :ن)ص)ر) ،ن)ص)ر)ا ،ن)ص)ر8وا ،ن)ص)ر)ت ،9ن)ص) )رت)ا ،ن)ص) 9رن'.
 1-8-2تصريف الفعل المضارع
يتصر¡ف الضارع باعتبار اتصال ضمي الرفع به إل ثلثة عشر وجها؛ نو :أ'ن9ص8ر) ،8نن9ص8ر) ،8تن9ص8ر
يا زيد) ،تن9ص8ران< يا زيدان أو يا هندان) ،تن9ص8ر8ون') ،تن9ص8ر<ين)) ،تن9ص9 8رن') ،ين9ص8ر) ،8ين9ص8ر)ان<) ،ين9ص8ر8ون'،
هند ت) 9نص8ر ،8الندان ت) 9نص8ر)ان< ،النسوة ي) 9نص8ر9ن.
 1-8-3تصريف فعل المر
يتصر¡ف المر إل خسة أوجه :ان9ص8ر ،9ان9ص8ر)ا ،ان9ص8ر9وا ،ان9ص8ر<ي ،ان9ص8ر9ن'.
 1-9جداول تصريف الفعال المبنية للمعلوم
تبيžن الداول التية تصريف الفعل البن للمعلوم ف صيغة الاضي والضارع (مرفوعا ومنصوبا
ومزوما ومؤكدا) والمر (مؤكدا وغي مؤكد) لك -ل من الفعال الثلثية والرباعية (مردةة ومزيدة).
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 1-9-1الفعال الثلثية المجردة
 1-9-1-1تصريف الفعل الثلثي المجرد ( <ف 9عل;  -ي9ف7 8عل)6
الضارع

الضارع

الضارع

الضارع

الرفوع

النصوب

الزوم

الؤكد

الضمي

الاضي

أنا

فv xع |لت~

نن

فv xعل|نvا

vن |فع~ل•

أنت)

فv xع |لتv

vت |فع~ل• vت |فع~ل~ل

أنت<

فv xع |لت}

vت |فع~ل}ي vتvف|ع~ل}ي

أنتما

تvف|ع~ل~ل
فv xعل|ت~مvا
xن

vت |فع~ل

تتvف|ع~ل•وا تت| vف ~عل•وا vت |فع~ل•نŒ

أ| xفع~ل~ل

أ| xف ~علxنŒ

أ| xف ~عل• xأف|ع~ل~ل

نvف|ع~ل xن| vفع~ل~ل

vن |فع~لxنŒ

ت| vفع~ل~ل
vت |فع~ل}ي
تvف|ع~ل

المر

المر
الؤكد

vت |فع~لxنŒ

اف|ع~ل|

ا |ف ~علxنŒ

vت |فع~ل}نŒ

اف|ع~ل}ي

ا |ف ~عل}نŒ

تvف|ع~ل~ل
xن

ا |فع~ل

ا |فع~ل~ل
xن

أنتم

تvتف|ع~ل•ون
فv xعل|ت~مw
ن

اف|ع~ل•وا

ا |ف ~عل•نŒ

أنت}

فv xعل|ت~ن Œتتvف| ~عل|ن تت| vف ~عل|ن تتvف| ~عل|ن vت |فع~ل|نvان• اف|ع~ل|نv

ا |ف ~عل|نvان•

هو

فv xعلx

ييvف|ع~ل يvيف|ع~ل~ل

يvيف|ع~ل~ل

vي |فع~لxنŒ

هي

فv xعxلتw

تتvف|ع~ل تvتف|ع~ل~ل

تvتف|ع~ل~ل

vت |فع~لxنŒ

xفعvل

يvيف|ع~ل يvي |فع~ل يvيف|ع~ل يvف|ع~ل~ل
xن
~ل
~ل xن ~ل

ها (مذ)

ها (مؤ)

تvتف|ع~ل تvت |فع~ل تvتف|ع~ل تvف|ع~ل~ل
فv xعلxتvا
xن
~ل
~ل xن ~ل

هم

يvيف|ع~ل•ون
ييvف|ع~ل•وا يي| vف ~عل•وا vي |فع~ل•نŒ
فv xعل•وا
ن

هن}

ييvف| ~عل|ن يي| vف ~عل|ن ييvف| ~عل|ن vي |فع~ل|نvان•

فv xعل|نv
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 1-9-1-2تصريف الفعل الثلثي المجرد ( <ف 9عل;  -ي9ف= 8عل)6
الضارع

الضارع

الضارع

الضارع

الرفوع

النصوب

الزوم

الؤكد

الضمي

الاضي

أنا

فv xع |لت~

نن

فv xعل|نvا

vن |فع}ل•

أنت)

فv xع |لتv

vت |فع}ل• vت |فع}ل}ل

أنت<

فv xع |لت}

vت |فع}ل}ي vتvف|ع}ل}ي

أنتما

تvف|ع}ل}ل
vت |فع}ل
فv xعل|ت~مvا
xن

أنتم

تvتف|ع}ل•ون
تتvف|ع}ل•وا تت| vف }عل•وا vت |فع}ل•نŒ
فv xعل|ت~مw
ن

اف|ع}ل•وا

ا |ف }عل•نŒ

أنت}

فv xعل|ت~ن Œتتvف| }عل|ن تت| vف }عل|ن تتvف| }عل|ن vت |فع}ل|نvان• اف|ع}ل|نv

ا |ف }عل|نvان•

أ| xفع}ل}ل

أ| xف }علxنŒ

أ| xف }عل• xأف|ع}ل}ل

نvف|ع}ل xن| vفع}ل}ل

vن |فع}لxنŒ

ت| vفع}ل}ل
vت |فع}ل}ي
تvف|ع}ل

vت |فع}لxنŒ

اف|ع}ل|

vت |فع}ل}نŒ

اف|ع}ل}ي

ا |ف }عل}نŒ

تvف|ع}ل}ل
ا |فع}ل
xن

هو

فv xعلx

ييvف|ع}ل يvيف|ع}ل}ل

يvيف|ع}ل}ل

هي

فv xعxلتw

تتvف|ع}ل تvتف|ع}ل}ل

تvتف|ع}ل}ل

vت |فع}لxنŒ

xفعvل

يvيف|ع}ل يvي |فع}ل يvيف|ع}ل يvف|ع}ل}ل
xن
}ل
}ل xن }ل

ها (مؤ)

هم
هن}

تvتف|ع}ل تvت |فع}ل تvتف|ع}ل تvف|ع}ل}ل
فv xعلxتvا
xن
}ل
}ل xن }ل
يvيف|ع}ل•ون
فv xعل•وا
ن
فv xعل|نv

ييvف|ع}ل•وا يي| vف }عل•وا vي |فع}ل•نŒ

ييvف| }عل|ن يي| vف }عل|ن ييvف| }عل|ن vي |فع}ل|نvان•
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الؤكد

ا |ف }علxنŒ

vي |فع}لxنŒ

ها (مذ)

المر

المر

ا |فع}ل}ل
xن

 1-9-1-3تصريف الفعل الثلثي المجرد ( <ف 9عل;  -ي9ف9 8عل)6
الضارع

الضارع

الضارع

الضارع

الرفوع

النصوب

الزوم

الؤكد

الضمي

الاضي

أنا

فv xع |لت~

نن

فv xعل|نvا

vن |فعvل•

أنت)

فv xع |لتv

vت |فعvل• vت |فعvلvل

أنت<

فv xع |لت}

vت |فعvل}ي vتvف|عvل}ي

أنتما

تvف|عvلvل
vت |فعvل
فv xعل|ت~مvا
xن

أنتم

تvتف|عvل•ون
تتvف|عvل•وا تت| vف vعل•وا vت |فعvل•نŒ
فv xعل|ت~مw
ن

اف|عvل•وا

ا |ف vعل•نŒ

أنت}

فv xعل|ت~ن Œتتvف| vعل|ن تت| vف vعل|ن تتvف| vعل|ن vت |فعvل|نvان• اف|عvل|نv

ا |ف vعل|نvان•

أ| xفعvلvل

أ| xف vعلxنŒ

أ| xف vعل• xأف|عvلvل

نvف|عvل xن| vفعvلvل

vن |فعvلxنŒ

ت| vفعvلvل
vت |فعvل}ي
تvف|عvل

vت |فعvلxنŒ

اف|عvل|

vت |فعvل}نŒ

اف|عvل}ي

ا |ف vعل}نŒ

تvف|عvلvل
ا |فعvل
xن

هو

فv xعلx

ييvف|عvل يvيف|عvلvل

يvيف|عvلvل

هي

فv xعxلتw

تتvف|عvل تvتف|عvلvل

تvتف|عvلvل

vت |فعvلxنŒ

xفعvل

يvيف|عvل يvي |فعvل يvيف|عvل يvف|عvلvل
xن
vل
vل xن vل

ها (مؤ)

هم
هن}

تvتف|عvل تvت |فعvل تvتف|عvل تvف|عvلvل
فv xعلxتvا
xن
vل
vل xن vل
يvيف|عvل•ون
فv xعل•وا
ن
فv xعل|نv

ييvف|عvل•وا يي| vف vعل•وا vي |فعvل•نŒ

ييvف| vعل|ن يي| vف vعل|ن ييvف| vعل|ن vي |فعvل|نvان•
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الؤكد

ا |ف vعلxنŒ

vي |فعvلxنŒ

ها (مذ)

المر

المر

ا |فعvلvل
xن

 1-9-1-4تصريف الفعل الثلثي المجرد ( <ف =عل;  -ي9ف9 8عل)6
الضارع

الضارع

الضارع

الضارع

الرفوع

النصوب

الزوم

الؤكد

الضمي

الاضي

أنا

ف} xع |لت~

نن

ف} xعل|نvا

أنت)

فxعxع}ل|ت

vت |فعvل• vت |فعvلvل

أنت<

ف} xع |لت}

vت |فعvل}ي vتvف|عvل}ي

أنتما

تvف|عvلvل
vت |فعvل
ف} xعل|ت~مvا
xن

أنتم

تvتف|عvل•ون
تتvف|عvل•وا تت| vف vعل•وا vت |فعvل•نŒ
ف} xعل|ت~مw
ن

اف|عvل•وا

ا |ف vعل•نŒ

أنت}

ف} xعل|ت~ن Œتتvف| vعل|ن تت| vف vعل|ن تتvف| vعل|ن vت |فعvل|نvان• اف|عvل|نv

ا |ف vعل|نvان•

هو
هي

ف} xعلx

أ| xف vعل• xأف|عvلvل
vن |فعvل•

أ| xفعvلvل

أ| xف vعلxنŒ

نvف|عvل xن| vفعvلvل

vن |فعvلxنŒ

ت| vفعvلvل
vت |فعvل}ي
تvف|عvل

الؤكد

vت |فعvلxنŒ

اف|عvل|

ا |ف vعلxنŒ

vت |فعvل}نŒ

اف|عvل}ي

ا |ف vعل}نŒ

تvف|عvلvل
ا |فعvل
xن

ييvف|عvل يvيف|عvلvل

يvيف|عvلvل

vي |فعvلxنŒ

فxعxع}لxت تتvف|عvل تvتف|عvلvل

تvتف|عvلvل

vت |فعvلxنŒ

يvيف|عvل يvي |فعvل يvيف|عvل يvف|عvلvل
xن
vل
vل xن vل

ها (مذ)

xفع}ل

ها (مؤ)

تvتف|عvل تvت |فعvل تvتف|عvل تvف|عvلvل
فxعxع}xلتvا
xن
vل
vل xن vل

هم

يvيف|عvل•ون
فxعxع}ل•وا
ن

هن}

فxعxع}ل|ن ييvف| vعل|ن يي| vف vعل|ن ييvف| vعل|ن vي |فعvل|نvان•

ييvف|عvل•وا يي| vف vعل•وا vي |فعvل•نŒ

30

المر

المر

ا |فعvلvل
xن

 1-9-1-5تصريف الفعل الثلثي المجرد ( <ف 7عل;  -ي9ف7 8عل)6
الضارع

الضارع

الضارع

الضارع

الرفوع

النصوب

الزوم

الؤكد

الضمي

الاضي

أنا

ف~ xع |لت~

نن

ف~ xعل|نvا

vن |فع~ل•

أنت)

ف~ xع |لتv

vت |فع~ل• vت |فع~ل~ل

أنت<

ف~ xع |لت}

vت |فع~ل}ي vتvف|ع~ل}ي

أنتما

تvف|ع~ل~ل
vت |فع~ل
ف~ xعل|ت~مvا
xن

أنتم

تvتف|ع~ل•ون
تتvف|ع~ل•وا تت| vف ~عل•وا vت |فع~ل•نŒ
ف~ xعل|ت~مw
ن

اف|ع~ل•وا

ا |ف ~عل•نŒ

أنت}

ف~ xعل|ت~ن Œتتvف| ~عل|ن تت| vف ~عل|ن تتvف| ~عل|ن vت |فع~ل|نvان• اف|ع~ل|نv

ا |ف ~عل|نvان•

أ| xفع~ل~ل

أ| xف ~علxنŒ

أ| xف ~عل• xأف|ع~ل~ل

نvف|ع~ل xن| vفع~ل~ل

vن |فع~لxنŒ

ت| vفع~ل~ل
vت |فع~ل}ي
تvف|ع~ل

vت |فع~لxنŒ

اف|ع~ل|

vت |فع~ل}نŒ

اف|ع~ل}ي

ا |ف ~عل}نŒ

تvف|ع~ل~ل
ا |فع~ل
xن

هو

ف~ xعلx

ييvف|ع~ل يvيف|ع~ل~ل

يvيف|ع~ل~ل

هي

ف~ xعxلتw

تتvف|ع~ل تvتف|ع~ل~ل

تvتف|ع~ل~ل

vت |فع~لxنŒ

xفع~ل

يvيف|ع~ل يvي |فع~ل يvيف|ع~ل يvف|ع~ل~ل
xن
~ل
~ل xن ~ل

ها (مؤ)

هم
هن}

تvتف|ع~ل تvت |فع~ل تvتف|ع~ل تvف|ع~ل~ل
ف~ xعلxتvا
xن
~ل
~ل xن ~ل
يvيف|ع~ل•ون
ف~ xعل•وا
ن
ف~ xعل|نv

ييvف|ع~ل•وا يي| vف ~عل•وا vي |فع~ل•نŒ

ييvف| ~عل|ن يي| vف ~عل|ن ييvف| ~عل|ن vي |فع~ل|نvان•
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الؤكد

ا |ف ~علxنŒ

vي |فع~لxنŒ

ها (مذ)

المر

المر

ا |فع~ل~ل
xن

 1-9-1-6تصريف الفعل الثلثي المجرد ( <ف =عل;  -ي9ف= 8عل)6
الضارع

الضارع

الضارع

الضارع

الرفوع

النصوب

الزوم

الؤكد

الضمي

الاضي

أنا

ف} xع |لت~

نن

ف} xعل|نvا

vن |فع}ل•

أنت)

ف} xع |لتv

vت |فع}ل• vت |فع}ل}ل

أنت<

ف} xع |لت}

vت |فع}ل}ي vتvف|ع}ل}ي

أنتما

تvف|ع}ل}ل
vت |فع}ل
ف} xعل|ت~مvا
xن

أنتم

تvتف|ع}ل•ون
تتvف|ع}ل•وا تت| vف }عل•وا vت |فع}ل•نŒ
ف} xعل|ت~مw
ن

اف|ع}ل•وا

ا |ف }عل•نŒ

أنت}

ف} xعل|ت~ن Œتتvف| }عل|ن تت| vف }عل|ن تتvف| }عل|ن vت |فع}ل|نvان• اف|ع}ل|نv

ا |ف }عل|نvان•

أ| xفع}ل}ل

أ| xف }علxنŒ

أ| xف }عل• xأف|ع}ل}ل

نvف|ع}ل xن| vفع}ل}ل

vن |فع}لxنŒ

ت| vفع}ل}ل
vت |فع}ل}ي
تvف|ع}ل

vت |فع}لxنŒ

اف|ع}ل|

vت |فع}ل}نŒ

اف|ع}ل}ي

ا |ف }عل}نŒ

تvف|ع}ل}ل
ا |فع}ل
xن

هو

ف} xعلx

ييvف|ع}ل يvيف|ع}ل}ل

يvيف|ع}ل}ل

هي

ف} xعxلتw

تتvف|ع}ل تvتف|ع}ل}ل

تvتف|ع}ل}ل

vت |فع}لxنŒ

xفع}ل

يvيف|ع}ل يvي |فع}ل يvيف|ع}ل يvف|ع}ل}ل
xن
}ل
}ل xن }ل

ها (مؤ)

هم
هن}

تvتف|ع}ل تvت |فع}ل تvتف|ع}ل تvف|ع}ل}ل
ف} xعلxتvا
xن
}ل
}ل xن }ل
يvيف|ع}ل•ون
ف} xعل•وا
ن
ف} xعل|نv

ييvف|ع}ل•وا يي| vف }عل•وا vي |فع}ل•نŒ

ييvف| }عل|ن يي| vف }عل|ن ييvف| }عل|ن vي |فع}ل|نvان•
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الؤكد

ا |ف }علxنŒ

vي |فع}لxنŒ

ها (مذ)

المر

المر

ا |فع}ل}ل
xن

 1-9-2الفعال الثلثية المزيدة
 1-9-2-1تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (أ; 8فع9ل;)
الضمي

الاضي

الضارع

الضارع

الضارع

الضارع

الرفوع

النصوب

الزوم

الؤكد

أنا

xأف|ع| vلت~

أ• |ف }عل• •أف|ع}ل}ل

أ• |فع}ل}ل

أ• |ف }علxنŒ

نن

xأف|عvل|نvا

~ن |فع}ل• ~ن |فع}ل}ل

ن~ |فع}ل}ل

~ن |فع}لxنŒ

أنت)

xأف|ع| vلتv

~ت |فع}ل• ~ت |فع}ل}ل

ت~ |فع}ل}ل

~ت |فع}لxنŒ

أنت<

xأف|ع| vلت} ~ت |فع}ل}يv

أنتما

xأف|عvل|ت~مvا ~ت |فع}لxن} ~ت |فع}ل

أنتم

xأف|عvل|ت~م~ wت |فع}ل•ون xت~ف|ع}ل•وا
ت~ف|ع}ل|نv

أنت}

xأف|عvل|ت~نŒ

~ت |فع}ل|نv

~ت |فع}ل}ي

ت~ف|ع}ل}ي

ت~ف|ع}ل
~ت |فع}ل•وا

xأف|ع}ل|

~ت |فع}ل}ن Œأ| xفع}ل}ل}ي

أ| xف }عل}نŒ

~ت |فع}لxن•

xأف|ع}لx

أ| xف }علxن•

~ت |فع}ل•نŒ

xأف|ع}ل•وا

أ| xف }عل•نŒ

~ت |فع}ل|ن~ vت |فع}ل|نvان• xأف|ع}ل|ن vأ| xف }عل|نvان•

هو

xأف|عvلx

~ي |فع}ل• ~ي |فع}ل}ل

ي~ |فع}ل}ل

هي

xأف|عxvلتw

~ت |فع}ل• ~ت |فع}ل}ل

ت~ |فع}ل}ل

~ت |فع}لxنŒ

ها (مذ)

xأف|عvلx

~ي |فع}لxن} ~ي |فع}ل

ي~ف|ع}ل

~ي |فع}لxن•

ها (مؤ)

xأف|عvلxتvا

~ت |فع}لxن} ~ت |فع}ل

ت~ف|ع}ل

~ت |فع}لxن•

هم
هن}

ي~ف|ع}ل|نv

xأف|عvل|نv

~ي |فع}ل|نv

الؤكد

أ| xف }علxنŒ

~ي |فع}لxنŒ

xأف|عvل•وا ~ي |فع}ل•ون xي~ف|ع}ل•وا

المر

المر

~ي |فع}ل•وا

~ي |فع}ل•نŒ

~ي |فع}ل|ن~ vي |فع}ل|نvان•
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 1-9-2-2تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن ( <فع>ل;)
الضمي

الاضي

الضارع

الضارع

الضارع

الضارع

الرفوع

النصوب

الزوم

الؤكد

المر

المر
الؤكد

أنا

فxع| Œلت~

أ•فxعžل• •أفxعžلžل

•أفxعžلžل

أ•فxعžلxنŒ

نن

فxع| Œلنvا

~ن xفعžل• ~ن xفعžلžل

ن~ xفعžلžل

~ن xفعžلxنŒ

أنت)

فxعŒل|تv

~ت xفعžل• ~ت xفعžلžل

ت~ xفعžلžل

أنت<

فxعŒل|ت}

أنتما

ت~فxعžلžل
~ت xفعžل
فxع| Œلت~مvا
xن

أنتم

ت~تفxعžل•ون
تت~فxعžل•وا تت~فxعžل•وا تت~فž xعل•ن فxعžل•وا
فxع| Œلت~مw
ن

أنت}

فxع| Œلت~ن Œتت~فž xعل|ن تت~ xف žعل|ن تت~فž xعل|ن تت~ xف žعل|نvان فxعžل|ن vفž xع |لنvان•

~ت xفعžل}يv

~ت xفعžل}ي

ت~فxعžل}ي

ت~فxعžل

~ت xفعžلxنŒ

فxعžل|

فž xعxلنŒ

~ت xفعžل}نŒ

فxعžل}ي

فž xع}لنŒ

ت~فxعžلžل
فxعžل
xن

هو

فxعŒلx

~ي xفعžل• ~ي xفعžلžل

ي~ xفعžلžل

~ي xفعžلxنŒ

هي

فxعŒلxتw

~ت xفعžل• ~ت xفعžلžل

ت~ xفعžلžل

~ت xفعžلxنŒ

ها (مذ)

فŒ xعلx

~ي xفعžلxن} ~ي xفعžل

ي~فxعžل

~ي xفعžلxن•

ها (مؤ)

فxعxŒلتvا

~ت xفعžلxن} ~ت xفعžل

ت~فxعžل

~ت xفعžلxن•

هم

فxعŒل•وا

~ي xفعžل•ون xي~فxعžل•وا

هن}

فxعŒل|نv

ي~فxعžل|نv

~ي xفعžل|نv

~ي xفعžل•وا

~ي xفعžل•نŒ

~ي xفعžل|ن~ vي xفعžل|نvان•
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فxعžلžلxن
xن
فž xع•لنŒ

 1-9-2-3تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (ف<اع9ل;)
الضارع

الضارع

الضارع

الضارع

الرفوع

النصوب

الزوم

الؤكد

•أفxاع}ل• •أفxاع}ل}ل

•أفxاع}ل}ل

أ•فxا }عxلنŒ

~نفxاع}ل}ل

ن~فxاع}ل
}ل

~نفxاع}xلنŒ

ت~فxاع}ل• ~تفxاع}ل}ل

ت~فxاع}ل
}ل

الضمي

الاضي

أنا

فxا vع |لت~

نن

فxا vع |لنvا ~نفxاع}ل}ل

أنت)

فxا vعل|تv

أنت<

فxا vعل|ت} ت~فxاع}}ليv

أنتما

فxا vع |ل~تمvا ت~فxا }علxن} ت~فxاع}ل

أنتم

فxا vع |ل~تم wت~فxاع}ل•ون xت~فxاع}ل•وا ~تفxاع}ل•وا ~تفxاع}•لنŒ

أنت}

فxا vع |ل~تنŒ

ت~فxاع}ل|نv

الؤكد

~تفxاع}xلنŒ

فxا }عل|

فxا }عxلنŒ

ت~فxاع}ل}ي ~تفxاع}ل}ي ~تفxاع}}لنŒ

فxا }عل}ي

فxا }ع}لنŒ

لن•
~تفxاع} x

فxا }علx

فxا }علxن•

فxا }عل•وا

فxا }ع•لنŒ

ت~فxاع}ل
}ل

ت~فxاع}ل|ن~ vتفxاع}ل|ن~ vتفxاع} |لنvان• فxا }ع |لن vفxا }ع |لنvان•

هو

فxا vعلx

ي~فxاع}ل• ~يفxاع}ل}ل

ي~فxاع}ل
}ل

~يفxاع}xلنŒ

هي

فxا vعلxتw

ت~فxاع}ل• ~تفxاع}ل}ل

ت~فxاع}ل
}ل

~تفxاع}xلنŒ

ها (مذ)

فxا vعلx

ي~فxا }علxن} ي~فxاع}ل

ي~فxاع}ل
}ل

لن•
~يفxاع} x

ها (مؤ)

فxا vعxلتvا

ت~فxا }علxن} ت~فxاع}ل

ت~فxاع}ل
}ل

لن•
~تفxاع} x

هم

المر

المر

فxا vعل•وا ي~فxاع}ل•ون xي~فxاع}ل•وا ~يفxاع}ل•وا ~يفxاع}•لنŒ

35

هن}

فxا vع |لنv

ي~فxاع}ل|نv

ي~فxاع}ل|ن~ vيفxاع}ل|ن~ vيفxاع} |لنvان•
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 1-9-2-4تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (ان8ف< 9عل;)
الضارع

الضارع

الضارع

الضارع

الرفوع

النصوب

الزوم

الؤكد

xأنwف} xعلxنŒ

الضمي

الاضي

أنا

انwفxعvل|ت~

xأنwفxع}ل• xأwنفxع}ل}ل xأwنفxع}ل}ل

نن

انwفxعvل|نvا

نvنwفxع}ل• vنwنفxع}ل}ل vنwنفxع}ل}ل

نvنwف} xعلxنŒ

أنت)

انwفxعvل|تv

تvنwفxع}ل• vتwنفxع}ل}ل vتwنفxع}ل}ل

أنت<

انwفxعvل|ت} تvنwف} xعل}يv

أنتما

vتwنفxع}لxن
vتwنفxع}ل
انwفxعvل|ت~مvا
xن

أنتم

انwفxعvل|ت~م wتvنwف} xعل•ونv xتwنفxع}ل•وا vتwنفxع}ل•وا تvنwف} xعل•نŒ

vتwنفxع}ل}ي vتwنفxع}ل}ي
تwvنفxع}ل
}ل

vتwنفxع}ل|نv

تvنwف} xعلxنŒ

انwفxع}ل|

تvنwف} xعل}نŒ

انwفxع}لي

انwفxع}ل}نŒ

لن•
تvنwف} xعلxن• انwفxع}ل xانwفxع} x

أنت}

انwفxعvل|ت~نŒ

هو

انwفxعvلx

يvنwفxع}ل• vيwنفxع}ل}ل vيwنفxع}ل}ل

يvنwف} xعلxنŒ

هي

انwفxعvلxتw

تvنwفxع}ل• vتwنفxع}ل}ل vتwنفxع}ل}ل

تvنwف} xعلxنŒ

ها (مذ)

انwفxعvلx

يvنwف} xعلxن} يwvنفxع}ل

يwvنفxع}ل
}ل

يvنwف} xعلxن•

ها (مؤ)

انwفxعvلxتvا

تvنwف} xعلxن} تwvنفxع}ل

تwvنفxع}ل
}ل

تvنwف} xعلxن•

انwفxع}ل•وا

انwفxع}ل•نŒ

vتwنفxع}ل|ن vتvنwف} xعل|نvان• انwفxع}ل|ن vانwفxع}ل|نvان•

هم

انwفxعvل•وا يvنwف} xعل•ونv xيwنفxع}ل•وا vيwنفxع}ل•وا يvنwف} xعل•نŒ

هن}

vيwنفxع}ل|ن vيvنwف} xعل|نvان•

انwفxعvل|نv

الؤكد

انwفxع}لxنŒ

تvنwف} xعل|نv

يvنwف} xعل|نv

المر

المر

vيwنفxع}ل|نv
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 1-9-2-5تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (اف8ت<ع9ل;)
الضارع

الضارع

الضارع

الضارع

الرفوع

النصوب

الزوم

الؤكد

xأ |فvتع}ل}ل

xأف|تvع}لxنŒ

vن |فتvع}ل}ل vن |فتvع}ل}ل

نvف|ت} vعلxنŒ

تvف|تvع}ل• vت |فتvع}ل}ل vت |فتvع}ل}ل

الضمي

الاضي

أنا

ا |فتv vعل|ت~

نن

ا |فتv vعل|نvا نvف|تvع}ل}ل

xأف|تvع}ل• xأ |فvتع}ل}ل

أنت)

ا |فتv vع |لتv

أنت<

ا |فتv vع |لت} تvف|ت} vعل}يv

المر

المر
الؤكد

تvف|ت} vعلxنŒ

اف|vتع}ل|

ا |فت} vعلxنŒ

vت |فتvع}ل}ي vت |فتvع}ل}ي

تvف|ت} vعل}نŒ

اف|vتع}ل}ي

ا |فت} vعل}نŒ

ت| vفتvع}ل
}ل

أنتما

ا |فتv vعل|~تمvا تvف|ت} vعلxن} ت| vفتvع}ل

تvف|ت} vعلxن•

اف|vتع}لx

ا |فت} vعلxن•

أنتم

ا |فتv vعل|~تم wتvف|ت} vعل•ونv xت |فتvع}ل•وا vت |فتvع}ل•وا تvف|ت} vعل•نŒ

اف|vتع}ل•وا

ا |فت} vعل•نŒ

vت |فتvع}ل|ن vتvف|ت} vعل|نvان• اف|vتع}ل|ن vا |فت} vعل|نvان•

vت |فتvع}ل|نv

أنت}

ا |فتv vعل|~تنŒ

تvف|ت} vعل|نv

هو

ا |فتv vعلx

يvف|تvع}ل• vي |فتvع}ل}ل vي |فتvع}ل}ل

يvف|ت} vعلxنŒ

هي

ا |فتv vعxلتw

تvف|تvع}ل• vت |فتvع}ل}ل vت |فتvع}ل}ل

تvف|ت} vعلxنŒ

ها (مذ)

ا |فتv vعلx

يvف|ت} vعلxن} ي| vفتvع}ل

ي| vفتvع}ل
}ل

يvف|ت} vعلxن•

ها (مؤ)

ا |فتv vعلxتvا

تvف|ت} vعلxن} ت| vفتvع}ل

ت| vفتvع}ل
}ل

تvف|ت} vعلxن•

هم

ا |فتv vعل•وا يvف|ت} vعل•ونv xي |فتvع}ل•وا vي |فتvع}ل•وا يvف|ت} vعل•نŒ

هن}

vي |فتvع}ل|ن vيvف|ت} vعل|نvان•

ا |فتv vعل|نv

يvف|ت} vعل|نv

vي |فتvع}ل|نv
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 1-9-2-6تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (ا 8فع9ل?)
الضمي

الاضي

الضارع

الضارع

الضارع

الضارع

الرفوع

النصوب

الزوم

الؤكد

أنا

ا |ف vعلxل|ت~

أ| xف vعلq

أ| xفعvل

xأ |فعvل

xأف|عvل{نŒ

نن

ا |ف vعل| xلنvا

vن |فعvلv qن |فعvل

نvف|عvل

نvف|عvل{نŒ

أنت)

ا |ف vعلxل|تv

vت |فعvلv qت |فعvل

المر

المر
الؤكد

تvف|عvل

تvف|عvل{نŒ

اف|عvل{

ا |ف vعل{نŒ

أنت<

ا |ف vعلxل|ت} vت |فعvل•يv

تvف|عvل•ي

vت |فعvل•ي

تت| vف vعل•ن

اف|عvل•ي

ا |ف vعل•نŒ

أنتما

ا |ف vعل| xل~تمvا vت |فعvل{ن}

تvف|عvل{

vت |فعvل{

لن•
تvف|ع{ v

اف|عvل{

ا |ف vعل{ن•

أنتم

ا |ف vعل| xل~تمv wت |فعvلqون xتvف|عvلqوا

vت |فعvلqوا

تvف|عvلqنŒ

اف|عvلqوا

ا |ف vعلqنŒ

أنت}

ا |ف vعل| xل~تنv Œت |فعvل}ل|ن vتvف|عvل}ل|نv vت |فعvل}ل|ن vتvف|عvل}ل|نvان• اف|عvل}ل|ن vا |ف vعل} |لنvان•

هو

ا |ف vعل{

vي |فعvلv qي |فعvل

يvف|عvل

يvف|عvل{نŒ

هي

ا |ف vعل{تw

vت |فعvلv qت |فعvل

تvف|عvل

تvف|عvل{نŒ

ها (مذ)

ا |ف vعل{ ييvف|عvل{ن ييvف|عvل يي| vفعvل يي| vف vعل{ن

ها (مؤ)

ا |ف vعل{تvا

vت |فعvل{ن}

تvف|عvل{

vت |فعvل{

لن•
تvف|ع{ v

هم

ا |ف vعلqوا

vي |فعvلqون xيvف|عvلqوا

vي |فعvلqوا

يvف|عvلqنŒ

هن}

ا |ف vعلxل|نv

vي |فعvل}ل|ن vيvف|عvل}ل|نv vي |فعvل}ل|ن vيvف|عvل}ل|نvان•
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 1-9-2-7تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (ت<ف<اع9ل;)
الضارع

الضارع

الضارع

الضارع

الرفوع

النصوب

الزوم

الؤكد

الضمي

الاضي

أنا

تvفxاع| vلت~

xأvتفxاعvل
xأvتفxاعvل• xأvتفxاعvلvل
vل

نن

تvفxاع| vلنvا

نvنتvفxاعvل نvنvتفxاعvل
ننvvتفxاعvلxن
ننvتvفxاعvل
vل
vل

أنت)

تvتvفxاعvل تvvتفxاعvل
تتvvتفxاعvلxن vتفxاعvل| vتفxاعxvلنŒ
تvفxاعvل|ت vتتvتvفxاعvل
vل
vل

أنت<

تvفxاعvل|ت} vتتvفاع}vليv vتتvفاعvل}ي تvتvفاعvل}ي تvتvفاع}vلن Œتvفxاعvل}ي vتفxاع}vلنŒ

أنتما

تvvتفxاع vعلxن تvvتفxاععvل vتvتفxاععvل vتvتفxاععvل
تvفxاع| vل~تمvا
xن
vلvل
vل
xن

أنتم

تتvتvفxاعvل
تvفxاع| vل~تم wتتvvتفxاعvل•ون تتvvتفxاعvل•وا
•وا

أنت}

تvتvفxاعvل|ن تvvتفxاع| vلنvان
تvفxاع| vل~تن Œتتvvتفxاعvل|ن تتvvتفxاعvل|ن
ن
|ن

هو

تvفxاعvلx

vيvتفxاعvل
vيvتفxاعvل• يvتvفxاعvلvل
vل

يvتvفxاعxvلنŒ

هي

تvتvفxاعvل تvvتفxاعvل
تvفxاعvلxت wتتvتvفxاعvل
vل
vل

تتvvتفxاعvلxن

الؤكد

xأتvفxا vعلxنŒ

لن•
تvفxا vعلv xتفxاعx v

تتvvتفxاعvل•ن تvفxاعvل•وا vتفxاع•vلنŒ

ها (مذ)

تvفxا vعلx

يvيتvفxاعvل vيتvيفxاعvلvل ييvتvفxاع يvيتvفxاعvل
vل xن
vلvل
vل xن vل

ها (مؤ)

تvفxاعxvلتvا

لن} تvتvفxاعvل تvvتفxاعvل تvvتفxاعvل
vتvتفxاعx v
40

المر

المر

تvفxاعvل|نv vتفxاع| vلنvان•

vل

vل

vل xن

هم

ييvتvفxاعvل
تvفxاعvل•وا ييvvتفxاعvل•ون ييvvتفxاعvل•وا
•وا

هن}

يvيتvفxاعvل|ن يvتvيفxاع| vلنvان
تvفxاعvل|ن vييvvتفxاعvل|ن ييvvتفxاعvل|ن
ن
|ن
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ييvvتفxاعvل•ن

 1-9-2-8تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (ت<ف< >عل;)
الضارع

الضارع

الضارع

الضارع

الرفوع

النصوب

الزوم

الؤكد

xأvتفŒ xعلxنŒ

الضمي

الاضي

أنا

تvفxعŒل|ت~

xأتvفxعŒل• xأتvفxعŒلŒل xأvتفxعŒلŒل

نن

تvفxعŒل|نvا

نvتvفxعŒل• نvتvفxعŒلŒل vنvتفxعŒلŒل

vنvتفŒ xعلxنŒ

تvتvفxعŒل• تvتvفxعŒلŒل vتvتفxعŒلŒل

vتvتفŒ xعلxنŒ

المر

المر
الؤكد

أنت)

تvفxعŒل|تv

vت xفعŒل|

تvفxعŒلxنŒ

أنت<

تvفxعŒل|ت} تvتvفxعŒل}ي vتvتvفxعŒل}ي vتvتفŒ xعل}ي vتvتفŒ xعل}نv Œت xفعŒل}ي

تvفxعŒل}نŒ

أنتما

vتvتفxعŒل تvتvفxعŒل تvتvفxعŒل
تvفxعŒل|ت~مvا تvتvفxعŒلxن}
Œل xن
Œل
Œل

أنتم

تvفxعŒل|ت~م wتvتvفxعŒل•ون xتvتvفxعŒل•وا vتvتفŒ xعل•وا vتvتفŒ xعل•نv Œت xفعŒل•وا
vتvتفŒ xع |لنvان
تvتvفxعŒل|نv vتvتفŒ xعل|نv
ن

أنت}

تvفxعŒل|ت~نŒ

تvتvفxعŒل|نv

هو

تvفxعŒلx

يvتvفxعŒل• يvتvفxعŒلŒل vيvتفxعŒلŒل

vيvتفŒ xعلxنŒ

هي

تvفxعŒلxتw

تvتvفxعŒل• تvتvفxعŒلŒل vتvتفxعŒلŒل

vتvتفŒ xعلxنŒ

ها (مذ)

vيvتفxعŒلŒل vيvتفxعŒل يvتvفxعŒل
تvفxعŒلx
Œل
xن Œل

vيvتفŒ xعلxن•

ها (مؤ)

vتvتفxعŒل تvتvفxعŒل
تvفxعŒلxتvا تvتvفxعŒلxن}
Œل
Œل

vتvتفŒ xعلxن•

هم

تvفxعŒل•وا يvتvفxعŒل•ون xيvتvفxعŒل•وا vيvتفŒ xعل•وا vيvتفŒ xعل•نŒ

هن}

vيvتفŒ xع |لنvان
يvتvفxعŒل|نv vيvتفŒ xعل|نv
ن

تvفxعŒل|نv

يvتvفxعŒل|نv
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لن•
vت xفعŒل xتvفxعx Œ
تvفxعŒل•نŒ

vت xفعŒل|ن vتvفxعŒل|نvان•

 1-9-2-9تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (اس@ت<ف9 8عل;)
الضارع

الضارع

الضارع

الضارع

الرفوع

النصوب

الزوم

الؤكد

xأ wسvتف|ع}ل
}ل

xأسvwتف|ع}لxنŒ

المر

المر

الضمي

الاضي

أنا

ا wست| vفعvل|ت~

xأسvwتف|ع}ل• xأ wسvتف|ع}ل}ل

نن

ا wست| vفعvل|نvا

نvسvwتف|ع}ل
نvسwتvف|ع}ل• نvسvwتف|ع}ل}ل
}ل

نvسwتvف| }علxنŒ

أنت)

ا wست| vفعvل|تv

تvسvwتف|ع}ل
تvسwتvف|ع}ل• تvسvwتف|ع}ل}ل
}ل

تvسwتvف| }علxن Œا wسvتف|ع}ل| ا wسvتف| }علxنŒ

أنت<

ا wست| vفعvل|ت} تvسwتvف| }عل}ي vتvسvwتف|ع}ل}ي تvسvwتف|ع}ل}ي تvسwتvف| }عل}ن Œا wسvتف| }عل}ي ا wسvتف| }عل}نŒ

أنتما

تvسvwتف|ع}ل تvسvwتف|ع}ل
ا wست| vفعvل|ت~مvا تvسwتvف| }علxن}
}ل
}ل

أنتم

ا wسvتف| }عل•و
تvسvwتف|ع}ل•و
تvسwتvف| }عل•نŒ
ا wست| vفعvل|ت~م wتvسwتvف| }عل•ون xتvسvwتف|ع}ل•وا
ا
ا

الؤكد

تvسwتvف| }علxن• ا wسvتف| }عل xا wسvتف| }علxن•
ا wسvتف| }عل•نŒ

ا wست| vفع}ل|نvان
تvسwتvف| }عل|نvان
ا wسvتف| }عل|نv
تvسvwتف|ع}ل|ن vتvسvwتف|ع}ل|نv
ن
ن

أنت}

ا wست| vفعvل|ت~نŒ

تvسwتvف| }عل|نv

هو

ا wست| vفعvلx

يvسvwتف|ع}ل
يvسwتvف|ع}ل• يvسvwتف|ع}ل}ل
}ل

يvسwتvف| }علxنŒ

هي

ا wست| vفعvلxتw

تvسvwتف|ع}ل
تvسwتvف|ع}ل• تvسvwتف|ع}ل}ل
}ل

تvسwتvف| }علxنŒ

ها(مذ)

ا wست| vفعvلx

يvسvwتف|ع}ل يvسvwتف|ع}ل
يvسwتvف| }علxن}
}ل
}ل

يvسwتvف| }علxن•

ها(مؤ)

ا wست| vفعvلxتvا

تvسwتvف| }علxن} تvسvwتف|ع}ل تvسvwتف|ع}ل تvسwتvف| }علxن•
43

}ل
هم

هن}

}ل

يvسvwتف|ع}ل•و
ا wست| vفعvل•وا يvسwتvف| }عل•ون xيvسvwتف|ع}ل•وا
ا
ا wست| vفعvل|نv

يvسwتvف| }عل|نv

يvسwتvف| }عل•نŒ

يvسwتvف| }عل|نvان
يvسvwتف|ع}ل|ن vيvسvwتف|ع}ل|نv
ن
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 1-9-2-10تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (ا 8فع@ 9وع9ل;)
الضارع

الضارع

الضارع

الضارع

الرفوع

النصوب

الزوم

الؤكد

xأ |ف vعوwع}ل
}ل

xأف| vعوwع}xلنŒ

الضمي

الاضي

أنا

اف|عvوwع| vلت~

xأف| vعوwع}ل• xأ |ف vعوwع}ل}ل

نن

اف|عvوwعvل|نvا

ن| vفعvوwع}ل
نvف|عvوwع}ل• ن| vفعvوwع}ل}ل
}ل

نvف|عvوwع}لxنŒ

أنت)

اف|عvوwع| vلتv

ت| vفعvوwع}ل
تvف|عvوwع}ل• ت| vفعvوwع}ل}ل
}ل

تvف|عvوwع}لxن Œا |ف vعوwع}ل| اف|عvوwع}لxنŒ

أنت<

اف|عvوwع| vلت} تvف|عvوwع}ل}يv vت |فعvوwع}ل}ي vت |فعvوwع}ل}ي تvف|عvوwع}ل}ن Œا |ف vعوwع}ل}ي اف|عvوwع}ل}نŒ

أنتما

تvف|عvوwع}ل تvف|عvوwع}ل
اف|عvوwعvل|ت~مvا تvف|عvوwع}لxن}
}ل
}ل

أنتم

ا |ف vعوwع}ل•و
تت| vفعvوwع}ل
تت| vفعvوwع}ل•ن
اف|عvوwعvل|ت~م wتتvف| vعوwع}ل•ون تت| vفعvوwع}ل•وا
ا
•وا

أنت}

تvتف|عvوwع}ل|ن تvتف| vعوwع} |لنvان
اف|عvوwعvل|ت~ن Œتتvف|عvوwع}ل|ن تتvف|عvوwع}ل|ن
ن
|ن

هو

اف|عvوwعvلx

يvيف| vعوwع}ل يvيف| vعوwع}ل
يي| vفعw vوع}ل
}ل
}ل

يي| vفعvوwع}لxن

هي

تvتف| vعوwع}ل تvتف| vعوwع}ل
اف|عvوwعxvلت wتت| vفعw vوع}ل
}ل
}ل

تت| vفعvوwع}لxن

الؤكد

تvف|عvوwع}لxن• ا |ف vعوwع}ل xاف|عvوwع}لxن•

يvيف|عvوwع}ل vييف| vعوwع}ل}ل vييف| vعوwع}ل يvيف| vعوwع}لxن
xن
}ل}ل
}ل
}ل xن

ها(مذ)

اف|عvوwعvلx

ها(مؤ)

اف|عvوwعvلxتvا تت| vفعvوwع}لxن تvتف|عvوwع}ل vتتف| vعوwع}ل تvتف| vعوwع}لxن
45

المر

المر

اف|عvوwع}ل•نŒ

ا |ف vعوwع}ل|ن vاف|عvوwع}ل|نvان•

}ل

}ل}ل

xن

هم

يي| vفعvوwع}ل
اف|عvوwعvل•وا ييvف| vعوwع}ل•ون يي| vفعvوwع}ل•وا
•وا

هن}

يvيف|عvوwع}ل|ن يvيف| vعوwع} |لنvان
اف|عvوwعvل|ن vييvف|عvوwع}ل|ن ييvف|عvوwع}ل|ن
ن
|ن
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يي| vفعvوwع}ل•ن

 1-9-2-11تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (ا 8فع9و>ل;)
الضارع

الضارع

الضارع

الضارع

الرفوع

النصوب

الزوم

الؤكد

أ| xف vعوžل
žل

xأف|عž vولxنŒ

الضمي

الاضي

أنا

اف|عvوŒل|ت~

أ| xف vعوžل• xأف|عvوžلžل

نن

اف|عvوŒل|نvا

نvنف|عvوžل نvنف| vعوžل
ننvف|عvوžلxن
ننvف| vعوžل
žل
žل

أنت)

تvتف|عvوžل تvتف| vعوžل
تتvف|عvوžلxن اف|عvوžل|
اف|عvوŒل|ت vتتvف| vعوžل
žل
žل

أنت<

تت| vف vعوžل
تتvف|عvوžل}ن اف|عvوžل}ي ا |ف vعوžل}نŒ
اف|عvوŒل|ت} تت| vف vعوžل}ي تتvف|عž vول}ي
}ي

أنتما

تvتف| vعوžل تvتف|عvوžل تvت |ف vع žولxن
اف|عvوžل xا |ف vعوx žلن•
اف|عvوŒل|ت~مvا تتvف|عvوžلxن
xن
žل
žل

أنتم

تت| vف vعوžل•و
تتvف|عvوžل•ن اف|عvوžل•وا ا |ف vعوžل•نŒ
اف|عvوŒل|ت~م wتتvف|عž vول•ون تتvف|عž vول•وا
ا

أنت}

ا |ف vعوžل|نvان
تvتف| vع žول|ن تvتف|عž vول|نvان
اف|عvوžل|نv
اف|عvوŒل|ت~ن Œتتvف| vع žول|ن تت| vف vعوžل|ن
ن
ن
|ن
يvيف|عvوžل يvيف| vعوžل
ييvف|عvوžلxن
ييvف| vعوžل
žل
žل

هو

اف|عvوŒلx

هي

تvتف|عvوžل تvتف| vعوžل
تتvف|عvوžلxن
اف|عvوŒلxت wتتvف| vعوžل
žل
žل

ها (مذ)

يvيف| vعوžل يvيف|عvوžل يvي |ف vع žولxن
اف|عvوŒل xييvف|عvوžلxن
xن
žل
žل
47

المر

المر
الؤكد

ا |ف vعوžلxنŒ

ها (مؤ)

تvتف| vعوžل تvتف|عvوžل تvت |ف vع žولxن
اف|عvوŒلxتvا تتvف|عvوžلxن
xن
žل
žل

هم

يي| vف vعوžل•و
ييvف|عvوžل•ن
اف|عvوŒل•وا ييvف|عž vول•ون ييvف|عž vول•وا
ا

هن}

يvيف| vع žول|ن يvيف|عž vول|نvان
اف|عvوŒل|ن vييvف| vع žول|ن يي| vف vعوžل|ن
ن
|ن
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 1-9-2-12تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (ا 8فع9ال?)
الضمي

الاضي

الضارع

الضارع

الضارع

الضارع

الرفوع

النصوب

الزوم

الؤكد

أنا

ت
اف|عvلاxل| ~

أ| xفعvال qأ| xفعvالل

xأ |فعvالل

أ| xف vعال{نŒ

نن

اف|عvلاxل|نvا

vن |فعvالv qن |فعvالل

نvف|عvالل

vن |فعvال{نŒ

أنت)

اف|عvلاxل|تv

vت |فعvالv qت |فعvالل

تvف|عvالل

أنت<

اف|عvلاxل|ت} vت |فعvال•يv vت |فعvال•ي تvف|عvال•ي

المر

المر
الؤكد

vت |فعvال{نŒ

ا |فعvال{

اف|عvا{لنŒ

vت |فعvال•نŒ

ا |ف vعال•ي

اف|عvا•لنŒ

تvف|عvال{ vت |فعvا {لن•

ا |فعvال{

اف|عvال{ن•

vت |فعvالqنŒ

ا |ف vعالqوا

اف|عvاqلنŒ

أنتما

اف|عvلاxل|ت~مvا vت |فعvا {لن} vت |فعvال{

أنتم

اف|عvلاxل|ت~مv wت |فعvالqونv xت |فعvالqوا تvف|عvالqوا

أنت}

اف|عvلاxل|ت~نv Œت |فعvلا}ل|نv vت |فعvلا}ل|ن vتvف|عvلا}ل|نv vت |فعvلا}ل|نvان• ا |ف vعال}ل|ن vاف|عvلا}ل|نvان•

هو

اف|عvال{

vي |فعvالv qي |فعvالل

يvف|عvالل

vي |فعvال{نŒ

هي

اف|عvا{لتw

vت |فعvالv qت |فعvالل

تvف|عvالل

vت |فعvال{نŒ

ها (مذ)

اف|عvال{

vي |فعvا {لن} vي |فعvال{

يvف|عvال{ vي |فعvا {لن•

ها (مؤ)

اف|عvا{لتvا

vت |فعvا {لن} vت |فعvال{

تvف|عvال{ vت |فعvا {لن•

هم

اف|عvالqوا

vي |فعvالqونv xي |فعvالqوا يvف|عvالqوا

هن}

اف|عvالxل|نv

vي |فعvلا}ل|نv vي |فعvلا}ل|ن vيvف|عvلا}ل|نv vي |فعvلا}ل|نvان•
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vي |فعvالqنŒ

 1-9-3الفعال الرباعية المجردة
تصريف الفعل الرباعي المجرد ( <ف @عل<ل;  -ي7ف< @عل=ل)6
الضارع

الضارع

الضارع

الضارع

الرفوع

النصوب

الزوم

الؤكد

•أxف wعل}ل}ل

•أxف wعل}ل}ل

أ•xف wعل}ل}لxن

ن~ xفعwل}ل}ل

~ن xفعwل}ل}لxن

ت~ xفعwل}ل}ل

~ت xفعwل}ل}لxن

xفعwل}ل| فxعwل}ل}لxن

~ت xف wعل}ل}ن

ل}لل}ي فxعwل}ل}ل}ن
xفع} w

الضمي

الاضي

أنا

xفعwلxل|ت~

أ•xف wعل}ل•

نن

xفعwل| xلنvا

~ن xفعwل}ل•

ن~ xفعwل}ل}ل

أنت)

xفعwلxل|تv

~ت xفعwل}ل•

ت~ xفعwل}ل}ل

أنت<

xفعwلxل|ت}

~ت xفعwل}ل}يv

أنتما

}للxن
xفعwل}ل}ل xف wعل }
xفعwل| xلت~مvا ت~ xفعwل}ل}لxن ت~ xفعwل}ل}ل ت~ xفعwل}ل}ل ت~ xفعwل}ل}لxن
xن
}ل

أنتم

xفعwل| xلت~مw

~ت xفعwل}ل}ل•ون

~ت xفعwل}ل}ل•وا

~ت xفعwل}ل}ل•وا

~ت xفعwل}ل}ل•ن

xفعwل}ل}ل•وا فxعwل}ل}ل•ن

أنت}

xفعwل| xلت~نŒ

~ت xفعwل}ل}ل|ن

~ت xفعwل}ل}ل|ن

~ت xفعwل}ل}ل|ن

~ت xفعwل}ل}ل|نvان

xفعwل}ل|نx vفعwل}ل|نvان

هو

xفعwلxلx

~ي xفعwل}ل•

ي~ xفعwل}ل}ل

ي~ xفعwل}ل}ل

~ي xفعwل}ل}لxن

هي

xفعwلxلxتw

~ت xفعwل}ل•

ت~ xفعwل}ل}ل

ت~ xفعwل}ل}ل

~ت xفعwل}ل}لxن

ها(مذ)

فxعwلxل

~ت xفعwل}ل}ي

~ت xفعwل}ل}ي

ي~ xفعwل}ل}لxن ي~ xفعwل}ل}ل ي~ xفعwل}ل}ل ي~ xفعwل}ل}لxن

ها(مؤ)

xفعwلxxلتvا

ت~ xفعwل}ل}لxن ت~ xفعwل}ل}ل ت~ xفعwل}ل}ل ت~ xفعwل}ل}لxن

هم

xفعwلxل•وا

~ي xفعwل}ل}ل•ون

~ي xفعwل}ل}ل•وا

~ي xفعwل}ل}ل•وا

~ي xفعwل}ل}ل•ن

هن}

xفعwلxل|نv

~ي xفعwل}ل}ل|ن

~ي xفعwل}ل}ل|ن

~ي xفعwل}ل}ل|ن

~ي xفعwل}ل}ل|نvان
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المر

المر
الؤكد

 1-9-4الفعال الرباعية المزيدة
 1-9-4-1تصريف الفعل الرباعي المزيد على وزن (ت<ف< @عل<ل;)
الضمي

الاضي

الضارع

الضارع

الضارع

الضارع

الرفوع

النصوب

الزوم

الؤكد

المر

المر
الؤكد

أنا

vت xفعwل| xلت~

xأتvفw xعلxل•

xأvتفxعwلxلxل

xأتvفxعwلxلxل

xأvتفxعwلxلxنŒ

نن

vت xفعwلxل|نvا

نvتvفw xعلxل•

نvvتفw xعلxلxل

vنvتفxعwلxلxل

vنvتفxعwلxلxنŒ

أنت)

vت xفعwل| xلتv

تvتvفw xعلxل•

تvvتفw xعلxلxل

vتvتفxعwلxلxل

vتvتفxعwلxلxنŒ

vت xفعwلxل| vت xفعwلxلxنŒ

أنت<

vت xفعwل| xلت}

تvتvفw xعلxل}يv

vتvتفxعwلxل}نŒ

vت xفعwلxل}ي vت xفعwلxل}نŒ

أنتما

vت xفعwلxل|ت~مvا

تvتvفw xعلxلxن} تvتvفxعwلxل

لن•
vتvتفxعwلx x

لن•
vت xفعwلxلv xت xفعwلx x

أنتم

vت xفعwلxل|ت~مw

تvتvفw xعلxل•ونx

vتvتفxعwلxل•وا

تvتvفw xعلxل•وا

vتvتفxعwلxل•نŒ

vت xفعwلxل•و
vت xفعwلxل•نŒ
ا

أنت}

vت xفعwلxل|ت~نŒ

تvتvفw xعلxل|نv

vتvتفxعwلxل|نv

تvتvفw xعلxل|نv

vت xف wعلxل|نvان
vتvتفxعwلxل|نvان• vت xفعwلxل|نv
ن

vتvتفxعwلxل}ي

تvتvفw xعلxل}ي
تvvتفxعwلxل

هو

vت xفعwلxلx

يvتvفw xعلxل•

يvvتفw xعلxلxل

vيvتفxعwلxلxل

vيvتفxعwلxلxنŒ

هي

vت xفعwلxxلتw

تvتvفw xعلxل•

تvvتفw xعلxلxل

vتvتفxعwلxلxل

vتvتفxعwلxلxنŒ

ها(مذ)

vت xفعwلxلx

يvتvفw xعلxلxن} يvتvفxعwلxل

يvvتفxعwلxل

لن•
vيvتفxعwلx x

ها(مؤ)

vت xفعwلxلxتvا

تvتvفw xعلxلxن} تvتvفxعwلxل

تvvتفxعwلxل

لن•
vتvتفxعwلx x

هم

vت xفعwلxل•وا

يvتvفw xعلxل•ونx

vيvتفxعwلxل•وا

يvتvفw xعلxل•وا

vيvتفxعwلxل•نŒ

هن}

vت xفعwلxل|نv

يvتvفw xعلxل|نv

vيvتفxعwلxل|نv

يvتvفw xعلxل|نv

vيvتفxعwلxل|نvان•

51

 1-9-4-2تصريف الفعل الرباعي المزيد على وزن (ا 8فع9ن8ل<ل;)
الضارع

الضارع

الضارع

الضارع

الرفوع

النصوب

الزوم

الؤكد

xأ |ف vعwنل}ل}ل

xأ |ف vعwنل}ل}ل

xأف|عvنwل}لxنŒ

vن |فعvنwل}ل}ل

نvف|عwvنل}لxنŒ

vت |فعvنwل}ل}ل

تvف|عwvنل}لxنŒ

اف|عvنwلxل| اف|عvنwلxxلنŒ

تvف|عwvنل}ل}نŒ

اف|عvنwل}ل}ي اف|عvنwل}}لنŒ

تvف|عwvنل}لxن•

اف|عvنwل}ل xاف|عvنwل}لxن•

ا |ف vعنwل| xل~تمw

تvف|عwvنل}ل•ونx

تvف|عwvنل}ل•وا

تvف|عwvنل}ل•وا

تvف|عwvنل}ل•نŒ

اف|عvنwل}ل•و اف|عvنwل}•لنŒ
ا

ا |ف vعنwل| xل~تنŒ

تvف|عwvنل}ل|نv

تvف|عwvنل}ل|نv

تvف|عwvنل}ل|نv

تvف|عwvنل}ل|نvان• اف|عvنwل}ل|ن vا |ف vعنwل} |لنvان
ن

هو

ا |ف vعنwلxلx

يي| vف vعwنل}ل

يvي|ف vعwنل}ل}ل

يvي|ف vعwنل}ل}ل

ييvف| vعنwل}لxن

هي

ا |ف vعنwلxxلتw

تت| vف vعwنل}ل

تvت|ف vعwنل}ل}ل

تvت|ف vعwنل}ل}ل

تتvف| vعنwل}لxن

ا |ف vعنwلxلx

يي| vف vعنwل}لxن يvيف| vعنwل}ل
}ل

يvيف| vعنwل}ل
}ل

يي| vف vعنwل}لxن

ا |ف vعنwلxxلتvا

تت| vف vعنwل}لxن تvتف| vعنwل}ل
}ل

تvتف| vعنwل}ل
}ل

تت| vف vعنwل}لxن

هم

ا |ف vعنwلxل•وا

يي| vف vعنwل}ل•ون ييvف|عvنwل}ل•وا ييvف|عvنwل}ل•وا

ييvف| vعنwل}ل•ن

هن}

ا |ف vعنwلxل|نv

الضمي

الاضي

أنا

ا |ف vعنwل| xلت~

xأف|عvنwل}ل•

نن

ا |ف vعنwل| xلنvا

نvف|عwvنل}ل•

vن |فعvنwل}ل}ل

أنت)

ا |ف vعنwل| xلتv

تvف|عwvنل}ل•

vت |فعvنwل}ل}ل

أنت<

ا |ف vعنwل| xلت}

تvف|عwvنل}ل}يv

أنتما

ا |ف vعنwل| xل~تمvا

تvف|عwvنل}لxن} ت| vفعvنwل}ل

أنتم

أنت}

ها(مذ)

ها(مؤ)

ييvف| vعنwل}ل|ن

تvف|عwvنل}ل}ي

تvف|عwvنل}ل}ي

ت| vفعvنwل}ل

ييvف| vعنwل}ل|ن ييvف| vعنwل}ل|ن ييvف|عvنwل}ل|نvان
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المر

المر
الؤكد

 1-9-4-3تصريف الفعل الرباعي المزيد على وزن (ا 8ف 9عل<ل?)
الضمي

الاضي

الضارع

الضارع

الضارع

الضارع

الرفوع

النصوب

الزوم

الؤكد

المر

المر
الؤكد

أنا

اف|عvل|ل| xلت~

أ| xف vعل}لq

}ل
أ| xف vعل}ل

}ل
xأف|عvل}ل

xأف|عvل}{لنŒ

نن

اف|عvل|ل| xلنvا

ننvف| vعل}ل

}ل
نvنف| vعل}ل

}ل
نvنف|عvل}ل

نن| vف vعل}ل{ن

أنت)

اف|عvل|لxل|تv

تتvف| vعل}ل

}ل
تvتف| vعل}ل

}ل
تvتف|عvل}ل

تت| vف vعل}ل{ن

ا |ف vعل}ل{

أنت<

اف|عvل|لxل|ت}

تتvف|عvل}ل•ي

تتvف|عvل}ل•ي تت| vف vعل}ل•ي

تت| vف vعل}ل•ن

ا |ف vعل}ل•ي اف|عvل}•لنŒ

أنتما

اف|عvل|ل| xل~تمvا

تتvف|ع}vلل{ن

تتvف| vعل}ل

تت| vف vعل}ل

تت| vف vع}لل{ن

ا |ف vعل}ل{ اف|عvل}ل{ن•

أنتم

اف|عvل|ل| xل~تمw

تت| vف vعل}لqون

تتvف|عvل}لqوا تت| vف vعل}لqوا

تت| vف vعل}لqن

ا |ف vعل}لqوا اف|عvل}qلنŒ

أنت}

اف|عvل|ل| xل~تنŒ

تت| vف vعل|ل}ل|ن تتvف| vعل|ل}ل|ن تت| vف vعل|ل}ل|ن تتvف| vعل|ل} |لنvان ا |ف vعل|ل} |لن vاف|عvل|ل} |لنvان•

هو

اف|عvلxل{

ييvف| vعل}ل

}ل
يvيف| vعل}ل

}ل
يvيف|عvل}ل

يي| vف vعل}ل{ن

هي

اف|عvلxل{تw

تتvف| vعل}ل

}ل
تvتف| vعل}ل

}ل
تvتف|عvل}ل

تت| vف vعل}ل{ن

ها(مذ)

اف|عvلxل{

ييvف|ع}vلل{ن

ييvف| vعل}ل

يي| vف vعل}ل

يي| vف vع}لل{ن

ها(مؤ)

اف|عvل{xلتvا

تتvف|ع}vلل{ن

تتvف| vعل}ل

تت| vف vعل}ل

تت| vف vع}لل{ن

هم

اف|عvلxلqوا

vي |فعvل}لÂqونx

يvف|عvل}لÂqوا

vي |فعvل}لÂqوا

يvف|عvل}ÂلqنŒ

هن}

اف|عvل|ل| xلنv

يي| vف vعل|ل}ل|ن ييvف| vعل|ل}ل|ن يي| vف vعل|ل}ل|ن ييvف| vعل|ل} |لنvان
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اف|عvل}{لنŒ

 1-10جداول تصريف الفعال المبنية للمجهول
تبيžن الداول التية تصريف الفعل البن للمجهول ف صيغة الاضي والضارع (مرفوعا ومنصوبا
ومزوما ومؤكدا) لك -ل من الفعال الثلثية والرباعية (مردةة ومزيدة).
 1-10-1الفعال الثلثية المجردة
الضمي

الاضي

الضارع

الضارع

الضارع

الضارع

الرفوع

النصوب

الزوم

الؤكد

أنا

•فع} |لت~

•أف|عvل•

أ•أ|فع~ل~ل

•أف|ع~ل~ل

•أف|ع~لxنŒ

نن

•فع}ل|نvا

ن~ف|عvل•

نن~ف|عvل ~ن |فعvلvل

ن~ف|عvلxنŒ

أنت)

•فع} |لتv

ت~ف|عvل• ت~تف|عvلvل ~ت |فعvلvل

ت~ف|عvلxنŒ

أنت<

•فع} |لت}

ت~ف|عvل}ي vتت~ |ف vعل}ي تت~ف|عvل}ي ت~ف|عvل}نŒ

أنتما

~ت |فعvلvل ت~تف|عvل
~ت |فعvل
•فع}ل|~تمvا
xن vل

أنتم

•فع}ل|~تم wت~ف|عvل•ون xتت~ |ف vعل•وا تت~ف|عvل•وا ت~ف|عvل•نŒ

أنت}

•فع}ل|~تنŒ

ت~ف|عvل|ن vتت~ف| vعل|ن ت~ف|عvل|ن vت~ف|عvل|نvان•

هو

•فع}لx

ي~ف|عvل• ي~يف|عvلvل ~ي |فعvلvل

ي~ف|عvلxنŒ

هي

•فع}xلتw

ت~ف|عvل• ت~تف|عvلvل ~ت |فعvلvل

ت~ف|عvلxنŒ

ها (مذ)

ها (مؤ)

ف•ع}ل

~ت |فعvلvل
xن

~ي |فعvلvل ي~يف|عvل ي~ي |فعvل ~ي |فعvلvل
xن
vل
xن vل

~ت |فعvلvل ت~تف|عvل ت~ت |فعvل ~ت |فعvلvل
•فع}لxتvا
xن
vل
xن vل

هم

•فع}ل•وا

ي~ف|عvل•ون xيي~ |ف vعل•وا يي~ف|عvل•وا ي~ف|عvل•نŒ

هن}

•فع}ل|نv

ي~ف|عvل|ن vي~ف|عvل|نvان•

~ي |فعvل|نv

ي~ف|عvل|نv
54

 1-10-2الفعال الثلثية المزيدة
 1-10-2-1تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (أ; 8فع9ل;)
الضمي

الاضي

الضارع

الضارع

الضارع

الضارع

الرفوع

النصوب

الزوم

الؤكد

أنا

أ• |ف }عل|ت~

•أف|عvل• أ• |فعvلvل

•أف|عvلvل

•أف|عvلxنŒ

نن

أ• |ف }عل|نvا

ن~ف|عvل• ن~ |فعvلvل

~ن |فعvلvل

ن~ف|عvلxنŒ

أنت)

أ• |ف }ع |لتv

ت~ف|عvل• ت~ |فعvلvل

~ت |فعvلvل

ت~ف|عvلxنŒ

أنت<

أ• |ف }ع |لت} ت~ف|عvل}يv

أنتما

لن} ت~ف|عvل
أ• |ف }عل|~تمvا ت~ف|عx v

أنتم

أ• |ف }عل|~تم wت~ف|عvل•ون~ xت |فعvل•وا
~ت |فعvل|نv

أنت}

أ• |ف }عل|~تنŒ

ت~ف|عvل|نv

~ت |فعvل}ي

ت~ف|عvل}ي
~ت |فعvل
ت~ف|عvل•وا

ت~ف|عvل}نŒ
لن•
ت~ف|عx v
ت~ف|عvل•نŒ

ت~ف|عvل|ن vت~ف|عvل|نvان•

هو

أ• |ف }علx

ي~ف|عvل• ي~ |فعvلvل

~ي |فعvلvل

ي~ف|عvلxنŒ

هي

أ• |ف }عxلتw

ت~ف|عvل• ت~ |فعvلvل

~ت |فعvلvل

ت~ف|عvلxنŒ

ها (مذ)

أ• |ف }علx

لن} ي~ف|عvل
ي~ف|عx v

~ي |فعvل

لن•
ي~ف|عx v

ها (مؤ)

أ• |ف }علxتvا

لن} ت~ف|عvل
ت~ف|عx v

~ت |فعvل

لن•
ت~ف|عx v

هم

أ• |ف }عل•وا ي~ف|عvل•ون~ xي |فعvل•وا

هن}

~ي |فعvل|نv

أ• |ف }عل|نv

ي~ف|عvل|نv
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ي~ف|عvل•وا

ي~ف|عvل•نŒ

ي~ف|عvل|ن vي~ف|عvل|نvان•

 1-10-2-2تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن ( <فع>ل;)
الضمي

الاضي

الضارع

الضارع

الضارع

الضارع

الرفوع

النصوب

الزوم

الؤكد

أنا

ف•ع•عžل|ت

•أفŒ xعل• •أفxعŒلŒل

•أفxعŒلŒل

•أفŒ xعلxنŒ

نن

ف• žع |لنvا

ن~فxعŒل• ن~ xفعŒلŒل

~ن xفعŒلŒل

ن~فxعŒلxنŒ

أنت)

ف• žعل|تv

ت~فxعŒل• ت~ xفعŒلŒل

~ت xفعŒلŒل

ت~فxعŒلxنŒ

أنت<

ف• žعل|ت}

أنتما

~ت xفعŒلŒل
~تفxعŒل
ف• žع |ل~تمvا
xن

أنتم

ت~تفŒ xعل•ون
تت~ xف Œعل•وا تت~ xفعŒل•وا تت~ xف Œعل•ن
ف• žع |ل~تمw
ن

أنت}

ف• žع |ل~تن Œتت~ xف Œعل|ن تت~فŒ xعل|ن تت~ xف Œعل|ن تت~فŒ xعل|نvان

~ت xفعŒل}ي

ت~فxعŒل}يv

ت~فxعŒل}ي
~ت xفعŒل

ت~فxعŒل}نŒ
~ت xفعŒلŒل
xن

هو

ف• žعلx

ي~فxعŒل• ي~ xفعŒلŒل

~ي xفعŒلŒل

ي~فxعŒلxنŒ

هي

ف• žعلxتw

ت~فxعŒل• ت~ xفعŒلŒل

~ت xفعŒلŒل

ت~فxعŒلxنŒ

ها (مذ)

ف•عžلx

لن} ي~فxعŒل
ي~فxعx Œ

~ي xفعŒل

لن•
ي~فxعx Œ

ها (مؤ)

ف• žعxلتvا

لن} ت~فxعŒل
ت~فxعx Œ

~ت xفعŒل

لن•
ت~فxعx Œ

هم

ف• žعل•وا

ي~فxعŒل•ون~ xي xفعŒل•وا

هن}

ف• žعل|نv

~ي xفعŒل|نv

ي~فxعŒل|نv
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ي~فxعŒل•وا

ي~فxعŒل•نŒ

ي~فxعŒل|ن vي~فxعŒل|نvان•

 1-10-2-3تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (ف<اع9ل;)
الضارع

الضارع

الضارع

الضارع

الرفوع

النصوب

الزوم

الؤكد

•أفxاعvل• •أفxاعvلvل

•أفxاعvلvل

أ•فxا vعxلنŒ

~نفxاعvلvل

ن~فxاعvل
vل

~نفxاعxvلنŒ

ت~فxاعvل• ~تفxاعvلvل

ت~فxاعvل
vل

~تفxاعxvلنŒ

الضمي

الاضي

أنا

ف•وع} |لت~

نن

ف•وع} |لنvا ~نفxاعvلvل

أنت)

ف•وع} |لتv

أنت<

ف•وع} |لت} ت~فxاع}vليv

أنتما

ف•وع} |لت~مvا ت~فxا vعلxن} ت~فxاعvل

أنتم

ف•وع} |لت~م wت~فxاعvل•ون xت~فxاعvل•وا ~تفxاعvل•وا ~تفxاع•vلنŒ

أنت}

ت~فxاعvل|ن~ vتفxاعvل|ن~ vتفxاع| vلنvان•

ف•وع} |لت~ن Œت~فxاعvل|نv

ت~فxاعvل}ي ~تفxاعvل}ي ~تفxاع}vلنŒ
ت~فxاعvل
vل

لن•
~تفxاعx v

هو

ف•وع}لx

ي~فxاعvل• ~يفxاعvلvل

ي~فxاعvل
vل

~يفxاعxvلنŒ

هي

ف•وع}xلتw

ت~فxاعvل• ~تفxاعvلvل

ت~فxاعvل
vل

~تفxاعxvلنŒ

ها (مذ)

ف•وع}ل xي~فxا vعلxن} ي~فxاعvل

ي~فxاعvل
vل

لن•
~يفxاعx v

ها (مؤ)

ف•وع}xلتvا ت~فxا vعلxن} ت~فxاعvل

ت~فxاعvل
vل

لن•
~تفxاعx v

هم

ف•وع}ل•وا ي~فxاعvل•ون xي~فxاعvل•وا ~يفxاعvل•وا ~يفxاع•vلنŒ
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هن}

ف•وع}ل|نv

ي~فxاعvل|نv

ي~فxاعvل|ن~ vيفxاعvل|ن~ vيفxاع| vلنvان•
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 1-10-2-4تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (ان8ف< 9عل;)
الضارع

الضارع

الضارع

الضارع

الرفوع

النصوب

الزوم

الؤكد

•أنwفv xعلxنŒ

الضمي

الاضي

أنا

انwف•ع}ل|ت~

•أنwفxعvل• •أwنفxعvلvل •أwنفxعvلvل

نن

انwف•ع}ل|نvا

ن~نwفxعvل• ~نwنفxعvلvل ~نwنفxعvلvل

ن~نwفv xعلxنŒ

أنت)

انwف•ع}ل|تv

ت~نwفxعvل• ~تwنفxعvلvل ~تwنفxعvلvل

ت~نwفv xعلxنŒ

أنت<

انwف•ع}ل|ت} ت~نwفv xعل}يv

أنتما

~تwنفxعvلxن
~تwنفxعvل
انwف•ع}ل|ت~مvا
xن

أنتم

انwف•ع}ل|ت~م wت~نwفv xعل•ون~ xتwنفxعvل•وا ~تwنفxعvل•وا ت~نwفv xعل•نŒ
~تwنفxعvل|ن~ vتwنفxعvل|ن vت~نwفv xعل|نvان•

~تwنفxعvل}ي ~تwنفxعvل}ي

ت~نwفv xعل}نŒ

ت~wنفxعvل
vل

ت~نwفv xعلxن•

أنت}

انwف•ع}ل|ت~نŒ

ت~نwفv xعل|نv

هو

انwف•ع}لx

ي~نwفxعvل• ~يwنفxعvلvل ~يwنفxعvلvل

ي~نwفv xعلxنŒ

هي

انwف•ع}لxتw

ت~نwفxعvل• ~تwنفxعvلvل ~تwنفxعvلvل

ت~نwفv xعلxنŒ

ها (مذ)

انwف•ع}لx

ي~ينwفxعvل ي~ينwفxعvل
ي~نwفv xعلxن}
vل
vل

ي~نwفv xعلxن•

ها (مؤ)

انwف•ع}لxتvا

ت~wنفxعvل
vل

ت~نwفv xعلxن•

ت~نwفv xعلxن} ت~wنفxعvل

هم

انwف•ع}ل•وا ي~نwفv xعل•ون~ xيwنفxعvل•وا ~يwنفxعvل•وا ي~نwفv xعل•نŒ

هن}

~يwنفxعvل|ن~ vيwنفxعvل|ن vي~نwفv xعل|نvان•

انwف•ع}ل|نv

ي~نwفv xعل|نv
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 1-10-2-5تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (اف8ت<ع9ل;)
الضارع

الضارع

الضارع

الضارع

الرفوع

النصوب

الزوم

الؤكد

•أ |فvتعvلvل

أ• |فvتعvلxنŒ

ن~ف|تvعvلvل ن~ف|تvعvلvل

~ن |فتvعvلxنŒ

~ت |فتvعvل• ت~ف|تvعvلvل ت~ف|تvعvلvل

~ت |فتvعvلxنŒ

الضمي

الاضي

أنا

اف|~تع} |لت~

نن

اف|~تع}ل|نvا ~ن |فتvعvلvل

أ• |فvتعvل• •أ |فvتعvلvل

أنت)

اف|~تع} |لتv

أنت<

اف|~تع} |لت} ~ت |فتvعvل}يv

أنتما

اف|~تع}ل|ت~مvا ~ت |فتvعvلxن} ت~ف|تvعvل

أنتم

اف|~تع}ل|ت~م~ wت |فتvعvل•ون xت~ف|تv vعل•وا ت~ف|تv vعل•وا ~ت |فتvعvل•نŒ
ت~ف|تv vعل|ن~ vت |فتvعvل|نvان•

ت~ف|تv vعل}ي ت~ف|تv vعل}ي

~ت |فتvعvل}نŒ

ت~ف|تvعvل
vل

~ت |فتvعvلxن•

ت~ف|تv vعل|نv

أنت}

اف|~تع}ل|ت~نŒ

~ت |فتvعvل|نv

هو

اف|~تع}لx

~ي |فتvعvل• ي~ف|تvعvلvل ي~ف|تvعvلvل

~ي |فتvعvلxنŒ

هي

اف|~تع}xلتw

~ت |فتvعvل• ت~ف|تvعvلvل ت~ف|تvعvلvل

~ت |فتvعvلxنŒ

ها (مذ)

اف|~تع}لx

~ي |فتvعvلxن} ي~ف|تvعvل

ي~ف|تvعvل
vل

~ي |فتvعvلxن•

ها (مؤ)

اف|~تع}لxتvا ~ت |فتvعvلxن} ت~ف|تvعvل

ت~ف|تvعvل
vل

~ت |فتvعvلxن•

هم

اف|~تع}ل•وا ~ي |فتvعvل•ون xي~ف|تv vعل•وا ي~ف|تv vعل•وا ~ي |فتvعvل•نŒ

هن}

ي~ف|تv vعل|ن~ vي |فتvعvل|نvان•

اف|~تع}ل|نv

~ي |فتvعvل|نv

ي~ف|تv vعل|نv
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 1-10-2-6تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (ا 8فع9ل?)
الضمي

الاضي

الضارع

الضارع

الضارع

الضارع

الرفوع

النصوب

الزوم

الؤكد

أنا

اف|ع~ل} |لت~

•أف|عvلq

•أ |فعvل

أ• |فعvل

أ• |ف vعل{نŒ

نن

اف|ع~ل} |لنvا

ن~ف|عvل qن~ف|عvل

~ن |فعvل

~ن |فعvل{نŒ

أنت)

اف|ع~ل}ل|تv

ت~ف|عvل qت~ف|عvل

~ت |فعvل

~ت |فعvل{نŒ

أنت<

اف|ع~ل}ل|ت} ت~ف|عvل•يv

~ت |فعvل•ي

ت~ف|عvل•ي

تت~ف| vعل•ن

أنتما

لن}
اف|ع~ل} |لت~مvا ت~ف|ع{ v

~ت |فعvل{

ت~ف|عvل{

~ت |فعvل{ن•

أنتم

اف|ع~ل} |لت~م wت~ف|عvلqون~ xت |فعvلqوا

ت~ف|عvلqوا

~ت |فعvلqنŒ

أنت}

اف|ع~ل} |لت~ن Œت~ف|عvلxل|ن~ vت |فعvلxل|ن vت~ف|عvلxل|ن~ vت |فعvلxل|نvان•

هو

اف|ع~ل{

ي~ف|عvل qي~ف|عvل

~ي |فعvل

~ي |فعvل{نŒ

هي

اف|ع~ل{تw

ت~ف|عvل qت~ف|عvل

~ت |فعvل

~ت |فعvل{نŒ

ها (مذ)

اف|ع~ل{

لن}
ي~ف|ع{ v

~ي |فعvل{

ي~ف|عvل{

~ي |فعvل{ن•

ها (مؤ)

اف|ع~ل{تvا

لن}
ت~ف|ع{ v

~ت |فعvل{

ت~ف|عvل{

~ت |فعvل{ن•

هم

اف|ع~لqوا

ي~ف|عvلqون~ xي |فعvلqوا

ي~ف|عvلqوا

~ي |فعvلqنŒ

هن}

اف|ع~ل}ل|نv

ي~ف|عvلxل|ن~ vي |فعvلxل|ن vي~ف|عvلxل|ن~ vي |فعvلxل|نvان•
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 1-10-2-7تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (ت<ف<اع9ل;)
الضمي

الاضي

الضارع

الضارع

الضارع

الضارع

الرفوع

النصوب

الزوم

الؤكد

أنا

ت~ف•وع}ل}ل
|ت

•أvتفxاعvل
•أتvفxا vعل• •أvتفxاعvلvل
vل

•أvتفxاعvلxنŒ

نن

ت~ف•وع}ل}ل|نvا

ن~تvفxاعvل
ن~تvفxاعvل• ~نvتفxاعvلvل
vل

~نvتفxاعxvلنŒ

أنت)

ت~ف•وع}ل}ل|ت
|ت

ت~تvفxاعvل
ت~تvفxاعvل• ~تvتفxاعvلvل
vل

~تvتفxاعxvلنŒ

أنت<

•وع}ل|ت
ت~ف }ل
|ت

ت~تvفاع}vلي vت~تvفاعvل}ي ~تتvفاعvل}ي ~تتvفاع}vلنŒ

أنتما

ت~ف•وع}ل}ل|ت~م ~تvتفxاع vعلxن ~تvتفxاععvل ت~vتفxاععvل ت~vتفxاععvل
xن
vلvل
vل
xن
vا

أنتم

~تvتفxاعvل•و
~تvتفxاع•vلنŒ
ت~ف•وع}ل}ل|ت~م ت~تvفxاعvل•ون xت~تvفxاعvل•وا
ا

أنت}

ت~تvفxاعvل|ن~ vتvتفxاعvل|ن~ vتvتفxاع| vلنvان•

ت~ف•وع}ل}ل|ت~ن ت~تvفxاعvل|نv

هو

~تف•وع}ل}ل

ي~تvفxاعvل
ي~تvفxاعvل• ~يvتفxاعvلvل
vل

~يvتفxاعxvلنŒ

هي

ت~ف•وع}ل}لxت
xت

ت~تvفxاعvل
ت~تvفxاعvل• ~تvتفxاعvلvل
vل

~تvتفxاعxvلنŒ

ها (مذ)

ي~vتفxاعvلvل ~يvتفxاعvلvل ي~vتفxاعvل
~تف•و }علx
vل
vل
xن

ي~تvفxاعvل
vل xن

ها (مؤ)

ت~ف•وع}ل}لxتvا ت~تvفxا vعلxن} ت~vتفxاعvل ت~تvفxاعvل ت~تvفxاعvل
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vل
هم
هن}

vل

~يvتفxاعvل•و
ت~ف•وع}ل}ل•وا ي~تvفxاعvل•ون xي~تvفxاعvل•وا
ا
ت~ف•وع}ل}ل|ن ي~تvفxاعvل|نv

vل xن
~يvتفxاع•vلنŒ

ي~تvفxاعvل|ن~ vيvتفxاعvل|ن~ vيvتفxاع| vلنvان•
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 1-10-2-8تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (ت<ف< >عل;)
الضارع

الضارع

الضارع

الضارع

الرفوع

النصوب

الزوم

الؤكد

•أتvفxعŒلxنŒ

الضمي

الاضي

أنا

~ت •فعžل|ت~

•أvتفŒ xعل• •أvتفxعŒلŒل •أتvفxعŒلŒل

نن

~ت •فعžل|نvا

~نvتفŒ xعل• ~نvتفxعŒلŒل ن~تvفxعŒلŒل

ن~تvفxعŒلxنŒ

أنت)

~ت •فعžل|تv

~تvتفŒ xعل• ~تvتفxعŒلŒل ت~تvفxعŒلŒل

ت~تvفxعŒلxنŒ

أنت<

~ت •فعžل|ت} ~تvتفŒ xعل}ي~ vتvتفŒ xعل}ي ت~تvفxعŒل}ي ت~تvفxعŒل}نŒ

أنتما

ت~تvفxعŒل ~تvتفxعŒل ~تvتفxعŒل
~ت •فعžل|~تمvا ~تvتفŒ xعلxن}
Œل xن
Œل
Œل

أنتم

~ت •فعžل|~تم~ wتvتفŒ xعل•ون~ xتvتفŒ xعل•وا ت~تvفxعŒل•وا ت~تvفxعŒل•نŒ
ت~vتفxعŒل|نvان
~تvتفŒ xعل|ن vت~تvفxعŒل|نv
ن

أنت}

~ت •فعžل|~تنŒ

~تvتفŒ xعل|نv

هو

~ت •فعžلx

~يvتفŒ xعل• ~يvتفxعŒلŒل ي~تvفxعŒلŒل

ي~تvفxعŒلxنŒ

هي

~ت •فعžلxتw

~تvتفŒ xعل• ~تvتفxعŒلŒل ت~تvفxعŒلŒل

ت~تvفxعŒلxنŒ

ها (مذ)

ي~تvفxعŒلŒل ي~تvفxعŒل ~يvتفxعŒل
~ت •فعžلx
Œل
xن Œل

ي~تvفxعŒلxن•

ها (مؤ)

ت~تvفxعŒل ~تvتفxعŒل
~ت •فعžلxتvا ~تvتفŒ xعلxن}
Œل
Œل

ت~تvفxعŒلxن•

هم

~ت •فعžل•وا ~يvتفŒ xعل•ون xيي~vت xفعŒل•وا ي~تvفxعŒل•وا ي~تvفxعŒل•نŒ

هن}

ي~vتفxعŒل|نvان
~يvتفŒ xعل|ن vي~تvفxعŒل|نv
ن

~ت •فعžل|نv

~يvتفŒ xعل|نv

64

 1-10-2-9تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (اس@ت<ف9 8عل;)
الضارع

الضارع

الضارع

الضارع

الرفوع

النصوب

الزوم

الؤكد

•أ wست| vفعvل
vل

•أسvwتف|عvلxنŒ

الضمي

الاضي

أنا

ا wس~تف| }عل|ت~

•أ wست| vفعvل• •أ wسvتف|عvلvل

نن

ا wس~تف| }عل|نvا

ن~سwتvف|عvل
ن~سvwتف|عvل• ن~سvwتف|عvلvل
vل

ن~سwتvف| vعلxنŒ

أنت)

ا wس~تف| }عل|تv

ت~سwتvف|عvل
ت~سvwتف|عvل• ت~سvwتف|عvلvل
vل

ت~سwتvف| vعلxنŒ

أنت<

ا wس~تف| }عل|ت} ت~سvwتف|عvل}ي vت~سvwتف|عvل}ي ت~سwتvف| vعل}ي ت~سwتvف| vعل}نŒ

أنتما

ت~سvwتف|عvل ت~سwتvف|عvل
ا wس~تف| }عل|ت~مvا ت~سvwتف|عvلxن}
vل
vل

ت~سwتvف| vعلxن•

أنتم

ت~سwتvف| vعل•و
ا wس~تف| }عل|ت~م wت~سvwتف|عvل•ون xت~سvwتف|عvل•وا
ا

ت~سwتvف| vعل•نŒ

ت~سvwتف|عvل|نvان
ت~سvwتف|عvل|ن vت~سwتvف| vعل|نv
ن

أنت}

ا wس~تف| }عل|ت~نŒ

ت~سvwتف|عvل|نv

هو

ا wس~تف|ع}لx

ي~سwتvف|عvل
ي~سvwتف|عvل• ي~سvwتف|عvلvل
vل

ي~سwتvف| vعلxنŒ

هي

ا wس~تف| }علxتw

ت~سwتvف|عvل
ت~سvwتف|عvل• ت~سvwتف|عvلvل
vل

ت~سwتvف| vعلxنŒ

ها(مذ)

ا wس~تف| }علx

ي~سvwتف|عvل ي~سwتvف|عvل
ي~سvwتف|عvلxن}
vل
vل

ي~سwتvف| vعلxن•

ها(مؤ)

ا wس~تف| }علxتvا

ت~سvwتف|عvلxن} ت~سvwتف|عvل ت~سwتvف|عvل ت~سwتvف| vعلxن•
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vل
هم

هن}

vل

ي~سwتvف| vعل•و
ا wس~تف| }عل•وا ي~سvwتف|عvل•ون xي~سvwتف|عvل•وا
ا
ا wس~تف| }عل|نv

ي~سvwتف|عvل|نv

ي~سwتvف| vعل•نŒ

ي~سvwتف|عvل|نvان
ي~سvwتف|عvل|ن vي~سwتvف| vعل|نv
ن
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 1-10-2-10تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (ا 8فع@ 9وع9ل;)
الضارع

الضارع

الضارع

الضارع

الرفوع

النصوب

الزوم

الؤكد

•أ |فعw vوعvل
vل

أ• |فعvوwعxvلنŒ

الضمي

الاضي

أنا

ا |فع~وع} |لت~

أ• |فعvوwعvل• •أ |فعw vوعvلvل

نن

ا |فع~وع}ل|نvا

~ن |فعw vوعvل
~ن |فعvوwعvل• ~ن |فعw vوعvلvل
vل

~ن |فعvوwعvلxنŒ

أنت)

ا |فع~وع} |لتv

~ت |فعw vوعvل
~ت |فعvوwعvل• ~ت |فعw vوعvلvل
vل

~ت |فعvوwعvلxنŒ

أنت<

ا |فع~وع} |لت} ~ت |فعvوwعvل}ي vت~ف|عvوwعvل}ي ت~ف|عvوwعvل}ي ~ت |فعvوwعvل}نŒ

أنتما

ت~ |فعvوwعvل ت~ |فعvوwعvل
لن}
ا |فع~وع}ل|~تمvا ~ت |فعvوwعx v
vل
vل

لن•
~ت |فعvوwعx v

أنتم

ت~تف|عvوwعvل
ا |فع~وع}ل|~تم wتت~ف|عvوwعvل•ون ت~تف|عvوwعvل•وا
•وا

تت~ف|عvوwعvل•ن

أنت}

ت~تف|عvو wvعل|ن تت~ف|عvوwع| vلنvا
ا |فع~وع}ل|~تن Œتت~ف|عvوwعvل|ن ت~تف|عvوwعvل|ن
ن
|ن

هو

ا |فع~وع}لx

ي~يف|عvوwعvل ي~يف|عvوwعvل
يي~ف|عvوwعvل
vل
vل

يي~ف|عvوwعvلxن

هي

ت~تف|عvوwعvل ت~تف|عvوwعvل
ا |فع~وع}xلت wتت~ف|عvوwعvل
vل
vل

تت~ف|عvوwعvلxن

يي~ف|عvوwعvل ي~يف|عvوwعvلvل ي~يف|عvوwعvل ي~يف|عvو wvعلxن
xن
vلvل
vل
vل xن

ها(مذ)

ا |فع~وع}لx

ها(مؤ)

ا |فع~وع}لxتvا تت~ف|عvوwعvلxن ت~تف|عvوwعvل ت~تف|عvوwعvل ت~تف|عvو wvعلxن
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vل

vلvل

xن

هم

ي~يف|عvوwعvل
ا |فع~وع}ل•وا يي~ف|عvوwعvل•ون ي~يف|عvوwعvل•وا
•وا

هن}

ي~يف|عvو wvعل|ن يي~ف|عvوwع| vلنvا
ا |فع~وع}ل|ن vيي~ف|عvوwعvل|ن ي~يف|عvوwعvل|ن
ن
|ن
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يي~ف|عvوwعvل•ن

 1-10-2-11تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (ا 8فع9و>ل;)
الضارع

الضارع

الضارع

الضارع

الرفوع

النصوب

الزوم

الؤكد

أ• |ف vعوŒل
Œل

•أف|عŒ vولxنŒ

الضمي

الاضي

أنا

اف|ع~وžل|ت~

أ• |ف vعوŒل• •أف|عvوŒلŒل

نن

اف|ع~وžل|نvا

ن~نف|عvوŒل نن~ف|عvوŒل
ن~نف|عvوŒلxن
نن~ف|عvوŒل
Œل
Œل

أنت)

ت~تف|عvوŒل تت~ف|عvوŒل
ت~تف|عvوŒلxن
اف|ع~وžل|ت vتت~ف|عvوŒل
Œل
Œل

أنت<

تت~ف|عvوŒل
ت~تف|عvوŒل}ن
اف|ع~وžل|ت} تت~ف|عvوŒل}ي ت~تف|عvوŒل}ي
}ي

أنتما

vولxن
ت~تف|عvوŒل تت~ف|عvوŒل ت~تف|ع Œ
اف|ع~وžل|ت~مvا تت~ف|عvوŒلxن
xن
Œل
Œل

أنتم

تت~ف|عvوŒل•و
ت~تف|عvوŒل•ن
اف|ع~وžل|ت~م wتت~ف|عvوŒل•ون ت~تف|عvوŒل•وا
ا

أنت}

تت~ف|عvوŒل|ن ت~تف|عvو|Œلنvا
اف|ع~وžل|ت~ن Œتت~ف|عvوŒل|ن ت~تف|عvوŒل|ن
ن
|ن

هو

اف|ع~وžلx

ي~يف|عvوŒل يي~ف|عvوŒل
ي~يف|عvوŒلxن
يي~ف|عvوŒل
Œل
Œل

هي

ت~تف|عvوŒل تت~ف|عvوŒل
ت~تف|عvوŒلxن
اف|ع~وžلxت wتت~ف|عvوŒل
Œل
Œل

ها (مذ)

vولxن
ي~يف|عvوŒل يي~ف|عvوŒل ي~يف|ع Œ
اف|ع~وžل xيي~ف|عvوŒلxن
xن
Œل
Œل
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ها (مؤ)

vولxن
ت~تف|عvوŒل تت~ف|عvوŒل ت~تف|ع Œ
اف|ع~وžلxتvا تت~ف|عvوŒلxن
xن
Œل
Œل

هم

يي~ف|عvوŒل•و
ي~يف|عvوŒل•ن
اف|ع~وžل•وا يي~ف|عvوŒل•ون ي~يف|عvوŒل•وا
ا

هن}

يي~ف|عvوŒل|ن ي~يف|عvو|Œلنvا
اف|ع~وžل|ن vيي~ف|عvوŒل|ن ي~يف|عvوŒل|ن
ن
|ن
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 1-10-2-12تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن (ا 8فع9ال?)
الضمي

الاضي

الضارع

الضارع

الضارع

الضارع

الرفوع

النصوب

الزوم

الؤكد

أنا

اف| ~ع لو}ل|ت~

أ• |فعvال qأ• |فعvالل

•أ |فعvالل

أ• |ف vعال{نŒ

نن

اف| ~ع لو}ل|نvا

~ن |فعvال~ qن |فعvالل

ن~ف|عvالل

~ن |فعvال{نŒ

أنت)

اف| ~ع لو}ل|تv

~ت |فعvال~ qت |فعvالل

ت~ف|عvالل

~ت |فعvال{نŒ

أنت<

اف| ~ع لو}ل|ت} ~ت |فعvال•ي~ vت |فعvال•ي ت~ف|عvال•ي

~ت |فعvال•نŒ

ت~ف|عvال{ ~ت |فعvا {لن•

أنتما

اف| ~ع لو}ل|ت~مvا ~ت |فعvا {لن} ~ت |فعvال{

أنتم

اف| ~ع لو}ل|ت~م~ wت |فعvالqون~ xت |فعvالqوا ت~ف|عvالqوا

أنت}

اف| ~ع لو}ل|ت~ن~ Œت |فعvلا}ل|ن~ vت |فعvلا}ل|ن vت~ف|عvلا}ل|ن~ vت |فعvلا}ل|نvان•

~ت |فعvالqنŒ

هو

اف|ع~ول{

~ي |فعvال~ qي |فعvالل

ي~ف|عvالل

~ي |فعvال{نŒ

هي

اف| ~عول{تw

~ت |فعvال~ qت |فعvالل

ت~ف|عvالل

~ت |فعvال{نŒ

ها (مذ)

اف|ع~ول{

~ي |فعvا {لن} ~ي |فعvال{

ي~ف|عvال{ ~ي |فعvا {لن•

ها (مؤ)

اف| ~عول{تvا

~ت |فعvا {لن} ~ت |فعvال{

ت~ف|عvال{ ~ت |فعvا {لن•

هم

اف|ع~ولqوا ~ي |فعvالqون~ xي |فعvالqوا ي~ف|عvالqوا

هن}

اف| ~ع لو}ل|ن~ vي |فعvلا}ل|ن~ vي |فعvلا}ل|ن vي~ف|عvلا}ل|ن~ vي |فعvلا}ل|نvان•
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~ي |فعvالqنŒ

 1-10-3الفعال الرباعية المجردة
تصريف الفعل الرباعي المجرد ( <ف @عل<ل;  -ي7ف< @عل=ل)6
الضارع

الضارع

الضارع

الضارع

الرفوع

النصوب

الزوم

الؤكد

•أxف wعلxلxل

•أxف wعلxلxل

•أxفعwلxلxلxن

ن~ xفعwلxلxل

ن~فxعwلxلxلxن

ت~ xفعwلxلxل

ت~فxعwلxلxلxن

الضمي

الاضي

أنا

•فعwل}ل|ت~

أ•xف wعلxل•

نن

•فعwل} |لنvا

~ن xفعwلxل•

~ن xفعwلxلxل

أنت)

•فعwل}ل|تv

~ت xفعwلxل•

~ت xفعwلxلxل

أنت<

•فعwل}ل|ت}

~ت xفعwلxل}يv

أنتما

•فعwل} |لت~مvا ت~ xفعwلxلxلxن ~ت xف wعلxلxل ت~ xفعwلxلxل ~ت xف wعلxلxلxن

ت~فxعwلxل}ي

~ت xفعwلxل}ي

ت~ xفعwلxل}ن

أنتم

•فعwل} |لت~مw

~ت xفعwلxلxل•ون

ت~فxعwلxلxل•وا

~ت xفعwلxلxل•وا

ت~فxعwلxلxل•ن

أنت}

•فعwل} |لت~نŒ

~ت xفعwلxلxل|ن

ت~فxعwلxلxل|ن

~ت xفعwلxلxل|ن

ت~فxعwلxلxل|نvان

هو

•فعwل}لx

~ي xفعwلxل•

~ي xفعwلxلxل

ي~ xفعwلxلxل

ي~فxعwلxلxلxن

هي

•فعwل}لxتw

~ت xفعwلxل•

~ت xفعwلxلxل

ت~ xفعwلxلxل

ت~فxعwلxلxلxن

ها(مذ)

ف•عwل}ل

ي~ xفعwلxلxلxن ~ي xف wعلxلxل ي~ xفعwلxلxل ~ي xف wعلxلxلxن

ها(مؤ)

•فعwل}xلتvا

ت~ xفعwلxلxلxن ~ت xف wعلxلxل ت~ xفعwلxلxل ~ت xف wعلxلxلxن

هم

•فعwل}ل•وا

~ي xفعwلxلxل•ون

ي~فxعwلxلxل•وا

~ي xفعwلxلxل•وا

ي~فxعwلxلxل•ن

هن}

•فعwل}ل|نv

~ي xفعwلxلxل|ن

ي~فxعwلxلxل|ن

~ي xفعwلxلxل|ن

ي~فxعwلxلxل|نvان
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 1-10-4الفعال الرباعية المزيدة
 1-10-4-1تصريف الفعل الرباعي المزيد على وزن (ت<ف< @عل<ل;)
الضمي

الاضي

الضارع

الضارع

الضارع

الضارع

الرفوع

النصوب

الزوم

الؤكد

أنا

~ت •فعwل} |لت~

•أvتفxعwلxل•

•أتvفxعwلxلxل

•أvتفxعwلxلxل

•أتvفw xعلxلxنŒ

نن

~ت •فعwل}ل|نvا

~نvتفxعwلxل•

~نvتفxعwلxلxل

ن~vتفw xعلxلxل

ن~تvفw xعلxلxنŒ

أنت)

~ت •فعwل} |لتv

~تvتفxعwلxل•

~تvتفxعwلxلxل

ت~vتفw xعلxلxل

ت~تvفw xعلxلxنŒ

أنت<

~ت •فعwل} |لت}

~تvتفxعwلxل}يv

أنتما

~ت •فعwل}ل|ت~مvا

لن} ت~vتفxعwلxل
~تvتفxعwلx x

ت~تvفw xعلxل}ي

~تvتفxعwلxل}ي
ت~تvفxعwلxل

ت~تvفw xعلxل}نŒ
ت~تvفw xعلxلxن•

أنتم

~ت •فعwل}ل|ت~مw

~تvتفxعwلxل•ونx

ت~تvفw xعلxل•وا

~تvتفxعwلxل•وا

ت~تvفw xعلxل•نŒ

أنت}

~ت •فعwل}ل|ت~نŒ

~تvتفxعwلxل|نv

ت~تvفw xعلxل|نv

~تvتفxعwلxل|نv

ت~تvفw xعلxل|نvان•

هو

~ت •فعwل}لx

~يvتفxعwلxل•

~يvتفxعwلxلxل

ي~vتفw xعلxلxل

ي~تvفw xعلxلxنŒ

هي

~ت •فعwل}xلتw

~تvتفxعwلxل•

~تvتفxعwلxلxل

ت~vتفw xعلxلxل

ت~تvفw xعلxلxنŒ

ها(مذ)

~ت •فعwل}لx

لن} ي~vتفxعwلxل
~يvتفxعwلx x

ي~تvفxعwلxل

ي~تvفw xعلxلxن•

ها(مؤ)

~ت •فعwل}لxتvا

لن} ت~vتفxعwلxل
~تvتفxعwلx x

ت~تvفxعwلxل

ت~تvفw xعلxلxن•

هم

~ت •فعwل}ل•وا

~يvتفxعwلxل•ونx

ي~تvفw xعلxل•وا

~يvتفxعwلxل•وا

ي~تvفw xعلxل•نŒ

هن}

~ت •فعwل}ل|نv

~يvتفxعwلxل|نv

ي~تvفw xعلxل|نv

~يvتفxعwلxل|نv

ي~تvفw xعلxل|نvان•
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 1-10-4-2تصريف الفعل الرباعي المزيد على وزن (ا 8فع9ن8ل<ل;)
الضارع

الضارع

الضارع

الضارع

الرفوع

النصوب

الزوم

الؤكد

•أ |ف vعنwلxلxل

•أ |ف vعنwلxلxل

أ• |ف vعنwلxلxنŒ

ن~ |فعwvنلxلxل

~ن |فعvنwلxلxنŒ

ت~ |فعwvنلxلxل

~ت |فعvنwلxلxنŒ

الضمي

الاضي

أنا

ا |ف ~عنwل} |لت~

•أف|عvنwلxل•

نن

ا |ف ~عنwل} |لنvا

ن~ف|عwvنلxل•

ن~ |فعwvنلxلxل

أنت)

ا |ف ~عنwل} |لتv

ت~ف|عwvنلxل•

ت~ |فعwvنلxلxل

أنت<

ا |ف ~عنwل} |لت}

ت~ف|عwvنلxل}يv

أنتما

ا |ف ~عنwل} |ل~تمvا

ت~ف|عwvنلxلxن} ت~ف|عvنwلxل

~ت |فعvنwلxل}ي

~ت |فعvنwلxل}ي
ت~ف|عvنwلxل

~ت |فعvنwلxل}نŒ
لن•
~ت |فعvنwلx x

أنتم

ا |ف ~عنwل} |ل~تمw

ت~ف|عwvنلxل•ونx

~ت |فعvنwلxل•وا

~ت |فعvنwلxل•وا

~ت |فعvنwلxل•نŒ

أنت}

ا |ف ~عنwل} |ل~تنŒ

ت~ف|عwvنلxل|نv

~ت |فعvنwلxل|نv

~ت |فعvنwلxل|نv

~ت |فعvنwلxل|نvان•

هو

ا |ف ~عنwل}لx

ي~ي |فعvنwلxل

ي~يف| vعنwلxلxل

ي~يف| vعنwلxلxل

ي~يف| vعنwلxلxن

هي

ا |ف ~عنwل}xلتw

ت~ت |فعvنwلxل

ت~تف| vعنwلxلxل

ت~تف| vعنwلxلxل

ت~تف| vعنwلxلxن

ا |ف ~عنwل}لx

ي~ي |فعvنwلxلxن ي~يف| vعنwلxل
xل

ي~يف| vعنwلxل
xل

ي~يف| vعنwلxلxن

ا |ف ~عنwل}xلتvا

ت~ت |فعvنwلxلxن ت~تف| vعنwلxل
xل

ت~تف| vعنwلxل
xل

ت~تف| vعنwلxلxن

هم

ا |ف ~عنwل}ل•وا

ي~ي |فعvنwلxل•ون ي~يف| vعنwلxل•وا ي~يف| vعنwلxل•وا

ي~يف| vعنwلxل•ن

هن}

ا |ف ~عنwل}ل|نv

ها(مذ)

ها(مؤ)

ي~ي |فعvنwلxل|ن

ي~يف| vعنwلxل|ن ي~يف| vعنwلxل|ن ي~يف| vعنwل| xلنvان

74

 1-10-4-3تصريف الفعل الرباعي المزيد على وزن (ا 8ف 9عل<ل?)
الضمي

الاضي

الضارع

الضارع

الضارع

الضارع

الرفوع

النصوب

الزوم

الؤكد

أنا

ا |ف ~عل|ل}ل|ت~

أ• |ف vعلxلq

xل
•أف|عvلxل

xل
أ• |ف vعلxل

أ• |ف vعل{xلنŒ

نن

ا |ف ~عل|ل} |لنvا

ن~نف|عvلxل

ن~نف|عvلxل

ن~ن |فعvلxل

ن~نف|عvلxل{ن

أنت)

ا |ف ~عل|ل}ل|تv

ت~تف|عvلxل

ت~تف|عvلxل

ت~ت |فعvلxل

ت~تف|عvلxل{ن

أنت<

ا |ف ~عل|ل}ل|ت}

ت~تف|عvلxل•ي

ت~تف|عvلxل•ي ت~ت |فعvلxل•ي

ت~تف|عvلxل•ن

أنتما

ا |ف ~عل|ل} |لت~مvا

ت~تف|عvلxل{ن

ت~تف|عvلxل

ت~ت |فعvلxل

ت~تف|عvلxل{ن

أنتم

ا |ف ~عل|ل} |لت~مw

ت~تف|عvلxلqون

ت~تف|عvلxلqوا ت~ت |فعvلxلqوا

ت~تف|عvلxلqن

أنت}

ا |ف ~عل|ل} |لت~نŒ

تت| vف vعل|ل}ل|ن

تت| vف vعل|ل}ل|ن تتvف| vعل|ل}ل|ن تت| vف vعل|ل} |لنvان

هو

ا |ف ~عل}ل{

ي~يف|عvلxل

ي~يف|عvلxل

ي~ي |فعvلxل

ي~يف|عvلxل{ن

هي

ا |ف ~عل}ل{تw

ت~تف|عvلxل

ت~تف|عvلxل

ت~ت |فعvلxل

ت~تف|عvلxل{ن

ها(مذ)

ا |ف ~عل}ل{

ي~يف|عvلxل{ن

ي~يف|عvلxل

ي~ي |فعvلxل

ي~يف|عvلxل{ن

ها(مؤ)

اف|ع|ع~}ل{لتvا

ت~تف|عvلxل{ن

ت~تف|عvلxل

ت~ت |فعvلxل

ت~تف|عvلxل{ن

هم

ا |ف ~عل}لqوا

~ي |فعvلxلÂqونx

~ي |فعvلxلÂqوا

ي~ف|عvلxلÂqوا

~ي |فعvلÂqxلنŒ

هن}

ا |ف ~عل|ل} |لنv

يي| vف vعل|ل}ل|ن

يي| vف vعل|ل}ل|ن ييvف| vعل|ل}ل|ن يي| vف vعل|ل} |لنvان
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 1-11حكم الفعال عند إسنادها إلى الضمائر
 1-11-1الفعل السالم
حكم الفعل السال أنه ل يي~حذف منه شيء عند اتصال الضمائر به ،ول عند اشتقاق غي
الاضي ،لكن يب أن تvلحق به تاء التأنيث إذا كان الفاعل مؤنثا ،ويب تسكي آخره إذا اتصل به
ضمي رفع متحرك ،أما إذا اتصل به ضمي رفع ساكن:
فإن كان ألفا ،ف•تح آخر~ الفعل إن ل يكن مفتوحا؛ نو :ي)ض< 9رب)ان< ،واض9ر<ب)ا .وإن كان مفتوحا
بقي ذلك الفتح؛ نو :ض) )رب)ا.
ضم Œآخر الفعل؛ نو :ض) )رب8وا ،وي)ض< 9رب8ون' ،واض< 9رب8وا.
وإن كان الضمي وا او ~ ،
وإن كان الضمي ياء ،ك•سر آخر الفعل؛ نو :ت)ض< 9ر<بي) ،واض< 9رب<ي.
وثة حالتان يدث فيهما إدغام لم الفعل بضمي الرفع:
الالة الول :إذا اتصل الفعل بتاء الفاعل التحركة ،وكانت لم الفعل هي حرف التاء ،عندئذ
تدغم هذه التاء بتاء الفاعل؛ نوv ( :سكxت + wت~ = )س 'كت) ،)ƒس 'كت) ،cس 'كت{) ،س 'كتƒم)ا،
)س 'كتƒم) ،س 'كتƒن .و }مث|ل الفعل ( vسكxت )vالفعال :ب)ه)ت) ،ص)م)ت)' ،ك)بت)' ،كف'ت)) ،م )رت) ،م)ق'ت)،
ن)ب)ت)) ،نح)ت) ،ن)ع)ت...
الالة الثانية :إذا أ•سند الفعل إل ضمي جاعة التكلمي أو إل نون النسوة ،وكانت لم الفعل
هي حرف النون ،عندئذ تدغم هذه النون بأختها من (نا) الفاعلي أو نون النسوة؛ نو:
( vس xكن + wنvا = )س 'كنcا) ،و( vس xكن + wن) = xس 'كن .)cو }مث|ل الفعل ( vس xكن )vالفعال) :ج8بن)) ،ح <زن'،
)حض)ن) ،د)ه)ن)) ،رك'ن)) ،سج)ن)) ،شح)ن) ،ض)م<ن)' ،طح)ن) ،ط'ع)ن)) ،عج)ن)' ،فت)ن)' ،قط'ن) ،ل'ع)ن...
 1-11-2الفعل المهموز
حكمه كحكم السال ما عدا المر من الفعال :أ' )خذ' ،وأ'ك'ل' ،أو'م)ر) ،و )سأ'ل'.
فالفعلن( :أ )خذ') ،و(أك'ل') ،تت~حذف هزتما وجوبا ف صيغة المر ،فنقول ف المر من (أ )خذ'):
8خذ@8 ،خذ<ي8 ،خذ'ا8 ،خذ:وا8 ،خذ@ن' .وف المر من (أك'ل'): :كل@: ،كل<ي: ،كل': ،كل:وا: ،كل@ن).
والفعلن (سأل') و(أم)ر)) ،ت~حذف هزتما ف صيغة المر ,إذا كانا ف أول الكلم ،فنقول ف
المر من (سأل')) :سل@) ،سل<ي) ،سل') ،سل:وا) ،سل@ن) ،وف المر من (أم)ر)) :م8ر ،9م8ر<ي8 ،مر)ا8 ،مر8وا8 ،م 9رن'.
فإن ل يكونا ف أول الكلم جاز حذف المزة وثبوتا؛ فنقول :اس9أل@ ،ا 9سأل<ي ،اس9أل' ،اس9أل:وا،
اس9أل@ن .وكذلك :اؤ9م8ر ،9اؤ9م8ر<ي ،اؤ9م8ر)ا ،اؤ9م8ر8وا ،اؤ9م8ر9ن'.
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 1-11-3الفعل المضعف
الضعف نوعان :رباعي وثلثي.
فأما الرباعي ،فهو الذي تكون فاؤه ولمه الول من جنس ،وعينه ولمه الثانية من جنس Bآخر؛
نو :ز)ل@ز)ل' ،د)م) 9دم) ،ع)س9ع)س) .ولعدم تاور الرفي التجانسي فيه ،كان مثل السال ف جيع أحكامه.
وأما الثلثي ،فهو ما كانت عينه ولمه من جنس واحد .وفيما يلي أحكامه:
 1-11-3-1الماضي
يلزم الضعف~ الاضي – ثلثيا مردا ومزيدا – الدغام vما ل يتصل بضمي رفع متحرك؛ نو:
ر)د ،cر)دcت ،9ر)دcا ،ر)دcتا ،ر)دƒوا ،ونو :أق'ر ،cأق'رcت ،9أق'رcا ،أق'رcتا ،أق'رƒوا .وشذ{ نو قولم :ض)<نن8وا،
ل'ح<ح)ت' ،9أل<ل...
فإن اتصل به ضمي رفع متحرك ،وجب الظهار؛ أي :فك -الدغام؛ نو :ر) )د 9دت) ،8ر )دد9نا،
ر) )د 9دت)) ،ر )دد9ت< ،ر) )د 9دت8ما ،ر)د) 9دت8م ،ر)د) 9دت8ن) ،cر )د 9دن' ،ونو :أق@ )رر9ت ،8أق@ )رر9نا ،أ @ق )رر9ت) ،أق@ )رر9ت<،
أق@ )ر 9رت8ما ،أ @ق )ر 9رت8م ،أق@ )ر 9رت8ن ،cأق@ )رر9ن.
 1-11-3-2المضارع
حال الضعف الضارع كالاضي ،فهو يلزم الدغامم ما ل يتصل بضمي رفع متحرك؛ نو:
أر8د) ،ƒن 8رد) ،ƒي 8رد) ،ƒت 8رد) ،ƒت 8رد{ين)) ،ت 8ردcان<) ،ي 8ردcان< ،ت) 8ردƒون') ،ي 8ردƒون' ،ونو: :أق<ر ،ƒن8ق<ر ،ƒي8ق<ر ،ƒت8ق<ر ،ƒت8ق<ر{ين)،
ت8ق<رcان< ،ي8ق<رcان< ،ي< 8قرƒون' ،ت8ق<رƒون.
فإذا اتصل به ضمي رفع متحرك ،وجب الظهار؛ أي :فك -الدغام؛ نو :ت)ر9د9 8دن') ،ي 9رد9 8دن'،
ونو :ت8ق@ <رر9ن' ،ي8ق@ر<ر9ن'.
وإذا كان الضارع مزوما ،ول يتصل بواو الماعة أو ألف الثني أو ياء الخاطبة ،جاز فيه
الدغام والظهار؛ نو :ل أ 8رد cول أر9د8د ،9ل )ن 8رد cول )نر9د8د ،9ل )ي 8رد cول )ير9د8د ،9ل )ت 8رد cول )تر9د8د ،9ونو:
ل :أق<ر cول :أق@ <رر ،9ل ن8ق<ر cول ن8ق@ <رر ،9ل ي8ق<ر cول ي8ق@ر<ر ،9ل ت8ق<ر cول ت8ق@ <رر.9
 1-11-3-3المر
يلزم الدغام إذا اتصل بضمي ساكن؛ نو :ر8د{ي8 ،ردcا ،ر8دƒوا ،ونو' :أق<ر{ي' ،أق<رcا' ،أق<رƒوا.
ويب الظهار إذا اتصل بضمي رفع متحرك؛ نو :ار9د8د9ن'' ،أق@ <رر9ن'.
ويوز الوجهان إذا أ•سند إل ضمي مستتر؛ نو :ار9د8د 9و 8رد' ،cأق@ <رر 9أو'ق<ر.c
تنبيه :حكم ما •كرžرت لمه ،من الثلثي الزيد أو الرباعي ،هو حكم الضعف نفسه ف الاضي
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والضارع والمر؛ نو :اح9م)ر ،cاس9واد ،cاق@ش)ع)ر.c
 1-11-4الفعل المثال

 1-11-4-1الماضي
ما ضي الثال – سواء أكان واويا أم يائيا – كما ضي ال سال .تقول :و)ع) 9د ت ،8و) )عد 9ن)ا،
و)ع)د9ت ،...وتقول :ي)س)ر9ت ،8ي)س)ر9ن)ا ،ي)س)ر9ت)...
إذا كان الثال على صيغة (افتعل) ،ت~بدل فاؤه تاء« وت~دغxم ف تاء (افتعل)؛ نو :اتcص)ل' ،اتcس)ر).
 1-11-4-2المضارع
أما اليائي ،فحكمه حكم السال؛ نو :ي)س)ر) )يي9س<ر.8
وأما الواوي ،فحكمه كما يلي:
أ -إذا كان مكسور العي ف الضارع ،تذف واوه ,نو :و)ع)د) ،ي)ع<د.8
ب -إذا كان يت صرف من باب (ع)ل< م) ي)ع9ل' م ،)8ل تذف واوه؛ نو :و)ج<ل' ،ي)و9ج)ل ،:عدا ثل ثة
أفعال هي( :وذر) ,و(و سع) ،و(و طأ) ،تذف واو ها؛ فنقول :و) <ذر)) ،ي 'ذر ،8ونقول :و) س<ع)،
ي)س)ع ،8ونقول :و)ط<ئ') ،ي 'طأ.:
ج -إذا كان يتصرف من باب (م)ن) ع) ي)م9ن) ع ،)8تذف واوه ,نو :و)ض)ع) ،ي)ض) ع ،8و) )جأ' )يج)أ ،:و)د)ع
ي)د)ع ،8و) )زع) )ي )زع ،8و)ض)أ' )يض)أ ،:و)ط'أ' )ي 'طأ ،:و)ق'ع) ي)ق'ع ،8و)ل'غ' )يل'غ ،:و)ه)ب) )يه)ب ،8عدا خسة أفعال
هي( :و) ب)أ) ،و(و)ب) ه)) ،و(و)ج) ع)) ،و(و) س)ع)) ،و(و)ه)ل') ،فل تذف من ها الواو؛ فنقول :ي)و9ب)أ•،
ي)و9ب)ه~ ،ي)و9ج)ع~ ،ي)و9س)ع~ ،ي) 9وه)ل.
د -إذا كان الفعل مزي اد  ،ل ت~حذف واوه؛ نو :أو9ج)ب) ي8وج<ب ،8و)ضcأ ي8و)ض{ئ ،:و)اص)ل' ي8و)اص<ل.:
ه ـ إذا كان الثال على صيغة (افت عل) ،ت~بدل فاؤه تا «ء وت~د غxم ف تاء (افت عل)؛ نو) :يتcص<ل،:
)يتcس<ر.
 1-11-4-3المر
ي~حمل• المر~ على الضارع .فنقول< :عد< ،9عد<ي< ،عد)ا< ،عد8وا< ،ع 9د ن ' ،ونقول :ض)ع  ،9ض )ع <ي،
ض)ع )ا ،ض)ع8وا ،ض)ع 9ن .ونقول :و)ج<ل' ،ي)و9ج)ل ،:ا<ي9ج)ل| (أ صلها :ا} wو vجل|) .ونقول :و) <ذر)) ،ي 'ذر' ،8ذر.9
ونقول :و)س<ع) ،ي)س)ع) ،8سع .9ونقول :و)ط<ئ') ،ي 'طأ' ،:طأ@.
إذا كان الثال على صيغة (افتعل) ،ت~بدل فاؤه تاء« وت~دغxم ف التاء؛ نو :اتcص<ل@•• ،اتcس<ر.9
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 1-11-5الفعل الجوف
الفعل الجوف على أربعة أنواع:
ما عينه واو باقية على أصلها؛ نو :ح)و<ل' ،ح)او)ل') ،تح)او)ر) ،ا 9زد)و)ج) ،ا 9ست)ر9و)ح).
وما أصل عينه الواو وقد انقلبت ألفا؛ نو :ق'ام) ،أق'ام) ،ان9ق'اد) ،ا 9ست)ق'ام).
وما عينه ياء باقية على أصلها؛ نو' :غ<يد)) ،باي)ع)) ،تب)اي)ع).
وما أصل عينه الياء وقد انقلبت ألفا؛ نو :ب)اع) ،أذ'اع) ،ام9ت)از) ،اس)9تخ)ار).
 1-11-5-1الماضي
 قبل اتصال الضمائر بهيب تصحيح عينه – أي بقاؤها على أصلها ،ف الواضع التية:
 إذا كا نت عي نه وا او  ،ويت صرŒف من باب (ع)ل< م) ي)ع9ل' م)8؛ نو :ح)و<ل') ،رو< ح) ,ع)و<ر) ،عدا ()13فعل ~ت vعل qهي[ :ب)ا ه) ،خ)ا ف) ،د)اء ،iد)اد) ،د)ا م) ،ش)ا ك) ،ص)ات) ،ط'ا ع) ،ك'اد) ،م)ال' ،ن)ا م) ،ن)ا ه)،
ه)اع].
 إذا كانت عينه ياء ويت صرŒف من باب (ع)ل< م) ي)ع9ل' م)8؛ نو :غ'<يد) ،ص)<يد)) ،ح<يد) ،عدا ( )14فعلت~ vعل qهي[ :ب)ات) ،ح)ار) ،خ)ال' ،ز)ام) ،ش)اء ،iط'اط' ،ع)اف) ،ع)ام) ،غ'ار) ،ن)ال' ،ن)اه) ،ه)اء ،iه)اب)،
ه)اع].
 إذا كان على وزن (ف'اع)ل') ،سواء أكان واويا؛ نو :ح)او)ل' ،أم كان يائيا؛ نو :ب)اي)ع) ،ض)اي)ق). إذا كان على وزن (ف'عcل') ،سواء أكان واويا؛ نو :س)وcل' ،ه)و cن' ،أم كان يائيا؛ نو) :ب يcن،ز)يcن.
 إذا كان على وزن (اف@ع)ل ،)rسواء أكان واويا؛ نو :اح) 9ول ،rاس9و)د ،cأم كان يائيا؛ نو :اب9ي)ض.c إذا كان على وزن (ت)ف'عcل') ،سواء أكان واويا؛ نو :ت)س)وcر) ،أم كان يائيا؛ نو) :ت 'طيcب)) ،ت )ريcث'. إذا كان على وزن (ت)ف'اع)ل') ،سواء أكان واويا؛ نو :ت)ه)او) ن ،xأم كان يائيا؛ نو :ت)ب)اي) ع)،ت)ض)اي)ق.
 إذا كان على وزن (اف@ع)ال ،)rسواء أكان واويا؛ نو :اح9و)ال ،rأم كان يائيا؛ نو :اب9ي)اض.c إذا كان على وزن (اف@ت)ع)ل') ،واوي -العي ،دال Àعلى الفاعلة؛ نو :ا 9جت)و)ر) ،ا 9زد)و)ج).ويب العلل فيما عدا ذلك ،وهو:
 إذا كانت عينه وا او  ،ويتصرŒف من باب (ن)ص)ر) )ين9ص8ر)8؛ نو :ق'ال' ،ص)ام). إذا كانت عينه ياء« ،ويتصرŒف من باب ( )جل'س) )يج9ل<س)8؛ نو :ب)اع) ،ص)اد).79

 إذا كان على وزن (اف@ت)ع)ل') ،واوي -العي ،غي دال -على الفاعلة؛ نو :ا 9ست)اك) ،ا 9ست)اء.i إذا كان على وزن (اف@ت)ع)ل') ،يائي -العي؛ نو :اب9ت)اع) ،ا @كت)ال'. إذا كان على وزن ('أف@ع)ل') ،سواء أكان واويا؛ نو :أق'ام) ،أم كان يائيا؛ نو :أه)اب) ،أب)ان'. إذا كان على وزن (ان9ف'ع)ل') ،سواء أكان واويا؛ نو :ان9ق'اد) ،أم كان يائيا؛ نو :ان9س)اب). إذا كان على وزن (ا 9ست)ف@ )عل') ،سواء أكان واويا؛ نو :ا 9ست)ق'ام ،vأم كان يائيا؛ نو :ا 9ست)ق'اء.iتنبيه :وردت كلما ت§ على وزن ('أف@ع)ل') ما عينه حر ف~ علة Bمن غي إعلل؛ نو :أغ@)ي م) ،أع9و)ل'.
حو)ذ' ،واس9ت)ر9و)ح)،
ووردت كلمات§ على وزن (اس9ت)ف@ )عل') ما عينه حرف~ علة Bمن غي إعلل؛ نو :اس)9ت 9
واس)9تن9و)ق) ،واس)9ت 9تي)س) ،واس9ت)غ9ي)ل.
 عند اتصال الضمائر بهال صيغ ال ت يب في ها الت صحيح ،حكم ها كح كم ال سال ،ل ي~حذف من ها ش يء ،سواء أكان
الضمي ساكنا أم كان متحركا؛ نو:
(ف'ع<ل')) :ح <ول@ت)) ،ح <ول') ،ح <ول:وا ،غ'<يد9ت)' ،غ<يد)ا ،غ'<يد8وا.
(ف'اع)ل') :ح)او)ل@ت) ،ح)او)ل' ،ح)او)ل:وا ،ب)اي)ع9ت) ،ب)اي)ع)ا ،ب)اي)ع8وا.
(ف'عcل)) :س cول@ت)) ،س cول') ،س cول:وا) ،بcين9ت)) ،بcين)ا) ،بcين8وا.
(اف@ع)ل :)rاس9و) )د 9دت) ،اس9و)دcا ،اس9و)دƒوا ،اب)9يض)ض9ت) ،اب9ي)ضcا ،اب)9يضƒوا.
(ت)ف'عcل') :ت)س)وcر9ت) ،ت)س)وcر)ا ،ت)س)وcر8وا) ،ت 'طcيب9ت)) ،ت 'طcيب)ا) ،ت 'طcيب8وا.
(ت)ف'اع)ل') :ت)ه)او)ن9ت)) ،ته)او)ن)ا) ،ته)او)ن8وا) ،تب)اي)ع9ت)) ،تب)اي)ع)ا) ،تب)اي)ع8وا.
(اف@ع)ال :)rاح9و)ال'ل@ت) ،اح9و)ل ،rاح9و)ال•وا ،اب9ي)اض)ض9ت) ،اب9ي)اضcا ،اب9ي)اضƒوا.
(اف@ت)ع)ل') :از9د)و)ج9ت) ،ا 9زد)و)ج)ا ،ا 9زد)و)ج8وا.
أما الصيغ الت يب فيها العلل:
فإن أ•سندت إل ضمي ساكن (ألف التثنية ،أو واو الماعة) ،أو اتصلت با تاء التأنيث ،بقيت
على حالا؛ نو :ق'ال' ،ق'ال:وا ،ق'ال' ت ،9وب)ا ع)ا ،ب)اع8وا ،ب)ا )ع ت ،9وا س9ت)اك'ا ،اس9ت)اك:وا ،اس9ت)اك'ت ،9واب9ت)ا ع)ا،
اب9ت)اع8وا ،اب9ت)ا ع)ت ،وأج)ا ب)ا ،أج)اب8وا ،أج)اب) ت ،9وان9ق'اد)ا ،ان9ق'اد8وا ،ان9ق'اد) ت ،9وا س9ت)ق'ام)ا ،ا س)9تق'ام8وا،
ا 9ست)ق'ام)ت.
وإن أ•سندت إل ضمي متحرك (تاء الفاعل ،نا الفاعلي ،نون النسوة) ،وv vجب vحذف العي؛ نو:
ق:ل@ت ،8ب<ع9ت ،8ا 9س)تك@ت ،8اب9ت)ع9ت ،8أ )جب9ت ،8ان9ق'د9ت ،8ا 9ست)ق'م9ت.8
 1-11-5-2المضارع
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ال صيغ ال ت يب في ها الت صحيح ،حكم ها كح كم ال سال ،ول يتغ ي ف الضارع ش يء؛ نو:
)يح9و)ل ،:ي)غ)9يد8 ،8يح)او<ل8 ،:يب)اي< ع ،8ي8س)و{ل8 ،:ي)ب{ي ن ،8ي)س9و)د) ،ƒي 9ب)ي ض) ،ƒيت)س)وcر) ،8ي)ت 'طي cب) ،8يت)ه)او) ن) ،:يت))باي) ع،8
)يح9و)ل•) ،ي 9بي)اض ،ƒي)ز9د)و<ج.
أما الصيغ الت يب فيها العلل ،فإنه  -أي الضارع  -يعتل qأيضا ،وهو على ثلثة أنواع:
 نوع يعتل بالقلب وحده ،وذلك من صيغت (انفعل) و(افتعل)؛ نو :ي)ن9ق'اد) ،8يخ9ت)ار.8 نوع يعتل بالنقل وحده ،وذلك من الثلثي من غي باب (ع}vلمv vيعwلxم)؛ نو :ي)ق:ول) ،يب<يع.8 نوع يع تل بالقلب والن قل جيعا ،وذلك من باب (عvل} م vيvعwلxم)؛ نو) :يخ)ا ف) ،8يه)ا ب ،8و منصيغت (أفعل) و(استفعل)؛ نو:ي8ق<يم ،8يي)س9ت)ق<يم.
و يب بقاء الضارع على ما ا ستقر Œله من الت صحيح أو العلل ما دام مرفوعا أو من صوبا ،فإذا
ج~زم :فإن كا ن ما يب ت صحيحه ب قي على حاله؛ نو :ي)ع9و) ج ،8لن ي)ع9و) ج) ،ل ي)ع9و) ج ،9وإذا كا ن ما
يب إعلله و جب حذف حرف العلة؛ نو :ي)خا ف ،8لن ي)خا ف) ،ل )يخ) ف .9ويعود إل يه الرف
الذوف ف موضعي :الول :إذا أ•سند إل الضم ي الساكن؛ نو :ل ت)خا ف'ا ،ل ت)خا ف<ي ،ل ت)خاف:وا،
والثان :إذا كان مؤك اد ؛ نو :ت)خاف'ن.c
وإذا •أ سند الضارع إل الضم ي ال ساكن ب قي على ما ا ستحقه من العلل أو الت صحيح ،ول
ت~حذف عينه ولو كان مزوما؛ نو :ي)خافان< ،لن ي)خاف'ا ،ل ي)خاف'ا.
وإذا أ سند إل ضم ي متحرك حذ فت عي نه إن كا ن ما يب ف يه العلل سواء أكام مرفوعا أم
منصوبا أم مزوما؛ نو :ي)ق:ل@ن) ،لن ي)ق@ل@ن) ،ل )يق:ل@ن).
 1-11-5-3المر
المر من الجوف الذي تصح عينه ف الاضي والضارع ي~عامvل معاملة المر السال؛ نو :اغ@)يد،9
)بي{ن.
والمر من الجوف الذي ت~ vعل qعي ماضيه ومضارعه ي~عامvل معاملة الضارع الزوم؛ نو) :خف،9
خاف<ي ،خاف'ن.
وحكم إسناد المر إل الضمائر كالضارع الزوم؛ نو :ق:ول< ،بيع)ا) ،خاف'ا ،ق:ل@ن) ،ب<ع9ن)) ،خف@ن).
وقد أوجز بعضهم أحكام الفعل الجوف على النحو الت:
الفعل الجوف إذا ل ت~عvل{ عين~ه كان كالصحيح؛ نو :س)و< )د ي)س9و)د 8ا س9و)د ،9وص)<يد) ي)ص)9يد 8اص)9يد،9
حو< ج 8أ'ح9و<ج ،وأغ@ي)م) ي8غ<9ي م 8أ'غ@ ي<م ،وا 9عت)و)ر) ي)ع)9ت <ور 8اع9ت)و<ر ،9وح)او) 'ل ي8حاو< :ل ح)ا <ول@ ،و س)اي)ر
وأح9و) ج) 8ي 9
ي8س)اي<ر 8س)اي<ر ،9وت)ع)او) ن' )يت)ع)او) ن :ت)ع)او) ن@ ،وت)م)اي)ل' )يت)م)اي)ل) :تم)اي)ل@ ،وا س9ت)ص9و)ب) ي)س9ت)ص9و<ب 8ا س9ت)ص9و<ب،9
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واس9ت)ف@ي)ل' ي)س9ت)ف@ي<ل :ا 9ست)ف@ي<ل.
وما •أع}ل{ت عي ن~ه فإنا ت~حذف إذا سكنت لمه للبناء؛ نو :ق:ل@ ت ،8ب<ع 9ن)ا< ،خ @ف ت8م ،أ )جب 9ت ،8ان9ق'د 9ن)ا،
ا س9ت)ق'م9ن) ،ا س)9تع) 9نت8م ،ي)س<ر9ن' ،ي)ق:م 9ن) ،أع< 9د ن' ،ا س)9تج<ب9ن) ،ق:ل@ ،س<ر ،9أع< ن ،9ا 9خت)ر ،9ا س9ت)ق<م .أو للعراب؛
نو :ل أق:ل@ ،ل ت)س<ر ،9لqا )يك:ن.9
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 1-11-6الفعل الناقص
الفعل الناقص على ستة أنواع:
 ما لمه واو باقية على أصلها؛ نو) :سر8و). ما أصل لمه الواو وقد انقلبت ياء؛ نو :ر)ض<ي). ما أصل لمه الواو وقد انقلبت ألفا؛ نو :غ'ز)ا. ما لمه ياء باقية على أصلها؛ نو) :رق<ي). ما أصل لمه الياء وقد انقلبت وا او ؛ نو :ن)ه8و( vوليس ف العربية من هذا النوع غيه). ما أصل لمه الياء وقد انقلبت ألفا؛ نو :ر)م)ى. 1-11-6-1الماضي
 قبل اتصال الضمائر بهالثلثي الرد:
إن كا نت عي نه مضمو مة وكا نت ل مه واوا سvل}مvتw؛ نو :س)ر8و ،vوإن كا نت ل مه ياء انق لبت
وا او ؛ نو :ن)ه8و).
إن كانت عينه مكسورة وكانت لمه ياء س}vلمvتw؛ نو :ب)ق<ي ،vوإن كانت لمه واوا انقلبت ياء؛
نو :ر)ض<ي).
إن كانت عينه مفتوحة وv vجب vقل|ب~ لمه ألفا – سواء أكانت واوا أم ياء  -نو :س)م)ا) ،رم)ى.
ما عدا الثلثي الرد:
ح ن)ى ،ار9ت) م)ى ،ا 9رع)و)ى) ،ت )ردcى) ،تب)ار)ى،
يب قلب اللم ألفا؛ نو :أ 9ع ط'ى  ،س)قrى ،ن)اد)ى ،ان) 9
ا 9ست)ع9ص)ى ،ا 9شر)و9ر)ى) ،سل@ق'ى) ،تج)ع9ب)ى.

 -عند اتصال الضمائر به

إذا •أ سند الا ضي إل ضم ي متحرك وكا نت ل مه واوا أو ياء سvل}مvتا؛ نو :س)ر)و9ت ،8ر)ض<ي ت،8
ر)م)ي9ت .وإن كانت لمه ألفا قلبت ياء فيما زاد على الثلثة؛ نو :أع9ط' 9ي ت ،8ا س)9تد9ع)ي9ت ،8و ~ر Œد ت wإل
أصلها ف الثلثي؛ نو :غ'ز)و9ت ،8ر)م)ي9ت.8
وإذا اتصلت به تاء التأنيث وكانت لمه واوا أو ياء بقيتا وانفتحتا؛ نو :س) 8رو)ت ،9ر)ض<ي)ت .9وإن
كانت لمه ألفا ح~ذفت ف الثلثي وغيه؛ نو :غ' )زت ،9ر)م)ت ،9أع9ط'ت ،9ا 9س)ت 9دع)ت.9
وإذا •أ سند إل ألف الثن ي وكا نت ل مه واوا أو ياء ب قي الف عل على حاله؛ نو :س)ر8و)ا ،ر)ض<ي)ا.
وإن كا نت ل مه ألفا ق لبت ياء في ما زاد على الثل ثة؛ نو :أع9ط' ي)ا ،ا س)9تد9ع)ي)ا ،ور~ Œد ت wإل أ صلها ف
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الثلثي؛ نو :غ'ز)و)ا ،ر)م)ي)ا.
وإذا •أ سند إل واو الما عة وكا نت ل مه واوا أو ياء أو ألفا ،ح~ذ فت هذه اللم ،وب قي الرف
ض م Œالرف الذي ق بل الواو أو الياء؛ نو :س)ر8وا،
الذي ق بل اللف مفتوحا؛ نو :غ'ز)و9ا ،ر)م)و9ا ،و ~
ب)ق:وا.
 1-11-6-2المضارع
 قبل اتصال الضمائر بهحكم الضارع قبل اتصال الضمائر به يتبع حركة ما قبل الخر:
فإن كا نت ض مة – وهذا ل يكون إل من باب (فxعvل xي| vفع~ل•) وباب (ف~ xع xل ي| vفع~ل•) – صارت اللم
وا او ؛ نو :ي) 9د ع8و ،ي)س9ر8و .وتكون هذه الواو ساكن ة ف حالة الر فع ،ومفتو حة ف حالة الن صب،
وت~حذف ف حالة الزم؛ نو :ي)د9ع8و ،لن )يد9ع8و) ،ل )ي 9دع.8
وإن كا نت ك سرة – ويكون ذلك ف مضارع الثل ثي اليائي ،ومضارع مز يد الثل ثي برف،
ومضارع الرباعي الرد ،ومضارع الزيد البدوء بمزة وصل – صارت اللم ياء؛ نو :ي)ر9م<ي ،ي8ع9ط<ي،
ح ن<ي ،ي) 9رت) م<ي) ،ير9ع)و<ي ،ي)س9ت)ع9ص<ي ،ي)ش9ر)و9ر<ي ،ي)س9ل'ن9ق<ي .وتكون هذه الياء
ي)8ن م{ي ،ي8ناد<ي ،ي8ق'ل@س<ي) ،ي 9ن )
ساكنة ف حالة الرفع ،ومفتوحة ف حالة النصب ،وت~حذف ف حالة الزم؛ نو :ي)ر9م<ي ،لن ي) 9ر <مي) ،ل
ي)ر9م.
وإن كا نت فت حة – وهذا يكو ن ف مضارع الثل ثي من باب (فv xعل xي| vفعvل•) وباب (فxع}ل xي| vفعvل•)،
و ف مضارع البدوء بالتاء الزائدة – صارت ألفا؛ نو :ي)س9ع)ى) ،ي 9ر ض)ى) ،يت) )ردcى) ،يت)بار)ى) ،يت)ق'ل@س)ى.
ول تظهر على هذه اللف حركة أصل ،لتعذر أنواع الركات عليها ،وت~حذف ف حالة الزم؛ نو:
ي)س9ع)ى ،لن ي)س9ع)ى ،ل ي)س9ع).
 عند اتصال الضمائر بهإذا •أ سند الضارع إل نون الن سوة ،وكا نت ل مه واوا أو ياء ،س}vلمvتا؛ نو :ي)غ9ز8و ن') ،ي 9ر <م ي)،
ي9 8عط<ي) ،ي)س9ت)د9ع<ي) ،وإن كانت لمه ألفا ،ق•لبت ياء؛ نو :ي)ر9ض)ي9ن) ،ي)س9ع)ي9ن)) ،ي)ت )ز rكي9ن)) ،يت)با )ري9ن).
وإ سناده إل ألف الثن ي م ثل إ سناده إل نون الن سوة ،والفرق بينه ما أن ما ق بل نون الن سوة
ساكن ،وما قبل ألف الثني مفتوح؛ نو :ي)غ8 9زو)ان<) ،ير9م<ي)ان< ،ي8ع9ط<ي)ان< ،ي)س)9تد< 9عي)ان< ،ي)ر9ض)ي)ان< ،ي)س9ع)ي)ان<،
ي)ت) )ز rكي)ان<) ،يت)با )ري)ان.
وإذا أ•سند الضارع إل واو الماعة ح~ذفت لمه مطلقا  -واوا كانت أو ياء أو ألفا -وبقي ما
ضم Œما قبل الواو من ذي الواو أو
قبل اللف مفتوحا؛ نو :ي)ر9ض)و 9ن' ،ي)س9ع)و9ن') ،يت) )ز rكو9ن') ،يت)بار)و 9ن' ،و ~
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الياء؛ نو :ي)غ9ز8ون') ،ي 9رم8ون' ،ي9 8عط:ون' ،ي)س9ت) 9دع8ون'.
إذا •أ سند الضارع إل ياء الؤن ثة الخاط بة ،ح~ذ فت ل مه مطلقا  -واوا كا نت أو ياء أو ألفا-
وبقي ما قبل اللف مفتوحا؛ نو :ت)ر9ض) 9ين) ،ت)س9ع)ي9ن)) ،ت)ت )ز rك 9ين)) ،تت)با )ري9ن) ،وك•سر ما قبل الواو أو الياء؛
نو :ت)غ9ز<ين)) ،تر< 9مي)8 ،ت 9عط<ي) ،ت)س)9تد< 9عي).
 1-11-6-3المر
ال مر كالضارع الزوم؛ نو :ا 9د ع ،8ا 9ر م< ،ا س9ع) ،ا 9د ع<ي ،ا 9ر م<ي ،ا س9ع<ي ،ا 9دع8و)ا ،ا 9رم< ي)ا ،اخ9ش) ي)ا،
ا 9دع8وا ،ار9م8وا ،اخ9ش)و9ا ،ا 9دع8ون' ،ارم<ي) ،اخ9ش)ي9ن.
ملحظة :الفعل الناقص (رأى) ت~حذف هزته ف الضارع والمر ،وت~نقل حركتها إل الراء.
يبيžن الدول الت تصريف الفعل (رأى) ف الاضي والضارع والمر:
الضارع

الضارع

الضارع

الرفوع

النصوب

الزوم

أرvى

أرv
نvرv
رv

الضمي

الاضي

أنا

vرxأيwت~

أرvى

نن

vرxأيwنvا

نvرvى

vنرvى

أنت)

vرxأيwتv

تvرvى

vترvى

تvرv

أنت<

vرxأيwت}

تvرvيwنv

vت vريw

تvرvيw

vريw

أنتما

vرxأي~wتمvا

تvرvيvان}

vت vريvا

تvرvيvا

vريvا

أنتم

vرxأيwت~م

تvرw vونx

تvرvوwا

تvرvوwا

رvوwا

أنت}

vرxأي~wتنŒ

تvرvيwنv

vت vرwينv

تvرvيwنv

vرwينv

هو

رأxى

يvرvى

vيرvى

يvرv

هي

vرأxتw

تvرvى

vترvى

تvرv

ها (مذ)

vرxأيvا

يvرvيvان}

vي vريvا

يvرvيvا

ها (مؤ)

vرxأتvا

تvرvيvان}

vت vريvا

تvرvيvا

هم

vرxأوwا

يvرw vونx

يvرvوwا

يvرvوwا
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المر

هن}

vرxأيwنv

vي vرwينv

يvرvيwنv

يvرvيwنv

وكذلك حكم هزته ف الاضي والضارع والمر إذا كان مزيدا ف أوله هزة (أرى).
يبيžن الدول الت تصريف الفعل (أرى) ف الاضي والضارع والمر:
الضمي

الاضي

الضارع

الضارع

الضارع

الرفوع

النصوب

الزوم

المر

أنا

أ vريwت~

•أر}ي •أر}ي}ي

•أر}

نن

أرvwينvا

ن~ر}ي ~نر}ي}ي

ن~ر}

أنت)

أ vريwتv

ت~ر}ي ~تر}ي}ي

ت~ر}

أxر}

أنت<

أ vريwت}

ت~ر}ينv

~تر}ي

ت~ر}يw

أxر}يw

أنتما

أv xري~wتمvا

ت~ر}يvان}

~ت }ريvا

ت~ر}يvا

xأر}ي}يvا

أنتم

أv xريwت~م

ت~ر~ون

~تر~وا

ت~ر~وا

أxر~وا

أنت}

أv xريwت~ن

ت~ر}ينv

ت~ر}ينv

ت~ر}ينv

أxر}ينv

هو

أxرvى

ي~ر}ي ~ير}ي}ي

ي~ر}

هي

أxرvت

ت~ر}ي ~تر}ي}ي

ت~ر}

ها (مذ)

أv xريvا

ي~ر}ي}يvان

~ير}ي}يvا

ي~ر}ي}يvا

ها (مؤ)

أv xرتvا

ت~ر}يvان

~ت }ريvا

ت~ر}يvا

هم

أv xروwا

ي~ر~ر~ون

ي~ر~ر~وا

ي~ر~ر~وا

هن}

أv xريwنv

ي~ر}ين

ي~ر}ين

ي~ر}ين
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 1-11-7اللفيف المفروق
وهو ما كانت فاؤه ولمه من أحرف العلة.
وتقع فاؤه واوا ف كلمات كثية ،ول تقع الفاء ياء إل ف كلمة واحدة (يvد}ي.)v
حكم فاء الثلثي الرد منه كحكم الثال ،وحكم لمه كحكم الناقص .تقول) :وق'ي 9ت) ،8وق' 9ي ن)ا،
)وق'ي 9ت)) ،وق' 9ي ت<) ،وق' 9ي8ت م)ا) ،وق' 9ي ت8م ،و)ق' 9ي8ت ن) ،cو ق'ى) ،وق' ت) ،9وق' ي)ا) ،وق' ت)ا) ،وق'و9ا) ،وق' 9ي ن) ،أ ق<ي ،ن) ق<ي) ،ت ق<ي،
ت) <قي) ،ت)ق<ي)ان<) ،تق:ون') ،ت <قي)) ،يق<ي) ،تق<ي ،ي)ق<ي)ان< ،ت)ق<ي)ان<) ،يق:ون' ،ي) <قي) ،ق< ،ق<ي< ،قي)ا ،ق:وا ،ق<ي .والرباعي
الرد الذي لمه الثانية حرف علة حكمه حكم الناقص.
 1-11-8اللفيف المقرون
حكمه :تعا مvل ع ي اللفيف القرون معاملة ع ي السال ،ول يوز فيها العلل مطلقا ،أما لمه
فتعا مvل معاملة النا قص بل فرق؛ نو :ط'و)ي 9ت ،8ط'و)ي 9ن)ا ،ط'و)ي 9ت) ،ط'و)ي 9ت< ،ط'و)ي9ت 8م)ا ،ط'و)ي 9ت8م ،ط'و)ي89ت ن،c
ط'و)ى ،ط'و) ت ،9ط'و) ي)ا ،ط'و) ت)ا ،ط'و)و9ا ،ط'و)ي 9ن) ،أط@و<ي ،ن)ط@و<ي) ،تط@و<ي ،ت)ط@و<ي ن) ،ت)ط@و<يا ن< ،ت)ط@و8و ن'،
ت)ط@و<ين) ،ي)ط@و<ي ،ت)ط@و<ي ،ي)ط@و<ي)ان< ،ت)ط@و<ي)ان< ،ي)ط@و8ون' ،ي)ط@و<ين) ،اط@و< ،اط@و<يا ،اط@و8وا ،اط@و<ين.
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2

السماء المشتقة

السم الشتق :ما كان مأخوذا من الفعل :كعا}لم Bوم~تعل•م وم}نشار و ~مجwتvمvع ومستشفى وصvعwب
وأدعvج ...والساء الشتقة من الفعل عشرة أنواع؛ وهي :اسم الفاعل ،واسم الفعول ،والصفة
الشبهة ،ومبالغة اسم الفاعل ،واسم التفضيل ،واسم الزمان ،واسم الكان ،واسم اللة ،والصدر
اليمي ،ومصدر الفعل فوق الثلثي الرد.
 2-1اسم الفاعل
اسم الفاعل صفة ت~شتق¡ من الفعل التصرف البن للمعلوم ،للدللة على من وقع منه الفعل حدوثا
ل ثبوتا؛ نو :داف<ع™ ،سائ<ر™8 ،مك@ <رم™ ،م8نط'ل<ق™ ،م8ج)9ت <ذب™ ،م8س9ت)غ9ف<ر™ ،م8غ)ر9ب<̃ل ،م8ق@ش)ع<ر—.
ويvكثر اسم الفاعل ف الفعال التعدية ،ويقل tف اللزم منها ،لن الصل ف اسم الفاعل أن
يصاغ لا وقع الفعل منه على غيه ،وهو ألصق بالتعدي وأقرب إليه .أما اللزم ،ولسيما (ف'ع8ل')
و(ف'ع<ل') ،فإنه أدخل ف الصفات الثابة والغرائز ،وهي مادة الصفة الشبهة وموضوعها.
 2-1-1صوغه من الثلثي المجرد
يصاغ اسم الفاعل ،من الفعل الثلثي الرد على وزن (فxاع}ل)؛ نو' :كات<ب™ ،و)اض<ع™ .والكثر فيه
أن يكون فعله متعديا؛ نو :ها <دم™ ،قائ<̃ل ،بائ<ع™ ،جار .وقد يكون فعله لزما؛ نو :جال<س™ ،ها <دئ™،
واق<ع™ ،يائ<س™ ،نائ<م™ ،سائ<ر™ ،شاذ› ،مار.
فإذا كان فف}عwل• اسم الفاعل معتل{ اللم،حح ~ذفت ف تنوين الرفع والر ،وتبقى ف تنوين النصب؛
فمن الفعل (رمى يرمي) مثل نقول :هذا رام ،ورأيت 8راميا ،œومررت 8على رام ،فإذا كان اسم
الفاعل غي منوŒن قلنا :هذا هو الرامي ،ورأيت 8الرامي) ،ومررت 8على الرامي .ومن الفعل (غزا
يغزو) نقول :هذا غاز ،ورأيت 8غازيا ،œومررت 8على غاز ،فإذا كان اسم الفاعل غي منوŒن قلنا :هذا
هو الغازي ،ورأيت 8الغازي) ،ومررت 8على الغازي .ومثل ذلك أساء الفاعلي :عاد ،ساع ،جار،
عال ،ناس  ،هاد ،راض ،نام.
وإذا كان فف}عwل• اسم الفاعلمعتل ل{ العي ومهموزvز اللم ،عومل معاملة معتل ل• اللم؛ فمن الفعل
(جاء ييء) مثل نقول :هذا جاء ،ورأيت جائيا ،œومررت على جاء ،فإذا كان اسم الفاعل غي
منوŒن قلنا :هذا هو الائي ،ورأيت 8الائي) ،ومررت 8على الائي .ومثل ذلك أساء الفاعلي :ناء،
شاء ،داء ،ساء ،فاء.
وإذا كان }ف wعل• اسم الفاعلمعتل ل{ العي ومهموز الفاء ،صص }يغ اسم الفاعل منه بإعلل حرف
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}ي ) يكون اسم
vئ}ي
العلة ،فمن الفعل (آب vييvؤ~وب) يكون اسم الفاعل :آي<ب§ ،ومن الفعل (آنن xيي
الفاعل :آ<ين™.
وإذا كانت عي~ الفعل معل ل{ة ،قق•لبت ف اسم الفاعل هزة؛ نو :قائم ،بائع ،نائم ...وإذا كانت غي
معل{ة ،بق يت على حا لا؛ ف من (ع vعو}ج}ج ) نقول ( :عاو< ج™) ،و من (غغxي}د) نقول( :غاي<د™) ،ومثله ما:
عاو<ر™ ،وآي<س™ ،وصاي<د™ .فإعللا ف اسم الفاعل تابع§ لعللا ف فعله.
وإذا كان فف}عwل• اسم الفاعل مهموزز vالفاء ،قلبت هزته مع ألف (فاعع}ل) ألفا مدودة ،نو:
آك<̃ل ،آ <مر™ ،آخ<̃ذ ،آس<ر.
وإذا كان فف}عwل• اسم الفاعل مضعفا ،جاء اسم الفاعل مدغما ،نو :ماد— ،حاج— ،مار— ،فار—.
يبيžن الدول الت أمثلة على الالت الختلفة لسم الفاعل من الفعل الثلثي الرد:
الفعل

نوعه

اسم الفاعل

أصله

مvدŒ

مضعŒف

مvاد¤

مvاد}د

xأكxلx

مهموز الفاء

آك}لª

أا }كلª

قxامv

أجوف واوي

xقائ}م§

قxا }وم§

بvاعv

أجوف يائي

vبائ}ع§

vباي}ع§

جvاء

أجوف مهموز اللم

جvاءB

جvاي}ء˜

غxزvا

ناقص واوي

غxازB

غxاز}و§

vرمvى

ناقص يائي

رvامB

رvام}ي§

عvوvى

لفيف مقرون

عvاوB

عvا }وي§

vوقxى

لفيف مفروق

وvاقB

وvاق}ي§

 2-1-2صوغه من غير الثلثي المجرد
يصاغ اسم الفاعل من غي الثلثي الرد على وزن الفعل الضارع البن للمعلوم مع إبدال حرف
الضارعة ميما مضمومة ،وكسر ما قبل آخره؛ نو :م8خ9ر<ج™8 ،م )عر9ق<̃ل ،م8س9ت)غ9ف<ر™.
يبيžن الدول الت أوزان الفعال الثلثية الزيدة ،والرباعية الردة والزيدة ،وإل جانب كل -منها:
الضارع ،واسم الفاعل ،ومثال اسم الفاعل:
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وزن الفعل

الضارع

اسم الفاعل

مثال

أف| vعلx

ي~ف| }عل•

م~ف|ع}لª

~م |كر}م§

فxعŒلx

ي~فž xعل•

م~فxعžلª

م~دž vرب§

فxا vعلx

ي~فxا }عل•

م~فxاع}لª

~م xقات}لª

انwفxعvلx

vينwف} xعل•

م~نwفxع}لª

~مwن xط}لق§

اف|تvعvلx

يvف|ت} vعل•

م~ف|تvع}لª

~م wعت} vرض§

اف|عvل{

يvف| vعلq

م~ف|عvلÌ

~مخwضvر¤

تvفxا vعلx

vيتvفxاعvل•

م~تvفxاع}لª

~متvشvا }رك§

تx vفعŒلx

vيتvفxعŒل•

م~تvفxعžلª

~متvدž vرج§

ا wستvف|عvلx

يvسwت| vفع}ل•

م~سwتvف|ع}لª

م~سwتvغ} wفر§

الثلثي الزيد

اف|عw vوعvلx

يvف| vعوwع}ل•

مفع wوع}لª

~معwشw vو }شب§

بثلثة أحرف

اف|عvوŒلx

يvف| vع žول•

م~ف|عvوžلª

~مجwلxوžذª

اف|عvال{

يvف|عvالq

م~فعvالÌ

~مبwيvاض¤

فw xعxللx

ي~فw xعل}ل•

م~فxعwل}لª

م~دw vح }رج§

ت xفعwلxلx

vيتvفw xعxلل•

م~تvفxعwل}لª

~متvدw vحر}ج§

اف|عvنwلxلx

يvف| vعن}wلل•

م~ف|عvنwل}لª

~م |فرvن} wقع§

اف|عvلxل{

يvف| vع}للq

م~ف|عvل}لÌ

~مق|ش} vعر¤

الثلثي الزيد
برف

الثلثي الزيد
برفي

الرباعي الرد
الرباعي الزيد
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واسم الفاعل تابع§ لضارعه من جهة الصحة والعتلل؛ فمن أمثلة العتلل:
الاضي

الضارع

اسم الفاعل

أصله

أعvادv

ي~ع}يد~

~مع}يد§

~م wعو}د§

أبvانx

~يب}ي~

~مب}ي§

~مبwي}ن§

انwقxادv

ييvنwقxاد

~منwقxاد§

~منx wقو}}د§

احwتvالx

حتvال•
vي w

~محwتvالª

~محwت} vولª

اخwتvارv

ختvار~
vي w

~مخwتvار§

~مخwتvي}ر§

ا wستvعvانx

يvسwتvع}ي~

م~سwتvع}ي§

م~سwتvع} wونª

ومن أمثلة الصحة:
الاضي

الضارع

اسم الفاعل

أحv wوجv

~يحwو}ج~

حو}ج§
م~ w

أحv wولx

~يح} wول•

ح }ولª
م~ w

أ |غيvلx

ي~غwي}ل•

م~غwي}لª

أعv wولx

ي~ع} wول•

م~عwو}لª

ا wزدvوvجv

vيزwد} vوج~

~م wزد} vوج§

اعwتvوvنx

يvعwت} vون•

م~عwتvو}نª

ا wستvصwوvبv

يvسwتvص} wوب~

م~سwتvصwو}ب§

ا wستvنv wوقv

يvستvwن} wوق~

م~سwتvنwو}ق§

ا wستvحv wوذx

حو}ذ•
يvسwتw v

م~سwتvحwو}ذª

ا wسvتwيvسv

يvستvwتwي}س~

م~سwتvتwي}س§

ا wست| vفيvلx

يvسwت| vفي}ل•

م~سwتvف|ي}لª

وإذا كان اسم الفاعل معتل tاللم ،ح~ذفت لمه ف حالت الرفع والر ،إن كان اسم الفاعل مردا
من (أل) والضافة؛ نو:
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الاضي

الضارع

اسم الفاعل

أصله

أ wعطxى

ي~ wعط}ي

~معwط( Bا •ل wعط}ي)

~م wع }طو§

تvدvاعvى

vيتvدvاعvى

م~تvدvاع( Bا •لتvداع}ي)

~متvدvاع}ي§

تvوvل{ى

vيتvوvل{ى

م~تvوvلvلvل ( -ا •لتvوvل•ي)

~متvو}لي§

انwضvوvى

vينwضvو}ي

~منwضvو( Bا •لنwضvو}ي)

~منwض} vوي§

اق|تvفxى

يvق|تvف}ي

~م |قتvف( Bال• |قتvف}ي)

~م |قت} vفو§

نvادvى

~ينvاد}ي

~منvاد( Bال•ناد}ي)

~منvا }دو§

ا wرعvوvى

vيرwعvو}ي

م~رwعvو( Bال•رwعvو}ي)

م~رwعvو}ي§

ا wحلxوwلxى

vيحwلw xول}ي

~محwلw xول( Bا •لحwلw xول}ي)

~محwلw xول}و§

ا wستw vرضvى

يvسwتvرwض}ي

م~سwتvرwض( Bال•سwتw vرض}ي)

م~سwتvرwض}و§

وإذا كان الفعل مضعفا ،جاء اسم الفاعل مدغما؛ نو:
الاضي

الضارع

اسم الفاعل

أصله

أ xذل{

~يذ}لq

م~ }ذلÌ

م~ذ|}للª

ا wستv vعدŒ

يvسwتvع}د¡

م~سwتvع}د¤

م~سwتvعwد}د§

احwتvل{

حتvلq
vي w

مم~حwتvل

~محwت}vللª

vتحvابŒ

vيتvحvاب¡

~متvحvاب§

حاب}ب§
~متv v

ق
شvا Œ

ي~شvاق¡

م~شvاق¤

م~شvا}قق¤
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 2-2مبالغة اسم الفاعل
لبالغة اسم الفاعل صيغ كثية ،تتفاوت فيما بينها ف كثرة الستعمال وقلته .فصيغة (فxع-ال) هي
أكثر صيغ البالغة استعمال ،وتصاغ من الفعل الثلثي الرد اللزم والتعدي .ويلي هذه الصيغة ف
كثرة الستعمال( :ف'ع8ول) ،و(م<ف@ع)ال) ،و(ف'ع<يل) .على حي يقل استعمال غيها مثل( :فاعول)،
و(ف'ي'ي9ع9ع8ول) ،و(ف'ع)ال).
وقد أشار بعضهم إل أن كل{ صيغ مبالغة اسم الفاعل ساعية ،ي~حفظ ما ورد منها ،ول يقاس
عليه .غي أن ممع اللغة العربية بالقاهرة أق Œر قياسيةة xخس صيغ هي( :ف'عcال)( ،م<ف@ع)ال)( ،ف'ع8ول)،
(ف'ع<يل)( ،ف'ع<ل) ،وما سواها فهو ساعي.
يبي-ن الدول الت أشهر صيغ مبالغة اسم الفاعل:
الصيغة

أمثلة

ف'عcال

vجرŒاحx ،قوŒالv ،بيŒاع

م<ف@ع)ال

مم}ق}ق|دام ،مم}ف}ف|ضال ،مم}ع}عwطاء

ف'ع8ول

غفور ،صبور ،عجول

ف'ع<يل

عليم ،سيع ،قدير

ف'ع<ل

حvذ}رv ،سئ}مv ،نه}م

ف<ع{يل

صص }دžيق،سس }ك•ي،ضض }ل•يل

م<ف@ع<يل

}مwنط}يق} ،م wعط}ي ،م}سwك}ي

ف'اعع8ول

فاروق ،جاسوس ،حاطوم

ف:ع)ل'ة

صرvعة
ضض~ح~حvكvك xة~ ،

ف'عcالة

ععvل{مة ،ننvسŒابة

ف'اع<ل<ل'ة

راوية ،داهية

وبعض هذه الصيغ يستوي فيها الذكر والؤنث إذا ع~لم الوصوف با؛ نو :رج̃ل صبور ،وامرأة
صبور ،ورج̃ل م<ف@ضال ،وامرأ̃ة م<ف@ضال .فإذا ل ي~علم الوصوف با وجبت wالطابقة بالتأنيث
والتذكي؛ نو :ل تنصح) 9جه8ول œول ج)هولة ،œوأكر<م ا <لع9وان' وال<ع9وان)ة'.
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وقد جرينا ف نظام الشتقاق والتصريف على إثبات كل -من صيغة الذكر والؤنث لميع الصيغ
الذكورة ،عدا الصيغ الثلث ف•عvلxة ،وفxعŒالxة ،وفxاع}لxة الت يستوي فيها الذكر والؤنث أيضا ،ولكن التاء
فيها ليست للتأنيث ،بل للمبالغة ،فنقول :رج̃ل ض8ح)ك'ة ،وامرأ̃ة ض8ح)ك'ة ،وفلن˜ )علqم)ة ،وفلنة
)علqم)ة ،ورج̃ل طاغية ،وامرأ̃ة طاغية.
يبيžن الدول الت أمثلة على بعض أوزان مبالغة اسم الفاعل:
وزن مبالغة اسم الفاعل

الفعل

نوع الفعل

xغزvا

ناقص واوي

xغزŒا̃ء

مvشvى

ناقص يائي

مvشŒا̃ء

vمشŒاي§

vعوvى

لفيف مقرون

vعوŒا̃ء

vعوŒاي§

vوشvى

لفيف مفروق

وvشŒا̃ء

vوشŒاي§

زvهvا

ناقص واوي

vزهB

زvه}و§

مvضvى

ناقص يائي

مvضB

مvض}ي§

vعوvى

لفيف مقرون

عvوB

vع }وي§

vوقxى

لفيف مفروق

وvقB

vوق}ي§

وvصvلx

مثال واوي

م}يصvالª

م}وwصvالª

xغزvا

ناقص واوي

}مغwزvا̃ء

م}غwزvاو§

vجنvى

ناقص يائي

جنvا̃ء
}م w

م}جwنvاي§

vعوvى

لفيف مقرون

}معwوvا̃ء

م} wعوvاي§

vوفxى

لفيف مفروق

م}يفxا̃ء

م}وwفxا̃ء

vعفxا

ناقص واوي

vع •فو-

vعف•وو§

vعصvى

ناقص يائي

عvص}ي-

عvص~وي§

vوفxى

لفيف مفروق

و}vفي-

vوف•وي§

فxعŒالª

ف} xعلª

م}ف|عvالª

فxع~ولª
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مبالغة اسم الفاعل

أصله

xغزŒاو§

 2-3اسم المفعول
اسم الفعول صفة ت~شتق¡ من الفعل التصرف البن للمجهول ،للدللة على من وقع عليه الفعل
خب™ ،م8س9ت)ف'اد™.
حطrم™ ،م8ح9ت)ق'ر™8 ،من)9ت )
حدوثا ل ثبوتا؛ نو :م) 9دف:وع™ ،م)س9ؤ8ول˜ ،م8غ) 9رب)̃ل ،م8ع)د— ،م) 8
وي~شvتق¡ اسم الفعول من الفعل التصرف ،سواء أكان لزما أم متعديا ،فإن كان لزما ذ•كر بعده
جار ومرور؛ نو :م) 9دن8و— منه ،م)ع9ف:و— عنه ،م8س9ت)جار™ به ،م)ع9ط:وف™ عليه.
 2-3-1صوغه من الثلثي المجرد
يصاغ اسم الفعول ،من الفعل الثلثي الرد على وزن ( vم |فع~ول)؛ نو :م)ض9ر8وب ،م)ف@ه8وم،
م)ح9د8ود) ،م @قب8ول.
هذا ويطرأ إعلل على بعض أحرف الكلمة إذا كان اسم الفعول مشتقا من فعل Bمعتل:
 2-3-1-1من الفعل الجوف
هذا الفعل إما أن تكون عينه ياء«؛ نو :باع ،وقاس ،وعاش ،وإما أن تكون وا او ؛ نو :قال،
وساق ،قاد.
فإذا كانت ياء« ،ح~ذفت واو اسم اللفعول ،وك•سر ما قبلها؛ نو :م)ب<يع (أصله :مvبwي~وع) ،ومثل
ذلك :م)ق<يس ،و )مع<يش ،وم)د<ين ،وم)ش<يد ،وم)ه<يب ،وم)ع<يب.
وإذا كانت واوا ،ح~ذفت واو اسم اللفعول أيضا ،ون~قلت حركتها إل ما قبلها؛ نو :م)ق:ول
(أصلهv :مق|و~ول) ،ومثل ذلك :م)س8وق) ،مق:ود ،م)ل:وم ،م)ر8وم ،م)ص8وغ ،م)غ8وص™) ،من8وم™.
 2-3-1-2من الفعل الناقص
وهذا النوع منالل فعال إما أن تكون لمه ياء« أو ألفا أصلها الياء؛ نو :غ'ش<ي) ،ور)م)ى ،وإما أن
تكون واوا أو ألفا أصلها الواو؛ نو) :سر8و) ،وغ'ز)ا.
فإذا كانت ياء« أو ألفا أصلها الياء ،ق•لبت wواوو اسم اللفعول ياء« ،وك•سر ما قبلها ،و•أدwغمت ف
الياء بعدها؛ نو :م)غ9ش<ي( ¤أصلهv :مغwش~وي§) ،وم) 9رم<ي( ¤أصله :مw vرم~وي§) ،ومثل ذلك :م) 9رض<ي— ،و )مه< 9دي—،
وم)ق@ض<ي— ،وم) 9ن <هي— ،وم)ط@و<ي.
وإذا كانت واوا أو ألفا أصلها الواو ،فليس فيه إل إدغام واو الفعول ف لم الفعل؛ نو :م)س9ر8و
(أصله :مvسwر~وو§) ،وم)غ9ز8و( ¤أصلهv :مغwز~وو§) ،ومثل ذلك :م) 9رج8و— ،وم)د9ن8و— ،و )مع9د8و— ،وم)ع9ف:و—.
لوwف والناقصة:
يبيžن الدول الت أمثلة على اسم الفعول من الفعال ا •
الفعل

اسم الفعول

نوع الفعل
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أصله

قxالx

أجوف واوي

vمق•ول

م| vقو~ول

بvاعv

أجوف يائي

vمب}يع

مvبwي~وع

vزهvا

ناقص واوي

vم wز ~هو-

مvزwه~وو

vبنvى

ناقص يائي

vمwبن}ي-

مvبwن~وي

شvوvى

لفيف مقرون

مvش} wوي-

مvشwو~وي

vوشvى

لفيف مفروق

vم wو }شي-

مvوwش~وي

 2-3-2صوغه من غير الثلثي المجرد
يصاغ اسم الفعول من غي الثلثي الرد على وزن الفعل الضارع البن للمجهول مع إبدال
حرف الضارعة ميما مضمومة ،وفxتح ما قبل آخره؛ نو :م8خ9ر)ج™8 ،م )عر9ق'̃ل ،م8س9ت)غ9ف'ر™.
يبيžن الدول الت أوزان الفعال الثلثية الزيدة ،والرباعية الردة والزيدة ،وإل جانب كل -منها:
الضارع ،واسم الفعول ،ومثال اسم الفعول:
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وزن الفعل

الضارع

اسم الفعول

مثال

أف| vعلx

ي~ف| }عل•

م~ف|عvلª

~م |كرvم§

فxعŒلx

ي~فž xعل•

م~فxعŒلª

م~دŒ vرب§

فxا vعلx

ي~فxا }عل•

م~فxاعvلª

~م xقاتvلª

انwفxعvلx

vينwف} xعل•

م~نwفxعvلª

~مwن xطxلق§

اف|تvعvلx

يvف|ت} vعل•

م~ف|تvعvلª

~م wعتv vرض§

اف|عvل{

يvف| vعلq

م~ف|عvلÌ

~مخwضvر¤

تvفxا vعلx

vيتvفxاعvل•

م~تvفxاععvل

~متvشvا vرك§

تx vفعŒلx

vيتvفxعŒل•

م~تvفxعŒلª

~متvدŒ vرج§

ا wستvف|عvلx

يvسwت| vفع}ل•

م~سwتvف|عvلª

م~سwتvغx wفر§

الثلثي الزيد

اف|عw vوعvلx

يvف| vعوwع}ل•

مفعوwعwعvل

~معwشw vو vشب§

بثلثة أحرف

اف|عvوŒلx

يvف| vع žول•

م~ف|عvوŒلª

~مجwلxوŒذª

اف|عvال{

يvف|عvالq

م~فعvالÌ

~مبwيvاض¤

فw xعxللx

ي~فw xعل}ل•

م~فxعwلxلª

م~دw vح vرج§

ت xفعwلxلx

vيتvفw xعxلل•

م~تvفxعwلxلª

~متvدw vحرvج§

اف|عvنwلxلx

يvف| vعن}wلل•

م~ف|عvنwلxلª

~م |فرvنwقwقxع

اف|عvلxل{

يvف| vع}للq

م~ف|عvلxلÌ

~مق|شv vعر¤

الثلثي الزيد
برف

الثلثي الزيد
برفي

الرباعي الرد
الرباعي الزيد
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واسم الفعول تابع§ لضارعه من جهة الصحة والعتلل؛ فمن أمثلة العتلل:
الاضي

الضارع

الضارع الهول

اسم الفعول

أصله

أعvادv

ي~ع}يد~

ي~عاد~

م~عvاد§

~م wعوvد§

أبvانx

~يب}ي~

يي~بvان

م~بvانª

~مبwيvن§

انwقxادv

ييvنwقxاد

ي~ينwقxاد

م~نwقxاد§

~منx wق vود§

ا wحتvالx

vيحwتvال•

~يحwتvال•

حتvالª
م~ w

~محwتv vولª

ا wختvارv

vيخwتvار~

~يخwتvار~

ختvار§
م~ w

~مخwتvيvر§

ا wستvعvانx

يvسwت} vعي~

ي~سwتvعvان•

م~سwتvعvانª

م~سwتvعv wونª

ا wستvفxادv

يvسwتvف}يد~

ي~سwتvفxاد~

م~سwتvفxاد§

م~سwتvف|يvد§

حت)ال ،وم8خ9تار ،يشترك فيها اسم الفاعل واسم
يلحvظ ف هذه المثلة أن الكلمات :م8ن9قاد ،و 8م 9
الفعول ،وي~عرف الراد من سياق النص.
ومن أمثلة الصحة:
الاضي

الضارع

الضارع الهول

اسم الفعول

أحv wوجv

ح }وج~
~ي w

~يحwوvج~

حوvج§
م~ w

أحv wولx

ح }ول•
~ي w

~يحv wول•

ح vولª
م~ w

أ |غيvلx

ي~ wغي}ل•

ي~غwيvل•

م~غwيvلª

أعv wولx

ي~ wع }ول•

ي~عv wول•

م~عwوvلª

ا wزدvوvجv

vي wز vدو}ج~

~يزwدv vوج~

~م wزدv vوج§

اعwتvوvنx

يw vعتvو}ن•

ي~عwتv vون•

م~عwتvوvنª

ا wستvصwوvبv

يvسwتvصwو}ب~

ي~سwتvصv wوب~

م~سwتvصwوvب§

ا wستvنv wوقv

يvستvwنwو}ق~

ي~ستvwنv wوق~

م~سwتvنwوvق§

ا wستvحv wوذx

يvسwتvح} wوذ•

حوvذ•
ي~سwتw v

م~سwتvحwوvذª

ا wسvتwيvسv

يvستvwتwي}س~

ي~ستvwتwيvس~

م~سwتvتwيvس§

ا wست| vفيvلx

يvسwتvف|ي}ل•

ي~سwت| vفيvل•

م~سwتvف|يvلª
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وإذا كان اسم الفعول معتل tاللم ،قلبت ألفا؛ نو:
الاضي

الضارع

الضارع الهول

اسم الفعول

أصله

أ wعطxى

ي~عwط}ي

ي~ wعطxي

م~عwطى

م~عwطxو§

تvدvاعvى

vيتvدvاعvى

~يتvدvاعvى

م~تvدvاعÍى

م~تvدvاعvي§

تv vول{ى

vيتv vول{ى

~يتvوvل{ى

م~تvوvلÀى

م~تvوللل{ي

انwضvوvى

vينwضvو}ي

~ينwضvوvى

~منwضvوvوÍى

م~نwضvوvي§

اق|تvفxى

ي| vقتvف}ي

ي~ق|تvفxي

م~ق|تvفvف ى

م~ق|تvفxو§

نvادvى

~ينvاد}ي

~ينvادvى

~منvاددÍى

م~نvادvو§

ارwعvوvى

vيرwعvو}ي

~يرwعvوvي

~م wرعvوvوÍى

~م wرعv vوي§

احwلw xولxى

حلw xول}ي
vي w

~يحwلw xولxى

حلxوwلwل ى
م~ w

حلxوxwلو§
م~ w

ا wستvرwضvى

يvسwتw vرض}ي

ي~سwتvرwضvى

م~سwتw vرضÍى

ضو§
م~سwتw vر v

vههwدvى
اسwتv

يvسwتvهw vهد}ي

vههwدvى
ي~سwتv

م~سwتvهwدÍى

م~سwتvهwدvي

ا wستw vوفxى

يvسwتw vوف}ي

ي~سwتvوwفxى

م~سwتw vوف ى

م~سwتvوwفwفxي

وإذا كان الفعل مضعفا ،جاء اسم الفعول مدغما؛ نو:
الاضي

الضارع

الضارع الهول

اسم الفعول

أصله

أ xذل{

~يذ}لq

يي~ذxل

م~ xذلÌ

م~ذ|xللª

ا wستv vعدŒ

يvسwتvع}د¡

م~سwتvعvد¡

م~سwتvعvد¤

م~سwتvعwدvد§

احwتvل{

حتvلq
vي w

حتvلq
~ي w

مم~حwتvل

~محwتxvللª

vتحvابŒ

vيتvحvاب¡

~يتvحvاب¡

~متvحvاب¤

حابvب§
~متv v

ق
شvا Œ

ي~شvاق¡

ي~شvاق¡

م~شvاق¤

م~شvاxقق¤

يلحvظ ف هذه المثلة أن الكلمات :م8ح)9تل› ،وم)8تح)اب— ،وم8ش)اق— ،يشترك فيها اسم الفاعل واسم
الفعول ،وي~عرف الراد من سياق النص.
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 2-4اسما الزمان والمكان
ها اسان م~شتقان ي~ؤخذان من الفعل للدللة على زمان الxدث ومكانه؛ فكلمة (مvل|عvب) مثل ،
تدل على الكان الذي يكون فيه اللعب وزمانه.
 2-4-1صوغهما من الثلثي المجرد
يصاغ اسا الزمان والكان ،من الفعل الثلثي الرد على صي تغvيwن ها( :مvف|عvل) و( vمف|ع}ل):
 2-4-1-1وزن (م9ف8ع9ل)
يصاغ اسا الزمان والكان على وزن ( vمف|عvل):
إذا كان الف}عل الثلثي معتل اللم؛ نو :مم)ل@هى) ،مر9م)ى) ،مث@وى ،م)أ@و)ى ،م)م9ش)ى ،م)س9ع)ى ،م)و9ف'ى،
م)ر9ع)ى) ،من9أى ،م)ش9ت)ى) ،م 9بد)ى ،م)ج9ر)ى) ،م 9رق'ى ،م)ح9يا.
أو كانت عينه ف الضارع مضمومة؛ نو :م) @كت)ب ،م)ق@ت)ل ،م)ق@ع)د ،م)ع9ب)ر ،م)ح9ض)ر ،م)ج9ث'م) ،مد9ع)ى،
حلxل)) ،مه)ب} ،م)ش)د}) ،م )رد} ،م)ق'ص} ،م)زار (أصله :مw vزوvر) ،م)ق'ام ،م)كان ،م)جال،
م)ح)ل( qأصله :مw v
م)دار ،م)عاد ،م)نام .وشذ قولم :م)ط@ل<ع ،م)غ9ر<ب ،م)ش9ر<ق ،م)س9ج<د) ،من9س<ك ،م)ج9ز<ر) ،من9ب<ت ،م)س9ق<<ط،
م)ف@ر<ق) ،م 9رف<ق.
أو كانت عينه ف الضارع مفتوحة – شريطة أل tيكون مثال واوي-ا  -نو :م)ش9ر)ب ،م)ذ@ه)ب،
م)س9ب)ح ،م)ل@ع)ب) ،مل@ج)أ) ،م 9رت)ع ،م)ع9م)ل ،م)ق@ل'ع ،م)ج9م)ع ،م)ظ'ل( qأصله :مvظ|لxل) ،م)ش)م}.
 2-4-1-2وزن (م9ف8ع=ل)
يصاغ اسا الزمان والكان على وزن ( vمف|ع|ع}ل ):
إذا كان الفعل صحيح اللم ،مكسور العي ف الضارع؛ نو :م)ن9ز<ل ،م)ج9ل<س ،م)ض9ر<ب،
م)ص9ر<ف) ،م 9هب<ط ،م)ح9ب<س) ،م @قب<ض) ،م 9رج<ع ،م)ب<يت (أصلهv :مبwي}ت) ،م)ص<يف ،م)ق<يل ،م)ف<ر( -أصله:
vم |فر}ر) .وشذ قولم :مدف'ن ،مشت)ل ،مطار ،معل'ف ،معاش ،مغس)ل ،مفاض ،ملط'م ،ملف'ظ.
أو كان معتل الفاء؛ نو :م)و9ع<د ،م)و9ئ<ل ،م)و9ر<د ،م)و9س<م ،م)و9ج<ل ،م)و9ح<ل ،م)و9ض<ع ،م)و9ق<ف ،م)و9ق<ع.
وقد يؤن-ث اسم الكان إذا أ•ريد به البقعة؛ نو :م)ج9ز)ر)ة ،م) 9در)ج)ة) ،م 9در)س)ة ،م) @طب)ع)ة ،م)ع9ب)ر)ة ،م)نام)ة
حطrة ،م)ص)حcة) ،م )زلrة (أصله:
(أصله :مvنwوvمvة)) ،مف'از)ة ،م)غ)ار)ة ،م)ج)رcة) ،م 9رق'ب)ة ،م)ش9ت)اة (أصله :مvشwتvوvة) ،م) )
مw vزxللxة) ،م)ش9رف'ة ،م)ش9ر)ب)ة ،م)ق@)بر)ة.
وقد ي~شتق -اسم الكان من اسم الذات للدللة على الكان الذي يكثر فيه صاحب السم؛ نو:
م)أ@س)د)ة ،م) 9ب 'طخ)ة ،م)ب9ق'ر)ة ،م)ح9ص)اة (أصله :مvحwصvوvة) ،م)ذ@أب)ة ،م)س9ب)ع)ة ،م)س9م)ك'ة) ،م @ق'ثأ'ة ،م)ق@ر)د)ة،
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حم)ة.
م)ل@ )
يبيžن الدول الت أمثلة على بعض أساء الزمان والكان:
الفعل

نوع الفعل

أصله

وزن اسم الزمان والكان اسم الزمان والكان

صدŒ
v

مضعف

مvصvد-

مvصwدvد

زvار

أجوف واوي

مvزvار

مvزwوvر

فxاض

أجوف يائي

مvفxاض

vم |فيvض

غxزvا

ناقص واوي

مvغwزvى

vم wغزvو

مvشvى

أجوف يائي

مw vمشvى

vممwشvي

vح}ييv

لفيف مقرون

مvحwيvا

حيvي
vم w

وvفxى

لفيف مفروق

مw vوفxى

vم wوفxي

رvن{

مضعف

مvر}نt

vم wرن}ن

بvاعv

أجوف يائي

مvب}يع

vمwبي}ع

صvحŒ

مضعف

مvصvحŒة

مvصwحvحvة

قxام

أجوف واوي

مvقxامvة

vمق| vومvة

فxاضv

أجوف يائي

مvفxاضvة

vم |فيvضvة

vشتvا

ناقص واوي

مvشwتvاة

مvشwتvوvة

رvقxى

ناقص يائي

مvرwقxاة

مvرxwقيvة

xثوvى

لفيف مقرون

م|vثوvاة

vمث| vويvة

وvقxى

لفيف مفروق

مvوwقxاة

vم wوقxيvة

مvف|عvل

مvف|ع}ل

مvف|عvلxة

 2-4-2صوغهما من غير الثلثي المجرد
يصاغ اسا الزمان والكان من غي الثلثي الرد ،على وزن اسم الفعول؛ نو :م8خ9ر)ج8 ،م 'قدcم،
م8ق'ات)ل8 ،من9ص)ر)ف ،م9 8نت)ص)ر8 ،مق@ط'ر}8 ،م)ت 'كلrم8 ،م)تح)ام)ل ،م8س9ت)خ9ر)ج ،م8غ9د)و9د)ن ،م8ج9ل'وcذ8 ،مق@ط'ار}،
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م8د)ح9ر)ج8 ،م)ت )ز 9حل'ق8 ،مت)م) 9ند)ل8 ،مق@ش)ع)ر.
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 2-5اسم اللة
هو اسم مشتق -من الفعل الثلثي الرد التصرف التعدي للدللة على اللة الت يكون با الفعل؛
نو:م<ب9راة ،م< 9بر)د ،م< @ثق'ب< ،مح9راث ،م<رآة ،م<ف@تاح ،م<ق@ر)ض ،مم< @كن)س)ة< ،من9شار.
وقد يشتق -من الفعل الثلثي اللزم؛ نو :م<د9خ)ن)ة< ،مذ@ياع< ،مر9قاة< ،مز9راب ،م<ص9باح ،م<ع9ز)ف.
وقد ي~شتق -من غي الثلثي الرد؛ نو :م<ئ@ز<ر ،م<ح9راك< ،مر9ساة ،م<يض)أة.
وقد يكون من الساء الامدة؛ نو :م<ح9ب<رة ،م<ق@ل'م)ة ،م<م9ط'ر)ة ،م<م9ل'ح)ة.
 2-5-1أوزانه القياسية
(الوزان الثلثة الول ف هذا الدول ذكرها قدماء النحاة ،والرابعة أقرها ممع اللغة العربية
بالقاهرة)
الصيغة أمثلة

<م @فع)ل

خلxب ،م}دwفxع ،م}ذ|وvد} ،مرwجvل} ،مرwقxم،
خرvز} ،م w
م}ئ|زvر ،مم}ب}بwرwرvد ،م}بwضvع} ،مث|قxب} ،م w
م}شwرvط ،مم}ص}صwعwعvد ،م} wعبvر ،م} wعزvف ،م} |قوvد ،م}ل|قxط ،م}نwجvل ،م}نwسvج ،م}جvن (أصله:
جنvن)} ،مسvن} ،-مفxك ،-م}قxص ،-م}لxف ،-م} vدق ،-م}يسvم (أصله :م}وwسvم) ،م}ل|هvى
م} w
(أصله :م}ل|هvو) ،م}سwرvى (أصله :م}سwرvي).

<م @فع)لة

خرvطxة ،م}دwخvنvة ،م}دwفxأة ،م}سwطxرvة ،م}شv wربvة،
حفxظxة} ،م w
حرvقxة ،م} w
م}ئ| vزرvة} ،مجv wرفxة ،م} w
حلxة ،م} |كسvحvة ،م} |كvنسvة ،م}ل|عvقxة،
م}صwيvدvة} ،م |طبvعvة} ،مط|رvقxة ،م} wعبvرvة} ،مغwسvلxة ،م} |ك v
م}مwسvحvة} ،منwشvفxة ،م}ذxبŒة (أصله :م}ذ|بvبvة)} ،مسvل{ة ،م}ضvخŒة} ،م xظل{ة} ،منvشŒة ،م}صwفxاة
(أصله :م}صwفxوvة) ،م}بwرvاة} ،م wرقxاة ،م}سwحvاة ،م}شwواة} ،مط|وvاة ،م}قلة} ،م |كوvاة ،م}ل|هاة،
م}مwحvاة ،م}يضvأة (أصله :م}وwضvأة) ،م}ل|هvاة (أصله :م}ل| vهوvة)} ،م wرقxاة (أصله} :م wرقxيvة)،
}مط|وvاة (أصله} :م |ط vويvة) ،م}يقاة (أصله :م}وwقxيvة).

م}جwداف} ،محwراث} ،مزwراب ،م}سwبار ،م}سwمار ،م}سwواك ،م}شwراط} ،معwراج ،م}عwيار،
<م @فع)ال م}غwراف ،م}ف|تاح} ،مق|راض ،م}ق|لد} ،مك|يال} ،منwشار} ،منwوال ،م}هwراس ،م}يزان (أصله:
م}وwزان).
لجvة ،حvصŒادvة ،حvف{ارvة ،خvرŒازvةv ،دبŒابvةv ،درŒاجvةv ،درŒاسvةv ،سمŒاعvة ،سvيŒاررvة،
ث{
ف'عcالل'ة
vش Œوايvة ،طxيŒارvة ،غغxسxسŒاللxة ،غ xغوŒاصص vة ،فxتŒاحvةx ،فرŒامvةx ،قط{ارvة ،كxسŒارvة ،كxمŒاشvة.
 2-5-2أوزانه السماعية
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نورد فيما يلي أهم الوزان السماعية لسم اللة .وقد أقر -ممع اللغة العربية بالقاهرة قياسية
الوزان الثلثة الول منها:
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الصيغة أمثلة

<فع)ال

إزار ،ح}جاب،حح }زام ،ذ}راع ،ر}باط ،ر}كاب ،ز}مام ،ز}ناد ،س}تار ،س}راج،
س}وار ،س}واك ،ش}راع ،ض}ماد ،غ}طاء (أصله} :غطxاو) ،ك}ساء (أصله :ك}سvاو)،
رر}داء (أصله} :ردvاي) ،غ}لف ،ق}ناع ،ل}ثام ،ل}حاف ،ن}طاق ،ن}ظام ،ل}جام.

حاسس}ب}بvة ،رافف}ع}عvة ،را }ويvة ،ساقق}ي}يvة ،قاط}رة ،كات}بvة ،كا }سحvة ،نا }سخvة ،نا }سفxة،
ف'اع<لة
ناق}لxة.

فف'اعع
8ول
فف'اعع
8ولل'ة

تاب~وت ،جارر~وف ،خاز~وق ،راح~ول ،راق•ود ،راو~وق ،ساج~ور ،سار~ود،
ساطط•ور ،شاد~وف ،شار~وف ،غاس~ول ،كان~ون ،ماع~ون ،ناق•ور ،ناقق•وس،
هاو~ون.
طاح~ونvة ،ناع~ورvة ،ناف•ورvة.

'فعcال

بvرŒاد ،جvرŒارv ،سخŒانx ،كبŒاس.

8م 'فع{ل

حرžك ،م~ vول•د~ ،منvبžه.
م~ v

جلxة.
م' 8فع{ل{ل'ة م~سž v

8م @فع8ل

م~دwه~ن ،م~نwخ~ل ،مم~س~سwعwع~ط~ ،مد~ق (أصله :م~دwق•ق).
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 2-6اسم التفضيل
اسم مشتق -من الفعل الثلثي الرد للدللة على أن شيئي اشتركا ف صفة وزاد أحدها على
الخر؛ نو :زيد™ أعلم من خالد .وله وزن واحد وهو ('أف@ع)ل) ومؤنثه (ف:ع9ل'ى)؛ نو( :أفضل)
و(ف:ضل'ى) .وقد ح~ذ}فxت wهزة (أفعل) من (خي) ،و(ش }ر).
ولسم التفضيل أربع حالت:

 2-6-1تجر-ده من (أل) والضافة
إذا ترŒد اسم التفضيل من (أل) والضافة ،وجب إفراده وتذكيه ،وجر -الفضول بـ (من)؛ نو:
العال} ~م أفضل :من الاهل

العال}مvة• أفضل :من الاهلة

العال}مان} أفضل :من الاهلxي

العال}مvتان} أفضل :من الاهلتي

العال}مو xن أفضل :من الاهل}ي

العال}مvات أفضل :من الاهلت

 2-6-2اقترانه بـ (أل)
إذا اقترن اسم التفضيل بـ (أل) ،وجب مطابقته للموصوف ،وأل tيؤتى معه بـ (من) ،نو:
الفائز الكب

الفائزة الكبى

الفائزان الكبان

الفائزتانالكك:ب:ب9ريان

الفائزون الكبون

الفائزاتالكك:ب:ب9ر9ر)ي)ي)ات

 2-6-3إضافته إلى النكرة
إذا أضيف اسم التفضيل إل نكرة ،وجب إفراده وتذكيه ،وأل tيؤتى معه بـ (من) ،نو:
العال} ~م أكرم 8رجل

العال}مvة• أكرم 8امرأة

العال}مان} أكرم 8رجxليwن

العال}مvتان} أكرم 8امرأvتيwن

العال}مو xن أكرم 8رجال

العال}مvات أكرم 8نساء

 2-6-4إضافته إلى المعرفة
إذا أضيف اسم التفضيل إل معرفة ،جاز أن يكون مفردا مذك ار  ،وأن يكون مطابقا للموصوف،
ووجب أل tيؤتى معه بـ (من) ،نو:
هو أفضل :الرجال

هي أفضل/ :ف:ض9ل'ى النساء

ها أفضل / :أفضل الرجال

هاأفض :ل  /ف:ض:ض9ل'يا النساء

هم أفضل / :أفضل:و الرجال

هن Œأفضل/ :ف:ض9ل'يات النساء
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 2-7الصفة المشبهة
صفة مشتقة للدللة على ثبوت نسبتها لصاحبها؛ نو :أحر ،وعطشان ،وكري ،وف'ر<ح،
وض)خ9م .وتشتق من الفعل الثلثي الرد ،ويغلب عليه أن يكون من أحد البابي( :ف} xعل )xو(ف~ xعل)x
اللزمvي.
وأوزان الصفة الشبهة كثية ،أهها:
الوزن

(أف@ع)ل)
مؤنثه
( 'فع9لء)

أمثلة
(لون) :أ wح مvر حراء ،أخwضvر خvضwراء ،أ |غبvر xغبwراء ،أ wش هvب vشهwباء ،أwب يvض vبيwضاء،
أ wسوvد vسوwداء ،أ wسمvر سvمwراء
(جال جسدي) :أ wحوvر حvوwراء ،أدwعvج vدعwجاء ،أهwيvف vهيwفاء ،أك|حvل xكحwلء
(عيب جسدي) :أ wعمvى عvمwياء ،أ |طرvش xطرwشاء ،أwبكxم بvك|ماء ،أصwلxع صvل|عاء ،أصvم
صمŒاء ،أعwوvر vعوwراء ،أعwرvج vعرwجاء ،أجwذxم جvذ|ماء ،أ wشعvث vشعwثاء ،أ wشيvب vشيwباء
v
(عيب خ~ل•قي) :أحق vحمwقاء ،أرwعvن vرعwناء ،أهwوvج vهوwجاء
[هناك (أف| عvل) بل (فxعwلء) م ثل :غلم أمwرvد ،ول يقال :مرداء .وبالع كس هناك
(فxعwلء) بل (أف|عvل) مثل :حسناء ،وشوهاء ،ول يقال :أحسن ،وأشوه].

ععvطvط|شان ععvطvط|ش |ش vى ( vعط|شا نvة) ،كxسwلن كxسwلxى (كxسwلنvة) ،مvلن مvلى
(مvل نvة) ،غxضwبان غxض wبvى (غxضwبا نvة) ،سvك|ران س| vكرvى ( سvك|رانvة) ،نw vع سان vنعwسvى
( 'فع9لن)
(نvعwسانvة) ،رvي-ان رvيŒا (رvيŒانvة) ،جvوwعان vجوwعvى ( vجوwعانvة)v ،حزwنان vح wزنvى ( vحزwنانvة)،
مؤنثه
ثxك|لن ث| xكلxى (ثxك|ل نvة)v ،ول|هان vول| هvى ( vول|ها نvة)v ،حيwران vحيwرvى ( vحيwرانvة)x ،لهwفان
(ف'ع9ل'ى)
xل wه فxى (xلهwفا نvة) ،غxيwران غxيwرvى ( xغيwر انvة)v ،خزwيان vخ wز يvا ( vخزwيا نvة) ،نvدwمان نvد wمvى
و(ف'ع9لن)ة)
(نvدwما نvة)v ،شبwعان vشب wعvى ( vشبwعا نvة)v ،يق|ظان vي |ق ظxى (يvق|ظا نvة) ،عvجwلن عvجwلxى
( vعجwلنvة)
ككxرxر}ي ككxر}ي}يvة ،طط} xو يل طويلة ،عف يف عفي فة ،ب} vع يد بvع}يدvةv ،مر} يض vمر}يضvة،
(ف'ع<يل)
كxر}يه xكر}يهة ،قxل}يل xقل}يلxة ،قxص}ي قxص}يvة ،دvم}يم vدم}يمvةv ،نب}يل vنب}يلxة ،ظxر}يف xظر}يفxة،
مؤنثه
خيلxةv ،حز}ين
جvم}يل vجم}يلxةv ،عظ}يم vعظ}ي مvة ،حvل}يم حvل}ي مvةv ،نظ}يف vنظ}ي فxةv ،بخ}يل vب }
(ف'ع<يل'ة)
vحز}ينvة
( 'فع<ل)
مؤنثه
(ف'ع<ل'ة)

xفر}ح xفر}ح }ح vة،أش ش}ر أشش}ر}رvة ،ففxط xط}ن ففxطxط }نvة ،طxر}ب ط} xر بvةv ،شر}س vشر} سvة،
ض يvةx ،لب}ق xلب} قxة ،د vم}ث vدم} ثxة،
م vغ}ص مvغ}صvة ،ك xم}د كxم}دvة ،غxض}ب غxض} بvة ،ر vض Bر} v
جلxةv ،شر}ه vش }ر هvة ،خvش}ن vخش} نvة ،ن vج}س vنج}سvةv ،مر}ن vمر} نvةv ،حذ}ر
vخ ج}ل vخ }
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حvذ}رvة ،سvم}ج vس }مجvة
(ف'ع9ل)
مؤنثه
(ف'ع9ل'ة)

ضضvخvخwم ضضvخvخ wمvة ،سسvهvهwل سسvهvهwلxة ،ررvث tرر vvثث{ة  ،صvعwب صvعwبvةv ،ش هwم
خ مvة ،ف xظ tف xظ{ة ،ر vط|ب رvط|بvة ،نvذ|ل
vشه wمvةv ،عذ|ب ع| vذ بvةv ،و غ|د vوغ|دvةx ،ف خwم فw x
vنذ|لxة ،جvعwد جvعwدvةv ،عف -عvف{ة ،كt xل كxل{ة ،وvعwر vو wعرvة

3

المصادر

الصدر اسم يدل على الدث مردا من الزمن .فقولك :ص8عود ،يدل على هذا الدث ،دون أن
يقيŒد بزمان ماض Bأو حاضر أو مستقبل .أما الفعل صvع}د ،vأو يvصv wعد~ ،فدال Ìعلى وقوع الدث ف زمن
معي.
وللمصدر أنواع متلفة هي :الصدر الصلي ،ومصدر التوكيد ،ومصدر الرة ،ومصدر النوع،
والصدر اليمي ،والصدر الصناعي.
وحي يطلق (الصدر) من دون تقييد بوصف أو إضافة ،في~قصvد به الصدر الصلي ،دون غيه
من الصادر.
 3-1المصدر الصلي
 3-1-1مصادر الفعل الثلثي المجرد
أوزان مصادر الفعل الثلثي الرد كثية جدا .وقد جع بعض النحاة عددا من هذه الوزان،
فرأوا أنا تنقاد لضوابط مددة ،ولكنهم ل يزعموا أن القياس فيها تام مططtرد ،بل يلجؤون إل
القياس على هذه الضوابط ما ل يvرد له ساع يالفها .ورأى آخرون أن أوزان مصادر الفعل الثلثي
كلها ساعية.
وقد يكون للفعل الواحد مصدر واحد ،نو :بvسvم vيwvبس}م~ بvسwما  ،أو مصدران ،نوx :ثبvتv vي|ثب~ت
ثxباتا وث•ب~وتا  ،أو ثلثة مصادر ،نوx :ثخ~ن vيvث|خ~ن~ ثxخانvة وث•خ~ونvة وث}خvنا  ،أو أكثر...
يبي الدول الت أكثر مصادر الفعال الثلثية دورانا:
الوزن

أمثلة

الوزن

أمثلة

ف'ع9ل

ضرب ،نوم ،عد...

ف'ع)ل

فرح ،أسف ،وجع...

:فع8ول

قدوم ،صعود ،لصوق...

ف'ع)الة

شجاعة ،فصاحة ،كرامة...

فف'ع)ال

بقاء ،ثراء ،جلل...

ف<ع)ال

إباء ،فرار ،جاح ...

'فع)لن

جولن ،غليان ،دوران...

ف'ع<يل

صهيل ،حفيف ،زفي...
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ف'ع9ل'ة

جولة ،حسرة ،رحة...

ف:ع8ولة

سهولة ،خشونة ،صعوبة...

ف:ع9ل

ح~سwن~ ،نبwل~ ،جبwن...

ف:ع)ال

سعال ،دوار ،زحار...

ف:ع9ل'ة

ح~مwرvة ،ص~ف|رvة ،ز~ wرقxة...

ف<ع)ال'ة

زراعة ،تارة ،صناعة...
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 3-1-2مصادر الفعل الثلثي المزيد
تتلف مصادر الفعال الثلثية الزيدة عما سبقها (أي مصادر الفعال الثلثية الردة) ف أنا
قياسية مطtردة ،ذات أوزان معلومة ،يندر الروج عليها.
يبيžن الدول الت أوزان مصادر الفعال الثلثية الزيدة:
وزن الفعل

الضارع

أف| vعلx

ي~ |فع}ل•

الثلثي
الزيد

فxعŒلx

ي~ xفعžل•

برف

الصدر

أمثلة

إف|ع|عvال

إكرام ،إخراج ،إنقاذ ،إيان...

إف| vعلxة (معتل العي)

إقامة ،إعادة ،إرادة ،إشادة...

تvف|ع}يل

تعليم ،تدريب ،تطويل ،تبيي...

تvف| }علxة ( ~م vعل tاللم)

توصية ،تسمية ،ترقية ،تغطية...

تvف| }علxة (مهموز اللم) تطئة ،تبئة ،توطئة ،تنشئة...
فxا vعلx

ي~فxا }عل•

م~ف~فxاعvلxة
ف}ع}عvال

(لغي الثال اليائي)

مادلة ،مبايعة ،مقاومة ،ماد-ة...
قتال ،دفاع ،نقاش ،مراء ،عداء...

انwفxعvلx

vينwفxع}ل•

انwف}عvال

انطلق ،اندار ،انقطاع ،انيار...

الثلثي

اف|تvعvلx

ي| vفتvع}ل•

اف|ت}عvال

احترام ،استماع ،اعتداء ،احتواء...

الزيد

اف|عvل{

ي| vفعvلq

اف|ع}لل

احرار ،ابيضاض ،ارتاج...

برفي

تvفxا vعلx

vيتvفxاعvل•

تvفxاع~ل

تاه~ل ،تداف•ع ،تداع ،Bتضام...-

تx vفعŒلx

vيتvفxعŒل•

تvفxع¡ل

تعلqم ،تو¡ل ،تغذ ،-تول ،-تعلqل...

ا wستvف|عvلx

يvسwتvف|ع}ل•

ا wست} |فعvال
الثلثي
الزيد

اسwت}فxعwلxة (م~عvل
العي)

استخراج ،استفهام ،استحمام...
استعاذة ،استقالة ،استقامة...
اعشيشاب ،احديداب ،اخليلق...

بثلثة

اف|عw vوعvلx

ي| vفعw vوع}ل• اف|ع}يعvال

أحرف

اف|عvوŒلx

ي| vفعvوžل•

اف| }عوŒال

اجلو-اذ ،اخرو-اط ،اعلو-اط...

اف|عvال{

ي| vفعvالq

اف|ع}يلل

احيار ،ابييضاض ،اشهيباب...
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 3-1-3مصادر الفعل الرباعي المجرد والمزيد
مصادر الفعال الرباعية الردة والزيدة قياسية مطtردة ،وف الدول الت أوزان مصادر الفعال
الرباعية الردة والزيدة:
وزن الفعل الضارع الصدر
الرباعي
الرد
الرباعي
الزيد

فw xعxللx

ي~ xفعwل}ل•

فxعwلxلxة

أمثلة
دحرجة ،طمأنة ،بسملة ،زلزلة...

ف}عwلل (للمضاعف) زلزال ،قلقال ،و}سواس ،زعزاع..

ت xفعwلxلx

vيتvفxعwلxل•

تvفw xعل•ل

تلب~ب ،تبهر~ج ،تبعث•ر ،تزلز~ل...

اف|عvنwلxلx

ي| vفعvنwل}ل•

اف| }عنwلل

افرنقاع ،احرنام ،اسحنفار...

اف|عvلxل{

ي| vفعvل}لq

اف| }عل{ل

اطمئنان ،اشئزاز ،اقشعرار...

 3-2المصدر الميمي
هو اسم يدل على الدث ،وأوله ميم زائدة ،وليس على وزن (م~فاعvلxة)؛ نو :م)ذ@ه)ب ،م)ع9ش)ق،
م)غ9ف<ر)ة ،م)ساءiة ،م)ح9يا ،م)ر)د.
وهو كالصدر الصلي ف معناه واستعماله ،ول يالفه إل tف صورته اللفظية.
 3-2-1صوغه من الفعل الثلثي المجرد
يصاغ الصدر اليمي من الفعل الثلثي الرد وفق ما يلي:
الوزن

م)ف@ع<ل

نوع الفعل

أمثلة

مثال واوي ،صحيح اللم ،ممw vوع}د ،مw vور}د ،مvوwق}ف ،مvوwض}ع ،مw vول}د ،مvوwس}م،
مvوwق}د ،مvوwص}ل... ،
تسقط فاؤه ف الضارع
أجوف يائي ،مكسور العي مvب}يع (أصلهv :مبwي}ع)v ،مس}ي ،مvغ}يب ،مvج}يء ،مvش}يب،
مvص}ي ،مvق}يلv ،مز}يدv ،مب}يت...
ف الضارع

م)ف@ع)ل ما عدا النوعي السابقي

vمط|لxع ،مvدwخvلv ،مق|تvل ،مvوwجvل ،مvتاب (أصله:
جرvى ،مvهwوvى،
مvتwوvب) ،مvقال ،مvماتv ،منwجvىv ،م w
vمفxر( -أصله :م| vفرvر)v ،مسvد...
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خل'ة ،م)ج)9بن)ة،
ملحظة :قد يكون الصدر اليمي على وزن ( vمف| vعلxة)؛ نو :م)ف@س)د)ة ،م)س9ألة) ،م 9ب )
م)س9غ)ب)ة ،م)ي9س)ر)ة ،م)و)دcة ،م)ح)بcة) ،م 'ذلrة ،م)ش)قrة) ،من9جاة ،م)هان)ة ،م)لم)ة ،م)خاف'ة ،م)قال'ة ،م)ساءiة...
 3-2-2صوغه من غير الثلثي المجرد
يصاغ الصدر اليمي من الفعل الثلثي الزيد ومن الفعل الرباعي الرد والزيد ،على وزن
الضارع البن للمجهول ،مع إبدال حرف الضارعة ميما (أي على وزن اسم الفعول) ،كما هو
موضŒح ف الدول الت:
وزن الفعل الضارع الهول

الصدر اليمي
(اسم الفعول)

مثال

أف|عvلx

ي~ف| vعل•

م~ف|عvل

م~دwخvل

فŒ xعلx

ي~فxعxعŒل

م~فxعŒل

م~مvزŒق

فxا vعلx

ي~فxا vعل•

م~فxاعvل

م~قاتvل

انwفv xعلx

~ينwفxعxعvل

م~نwفxعvل

~منx wقلxب

اف|تvعvلx

ي~ف|تv vعل•

م~ف|تvعvل

م~شwتvكى

اف| vعل{

ي~ف| vعلq

م~ف|عvلt

م~سv wود-

تvفxا vعلx

~يتvفxاعvل•

م~تvفxاععvل

~متvضارvب

تvفŒ xعلx

يي~تvفxعŒل

م~تvفxعŒل

جرŒع
~متv v

ا wست| vفعvلx

ي~سwت| vفعvل•

م~سwتvف|عvل

م~سwتvعwتvب

الثلثي الزيد

اف| vعوwعvلx

ي~ف| vعوwعvل•

مم~ف~ف|ع |vعوwعwعvل

~محwدw vودvب

بثلثة أحرف

اف| vع Œولx

ي~ف| vع Œول•

م~ف|عvوŒل

~مجwلxوŒذ

اف|عvال{

ي~ف|عvالq

م~فعvالt

م~دwهvام-

فxعwلxلx

ي~فw xعل}ل•

م~فw xعلxل

م~دw vحرvج

تفw xعلxلx

vيتvفw xعxلل•

م~تvفw xعلxل

~متvسvل|سvل

اف| vعنxwللx

يvف| vعن}wلل•

م~ف|عwvنلxل

~محv wرنwجvم

اف| vعxلل{

يvف| vع}للq

م~ف|عvلxلt

م~ |طمvأنt

الثلثي الزيد
برف

الثلثي الزيد
برفي

الرباعي الرد
الرباعي الزيد
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 3-3مصدر المرة
يصاغ مصدر الرة للدللة على حدوث الفعل مرة واحدة؛ نو :نظر الطفل إل أمه نظرة ،ادفع
القعد) دفعة.
ويشترط ف مصدر الرة أن يكون فعله تاما ،ويدل على حدث حس-ي ،Õوقابل للتكرار .أما
الفعال الناقصة (كان ،أصبح ،)...والفعال الدالة على معن مرد عقلي (ع}vلم ،vفxه}م ،)...vوالفعال
الدالة على صفة ثابتة ( xك ~رمv ،vحس~ن ،)...vفليس لا ف هذا الصدر نصيب.
 3-3-1صوغه من الفعل الثلثي المجرد
يصاغ مصدر الرة من الفعل الثلثي الرد على وزن (ف'ع9ل'ة)؛ نو :ن)ف@ خ)ة) ،خ 9رج)ة ،س) 9ير)ة ،ل'ق@ ي)ة،
د)و9ر)ة) ،ج 9ول'ة) ،جل@س)ة...
وإذا كان ال صدر ال صلي على وزن (ف'ع9ل'ة) ،ج}يء Âبقري نة تدل على العدد؛ نو :دعو ت
حة œواحدة...
أصدقائي د)ع9و)ة œواحدة ،œوب)غ)ت ƒالنائم) ب)غ9ت)ة œواحدة ،وصاح ص) 9ي )
 3-3-2صوغه من غير الثلثي المجرد
يصاغ مصدر الرة من الفعل الثلثي الزيد ومن الفعل الرباعي الرد والزيد ،بزيادة تاء ف آخر
الصدر الصلي .فإن كان ف آخر الصدر الصلي تاء زائدة جيء بقرينة لفظية للدللة على العدد؛
نو :و صcيتك) بالر يض ثلث تو صيات ،وأقمت 8ف حلب إقامت ي ،و صارعت البطل' م صارعة
واحدة ،ودحرجنا الطار) دحرجة œواحدة.
يتضمن الدول الت أوزان مصدر الرة للفعال الثلثية الزيدة والفعال الرباعية الردة والزيدة:
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الثلثي الزيد برف

وزن الفعل

الضارع

أف|عvلx

ي~ف| }عل•

فŒ xعلx

ي~فž xعل•

الصدر

مثال

إف|ع|عvاللxة

إكرامة

إف|عvلxة (معتل العي)

إقامة

ت| vفع}يلxة

تكذيبة

ت| vفع}لxة (م~عvل tاللم)

توصية

ت| vفع}لxة (مهموز اللم) تطئة

الثلثي الزيد برفي

فxا vعلx

ي~فxا }عل•

م~ف~فxاعvلxة

مبايعة

انwفv xعلx

vينwف} xعل•

انwف}عvاللxة

انطلقة

اف|تvعvلx

يvف|ت} vعل•

اف|ت}عvاللxة

استماعة

اف| vعل{

يvف| vعلq

اف|ع}للxة

ارتاجة

تvفxا vعلx

vيتvفxاعvل•

تvفxاع~لxة

تواعدة

تvفŒ xعلx

vيتvفxعŒل•

تvفxع¡ل¡لxة

توح¡مة

ا wست| vفعvلx

يvسwت| vفع}ل•

ا wست} |فعvاللxة
الثلثي الزيد بثلثة
أحرف

الرباعي الرد
الرباعي الزيد

ا wست} xفعwلxة (م~عvل
العي)

استخراجة
استجابة

اف| vعوwعvلx

يvف| vعوwع}ل• اف|ع}يعvاللxة

اف| vع Œولx

يvف| vع žول•

اف| }عوŒاللxة

اجلو-اذة

اف|عvال{

يvف|عvالq

اف|ع}يلللxة

ازويرارة

فxعwلxلx

ي~فw xعل}ل•

فw xعلxلxة

دحرجة

تفw xعلxلx

vيتvفw xعxلل•

تx vف wعل•لxة

تزلزلة

اف| vعنxwللx

يvف| vعن}wلل•

اف| }عنwلللxة

احرنامة

اف| vعxلل{

يvف| vع}للq

اف| }عل{ل{لxة

اطمئنانة
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احديدابة

 3-4مصدر الهيئة
ي صاغ م صدر اليئة (وي سمى أيضا م صدر النوع) للدللة على صفة الدث ع ند وقو عه؛ نو:
جلس التلميذ ج<لسة' العاجز ،أن ت) ح)س)ن 8الو<ق@ ف'ة ،وأخوك )عط<ر 8الس{ية .ويشترط ف مصدر اليئة
أن يكون فعله تاما.
 3-4-1صوغه من الفعل الثلثي المجرد
ي صاغ م صدر اليئة من الف عل الثل ثي الرد على وزن (ف<ع9ل'ة)؛ نو :م<ي ت)ة ،ش<ق@و)ة ،م<ش 9ي)ة،
ض<ح9ك'ة...
وإذا كان ال صدر ال صلي على وزن (ف<ع9ل'ة) ،ج}يء Âبقري نة تدل على النوع؛ نو :خدم ت 8أ ب
<خد9م)ة' البي ،يعيش الؤمن ع<يشة œكرية...
 3-4-2صوغه من غير الثلثي المجرد
يصاغ مصدر اليئة من الفعل الثلثي الزيد ومن الرباعي الرد والزيد بوصف الصدر الصلي أو
إضاف ته أو الضافة إليه؛ نو :أكرم ته إكراما œعظيما ،œاستقبلنا استقبال œحا }را ،œكن ح سن الجا بة،
هذا امتحان يسي ،استرحنا استراحة تامة ،ل تكن كثي التشاؤم ،يتمايل تايل الغصن...
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4

قواعد تصريف السماء

 4-1تعاريف
 تصريف السم :تويل السم الفرد الذكر إل مؤنث ،أو مثن ،أو جع ...وهو يقتصر علىالساء التمكنة (أي :ال• wعرvبة) ،أما الساء البنية (نو :هو ،كم ،حيث ،أين )...فل يدخلها التصريف
غالبا.
 السم الصحيح :هو السم العwرب الذي ليس ف آخره حرف علة ،أو هزة بعد ألف زائدة؛نو) :جب)̃ل< ،جد)ال< ،در9ه)م ،كاتب ،كاتبة...
 السم شبه الصحيح :هو السم العرب الذي آخره واو أو ياء قبلها سكون؛ نو :دد)ل@و™،ظب9ي.وسس~م~مžي كذلك لظهور حركات العراب على آخره كالصحيح.
 السم النقوص :هو السم العرب الذي ف آخره ياء مفردة لزمة قبلها كسرة؛ نو:الداع<ي ،القاض<ي.وسس ~مžي منقوصا لن بعض حركات العراب ل تظهر عليه للثقل ،كالضمة
والكسرة.
 السم القصور :هو السم العرب الذي آخره ألف لزمة؛ نو :هدى ،رضا ،مصطفى.وسس~م~مžي مقصورا لنه ق•ص}ر vعن حركات العراب ،لتعذر ظهورها عليه.
 السم المدود :هو السم العرب الذي آخره هزة بعد ألف زائدة؛ نو :بناء ،غناء ،ساء.وسس~م~مžي مدودا لن ألفه بعدها هزة تكنها من الد.
 4-2المؤنث
تعريفه:
هو اسم يدل على مؤنث حقيقي (نو :عصفورة) ،أو مازي (نو :ورقة) ،أو لفظي (نو:
حزة) ،أو معنوي (نو :شس).
أحكامه:
 1علمة التأنيث تلحق السم ف آخره ,وهي :تاء متحركة مربوطة (نو :بائع وبائعة) ,أوألف مقصورة (نو :عطشان وعطشى) ,أو ألف مدودة (نو :أحر وحراء).
 2الصل ف التاء أن تدخل على الساء الشتقة الت يوصف با ول تؤنث بصيغ أخرى ,نو:ناعم وناعمة ،مترد د{د ومترددة ،منطلق ومنطلقة...
يستثن من ذلك صيغ يستوي فيها الذكر والؤنث أهها:
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'فع8ول (مبالغة اسم الفاعل)؛ نو :رجل صبور وامرأة صبور.
ف'ع<يل (بعن مفعول)؛ نو :رجل جريح وامرأة جريح.
م<ف@ع)ال (مبالغة اسم الفاعل وصفة مشبهة)؛ نو :رجل مهذار وامرأة مهذار.
ف:ع)ل'ة (مبالغة اسم الفاعل)؛ نو :رجل ه8م)ز)ة وامرأة ه8م)ز)ة.
'فعcالة (مبالغة اسم الفاعل)؛ نو :رجل علrمة وامرأة علrمة.
 3ألف التأنيث القصورة تدخل ساعا على الساء الامدة والشتقة ،ومن أشهر أوزانا :ف'ع9ل'ى(مؤنث ف'ع9لن)؛ نو :رجل عطشان وامرأة عطشى.
 4ألف التأنيث المدودة تدخل ساعا على بعض الساء الامدة والشتقة ،ومن أشهر أوزانا:ف'ع9لء (مؤنث أف@ع)ل)؛ نو :رجل أسود وامرأة سوداء.
 4-3المثنى
تعريفه :اسم معرب يدل tعلى اثني بزيادة ألف ونون ف حالة الرفع (نو :هذان كاتبان) ،أو ياء
ونون ف حالت النصب والر (نو :رأيت الكات<)بي9ن< ،مررت بالكات<)ب 9ين<).
يوضح الدول الت تثنية الساء حسب أنواعها:
نوع السم
صحيح الخخ <ر

أمثلة
كاتب وكاتبان ،مدحرج ومدحرجان ،منصور ومنصوران،
متدر-ب ومتدربان ،مستغفر ومستغفران...

شبه الصحيح

مرمي -ومرميŒان ،غxن}ي -وغxن}ي-ان ،مvدwع~و -و vمدwع~وŒان ،عvد~و -و vعد~وŒان...

النقوص

القاضي والقاضيان ،الداعي والداعيان ،العطي والعطيان ،الهتدي
والهتديان ،الستعدي والستعديان...

القصور الثلثي

فت وxفتvيvان ،عصا وعvصvوان ،رحى ورvحvيان ورv vحوvان...

القصور غي الثلثي

حح~س~سwنwنvى وحح~س~سwنwنvيvيvان ،مصطفى ومصطفيان ،مvل|هvى
و vمل|هvيان...

المدود (هزته أصلية)

قر-اء وقر-اءان ،ابتداء وابتداءان ،إنشاء وإنشاءان ،ضياء وضياءان...

المدود (هزته مم~ب~بwدwدvلة

دعاء ودعاءان ،رجاء ورجاءان ،رداء ورداءان...

من ألف منقلبة عن واو أو
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ياء)
المدود (هزته للتأنيث
•أب•بwدwدvلت واوا ف الثن)

بيضاء وبيضاوان ،صحراء وصحراوان ،غر-اء وغر-اوان...

 4-4جمع المذكر السالم
 1جع الذكر السال هو ما سل}م بناء مفرده عند المع ،ود tل على أكثر من اثني بزيادة واوونون ف حالة الرفع (نو :هؤلء كاتبون) ،أو ياء ونون ف حالت النصب والر (نو :رأيت
الكات<<بي) ،ومررت على الكات<ب<ي).
 2شرط جع الذكر السال: أن يكون علما لذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث نو :ممد ممدون. أن يكون صفة لذكر عاقل خالية من تاء التأنيث ،وليست من باب (أفف@ع)ل فف'ع9لء) ،ول منباب ('فع9لن فف'ع9ل'ى) ،ول ما يستوي فيه الذكر والؤنث.
يوضح الدول الت جع الذكر السال حسب أنواع الساء:
نوع السم
صحيح الخخ <ر

أمثلة
كاتب وكاتبون ،مدحرج ومدحرجون ،منصور ومنصورون،
متدر-ب ومتدربون ،مستغفر ومستغفرون...

شبه الصحيح

مرم -ي ومرمي¡ون ،غxن} -ي وغxن}ي¡ون ،مvدwع~و -ومvدwع~و¡ون ،أ•م•مžي -و•أ žمي¡ون...

النقوص

القاضي والقاضون ،الداعي والداعون ،العطي والعطون ،الهتدي
والهتدون ،الستعدي والستعدون...

القصور الثلثي
المدود (هزته أصلية)

أعلى وأعلxوwن ،مصطفى ومصطففxوwن ،م~رwتvضvى وم~ wرتvضvوwن...
قر-اء وقر-اؤون ،ضياء وضياؤون ،وضŒاء ووض-اؤون...

المدود (هزته مم~ب~بwدwدvلة

من ألف منقلبة عن واو أو رجاء ورجاؤون ،بن-اء وبنŒاؤون ،م}عطاء ومعطاؤون...
ياء)

 4-5جمع المؤنث السالم
 1جع الؤنث السال هو ما سل}م بناء مفرده عند المع ،ودلل tعلى أكثر من اثنتي بزيادة ألف118

وتاء ف آخره؛ نو :كاتبة وكاتبات.
 2يمع هذا المع: السم العلم الدال على مؤنث؛ نو :زينب زينبات. ما ختم من العلم والجناس بتاء التأنيث؛ نو) :نظ@رة ن)ظ'رات ،حزة حزات. صفة الؤنث؛ نو :عالة عالات ،فضلى ف:ض9ل'ي)ات. صفة الذكر غي العاقل؛ نو :معدود معدودات. مصادر الفعال الثلثية الزيدة والرباعية؛ نو :إحصاء إحصاءات ،تدحرج تدحرجات. ماختم بألف مقصورة للتأنيث؛ نو :أنثى أنثيات ،ذكرى ذكريات. ماختم بألف التأنيث المدودة؛ نو :شقراء شقراوات ،صحراء صحراوات. 3تكون صياغة جع الؤنث السال ،ف الصحيح الخر غي الختوم بتاء زائدة ،وشبه الصحيحالخر ،بزيادة علمة المع؛ نو :اصطلح واصطلحات ،استدراك واستدراكات.
والختوم بالتاء الزائدة تذف م نه ،ث تزاد عل مة ال مع على آخره؛ نو :استقالة وا ستقالت،
كر ية وكريات .فإن كان ق بل التاء الزائدة ألف ~رد-ت إل أ صلها ف الثل ثي الرد ،وق لبت ياء ف
غيه؛ نو :فتاة وفتيات ،قناة وقنوات ،مستقاة ومستقيات.
وح كم المدود ه نا هو ح كم التثن ية؛ نو :ابتداء وابتداءات ،لقاء ولقاءات ،بيضاء
وبيضاوات.
وال سم الثل ثي الرد ،ال ساكن الع ي ال صحيحها ،الال من الدغام ،إذا كان مفتوح الفاء
حركت عينه بالفتح ف المع؛ نو :ح)س9رة وح)س)رات .فإذا كان مضموم الفاء جاز سكون العي
وفتحها وضمها؛ نو8 :خط@وة و 8خط@وات و 8خط'وات و 8خط:وات .وإذا كان مكسور الفاء جاز سكون
العي وفتحها وكسرها؛ نو :ر<ح9لة و <رح9لت و <رح)لت و <رح<لت.
أما العتل العي والذي فيه إدغام فيجب فيهما سكون العي ف المع؛ نو :د)و9رة و )دو9رات ،م)ر}ة
وم)ر}ات .وكذلك الصفة تلزم سكون العي ف المع؛ نو :ض)خ9مة وض)خ9مات ،م8ر}ة وم8ر}ات.
يوضح الدول الت جع الؤنث السال حسب أنواع الساء:
نوع السم
صحيح الخخ <ر
شبه الصحيح
الختوم بتاء زائدة

أمثلة
إناز وإنازات ،تساؤل وتساؤلت ،انطلق وانطلقات...
مم- vي وميŒات ،نvه~و -ون~ vهوŒات...
كرية وكريات ،استقالة واستقالت ،وفاة ووxvفيvات ،صلة
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وصvلوات ،منتقاة ومنتقيات ،قناة وقنوات ،معطاة وم~عطيات...
القصور الثلثي

هدى وهديات ،م~ن وم~نيات ،مvها و vمهvوات ،س~ها و ~سهvوات...

القصور غي الثلثي

جوvى ونvجwوvيات...
ذكرى وذكريات~ ،ع |ظمvى و ~عظ|مvياتv ،ن w

المدود (هزته أصلية)

إنشاء وإنشاءات ،هناء وهناءات ،ابتداء وابتداءات...

المدود (هزته مم~ب~بwدwدvلة

من ألف منقلبة عن واو أو رجاء ورجاءات ،نداء ونداءات ،لقاء ولقاءات...
ياء)
المدود (هزته للتأنيث
•أب•بwدwدvلت واوا ف الثن)

بيضاء وبيضاوات ،صحراء وصحراوات ،غر-اء وغر-اوات...

 4-6جمع التكسير
هو مادل على أكثر من اثني وتغي بناء مفرده عند المع؛ نو :كتاب وكتب ،جبل وجبال،
رسول ورسل ،أحر وحر ،أسلوب وأساليب .وسي بذا السم لا أصاب الفرد من التغيي ف هذا
المع ،فكأنا •كسžر الفرد وص}يغ ف صورة المع ،فجاء على غي ما كان عليه من قبل.
ولموع التكسي أوزان كثية ،بعضها يستعمل للعدد القليل الذي ل يتجاوز العشرة ،وبعضها
يستعمل للعدد الكثي الذي يزيد عليها.
يتضمن الدول الت أشهر أنواع الساء الت تمع جع تكسي:
نوع السم

أمثلة

اسم ذات

قxلxم وأقلم ،لسان وألسنة ،نر وأنار ،جدار وجدران ،طفل
وأطفال ،وجه ووجوه ،رسالة ورسائل...

اسم آلة

مصعد ومصاعد ،مبد ومبارد ،مكواة ومكاو ،Bقناع وأقنعة،
ناقوس ونواقيس ،ميزان وموازين ،مسمار ومسامي ،ملعقة
وملعق ،منخل ومناخل ،مفتاح ومفاتيح...

اسا الزمان والكان

موسم ومواسم ،ملعب وملعب ،مسجد ومساجد ،مطبعة
ومطابع ،مقبة ومقابر ،مدرسة ومدارس ،معمل ومعامل ،مضرب
ومضارب...
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الصفة الشبهة

أسود سوداء وسود ،أبيض بيضاء وبيض ،كسلن كسلى
وك•سال ،سكران سكرى وس~كارى... ،

اسم التفضيل

أكرم وأكارم/أكرمون ،أفضل وأفاضل/أفضلون ،أبعد
وأباعد/أبعدون...

مبالغة اسم الفاعل

}مغwوار ومvغاوير ،م}سكي ومساكي ،جاسوس وجواسيس...
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5
 5-1الدغام

قواعد التصريف المشترك

 5-1-1تعريفه:
الدغام إدخال حرف ف حرف Bآخر من جنسه بيث يصيان حرفا واحدا مشددا؛ نو :مم)د
يي)م8د ƒمم)د)د µا ،وأصلها :ممv vد vد يvيم~ wدد~ ممw vددÍا.
 5-1-2أقسامه:
ينقسم الدغام إل صغي وكبي:
فالصغي :ما كان xأ Œول• الرفي التماثلي ساكنا ف الصل؛ نو:
م  Â-د  ْ-د ˜-

←

م  Â-د ( ˜ّ-م)د—)

وس~مي صغيا لن فيه عمل واح اد  ،وهو إدخال الرف الول ف الثان.
والكبي :ما كان فيه متحركان ،فأسكن أولما بذف حركته؛ نو:
م  Â-د  Â-د Â-

←

م  Â-د  ْ-د Â-

←

م  Â-د ( Âّ-م)د)c

أو بنقلها؛ نو:
ي  Â-م  ْ-د  ُ-د ُ-

←

ي  Â-م  ُ-د  ْ-د ُ-

←

ي  Â-م  ُ-د )( ُّ-يم8د)ƒ

فسمي كبيا لن فيه عملي وها :السكان والدغام.
 5-1-3أحواله:
 5-1-3-1وجوب الدغام:
 يب الدغام ف الرفي التجانسي إذا كانا ف كلمة واحدة؛ نو:م  Â-ر  Â-ر Â-

←

م  Â-ر ( Âّ-م)ر)c

ي  Â-م  ُ-ر  ْ-ر ُ-

←

ي  Â-م  ُ-ر )( ُّ-يم8ر)ƒ

ح  Â-ا ج  }-ج ˜-

←

ح  Â-ا ج ( ˜ّ-ح)اج)c

 يب الدغام ف الرفي التجانسي إذا كان أولما ف الكلمة والثان ضميا متصل ,نو:س  Â-ك Â-ت ) ( ُّ-س 'كت)ƒ

س  Â-ك Â-ت  [ ْ-ت ] ُ-

←

س  Â-ك Â-ن  [ ْ-ن  Â-ا ]

← س  Â-ك Â-ن  Âّ-ا ( )س 'كنcا)
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 5-1-3-2منع الدغام:
يتنع الدغام ف الواضع التية:
 أن يكون الرفان التماثلن ف أول الكلمة نو :ت)ت)ر ،د)د)ن. أن يكون الرفان ف اسم:على وزن (ف:ع)ل)؛ نو8 :جد)د8 ,در)ر ،ص8ف'ف،
أو على وزن (ف:ع8ل)؛ نو8 :سر8ر8 ,شل:ل8 ،جد8د،
أو على وزن (ف<ع)ل)؛ نو< :حل'ل< ,لم)م< ،كل'ل،
أو على وزن (ف'ع)ل)؛ نو :ض)ر)ر ،ط'ل'ل) ,خب)ب،
 أن يكون الرفان التماثلن ف وزن الرباعي؛ نو) :جل@ب)ب), أن يكون أول الرفي مدغما؛ نو) :ش cدد) ,م) 8هلyل أن يكون الرفان التماثلن ف صيغة ('أف@عل) للتعجب؛ نو :أع< 9زز 9بالعلم ،وأ' 9حب<ب 9ب<ه. أن يكون سكون الرف الول بسبب اتصال ضمي رفع متحرك؛ نو :م) )دد9ت) ,8شد)د9ن'. 5-1-3-3جواز الدغام وعدمه:
يوز الدغام وتركه (فكqه) ف الواضع التية:
 أن يكون الرف الول متحركا والثان ساكنا بسكون عارض للجزم أو للبناء؛ فمن أمثلةالزم :م)ن) 9ي 9رت) cد/ي)ر9ت)د<د ،9وم)ن 9ي8شاق{/ي8شاق<ق ،9ومن أمثلة البناء :ام 8دد/9م8د ،cاغ@ض8ض/9غ:ض .cوذلك
بشرط عدم اتصال ألف الثني (نو :ل )يم8دcا ،م8دcا) ،أو واو الماعة (نو :ل )يم8دƒوا8 ،مدƒوا) ،أو ياء
الؤنثة الخاطبة (نو :ل )تم8د{ي8 ،مد{ي) ،أو نون التوكيد (نو :ل )يمc 8دن8 ،rم cدن.)r
 أن تكون عي الكلمة ولمها ياءين نو) :ح<يي)) /حي) ،cع<يي)) /عي .cفإن كانت حركة• الرفالثان عارضا للعراب و vجب vالفك¡ وامتنع الدغام (نو :لن 8يح<9يي) ،ورأيت 8م8ح9ي<يا ،)œوكذلك إن
عv vرض vسكون الرف الثان وجvب vالفك¡ وامتنع الدغام (نو) :حي<يت) ،8عي<يت.)8
 5-2العلل
العلل هو:
 حذف حرف العلة؛ نو :ي)ر<ث (والصل :يw vو }رث•), أو قلبه؛ نو :ق'ال( xوالصل :قv xول,)x -أو تسكينه؛ نو :ي)م9ش<ي (والصل :يvمwش}ي~),
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 5-2-1العلل بالحذف
ي~حذف حرف العلة ف ثلثة مواضع:
 1أن يكون حرف مد -ملتقيا بساكن Bبعده؛ نو: :قم ،9ب<ع) ،9خف ،9ق:م9ت) ،8يق:م9ن) ،ر)م)ت ،9ترم8ون'،(أنت) ترم<ي) ،قاض ،فت¶ى ،بشرط أل يكون الساكن بعد حرف العلة مدغما ،نو :شاد.c
 2أن يكون الف عل مثال واويا معلوما مك سور الع ي ف الضارع ،فتحذف فاؤه من الضارعوالمر ومن الصدر أيضا (إذا ع~وžض عنها بالتاء)؛ نو :ي)ع<د< ،8عد< ،9ع )دة.œ
 3أن يكون الفعل معتل tالخر ،فيحذف آخره ف أمر الفرد الذكر؛ نو :ا 9د ع ،8ار 9م< ،اخ9ش،vوف الضارع الزوم الذي ل يتصل بآخره شيء؛ نو :ل ي)د9ع~ ،ل ي)ر9م} ،ل ي)خ9ش.
يتضمن الدول الت أمثلة على العلل بالذف:
الكلمة

قبل الذف

بعد الذف

ق:م( wالمر من قxام)v

ا ق  ْ-و –ُ م ْ-

ق  ُ-م ْ-

ب<ع( wالمر من بvاع)v

ا ب  ْ-ي –} ع ْ-

ب  }-ع ْ-

خ)ف( wالمر من خvاف)v

ا خ  ْ-و  Â-ف ْ-

خ  Â-ف ْ-

ي)ع<د~ (الضارع من وvعvد)v

ي  Â-و  ْ-ع  }-د ُ-

ي  Â-ع  }-د ُ-

ع<د( wالمر من وvعvد)v

ا و  ْ-ع  }-د ْ-

ع  }-د ْ-

ي)ض)ع~ (الضارع من vوضvع)v

ي  Â-و  ْ-ض  Â-ع ُ-

ي  Â-ض  Â-ع ُ-

ض)ع( wالمر من وvضvع)v

ا و  ْ-ض  Â-ع ْ-

ض  Â-ع ْ-

ي)ث<ق~ (الضارع من vو}ثق)v

ي  Â-و  ْ-ث  }-ق ُ-

ي  Â-ث  }-ق ُ-

ث<ق( wالمر من vو}ثق)v

ا و  ْ-ث  }-ق ْ-

ث  }-ق ْ-

اد9ع~ (المر من دvعvا)

ا د  ْ-ع  ُ-و ْ-

ا د  ْ-ع ُ-

ار9م} (المر من رvمvى)

ا ر  ْ-م  }-ي ْ-

ا ر  ْ-م }-

اخ9ش( vالمر من vخش}ي)v

ا خ  ْ-ش  Â-ي ْ-

ا خ  ْ-ش Â-

(ل) ي)د9ع~ (الضارع من دvعvا)

(ل) ي  Â-د  ْ-ع  ُ-و ْ-

(ل) ي  Â-د  ْ-ع ُ-

(ل) ي)ر9م} (الضارع من رvمvى)

(ل) ي  Â-ر  ْ-م  }-ي ْ-

(ل) ي  Â-ر  ْ-م }-

(ل) ي)خ9ش( vالضارع من خvش}ي)v

(ل) ي  Â-خ  ْ-ش  Â-ي

(ل) ي  Â-خ  ْ-ش
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ْ-

Â-

ر)ام( Bاسم الفاعل من رvمvى vيرwم}ي)

ر  Â-ا م  }-ي ˜-

ر  Â-ا م B-

غ'از( Bاسم الفاعل من غxزvا vيغwز~و)

غ  Â-ا ز  }-و ˜-

غ  Â-ا ز B-

ر)م)ت( wرvمvى مسندا إل الغائبة)

ر  Â-م  Â-ي  Â-ت ْ-

ر  Â-م  Â-ت ْ-

غ'ز)تx ( wغزvا مسندا إل الغائبة)

غ  Â-ز  Â-و  Â-ت ْ-

غ  Â-ز  Â-ت ْ-

ان9ج)ل'ت( wانwفv xعلxت wمن جvل)

ا ن  ْ-ج  Â-ل  Â-و  Â-ت  ْ-ا ن  ْ-ج  Â-ل  Â-ت
ْ-

ضي)v
ار9ت)ض)ت( wا |فتvعvلxت wمن vر }

ا ر  ْ-ت  Â-ض  Â-و  Â-ت
ْ-

ا ر  ْ-ت  Â-ض  Â-ت
ْ-

ار9ع)و)ت( wاف|عvل{ت wمن رvعvا)

ا ر  ْ-ع  Â-و  Â-و  Â-ت  ْ-ا ر  ْ-ع  Â-و  Â-ت
ْ-

ت)س)ام)ت( wتvفxاعvلxت wمن vسمvا)

ت  Â-س  Â-ا م  Â-و  Â-ت
ْ-

ت  Â-س  Â-ا م  Â-ت
ْ-

ت)ز)كrت( wتvفŒ xعلxت wمن زvكxا)

ت  Â-ز  Â-ك  Âّ-و  Â-ت  ْ-ت  Â-ز  Â-ك  Âّ-ت
ْ-

ان9ث'ن)ت( wانwفv xعلxت wمن xثنvى)

ا ن  ْ-ث  Â-ن  Â-ي  Â-ت
ْ-

ا ن  ْ-ث  Â-ن  Â-ت
ْ-

ا @كت)ف'ت( wا |فتvعvلxت wمن كxفxى)

ا ك  ْ-ت  Â-ف  Â-ي  Â-ت ا ك  ْ-ت  Â-ف  Â-ت
ْْ-

ت)ن)اس)ت( wتvفxاعvلxت wمن نvس}ي)v

ت  Â-ن  Â-ا س  Â-ي  Â-ت ت  Â-ن  Â-ا س  Â-ت
ْْ-

ت)ر)قrت( wتvفŒ xعلxت wمن رvق}ي)v

ت  Â-ر  Â-ق  Âّ-ي  Â-ت

ت  Â-ر  Â-ق  Âّ-ت
ْ-

ا س  ْ-ت  Â-ر  ْ-ض  Â-و Â-

ا س  ْ-ت  Â-ر ْ-ضÂ-
ت ْ-

ْضي)v
ا 9ست)ر9ض)ت( wا wست| vفعvلxت wمن vر }

ت ْ-
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ا ح  ْ-ل  Â-و  ْ-ل  Â-و  Â-ت

ا ح  ْ-ل  Â-و  ْ-ل  Â-ت
ْ-

اح9ل'و9ل'ت( wاف|عvوwعvلxت wمن vحل)x

ا س  ْ-ت  Â-غ  ْ-ن  Â-ي Â-

ا س  ْ-ت  Â-غ ْ-نÂ-
ت ْ-

ا ع  ْ-ر  Â-و  ْ-ر  Â-ي  Â-ت

ا ع  ْ-ر  Â-و  ْ-ر  Â-ت
ْ-

أ 9دن)تx( wأف| vعلxت wمن vدنvا)

أ  Â-د  ْ-ن  Â-و  Â-ت ْ-

أ  Â-د  ْ-ن  Â-ت ْ-

أ'ه9د)تx( wأف| vعلxت wمن هvدvى)

أ  Â-هـ  ْ-د  Â-ي  Â-ت  ْ-أ  Â-هـ  ْ-د  Â-ت ْ-

)زكrت( wفxعŒلxت wمن vزكxا)

ز  Â-ك  Âّ-و  Â-ت ْ-

ز  Â-ك  Âّ-ت ْ-

ر)قrت( wفxعŒلxت wمن vرق}ي)v

ر  Â-ق  Âّ-ي  Â-ت ْ-

ر  Â-ق  Âّ-ت ْ-

)حاب)ت( wفxاعvلxت wمن vحبvا)

ح  Â-ا ب  Â-و  Â-ت ْ-

ح  Â-ا ب  Â-ت ْ-

ج)ار)ت( wفxاعvلxت wمن vجرvى)

ج  Â-ا ر  Â-ي  Â-ت ْ-

ج  Â-ا ر  Â-ت ْ-

ْا 9ست)غ9ن)ت( wا wست| vفعvلxت wمن غxن}ي)v

ت ْ-
اع9ر)و9ر)ت( wاف|عvوwعvلxت wمن عvر}ي)v

ْ-

 5-2-2العلل بالقلب
 5-2-2-1قلب الواو والياء ألفاQ
إذا تركت الواو والياء بركة أصلية وانفتح ما قبلهما ،انقلبتا ألفا؛ نو) :دع)ا ،ر)م)ى ،ق'ال' ،ب)اع).
ويشترط ف ذلك ما يلي:
 1أن يتحرك ما بعدها ،إن كانتا ف موضع عي الكلمة؛ نو :قال (الصل :قv xول ،)xباع  .فإذاvس xكن vما بعدها ،فل ~ت vعلtن؛ نو :ط} xويwلv ,سوvاد ،غxي~وwرv ،بيvان.
 2أل tتكونا عي vفعل Bعلى وزن (فxع}ل )xالعتل اللم؛ نو :قxو}ي ،vهvو}يv ،vحي}ي ،vعvي}ي.v 3أل tتكونا عي vاسم على وزن (فxعvلن)؛ نو :دvوvران ،جvوvلن ,طxوvفانv ،حيvوانx ،طيvران. 4أل tتكونا عي vف} wعل -تيء الصفة• الشبهة منه على وزن (أف|عvل)؛ نوv :ح }ولv xيحwوvل• فهو أ wح vول•،وع} vورv vي wعوvر~ ف هو أعv wور~ ،وغxي}د vيw vغيvد~ ف هو أغيد ,وهvي} ف vيw vهي vف~ ف هو أ wهي vف~ .وي لحق بذا ا سم
التفضيل ،فتقول :هذا أwبvين~ من ذاك ،وهذه أق| vوم~ من تلك .وكذلك يلحق به فعل التعجب،
فتقول :ما أبvwينx vق wولxه~ ،وأwب}ين wبه ،وما أق|وvم vلساvنه~ ،وأق|و}م wبه.
 5-أل tتكون الواو عينا ف وزن (افتعل) الدال على معن الشاركة؛ نو :ازv wد vوج~وا ،واجwتvوvروا.
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فإن خل الفعل من معن الشاركة •أ }عل{ت الواو؛ نو :يرتادون ،يتانون.
 6أل tيتمع إعللن ف الكلمة؛ نو :هوvى (أصله :هvوvي)v؛ أ•ع}ل{ت اللم بقلبها ألفا ،وسvل}مvتالعي لعلل اللم ،كيل يتمع إعللن ف كلمة واحدة.
 7أل tتليهما ألف§ ول ياءُ مشددة (إن كانتا ف موضع لم الكلمة)؛ نو :غv xزوvاv ،رمvيvا ،عvصvوان،xفتvيانx ،فتvو}ي.
يتضمن الدول الت أمثلة على قلب الواو والياء ألفا:
الكلمة

قبل القلب

بعد القلب

)دع)ا

د  Â-ع  Â-و Â-

د  Â-ع  Â-ا

)رم)ى

ر  Â-م  Â-ي Â-

ر  Â-م  Â-ى

ق'ال'

ق  Â-و  Â-ل Â-

ق  Â-ا ل Â-

ب)اع)

ب  Â-ي  Â-ع Â-

ب  Â-ا ع Â-

ط'و)ى

ط  Â-و  Â-ي Â-

ط  Â-و  Â-ى

م)ك'ا̃ن

م  Â-ك  ْ-و  Â-ن ˜-

م  Â-ك  Â-ا ن ˜-

م)س)ار™

م  Â-س  ْ-ي  Â-ر ˜-

م  Â-س  Â-ا ر ˜-

'أق'ام)

أ  Â-ق  ْ-و  Â-م Â-

أ  Â-ق  Â-ا م Â-

'أب)اد)

أ  Â-ب  ْ-ي  Â-د Â-

أ  Â-ب  Â-ا د Â-

ا 9ست)ق'ام)

ا س  ْ-ت  Â-ق  ْ-و  Â-م Â-

ا س  ْ-ت  Â-ق  Â-ا م Â-

ا 9ست)ق'ال'

ا س  ْ-ت  Â-ق  ْ-ي  Â-ل Â-

ا س  ْ-ت  Â-ق  Â-ا ل Â-

ان9ق'اد)

ا ن  ْ-ق  Â-و  Â-د Â-

ا ن  ْ-ق  Â-ا د Â-

ان9ه)ال'

ا ن  ْ-هـ  Â-ي  Â-ل Â-

ا ن  ْ-هـ  Â-ا ل Â-

اق@ت)اد)

ا ق  ْ-ت  Â-و  Â-د Â-

ا ق  ْ-ت  Â-ا د Â-

اك@ت)ال'

ا ك  ْ-ت  Â-ي  Â-ل Â-

ا ك  ْ-ت  Â-ا ل Â-

 5-2-2-2قلب الواو ياءR
تقلب الواو ياء« ف عدة مواضع؛ أهها:
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 1أن تvس •كن vبعد كسرة؛ نو :م<يع)اد ،م<يز)ان (أصلهما} :موwعاد ،م}وwزان)< ،حيل'ة ،د<ي)ة (أصلهما:}ح wولxة ،د}وwمvة).
فإن ل تكن ساكنة ،ل ت~قلب؛ نو :إ vوزŒة ،ع}وvض ،ص}وvان...
ضو.)v
 2أن تتطرف بعد كسرة؛ نو :الغاز<ي (أصلها :الغاز}و~) ،ر)ض<ي( vأصلها :ر} vفإن ل تتطرŒف ،ل ت~قلب؛ نو :ع}وvج} ،حوvل...
 3أن تقع حشوا بي كسرة وألف ف مصدر الفعل الجوف الذي •أ }عل{ت wعي~ }فعwل}ه}؛ نو< :قي)ام،ان9ق<ي)اد< ،عي)اد)ة (أصلها :ق}وام ،انق}واد ،ع}وادvة).
فإن ل ت كن الكل مة م صدرا ،ل ت~قلب؛ نو :س}وvار ،ر}وvاق ،خ}وvان ،س}وvاك ...وكذلك إن
ت ف الصدر؛ نو} :حوvار (مصدر حvا vور .)vوكذا تvص}ح¡ إن ل
صحŒت العي ف الفعل ،صحw Œ
يكن بعدها ألف§؛ نو} :حوvل .وكذا تvص}ح¡ إن ل يكن قبلها كسرة؛ نو :رvواح ،زvوال.
 4إذا اجتمع الواو مع الياء ف كلمة ،والسابق منهما متأصل ذاتا وسكونا ،فعندئذ تقلب الواوياء وت~دغxم ف الياء؛ نو) :سي{د' ،طي}) ،مر9م<ي}.
 5إذا وقعت طرفا ف الفعل الاضي ،وكانت رابعة أو أكثر ،وما قبلها مفتوح ،على أن تكونمنقلبة أيضا ف الفعل الضارع؛ نو :أع 'طي9ت ،8زك9 rيت ،8استرض)ي9ت.8
يتضمن الدول الت أمثلة على قلب الواو ياء:
الكلمة

قبل القلب

بعد القلب

م<يع)اد™

م  }-و  ْ-ع  Â-ا د ˜-

م  }-ي ع  Â-ا د ˜-

م<يس)م™

م  }-و  ْ-س  Â-م ˜-

م  }-ي س  Â-م ˜-

م<يج)ن)̃ة

م  }-و  ْ-ج  Â-ن  Â-ة ˜-

م  }-ي ج  Â-ن  Â-ة ˜-

<حيل'̃ة

ح  }-و  ْ-ل  Â-ة

ح  }-ي ل  Â-ة

الغاز<ي)

ال  ْ-غ  Â-ا ز  }-و Â-

ال  ْ-غ  Â-ا ز  }-ي Â-

ر)ض<ي)

ر  Â-ض  }-و Â-

ر  Â-ض  }-ي Â-

8دع<ي)

د  ُ-ع  }-و Â-

د  ُ-ع  }-ي Â-

ص<ي)ام™

ص  }-و  Â-ا م ˜-

ص  }-ي  Â-ا م ˜-

ان9ق<ي)اد™

ا ن  ْ-ق  }-و  Â-ا د ˜-

ا ن  ْ-ق  }-ي  Â-ا د ˜-
128

<عي)اد)̃ة

ع  }-و  Â-ا د  Â-ة ˜-

ع  }-ي  Â-ا د  Â-ة ˜-

<دي)ار™

د  }-و  Â-ا ر ˜-

د  }-ي  Â-ا ر ˜-

<ق)يم™

ق  }-و  Â-م ˜-

ق  }-ي  Â-م ˜-

)س{يد™

س  Â-ي  ْ-و  }-د ˜-

س  Â-ي  }ّ-د ˜-

'طي—

ط  Â-و  ْ-ي ˜-

ط  Â-ي ˜ّ-

م) 9ر <مي—

م  Â-ر  ْ-م  ُ-و ي ˜-

م  Â-ر  ْ-م  }-ي ˜ّ-

م8ع)لyم<يc

م  ُ-ع  Â-ل  }ّ-م  ُ-و ي Â-

م  ُ-ع  Â-ل  }ّ-م  }-ي Âّ-

م8خ9ر< <جيc

م  ُ-خ  ْ-ر  }-ج  ُ-و ي Â-

م  ُ-خ  ْ-ر  }-ج  }-ي Âّ-

أ'س9م)ي9ت8

أ  Â-س  ْ-م  Â-و  ْ-ت ُ-

أ  Â-س  ْ-م  Â-ي  ْ-ت ُ-

)س cمي9ت8

س  Â-م  Âّ-و  ْ-ت ُ-

س  Â-م  Âّ-ي  ْ-ت ُ-

د)ان)ي9ت8

د  Â-ا ن  Â-و  ْ-ت ُ-

د  Â-ا ن  Â-ي  ْ-ت ُ-

ان9ج)ل' 9يت8

ا ن  ْ-ج  Â-ل  Â-و  ْ-ت ُ-

ا ن  ْ-ج  Â-ل  Â-ي  ْ-ت ُ-

ار9ت)ض) 9يت8

ا ر  ْ-ت  Â-ض  Â-و  ْ-ت ُ-

ا ر  ْ-ت  Â-ض  Â-ي  ْ-ت ُ-

ار9ع)و)ي9ت8

ا ر  ْ-ع  Â-و  Â-و  ْ-ت ُ-

ا ر  ْ-ع  Â-و  Â-ي  ْ-ت ُ-

ت)س)ام)ي9ت8

ت  Â-س  Â-ا م  Â-و  ْ-ت ُ-

ت  ْ-س  Â-ا م  Â-ي  ْ-ت ُ-

ت) )زك9 rيت8

ت  Â-ز  Â-ك  Âّ-و  ْ-ت ُ-

ت  Â-ز  Â-ك  Âّ-ي  ْ-ت ُ-

ا 9ست)ر9ض)ي9ت8

ا س  ْ-ت  Â-ر  ْ-ض  Â-و  ْ-ت ا س  ْ-ت  Â-ر  ْ-ض  Â-ي  ْ-ت
ُُ-

اح9ل'و9ل'ي9ت8

ا ح  ْ-ل  Â-و  ْ-ل  Â-و  ْ-ت  ُ-ا ح  ْ-ل  Â-و  ْ-ل  Â-ي  ْ-ت
ُ-

8دن9ي)ا (ف•عwلxى)

د  ُ-ن  ْ-و  Â-ى

د  ُ-ن  ْ-ي  Â-ا

إيع)اد™

إ  }-و  ْ-ع  Â-ا د ˜-

إ  }-ي  ْ-ع  Â-ا د ˜-

ت)د)اع<ياœ

ت  Â-د  Â-ا ع  ُ-و  Â-ا «-

ت  Â-د  Â-ا ع  }-ي  Â-ا «-

ت)غ)ذyياœ

ت  Â-غ  Â-ذ  ُّ-و  Â-ا «-

ت  Â-غ  Â-ذ  }ّ-ي  Â-ا «-
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ان9ق<ي)اد™

ا ن  ْ-ق  }-و  Â-ا د ˜-

ا ن  ْ-ق  }-ي  Â-ا د ˜-

اق@<تي)اد™

ا ق  ْ-ت  }-و  Â-ا د ˜-

ا ق  ْ-ت  }-ي  Â-ا د ˜-

ا 9ست<ي)اد™

ا س  ْ-ت  }-و  ْ-ر  Â-ا د ˜-

ا س  ْ-ت  }-ي ر  Â-ا د ˜-

 5-2-2-3قلب الياء واوQا
تقلب الياءُ واوا ف عدة مواضع؛ أهها:
 1إذا كانت ساكنة بعد ضمة ،وواقعة ف كلمة غي دالtة على جع؛ نو :ي8وق<ن،8م8وق<ن<ن . 2إذا وقعت لما لسم على وزن (فxعwلى)؛ نو' :فت9و)ى. 3إذا وقعت عينا لسم على وزن (ف•عwلى)؛ نو :طط:وبب)ى.يتضمن الدول الت أمثلة على قلب الياء واوا:
الكلمة

قبل القلب

بعد القلب

ي8وق<ن8

ي  ُ-ي  ْ-ق  }-ن ُ-

ي  ُ-و  ْ-ق  }-ن ُ-

م8وق<ن8

م  ُ-ي  ْ-ق  }-ن ُ-

م  ُ-و  ْ-ق  }-ن ُ-

)شر9و)ى

ش  Â-ر  ْ-ي  Â-ى

ش  Â-ر  ْ-و  Â-ى

ط:وب)ى

ط  ُ-ي  ْ-ب  Â-ى

ط  ُ-و ب  Â-ى

 5-2-2-4قلب الواو والياء همزة
تقلب الياءُ واوا هزة ف عدة مواضع ،أهها:
 1إذا تطر-فتا بعد أ}لف Bزائدة؛ نو :د8عاء ،ب<ناء. 2إذا وقعتا ع ي vاسم الفاعل ،وأ•ع}ل{تا ف فعله؛ نو :قائل ،بائع .فإن ل ت~عvل tف الفعل ،ل ت~عvلف اسم الفاعل؛ نو :عا }ور§ ،عا}ين§.
يتضمن الدول الت أمثلة على قلب الواو والياء هزة:
الكلمة

قبل القلب

بعد القلب

س)م)ا̧ء

س  Â-م  Â-ا و ˜-

س  Â-م  Â-ا ء ˜-

ق'ضا'̧ء

ق  Â-ض  Â-ا ي ˜-

ق  Â-ض  Â-ا ء ˜-

ك<س)ا̧ء

ك  }-س  Â-ا و ˜-

ك  }-س  Â-ا ء ˜-
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)سقrا̧ء

س  Â-ق  Âّ-ا ي ˜-

س  Â-ق  Âّ-ا ء ˜-

ق'ائ<̃ل

ق  Â-ا و  }-ل ˜-

ق  Â-ا ئـ  }-ل ˜-

ب)ائ<ع™

ب  Â-ا ي  }-ع ˜-

ب  Â-ا ئـ  }-ع ˜-

إع9ط'اء¹

إ  }-ع  ْ-ط  Â-ا و  Â-ا «-

إ  }-ع  ْ-ط  Â-ا ء «-

إه9د)اء¹

إ  }-هـ  ْ-د  Â-ا ي  Â-ا «-

إ  }-هـ  ْ-د  Â-ا ء «-

ا 9س<ت 9دع)اء¹

ا س  ْ-ت  }-د –ْ ع – Âا و  Â-ا

ا س  ْ-ت  }-د –ْ ع – Âا ء «-

«ا 9ست<ه9و)اء¹

ا س  ْ-ت  }-ه ـ  ْ-و  Â-ا و  Â-ا ا س  ْ-ت  }-هـ  ْ-و  Â-ا ء «-
«-

اح9ل<يل'ء¹

ا ح  ْ-ل  }-ي  ْ-ل  Â-ا و  Â-ا

ا ح  ْ-ل  }-ي  ْ-ل  Â-ا ء «-

«ا 9حت<واء¹

ا ح  ْ-ت  }-و  Â-ا ي  Â-ا «-

ا ح  ْ-ت  }-و  Â-ا ء «-

<عد)ا̧ء

ع  }-د  Â-ا و ˜-

ع  }-د  Â-ا ء ˜-

م<ر)ا̧ء

م  }-ر  Â-ا ي ˜-

م  }-ر  Â-ا ء ˜-
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 5-2-2-5إعلل الهمزة
المزة من الروف ال صحيحة ،غ ي أ نا ت شبه أحرف العلة ،لذلك تvق بل العلل مث لها ،فتنقلب
إليها ف بعض الواضع:
 1إذا اجتمع هزتان ف كلمة ،وتركت الول وسكنت الثانية ،وجب قلب الثانية حرف مدي~جانس حركة xما قبلها؛ نو :آم)ن) ،أ:وم<ن ،8آم<ن ،9إيان.
 2ت~حذxف وجوبا ف فعل المر الشتق من (أخذ) و(أكل) ،فنقول8 ( :خذ@) و( :كل@). 3ت~حذxف وجوبا ف الف عل الضارع وال مر من (رأى) ،و ف ج يع ت صاريف (رأى) ال ت علىوزن (أف|عvل) ،فنقول :ي)رى ،ر) ،أرى8 ،ير<ي' ،أر<.
 4ت~حذxف وجوبا هزة باب (أف|عvل) ،ف الضارع واسvي الفاعل والفعول والصدر اليمي واسvيالزمان والكان؛ نو :ي8ك@ <رم8 ،8مك@ <رم™8 ،مك@ )رم™.
يتضمن الدول الت أمثلة على إعلل المزة:
الكلمة

قبل العلل

بعد العلل

آ )من)

أ  Â-ء  ْ-م  Â-ن Â-

آ م  Â-ن Â-

آ <من9

أ  Â-ء  ْ-م  }-ن ْ-

آ م  }-ن ْ-

إي)ا̃ن

إ  }-ء  ْ-م  Â-ا ن ˜-

إ  }-ي م  Â-ا ن ˜-

8خذ@

ا ء  ْ-خ  ُ-ذ ْ-

خ  ُ-ذ ْ-

ي)ر)ى

ي  Â-ر  ْ-أ  Â-ى

ي  Â-ر  Â-ى

ي8ك@ <رم8

ي  ُ-أ  Â-ك  ْ-ر }-م ُ-

ي  ُ-ك  ْ-ر }-م ُ-

م8ك@ <رم™

م  ُ-أ  Â-ك  ْ-ر }-م ˜-

م  ُ-ك  ْ-ر }-م ˜-

م8ك@ )رم™

م  ُ-أ  Â-ك  ْ-ر Â-م ˜-

م  ُ-ك  ْ-ر Â-م ˜-

 5-2-3العلل بالتسكين
ويراد به شيئان:
الول :حذف حر كة حرف العللtة دفعا للث قل .فإذا تطر -فت الواو والياء ب عد حر ف Bمتحرك،
ح~ذفت wحركتهما إن كانت ضمة أو كسرة؛ نو :يدعو الداعي إل النادي ،ويقضي القاضي على
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الان .فإن لزم من ذلك اجتماع ساكني ،ح~ذفت wلم الكلمة؛ نو :يرم8ون ،ي)غ9ز8ون.
الثا ن :ن قل حر كة حرف العلة إل ال ساكن قبله .فإذا كا نت الر كة النقول ة عن حرف العلة
مان سة له ،اكت~ف ي vبالن قل؛ نو :يvق•وم و يبيع .وإن كا نت غ ي مان سة له ،ق•لب حرفا يان سها؛ نو:
أقام ،أبان ،ي8قيم ،م)قام (الصل :أقوvمx ،vأ}بيvن~ ،vيق|و}م~v ،م |قوvم)
يتضمن الدول الت أمثلة علىاللعلل بالتسكي :
الكلمة

قبل التسكي

بعد التسكي

ي)د9ع8و

ي  Â-د  ْ-ع  ُ-و z-

ي  Â-د  ْ-ع  ُ-و

(جاء) الق'اض<ي ا ل  ْ-ق  Â-ا ض  }-ي z-

ا ل  ْ-ق  Â-ا ض  }-ي

(إل) الق'اض<ي ا ل  ْ-ق  Â-ا ض  }-ي <-

ا ل  ْ-ق  Â-ا ض  }-ي

ي)ق:ول:

ي  Â-ق  ْ-و  z-ل ُ-

ي  Â-ق  ُ-و ل ُ-

ي)ب<يع8

ي  Â-ب  ْ-ي  <-ع ُ-

ي  Â-ب  }-ي ع ُ-

م)ق:و̃ل

م  Â-ق  ْ-و  z-و ل ˜-

م  Â-ق  ُ-و ل ( ˜-تسكي وحذف)

م)ب<يع™

م  Â-ب  ْ-ي  z-و ع ˜-

م  Â-ب  }-ي ع ( ˜-ت

ي)ر9م8ون'

ي  Â-ر  ْ-م  }-ي  z-و ن Â-

ي)غ9ز8ون'

ي  Â-غ  ْ-ز  ُ-و  z-و ن Â-

سكي

وحذف)
ي  Â-ر  ْ-م  ُ-و ن ( Â-ت

سكي

وحذف)
ي  Â-غ  ْ-ز  ُ-و ن (Â-ت

سكي

وحذف)

 5-3البدال
 5-3-1تعريفه:
ل منهما تغيي
البدال هو إزالة حرف ،ووضع آخرر vمكان نvه .فهو يشبه العلل من حيث أن ك À
ف الوضع ،إل tأن العلل خاص ¤بأحرف العلtة ،وأما البدال فيكون ف الروف الصحيحة.
 5-3-2أهم حالته:
 1إذا كانت فاء (افتعل) ثاء« ،أ•بدلت تاؤه ثاء« ،وأ•دغمتا؛ نو :اثrأر. 2إذا كانت فاء (افتعل) دال ،أ•بدلت تاؤه دال ،وأ•دغمتا؛ نو :ادcعى. 3إذا كانت فاء (افتعل) طاء« ،أ•بدلت تاؤه طاء« ،وأ•دغمتا؛ نو :اطqرد.133

 4إذا كانت فاء (افتعل) ذال أو زايا ،أ•بدلت تاؤه دال؛ نو :اذ@ )دك'ر ،ا 9زد)هى. 5-إذا كانت فاء (افتعل) صادا أو ضا اد أو ظاء ،أ•بدلت تاؤه طاء«؛ نو:اصطفى،اضطجع،اظطلم.

 6إذا كانت فاء (افتعل) واوا أو ياء ،أ•بدلت تاء« ،وأ•دغمت ف تاء الفتعال؛ نو :اتcصل ،اتcسر.يتضمن الدول الت أمثلة علىاللعلل بالتسكي :
الكلمة

قبل البدال

بعد البدال

اص9ط'ف'ى (افتعل من صvفxا)

ا ص  ْ-ت  Â-ف  Â-ى

ا ص  ْ-ط  Â-ف  Â-ى

م8ص9ط'ف'ى (مفتعل من صvفxا)

م  ُ-ص  ْ-ت  Â-ف  Â-ى م  ُ-ص  ْ-ط  Â-ف  Â-ى

اص9ط<ف'اء (افتعال من صvفxا)

ا ص  ْ-ت  }-ف  Â-ا ء

ا ص  ْ-ط  }-ف  Â-ا ء

جع)v
ضv
اض' 9طج)ع( vافتعل من v

ا ض  ْ-ت  Â-ج  Â-ع Â-

ا ض  ْ-ط  Â-ج  Â-ع Â-

ضجvع)v
م8ض' 9طج<ع (مفتعل من v

م  ُ-ض  ْ-ت  Â-ج  }-ع

م  ُ-ض  ْ-ط  Â-ج  }-ع

ضجvع)v
اض9ط<ج)اع (افتعال من v

ا ض  ْ-ت  }-ج  Â-ا ع

ا ض  ْ-ط  }-ج  Â-ا ع

اظ@ط'ل'م( vافتعل من xظلxم)v

ا ظ  ْ-ت  Â-ل  Â-م Â-

ا ظ  ْ-ط  Â-ل  Â-م Â-

م@ 8ظط'ل<م (مفتعل من xظxلم)v

م  ُ-ظ  ْ-ت  Â-ل  }-م

م  ُ-ظ  ْ-ط  Â-ل  }-م

ا @ظ <طل'م (افتعال من xظلxم)v

ا ظ  ْ-ت  }-ل  Â-ا م

ا ظ  ْ-ط  }-ل  Â-ا م

اطrر)د( vافتعل من xط vرد)v

ا ط  ْ-ت  Â-ر  Â-د Â-

ا ط  ْ-ط  Â-ر  Â-د Â-

م8طrر<د (مفتعل من xط vرد)v

م  ُ-ط  ْ-ت  Â-ر  }-د

م  ُ-ط  ْ-ط  Â-ر  }-د

ا yطر)اد (افتعال من xط vرد)v

ا ط  ْ-ت  }-ر  Â-ا د

ا ط  ْ-ط  }-ر  Â-ا د

ا 9ز )ده)ر( vافتعل من زvهvر)v

ا ز  ْ-ت  Â-هـ  Â-ر Â-

ا ز  ْ-د  Â-هـ  Â-ر Â-

م8ز9د)ه<ر( vمفتعل من زvهvر)v

م  ُ-ز  ْ-ت  Â-هـ  }-ر

م  ُ-ز  ْ-د  Â-هـ  }-ر

از9د<ه)ار (افتعال من زvهvر)v

ا ز  ْ-ت  }-هـ  Â-ا ر

ا ز  ْ-د  }-هـ  Â-ا ر

اذ@ )دك'ر( vافتعل من xذكxر)v

ا ذ  ْ-ت  Â-ك  Â-ر Â-

ا ذ  ْ-د  Â-ك  Â-ر Â-

م@ 8ذد)ك<ر (مفتعل من xذكxر)v

م  ُ-ذ  ْ-ت  Â-ك  }-ر

م  ُ-ذ  ْ-د  Â-ك  }-ر

اذ@ <دك'ار (افتعال من xذ xكر)v

ا ذ  ْ-ت  }-ك  Â-ا ر

ا ذ  ْ-د  }-ك  Â-ا ر

ادcع)ى (افتعل من دvعvا)

ا د  ْ-ت  Â-ع  Â-ى

ا د  ْ-د  Â-ع  Â-ى
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م8دcع)ى (مفتعل من دvعvا)

م  ُ-د  ْ-ت  Â-ع  Â-ى

م  ُ-د  ْ-د  Â-ع  Â-ى

اد{ع)اء (افتعال من دvعvا)

ا د  ْ-ت  }-ع  Â-ا ء

ا د  ْ-د  }-ع  Â-ا ء

اثrأ'ر( vافتعل من ثxأxر)v

ا ث  ْ-ت  Â-أ  Â-ر Â-

ا ث  ْ-ث  Â-أ  Â-ر Â-

مr8ثأ'ر (مفتعل من xثأxر)v

م  ُ-ث  ْ-ت  Â-أ  Â-ر

م  ُ-ث  ْ-ث  Â-أ  Â-ر

اثyئ'ار( vافتعال من xثأxر)v

ا ث  ْ-ت  }-ئـ  Â-ا ر

ا ث  ْ-ث  }-ئـ  Â-ا ر

صل)x
اتcص)ل( xافتعل من وv v

ا و  ْ-ت  Â-ص  Â-ل Â-

ا ت  ْ-ت  Â-ص  Â-ل Â-

صل)x
8متcص<ل( xمفتعل من وv v

م  ُ-و  ْ-ت  Â-ص  }-ل

م  ُ-ت  ْ-ت  Â-ص  }-ل

صل)x
ات{ص)ال (افتعال من vو v

ا و  ْ-ت  }-ص  Â-ا ل

ا ت  ْ-ت  }-ص  Â-ا ل

اتcس)ر( vافتعل من vيسvر)v

ا ي  ْ-ت  Â-س  Â-ر Â-

ا ت  ْ-ت  Â-س  Â-ر Â-

8متcس<ر( vمفتعل من vيسvر)v

م  ُ-ي  ْ-ت  Â-س  }-ر

م  ُ-ت  ْ-ت  Â-س  }-ر

ات{س)ار (افتعال من vيسvر)v

ا ي  ْ-ت  }-س  Â-ا ر

ا ت  ْ-ت  }-س  Â-ا ر
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 5-4قواعد رسم الهمزة
 5-4-1الهمزة في أول الكلمة
القاعدة :تكتب المزة فوق اللف إذا كانت مفتوحة أو مضمومة  ،وتتها إذا كانت مكسورة،
سواء أسبقت برف أم ل .وشذ}( tلئxل{ xل}ئن wهؤ~ xلء}).
وفيما يلي أمثلة على كتابة المزة ف أول الكلمة:
المزة

مفتوحة

مضمومة

مكسورة

ل شيء

أ'م)ان)ة  -أ'ك'ل'

أ:مcة  -أ< :خذ'

إج)ابة

مفتوح

و)أ'مانة  -و)أ'ك'ل'

و)أ:مcة ) -سأ:طيع8

و)إج)ابة

مكسور

بأ'مانة < -لiكتب

بأ:مة z < -لح9م)ل

بإجابة

هزة

'أأ'مان)ة '-أأ'ك'ك@ت@ت8ب

'أأ:مة ' -أأ:ح9م)ل:

أإج)ابة

وقبلها
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 5-4-2الهمزة في وسط الكلمة
القاعدة :تك تب المزة على حرف ينا سب أقوى الركت ي (حركت ها وحر ك ة ما قب لها) ،سواء
كان توسطها أصليا أو عرضيا .ويستثن من ذلك:
 المزة الفتوحة بعد ألف ،والمزة الفتوحة أو الضمومة بعد واو ساكنة فتكتب على السطر. المزة الفتوحة أو الضمومة بعد ياء ساكنة فتكتب على نبة.وفيما يلي أمثلة على كتابة المزة ف وسط الكلمة:
المزة

ساكنة

وقبلها
ساكن

(ل ترد)
ر)أ@س

مفتوح

)يأ@م8ل

ن)ش)أ@ت
'فأ@ت@ت)م)ن

مضموم
مكسور

ش8ؤ9م

8يؤ9م<ن

مفتوحة
م) 9رأ'ى
ع< 9بأ'ه

ب<ئ@ر
ائ@ت)م)ن)

ب<ئ@س

ألف

(ل ترد)

واو ساكنة

(ل ترد)

ياء ساكنة

(ل ترد)

ن)ش9أ'ة م)س9ؤ8ول <ع 9بؤ8ه أ' 9سئ<ل'ة

ع<ب9ئ<ه

8ج 9زئ<ه<

ي8س9ئ<م

8ج 9زأ'ي9ن 8جز9ؤ8ه 8ي)ض9ؤ8ل

م)8ت'أد{ب )حد)أ'ة ر)ؤ8وف )نب)ؤ8ه ن))بئ<ه<

8مت)ر)ئyس

ت) )رأrس

ن))بأ'ه ت)ر)ؤƒس م8ج)زcؤ8ون م8ج) cزئ<ي )سئ<م

ف:ؤ)اد

ت)باط:ئ<ه

:لؤ9ل:ؤ)ة

ف:ؤ8وس

ي8ؤ)م

ت)ب)اط:ؤ8ه

ي)س8ؤ9ه 8اؤ9ت9ت8م<ن تت)باط:ؤ)ه
<جئ@ت

مضمومة

مكسورة

و<ئ'ام

<فئ'ة

قار<ئ:ه 8قا <رئ:ون
ب)ر<ئوا

ق'ار<ئ'ه) 8بر<ئا

م8س)ا iءل'ة ق<ر)اءiة ت)ثاؤ8ب 'قرcاؤ8ون
ح)ياؤ8ه8

ح)ياءiه 8س)اءiل

م<8ئج}

8س<ئل'
قار<ئه< قار<ئي
قائد 'ق cرائ<ي
ح)يائه<

س)ائل

س)م)و9ءiل )س 9وءiة ض)و9ءzه 8و8ض8و zءه 8ض)و9ئه< و8ض8وئه
ض)و9ءiه م8ر8وءiة
ه) 9يئ'ة

'ف 9يئ'ه8

ب)ط<يئ'ة ر)د<يئ'ه
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م)و9جوءzون'
'في:9ئه8

ر)د<يئ:ه

م)و9جوئي)
'في<9ئه<

)بط<يئ:ون' )م 9يئ:وس ب)ط<يئ<ي

ر)د<يئ<ه
ي)ي9ئ<س

 5-4-3الهمزة في آخر الكلمة
القاعدة :تكتب المزة على ما يناسب حركة ما قبلها ،ويستثن:
 المزة النفردة قبل تنوين النصب أو ألف الثني فتكتب على نبة إذا س~بقت برف يتصل بابعده.
 المزة فوق اللف وبعدها ألف الثني تنقلبان مد-ة فوق اللف ،إذا كانت الكلمة اسا؛ نو:م)لجآن .أما إذا كانت الكلمة فعل  ،فتبقى المزة على حالا فوق اللف؛ نو :قرأا.
وفيما يلي أمثلة على كتابة المزة ف آخر الكلمة:
المزة

غي منونة

منونة

بعدها ألف

بالنصب

بالنصب

تثنية السم

وقبلها
ساكن

مفتوح

مضموم

مكسور

ع<ب9ء

8جز9ء

م)ل@ج)̃أ

ق'ر)أ
ام9ر)أ'

ت)ب)اط:ؤ™

ام9ر8ؤ

ت))بوƒؤ™

)وض8ؤ

ق'ار<ئ™

ام9ر<ئ

ظ'م< 'ئ

ي) 9ب)تد<ئ

ألف
واو ساكنة
ياء ساكنة

ع<ب9ئ9ئœا

م)ل@ج)أ

ام9ر)أ

ت)ب)اط:ؤ)ان<

ق'ار<ئ<ئœا

ق'ار<ئان<

ح)ياء¹
ي)ب)ب8وء

م)خ9ب9ب8وءء¹ا
)بط<يء

)شي9ئ9ئœا
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ح)ياءiان<

ء

ض)و9ء9ء¹ا

)مخ9ب9ب8وء
)شي9ء

م)ل@ج)آن<

ت)ب)اط:ؤ:ؤ¶ا

ح)ياء¸
ض)و̧9ء

<عب9ئ'ان

8جز9ء9ء¹ا

8ج 9زءiان

)بط<يئئœا

ض)و9ءiان<
)ش 9يئ'ان

م)خ9ب9ب8وءiان
)بط<يئ'ان
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 5-5اللم الشمسية واللم القمرية
اللم الشم سية :هي لم (أل) التعر يف ال ت يكون بعد ها حرف مشدŒد ،و هي لم تك تب ول
تلفظ .والروف ال ت ت أت بعدها تسمى الروف الشمسية ،وهي :ت ،ث ،د ،ذ ،ر ،ز ،س ،ش،
ص ،ض ،ط ،ظ ،ل ،ن.
اللم القمر ية :هي لم (أل) التعر يف ال ت يكون بعد ها حرف متحرك غ ي مشدŒد ،و هي لم
تك تب وت لفظ .والروف ال ت ت أت بعد ها ت سمى الروف القمر ية ،و هي :أ ،ب ،ج ،ح ،خ ،ع،
غ ،ف ،ق ،ك ،م ،هـ ،و ،ي.
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الراجع والصادر:
 إحصاء الفعال العربية ف العجم الاسوب ،مروان البواب وزملؤه ،مكتبة لبنان ناشرون ،بيوت ،ط1996 ،1 أصول الملء ،عبد اللطيف ممد الطيب ،دار سعد الدين ،دمشق ،ط1994 ،3 الملء العرب ،أحد قبش ،دار الرشيد ،دمشق1984 ، تصريف الساء والفعال ،فخر الدين قباوة ،مكتبة العارف ،بيوت ،ط1998 ،3 جامع الدروس العربية ،الشيخ مصطفى الغليين ،الكتبة العصرية ،صيدا ،لبنان ،ط1962 ،9 الليل ،معجم مصطلحات النحو العرب ،جورج متري عبد السيح وهان جورج تابري ،مكتبة لبنان ،بيوت ،ط1990 ،1 دروس التصريف ف القدمة وتصريف الفعال ،ممد ميي الدين عبد الميد ،دار الطلئع ،القاهرة دقائق التصريف ،ممد بن سعيد الؤدب ،تقيق ،حات صال الضامن ،دار البشائر ،ط2004 ،1 السلسل :الدخل ف علم الصرف ،ممد الاوي القندل ،دار إحياء الكتب العلمية ،مصر شذا العرف ف فن الصرف ،أحد الملوي ،دار ابن حزم ،بيوت ،ط2006 ،1 شرح شافية ابن الاجب ،الرضي الستراباذي ،تقيق ميي الدين عبد الميد وزميليه ،دار الكتب العلمية ،بيوت1975 ، الفيصل ف ألوان الموع ،عباس أبو السعود ،دار العارف ،القاهرة1971 ، قواعد اللغة العربية ،حفن ناصف وآخرون ،دار الحسان ،دمشق ،ط1990 ،4 الكامل ف النحو والصرف والعراب ،أحد قبش ،دار اليل ،بيوت ،ط1979 ،2 الكتاب الرجع ف قواعد اللغة العربية لراحل التعليم العام ،النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،تونس1996 ، الكفاف ،كتاب يعيد صوغ قواعد اللغة العربية ،يوسف الصيداوي ،دار الفكر ،دمشق ،ط1999 ،1 مباحث ف علم التصريف ،إبراهيم ممد عبد ال ،دار سعد الدين ،ط2004 ،2 البدع ف التصريف ،أبو حيان النحوي ،دار العروبة1982 ، معجم تصريف الفعال العربية ،أنطوان الدحداح ،مكتبة لبنان ناشرون ،بيوت ،ط2004 ،5 معجم الصطلحات العربية ف اللغة والدب ،مدي وهبه وكامل الهندس ،مكتبة لبنان ،بيوت ،ط 1984 ،2 معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقواف ،ممد إبراهيم عبادة ،مكتبة الداب ،القاهرة ،ط2005 ،3 معجم الصطلحات النحوية والصرفية ،ممد سي اللبدي ،مؤسسة الرسالة ،بيوت ،ط1988 ،3 العجم الفصل ف تصريف الفعال العربية ،ممد باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية ،بيوت2000 ، العجم الفصل ف علم الصرف ،راجي السر ،دار الكتب العلمية ،بيوت1977 ، الغن الديد ف علم الصرف ،ممد خي حلوان ،دار الشرق العرب ،بيوت ،ط.1999 ،5 الغن الديد ف علم النحو ،ممد خي حلوان ،دار الشرق العرب ،بيوت.2003 ، الغن ف تصريف الفعال ،ممد عبد الالق عضيمة ،دار الديث ،القاهرة ،ط1989 ،1 مغن اللبيب عن كتب العاريب ،ابن هشام النصاري ،دار الفكر1979 ، الفتاح ف الصرف ،عبد القاهر الرجان ،تقيق علي المد ،مؤسسة الرسالة ،ط1987 ،1 المتع ف التصريف ،ابن عصفور ،تقيق فخر الدين قباوة ،دار القلم العرب ،حلب ،ط1979 ،4 النحو الشاف ،ممود حسن الغالسة ،دار البشي ،عمان ،الردن ،ط1991 ،1 -النحو الواف ،عباس حسن ،دار العارف بصر ،ط1966 ،4
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