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تقديم

  ف اللغةقواعد النحو والصرف التعلقة بنظام الشتقاق والتصريفموجزا� لتتضمن هذه الكراسة 
 . وهذا النظام وإن كان موضوعه الساسي هو الصرف، فإن له أوجها� نوية ل بد- من التطرقالعربية

-ر ف حالتا العرابية من رفعB ونصبB وجر.يإليها، كبناء الفعال وإعرابا، وما يعتري الساء من تغي
ثة، وعرضناها بأسلوب هو أقرب  استقينا هذه القواعد من كتب النحو والصرف القدية والدي
قد ما أحاط با من خلفات وتعليلت. و سوب، دون الوض في ها بالا قة معالت  ما يكون إل طري

.  عليهاأوردنا ف ناية الكراسة قائمة بأساء كتب النحو والصرف الت اعتمدنا
 خسة أبواب: الول يشتمل على قواعد تصريف الفعال، والثان علىعلى تتوي هذه الكراسة 

اعد مس على قو ساء، والا صريف ال اعد ت ابع على قو صادر، والر قة، والثالث على ال ساء الشت  ال
التصريف الشترك.

مروان البواب
marwanbawab@gmail.com
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الفعال  قواعد تصريف 1 

 المر، ومن العلوم إل الهول، وتويلو: تويلها من الاضي إل الضارع تصريف الفعال
  بسب فاعلها من ضمي الفرد إل ضمي الثن والمع، ومن ضمي الذكر إل ضمي الؤنث،إسنادها

ومن ضمي الغائب إل ضمي الخاطب والتكلم.

 الماضي والمضارع والمر1-1
.ماض� ومضارع وأمرينقسم الفعل إل 

ذxهvبv، أxخwرvجv، تvناوvلx، زvخwرvفv.؛ نو: ما دلt على حدوث شيء قبل زمن التكلqمالاضي: ف
، ي~دvحwر{ج. يvق|رvأ، يvتvنvق}ل؛ نو:دل على حدوث شيءB ف زمن التكلqم أو بعده  ما:الضارعو
|، اط|مvئ{ن.اجwتvه{دw، ج{ئ|، تvعvل}مw، ق�ل؛ نو: ما ط�لب به حدوث شيءB بعد زمن التكلم: المرو

 التجرد والزيادة1-2
. مرد ومزيدينقسم الفعل إل 

حرفه الصلية حرف إل ثلثة.أ: ما زيد على والزيدحرفه أصلية، أكانت جيع  : مافالرد
والرد قسمان: ثلثي ورباعي، والزيد قسمان: مزيد الثلثي ومزيد الرباعي.

 الفعل الثلثي المجرد1-2-1
 يتكو-ن الفعل الاضي الثلثي الرد من ثلثة أحرف أصول، ي~رمز إل أولا بالفاء، وإل ثانيها

 . ويصاغ الفعل الضارع بزيادة أحد أحرف الضارعة الربعة: )أ، ن،ف'ع(ل'بالعي، وإل ثالثها باللم: 
ي، ت( مفتوحا� قبل الفاء. وللفعل الثلثي الرد باعتبار ماضيه ومضارعه ستة أبواب هي:

أمثلة الضار
ع

الاض
ي

الباب

نصvر ينص~ر، قعvد يقع~د، قال يق�ول، غزvا يغز~و، مر� يvم~ر- يفع~ل فعvل الول
ضرvب يضر{ب، جلxس يل{س، باع يب{يع، رمvى يرم{ي، فر� يف{ر- يفع{ل فعvل الثان

فتvح يفتvح، ذهvب يذهvب، سعvى يسعvى، سأل يسأل، قرvأ يقرvأ يفعvل فعvل الثالث
فxر{حv يvف|رvح، عvل{مv يvعwلxم، وvج{لx يvوwجvل، رvض{يv يvرwضvى، عvض� يvعvض- يفعvل فع{ل الرابع
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شر~ف يشر~ف، حس~ن يvحwس~ن، يvم~ن يvيwم~ن، جر~ؤ يvجwر~ؤ يفع~ل فع~ل الامس
حس{ب يvحwس{ب، نع{م يvنwع{م، وث{ق يvث{ق، ول{يv يvل{ي يفع{ل فع{ل السادس

ويصاغ فعل المر بذف حرف الضارعة مع إجراء ما يلي: 
 ا>ع9ل'م9، ا:د9ع8،{يد قبل الساكن هزة وصل؛ نو: ز ز�،إذا كان ما بعد حرف الضارعة ساكنا- 

ا>ر9م.
 ق:ل@، س>ر9، فإنه ل يتاج إل هزة وصل؛ نو: �،وإذا كان ما بعد حرف الضارعة متحركا- 
خ(ف.

 الفعل الرباعي المجرد1-2-2
 يتألف الفعل الاضي الرباعي الرد من أربعة أحرف أصول، ي~رمز إليها بالفاء والعي واللم الول

  ت(،، ي، ن،. ويصاغ الفعل الضارع بزيادة أحد أحرف الضارعة الربعة: )أف'ع9ل'ل'واللم الثانية: 
مضموما� قبل الفاء، وكسر اللم الول. 

احد هو:  عي الرد بناء� و عل الربا عه'، ف'ع9ل'لوللف ج( ي8د(ح9ر>ج، وز(ل@ز(ل�،  ي8ف'ع9ل>ل:ومضار  كد(ح9ر(
ي8ز(ل@ز>ل، وط'م9أن' ي8ط'م9ئ>ن، وب(س9م(ل' ي8ب(س9م>ل. 

عل المر من الضارع، في~حذف حرف الضارعة، ول يتاج إل هزة وصل، لن الفاء  ويصاغ ف
د(ح9ر>ج9، وز(ل@ز>ل@، وط'م9ئ>ن9، وب(س9م>ل@.متحركة ف الصل؛ نو: 

 الفعل الثلثي المزيد1-2-3
 ثلثة أقسام: ما زيد فيه حرف واحد، وما زيد فيه حرفان، وماإل الفعل الثلثي الزيد ينقسم 

زيد فيه ثلثة أحرف.
يبي الدول الت أوزان الفعال الثلثية الزيدة، ف الاضي والضارع والمر، مع التمثيل:
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أمثلة المر الضارع الاضي
 أxك|رvمv ي~ك|ر{م~ أxك|ر{مw، أxعwطxى ي~عwط{ي أxعwط{، أxقامv ي~ق{يم

.أxق{مw، آمvنv ي~ؤwم{ن~ آم{ن
أف|ع{ل| ي~ف|ع{ل� xلvأف|ع

 فxر�حv ي~فxر�ح~ فxر�حw، قxو�مv ي~قxو�م~ قxو�مw، زvك}ى ي~زvك�ي
.زvك�، بvر�أx ي~بvر�ئ~ بvر�ئ

�ل�لxعفxع ي~فxع�ل� xع�لxف

 قاتvلx ي~قات{ل� قات{ل|، وvالxى ي~وال{ي وال{، حvاوvل
.ي~حاو{ل� حاو{ل

فxاع{ل| ي~فxاع{ل� xلvاعxف

 الثلثي
الزيد
برف

 انwكxسvرv يvنwكxس{ر~ انwكxس{رw، انwقادv يvنwقاد~ انwقxدw، انwطxوvى
.يvنwطxو{ي انwطxو

{لxعانwفxع يvنwفxع{ل� xلvعxفwان

،wرvتwتار~ اخwخvي vتارwاخ ،wم{عvتwم{ع~ اجvتwجvي vعvمvتwاج 
.ات�صvلx يvت�ص{{ل� ات�ص{ل

{لvعاف|تvع يvف|تvع{ل� xلvعvاف|ت

.احwمvر� يvحwمvر¡ احwمvر�، واصwفxر- يvصwفxر¡ اصwفxر� اف|عvل} qلvف|عvي اف|عvل}
،vداعvى تvداعvتvى يvداعvت ،wدvباعvد~ تvباعvتvي vدvباعvت 

.تvطاوvلx يvتvطاوvل� تvطاوvل
vلتvفxاعvل يvتvفxاعvل� xلvاعxفvت

 تvعvل}مv يvتvعvل}م~ تvعvل}مw، تvزvك}ى يvتvزvك}ى تvزvك�، تvجvو�ل
.يvتvجvو�ل� تvجvو�ل

�لتvفxع�ل يvتvفxع�ل� xع�لxفvت

 الثلثي
 الزيد
برفي

 اسwتvخwرvجv يvسwتvخwر{ج~ اسwتvخwر{جw، اسwتvقامv يvسwتvق{يم
.اسwتvق{م

{ل|عاسwتvف|ع يvسwتvف|ع{ل� xلvف|عvتwاس

 اعwشvوwشvبv يvعwشvوwش{ب~ اعwشvوwش{بw، احwلxوwلxى
.يvحwلxوwل{ي احwلxوwل

{لwعاف|عvوwع يvف|عvوwع{ل� xلvعwوvاف|ع

.يvجwلxو�ذ� اجwلxو�ذ|x )=أسرع( اجwلxو�ذ �لvواف|عvو يvف|عvو�ل� xو�لvاف|ع
.احwمار� يvحwمار¡ احwمار� لاف|عvا qالvف|عvي اف|عvال}

 الثلثي
الزيد
 بثلثة
أحرف
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 الفعل الرباعي المزيد1-2-4
ينقسم الفعل الرباعي الزيد إل قسمي: ما زيد فيه حرف واحد، وما زيد فيه حرفان.

أمثلة المر الضارع الاضي
wجvرwحvدvج~ تvرwحvدvتvي vجvرwحvدvت. تvفxعwلxل| يvتvفxعwلxل� xلxلwعxتف  برفالزيد

wق{عwنvق{ع~ اف|رwنvف|رvي vعxقwنvاف|ر. اف|عvنwل{ل| يvف|عvنwل{ل� xلxلwنvاف|ع
.اط|مvأxن} يvط|مvئ{ن¡ اط|مvئ{ن� اف|عvل{ل} qل{لvف|عvي اف|عvلxل}

الزيد برفي

 اللزوم والتعدية1-3
متعد.و مينقسم الفعل إل لزم

مات(، وج(ل'س(، وض(ح>ك(، وخ(ر(ج(.: ما ل يتجاوز بنفسه الفاعل إل الفعول به؛ نو: فاللزم
ج(م(ع( الستاذ: الطلب(.: ما ياوز بنفسه الفاعلx إل الفعول به؛ نو: والتعدي

.وشكر له، شكرهفنقول مثل�:  ...ش(ك'ر(، ون(ص(ح(وقد يكون الفعل الواحد متعديا� ولزما�؛ نو: 

 البناء والعراب 1-4

 الماضي 1-4-1
 الاضي مبن¤ دوما. الفعل
 v، أو اتصلت به تاءد(ر(س - وهو الصل ف بنائه –  إذا ل يتصل به شيء؛ نو: على الفتحوي~بن 

 ؛ نو: مع تاء التأنيث، أو ألف الثنيد(ر(س(اw، أو ألف الثني؛ نو: د(ر(س(تالتأنيث الساكنة؛ نو: 
 إذا كان مسندا� إل ضمي الغائب الفرد والثن.على الفتح أي: يبن .د(ر(س(ت(ا

. د(ر(س8وا إذا اتصلت به واو الماعة، نو: على الضموي~بن 
 د(ر(س9ت8، تاء الفاعل التحركة؛ نو:  ضمي رفع متحرك؛ وهي: إذا اتصل بهعلى السكونويبن 

 .د(ر(س9ن(، ونون النسوة؛ نو: د(ر(س9ن(ا و )نا( الدالة على الفاعلي؛ نو: د(ر(س9ت(، د(ر(س9ت>>،

 المضارع 1-4-2
 إحدى إذا اتصلت به يبن على الفتحالفعل الضارع مبن¤ ف حالتي ومعرب§ فيما سواها؛ فهو 

.ي(ت(ر(بcص9ن( إذا اتصلت به نون النسوة؛ نو: على السكونيبن و}، ل'ي8ن9ب(ذ'ن التوكيد؛ نو: ننون
 وعلمة ومنصوبا~، ي(ك@ت8ب، نو: وعلمة رفعه الضمة مرفوعا�؛ فيكون م8عر(با عدا ذلك يكون وما

 ل ي(ك@ت8ب9.  ؛ نو:وعلمة جزمه السكون ومزوماv، لن ي(ك@ت8ب؛ نو: نصبه الفتحة
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 المر 1-4-3
 .فعل المر مبن¤ دوما�

 إذا كان صحيح الخ{ر ول يتصل به شيء؛ نو: وهو الصل ف بنائه -  – السكون~بن علىيوي
.اد9ر8س9ن(w، أو اتصلت به نون النسوة؛ نو: اد9ر8س

.اد9ر8س(نc إذا اتصلت به نون التوكيد؛ نو: الفتح وعلى
.اتcق> إذا كان معتلt الخ{ر؛ نو: حذف حرف العلة وعلى
 ، أواد9ر8س8وا، أو واو الماعة؛ نو: اد9ر8س(ا إذا اتصلت به ألف الثني، نو: حذف النون وعلى

 .اد9ر8س>يياء الخاطبة؛ نو: 

 الصحة والعتلل1-5
 الفعل إل صحيح ومعتل.ينقسم

.ومضعcف، ومهموز§، سال>م ما خلتw أصول�ه من أحرف العلة. وهو ثلثة أقسام: الصحيحف
س(م>ع( وج(ل'س(...: ما سvل{متw أصول�ه من أحرف العلة والمزة والتضعيف؛ نو: السال>مف
 أ'م(ر(،؛ نو: مهموز الفاءحرفه الصلية هزة؛ وهو ثلثة أقسام: أ: ما كان أحد الهموزو

م(لi.؛ نو: مهموز اللم وس(أ'ل'،؛ نو: مهموز العيو
م(رc، وش(دc. ما كانت عينه ولمه من لفظ واحد؛ نو: :الضعcفو

 : ما كانت فاؤه ولمه الول من لفظ واحد، وعينه ولمه الثانية منالضاعفوالرباعي 
.زلزللفظ آخر؛ نو: 

 ،وناقص، وأجوفª، مثالأصوله واو أو ياء. وهو أربعة أقسام: أحد : ما كان ف العتلو
.ولفيف

و(ص(ل'، وي(ب>س(.: ما كانت فاؤه واوا� أو ياء»؛ نو: الثالف
ي(ق:ول:، وي(ب>يع8.: ما كانت عينه واوا� أو ياء»؛ نو: الجوفو
ي(د9ع8و، وي(ر9م>ي.: ما كانت لمه واوا� أو ياء»؛ نو: الناقصو
.ومقرون، مفروق: ما اعتلt فيه أصلن. وهو نوعان: اللفيفو

و(ق'ى، وي(د>ي(.: ما اعتلتw فاؤه ولمه؛ نو: الفروق فاللفيف
ط'و(ى، وح(ي>ي(.: ما اعتلتw عين~ه ولم~ه؛ نو: القرون واللفيف

 لى الفعال الصحيحة والعتلة لكل من الثلثي والرباعي مرداعتبي�ن الداول المسة التية أمثلة 
ومزيدا:
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 أمثلة الصحيح والمعتل من الفعال الثلثية المجردة1-5-1

الثلثي الرد من الباب:
السادس الامس الرابع الثالث الثان الول

الفعل

حسب كرم فرح منع ضرب نصر السال
حب- عض- بح- tت مد- الضعف

tأن أم- الضعف
أثأ الهموز اللم

أنث أسف أبه أسر أكل
الفاء

ضؤل سئم سأل نأم العي
جرؤ ظمئ بدأ اللم

الهموز
الصحيح

ود- الضعف
وئب وأد الهموز العي

وضؤ وطئ وجأ الهموز اللم
ورث وشك وجل وهب وعد

الواوي

ير- يس- الضعف
يئس يئس الهموز العي
يبس يتم يقظ ينع يسر ين

اليائي

الثال

أود آب الهموز الفاء
هوء باء الهموز اللم

طول عوج قام
الواوي

أيس آن الهموز الفاء
شاء قاء الهموز اللم
غيد باع

اليائي

الجوف

أمو أسا الهموز الفاء
ىجأ ىمأ الهموز العي

سرو رضي زها غزا
الواوي

أذي أب أتى الهموز الفاء
جئي رأى الهموز العي
خشي سعى رمى

اليائي

الناقص

أوى الهموز الفاء
/حييقوي شوى

القرون

وأى الهموز العي
ول يدي وجي/ يدى وقى/

الفروق
اللفيف

العتل

 أمثلة الصحيح والمعتل من الفعال الثلثية المزيدة بحرف1-5-2
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الثلثي الزيد برف على وزن:
فاع(ل' ف'عcل' أف@ع(ل'

الفعل

قاتل در-ب أكرم السال
حاج- جد-د أحب- الضعف
آض- أم�م الضعف

الهموز اللم
آجر أثtر آثر

الفاء

لءم رأtس أشأم العي
كافأ هن-أ أجزأ اللم

الهموز
الصحيح

واد- وص-ص الضعف
واءم وأtم أوأب الهموز العي
واطأ وض-أ أوطأ الهموز اللم
واصل وح-د أوجب

الواوي

ي-م الضعف
يأtس أيأس الهموز العي

ياسر يس-ر  أيقظ
اليائي

الثال

آوب أو-ب الهموز الفاء
ناوأ بو-أ أساء الهموز اللم

جاوب قو-م أقام
الواوي

آيد أي-د آيس الهموز الفاء
هايأ هي-أ أقاء الهموز اللم
بايع طي-ب أباد

اليائي

الجوف

أسى أب-ى آخى الهموز الفاء
شاءى أمأى الهموز العي
حاب س-ى أدن

الواوي

أسى أد-ى آتى الهموز الفاء
راءى رأtى أنأى الهموز العي
جارى رقtى أهدى

اليائي

الناقص

أو-ى آوى الهموز الفاء
/حاياداوى /حي-اسو-ى /أذوىأحيا

القرون

الهموز العي
وال/يادى /يد-ىوفtى /أيدىأوصى

الفروق
اللفيف

العتل
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 أمثلة الصحيح والمعتل من الفعال الثلثية المزيدة بحرفين1-5-3

على وزن:برفي الثلثي الزيد 
ت(ف'عcل' ت(فاع(ل' qاف@ع(ل اف@ت(ع(ل' ان9ف'ع(ل'

الفعل

تعلtم تباعد احر- اجتمع انطلق السال
تد-د تصام- اشتد- انقض- الضعف
تأم-م تآج- ائتم- الضعف

ائتثأ الهموز اللم
تأكtد تآكل ائتمر انأطر

الفاء

ترأtف تساءل tاجأل ابتأس انذأف العي
تب-أ تدارأ ابتدأ انفقأ اللم

الهموز
الصحيح

تود-د تواد- الضعف
توأtد تواءم ات-أد الهموز العي
توض-أ تواطأ ات-كأ الهموز اللم
توص-ل تواصل ات-صل

الواوي

تيم-م الضعف
ات-أس الهموز العي

تيس-ر تياسر ات-بس
اليائي

الثال

تأو-ب تآوب ائتال انآد الهموز الفاء
تبو-أ تناوأ استاء الهموز اللم
تقو-ل تاوب اسود- اقتاد انقاد

الواوي

تأي-د ائتام الهموز الفاء
تقي-أ تايأ الهموز اللم
تعي-ن تبايع ابيض- اكتال انال

اليائي

الجوف

تأس-ى تأخى ائتسى الهموز الفاء
تأى تشاءى اشتأى انفأى الهموز العي
تزكtى تسامى ارعوى ارتضى انلى

الواوي

تأت-ى تآثى ائترى الهموز الفاء
ترأtى تراءى ارتأى انفأى الهموز العي
ترقtى تناسى اكتفى انثن

اليائي

الناقص

تأو-ى تآوى ائتوى الهموز الفاء
/تي-اتقو-ى /تاياتداوى /ازديااحتوى انزوى

القرون

تواءى ات-أى الهموز العي
تولtى توارى ات-قى

الفروق
اللفيف

العتل
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 أمثلة الصحيح والمعتل من الفعال الثلثية المزيدة بثلثة أحرف1-5-4

 على وزن: بثلثة أحرفالثلثي الزيد
rاف@عال اف@ع(وcل' اف@ع(و9ع(ل' اس9ت(ف@ع(ل'

الفعل

ادهام- اجلو-د اعشوشب استغفر السال
استحب- الضعف
استأم- الضعف

الهموز اللم
استأمر

الفاء

استرأف العي
احزوزأ استهزأ اللم

الهموز
الصحيح

الضعف
استوأل الهموز العي
استوطأ الهموز اللم
استورد

الواوي

الضعف
استيئس الهموز العي
استيقظ

اليائي

الثال

استأور الهموز الفاء
استضاء الهموز اللم

اسواد- استدار
الواوي

استأيك الهموز الفاء
استقاء الهموز اللم

ابياض- استقال
اليائي

الجوف

استأمى الهموز الفاء
الهموز العي

احلول استرضى
الواوي

استأن الهموز الفاء
اجأو-ى استرأى الهموز العي

اعرورى استغن
اليائي

الناقص

استأوى الهموز الفاء
احوو-ى / استحيااستهوى

القرون

استوأى الهموز العي
استوف

الفروق
اللفيف

العتل
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 أمثلة الصحيح والمعتل من الفعال الرباعية المجردة والمزيدة1-5-5

الزيد
برفي برف

الرد

rاف@ع(ل'ل اف@ع(ن9ل'ل' ت(ف'ع9ل'ل' ف'ع9ل'ل'
 الرباعيالفعل

اقشعر- افرنقع تدحرج دحرج السال
تزلزل زلزل الضعف
تأجأ جأجأ الضاعف

اشرأtب احبنطأ تطمأن طمأن
الهموز

الصحيح

/ يأيأوأوأ  الهموز الضاعف
توشوش وسوس الضاعف

يرنأ الهموز
الثال

اكوأد- ترهيأ تودأ الهموز
اكوهد- احونصل تلهوج حوقل

الجوف

اسلنقى تقلسى قلسى الناقص
/حيحىضوضى  اللفيف

العتل
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لمجهولالمبني للمعلوم والمبني ل 1-6
  )ويسم-ى أيضا� مبني-ا� للفاعل(، وهو ما كان له فاعل )أو: أسند إلمبنs للمعلومينقسم الفعل إل 
  )ويسم-ى أيضا� مبني-ا� للمفعول(، وهومبنs للمجهول وإل الدرس(، ح(ف>ظ' ممدفاعل معلوم(؛ نو: 

ح8ف>ظ' الدرس8.ما ح~ذف فاعل�ه وأ�نيب عنه غيه؛ نو: 
وي~نقxل البن للمعلوم إل البن للمجهول بتغيي صورته كما يلي:

 الماضي المبني للمجهول1-6-1

 السالم1-6-1-1
ر8ف>ض( رأي8ه، وف:ه>م( الدرس8.�س{ر ما قبل آخره؛ نو: كلاضي سالا� ، ض~م� أوله وكالإذا كان الفعل 

ت8ج8ر}ع( الدواءz، وت8ع8لyم( العلم8.وي~ضم¡ – مع أوله – ثانيه إن كان مبدوءا� بتاء مزيدة؛ نو: 
 احت8ق>ر( الظال>م8، واس9ت8ع9م>روي~ضم¡ – مع أوله – ثالث�ه إن كان مبدوءا� بمزة وصل مزيدة؛ نو: 

الضعيف.
.ق:وت>ل' العدو{، وت8ن8وس>ي( العهد8وإن كان ثانيه أو ثالثه ألفا� زائدة ق�لبتw واوا�؛ نو: 

 الجوف1-6-1-2
 v، وإن كان ما يب فيهع(و>جإن كان ما يب فيه التصحيح فحكمه كحكم السال؛ نو: 

ق>يل'، ب>يع(، خ>يف(.» مكسورا� ما قبلها؛ نو: ءالعلل فت~جعvل عينه ياء
 فإذا أردنا إسناد الجوف إل الضمي التحرك، حذفنا عينه، ث ننظر: فإن كان ما ت~ضvم¡ فاؤه عند

 ~، وإن كان ما ت~كسر فاؤه عند البناء للمعلوم ضممناها؛ نو:ق>لتنو: ؛ البناء للمعلوم كسرناها
ب8ع9ت8.

 ويري ف الزيد من الجوف مثل ما يري ف الرد منه، سوى أنه عند السناد إل الضمي
 اق@ت>د9ت8،التحرك ت~حذف عينه إذا كانت ت~قلب ألفا� ف الاضي العلوم، ويكسر ما قبلها؛ نو: 

ان9ق>د9ت.

 المضع-ف1-6-1-3
م8دc، ر8دc.إن كان البن للمجهول مضع-فا� ض~م� فاؤه؛ نو: 
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 المضارع المبني للمجهول1-6-2

 السالم1-6-2-1
ي8ن9ص(ر8، ي8ف@ت(ح8، ي8ك@ر(م8، ي8ت(ع(لrم8، ي8س9ت(غ9ف'ر8.ي~ضم¡ أوله وي~فتح ما قبل آخره؛ نو: 

 الجوف1-6-2-2
 ي8قال:، ي8باع8، ي8خاف8، ي8ر9تاد8، ي8س9ت(تاب8.ت~قلب عينه ألفا�، بعد نقل حركتها إل ما قبلها؛ نو: 

اتصال الفعل بإحدى نوني التوكيد 1-7

 الماضي 1-7-1
 يوز توكيده بالنون، لئل يكون ف الكلم تناقض بي مضي- الفعل واستقبالالفعل الاضي ل 

.التوكيد

 المر 1-7-2
ونون التوكيد ف الدللة على الستقبال.هو فعل المر يوز توكيده، لنه يتفق 

 المضارع 1-7-3
  فإن دلt على الستقبال كانالفعل الضارع يكن أن يكون توكيده واجبا� أو جائزا� أو متنعا�.

توكيده واجبا� أو جائزا�، وإن دلt على الاضر ل يز توكيده.
 ، ب~ن{يv آخر~ه على الفتح، صحيحا� كان أوالفردفإذا اتصل الفعل بنون التوكيد، وكان مسندا� إل 

 لس9ت(س9ه>ل'نc، ل'ت(ج9م(ع(نc، ل ت(ج9ه(ل'نc، ج>دcنr، ل ت(ن9س(ي(نc، ليس9م8و(نr، ار9م>ي(نc، لت(ق:ول'نc،معتلÀ؛ نو: 
لت(س>ي(نr، ار9و>ي(نc، ل ت(ن>ي(ن.

  ح~ذفت نون الرفع من الرفوع، للتخلص من توال المثال، وحذفتألف الثنيوإن أ�سند إل 
 من الزوم للجزم، ومن فعل المر للبناء، وك�سرت نون التوكيد للتفريق بي ماطبة الفرد والثن، أو

 ل تتكاسلنy، ل'ت(س9ت(ع>دcانy، اد9ن8وانy، ل'ت(ر9ض(ي(انy، ل ت(ن9س(ي(انy، ق>ف'انy،للتشبيه بنون الثن ف الساء؛ نو: 
ل'ت(ع8ود(انy، اب9ن>يانy، ل ت(ط@و>ي(انy، ف>ي(ان.

  ح~ذفت نون الرفع أيضا� من الرفوع، وحذفت من الزوم للجزم،واو الماعةوإن أ�سند إل 
ومن فعل المر للبناء. 

 ث إذا كان الفعل صحيح الخر ح~ذفت واو الماعة للتقاء الساكني، وبقيت الضمة دليل
 لي(ج9م(ع8نc، ل'ت(س9م(ع8نc، اك@ت8ب8نc، حاف>ظ:نc.عليها؛ نو: 
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 ل'ت(ع9ل:نc، ار9م8نc، ل>ي(ن9و8نr، ل ت(ق:ض�نc،وإذا كان آخر الفعل واوا� أو ياء حذف مع واو الماعة؛ نو: 
ق:ن.

 وإذا كان آخره ألفا� حذف وبقيت الفتحة دليل� عليه، وحر�كت واو الماعة بالضم للتقاء
ل'ت(ر9ض(و8نr، ل>ي(ش9ق'و8نr، ل ت(ن9س(و8نr، اس9ع(و8نr.الساكني؛ نو: 

  ح~ذفت نون الرفع أيضا� من الرفوع، وحذفت من الزومياء الؤنثة الخاطبةوإن أ�سند إل 
 للجزم، ومن فعل المر للبناء. ث إذا كان الفعل صحيح الخر ح~ذفت ياء الخاطبة للتقاء الساكني،

 ل'ت(ح9ض8ر>نr، ل ت(ع8ود>نr، اس9ت(ع>د}نr.وبقيت الكسرة دليل� عليها؛ نو: 
 ل'ت(ب9ن>نc، ل ت(ن9و>نr، ار9م>نc، اس9م>نc، ل'ت(د(ع>نc،وإذا كان آخره ياء أو واوا� حذف مع ياء الخاطبة؛ نو: 

ق>ن.
 وإذا كان آخره ألفا� حذف وبقيت الفتحة دليل� عليه، وحركت ياء الخاطبة بالكسر للتقاء

ل ت(ر9ض(ي>نc، ل'ت(س9ع(ي>نc، ان9س(ي>نc، ل ت(ش9ق'ي>نc.الساكني؛ نو: 
  زيدتw ألف بينها وبي نون التوكيد، وك�سرت نون التوكيد حل� علىنون النسوةوإن أ�سند إل 

 ل ت(ر9ج>ع9ن(انy، ل'ت(س9م(ع9ن(انy، ل>ي(ر9د8د9ن(انy، ق>ف@ن(انy، ق:ل@ن(انy، لي(س>ر9ن(انy،كسرها بعد ألف الثني؛ نو: 
ل'ت(ر9ض(ي9ن(انy، اه9ت(د>ين(انy، اع9ف:ون(انy،  ل ت(ه9و(ي9ن(انy، ف>ين(ان.

وعلى هذا يكون تصريف الضارع مع نون التوكيد كما يلي:
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الناقص
آخره ياء

الناقص
آخره واو

الناقص
آخره ألف

الجوف الثال الضعف الهموز السال الضمي

لرwم{يvن� لدwع~وvن} لنwسvيvن� لع~ودvن} لص{لxن� لش~د�ن} لبwدvأن} لÂدwفxعvن� أنا

لxنvرwم{يvن� لxنvدwع~وvن} لxنvنwسvيvن� vع~ودvنلxن لxنvص{لxن� لxنvش~د�ن} لxنvبwدvأن} لxنvدwفxعvن� نن

لxتvرwم{يvن� لxتvدwع~وvن} لxتvنwسvيvن� vع~ودvنلxت لxتvص{لxن� لxتvش~د�ن} لxتvبwدvأن} لxتvدwفxعvن� أنت(

لxتvرwم{ن� لxتvدwع{ن� لxتvنwسvي{ن� {ندvع~ودلxت لxتvص{ل{ن� لxتvش~د�ن} لxتvبwدvئ{ن� لxتvدwفxع{ن� أنت>

لxتvرwم{يvان} لxتvدwع~وvان} لxتvنwسvيvان} لxتvع~ودvان� لxتvص{لxن} لxتvش~د�ان� لxتvبwدvأان� لxتvدwفxعvان� أنتما

لxتvرwم~ن� لxتvدwع~ن�
vو~نvولxتvنwس
~ن

~ندvع~ودلxت لxتvص{ل�ن� لxتvش~د¡ن} لxتvبwدvؤ~ن} لxتvدwفxع~ن� أنتم

لxتvرwم{ينvان�
لxتvدwع~ونvان

ن
لxتvنwسvيwنvان� لxتvع~دwنvان� لxتvص{ل|نvان� لxتvشwد~دwنvان� لxتvبwدvأنvان� لxتvدwفxعwنvان� أنت{

لxيvرwم{يvن� لxيvدwع~وvن} لxيvنwسvيvن� vع~ودvنلxي لxيvص{لxن� لxيvش~د�ن} لxيvبwدvأن} لxيvدwفxعvن� هو

لxتvرwم{يvن� لxتvدwع~وvن} لxتvنwسvي{ن� vع~ودvنلxت لxتvص{لxن� لxتvش~د�ن} لxتvبwدvأن} لxتvدwفxعvن� هي

لxيvرwم{يvان} لxيvدwع~وvان} لxيvنwسvيvان} لxيvع~ودvان� لxيvص{لxن} لxيvش~د�ان� لxيvبwدvأان� لxيvدwفxعvان� (مذ)ها 

لxتvرwم{يvان} لxتvدwع~وvان} لxتvنwسvيvان} لxتvع~ودvان� لxتvص{لxن} لxتvش~د�ان� لxتvبwدvأان� لxتvدwفxعvان� (مؤ)ها 

لxيvرwم~ن� vدwع~نلxي لxيvنwسvي~ن� ~ندلxيvع~ود لxيvص{ل�ن� لxيvش~د¡ن} لxيvبwدvؤ~ن} لxيvدwفxع~ن� هم

لxيvرwم{ينvان�
لxيvدwع~ونvان

ن
لxيvنwسvيwنvان� لxيvع~دwنvان� لxيvص{ل|نvان� لxيvشwد~دwنvان� لxيvبwدvأنvان� لxيvدwفxعwنvان� هن{

ويكون تصريف المر مع نون التوكيد كما يلي:
الناقص
آخره ياء

الناقص
آخره واو

الناقص
آخره ألف

الجوف الثال الضعف الهموز السال الضمي

ارwم{يvن� vنادwع~و انwسvيvن� ع~ودvن} ص{لxن� xش~د�ن ابwدvأن} ادwفxعvن� أنت(

ارwم{ن� ادwع{ن� انwسvي{ن� ع~ود{ن} ص{ل{ن� ش~د�ن} ابwدvئ{ن� ادwفxع{ن� أنت>

ارwم{يvان� ادwع~وvان� انwسvيvان� ع~ودvان� ص{لxن� ش~د�ان� ابwدvأان� ادwفxعvان� أنتما
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ارwم~ن� ادwع~ن� انwسvو~ن} ع~ود~ن} ص{ل�ن� ش~د¡ن} ابwدvؤ~ن} ادwفxع~ن� أنتم

ارwم{ينvان� ادwع~ونvان� انwسvيwنvان� ع~دwنvان� ص{ل|نvان� اشwد~دwنvان� ابwدvأ|نvان� ادwفxعwنvان� أنت{

 تصريف الفعل )أو إسناد الفعل إلى الضمائر(1-8
يل عل هو: تو صريف الف سنادت ن أو إ ي الث ي الفرد إل ضم سب فاعله؛ في~حو�ل من ضم  ه ب

المع، ومن ضمي الذكر إل ضمي الؤنث، ومن ضمي الغائب إل ضمي الخاطxب أو التكل�م. 

 تصريف الفعل الماضي 1-8-1
  نو: باعتبار اتصال ضمي الرفع به إل ثلثة عشر وجها: اثنان للمتكلtم؛الاضييتصر¡ف 

  وستةن(ص(ر9ت(، ن(ص(ر9ت>، ن(ص(ر9ت8ما، ن(ص(ر9ت8م، ن(ص(ر9ت8نc، نو:  للمخاطxب؛ وخسةن(ص(ر9ت8، ن(ص(ر9نا،
ن(ص(ر(، ن(ص(ر(ا، ن(ص(ر8وا، ن(ص(ر(ت9، ن(ص(ر(ت(ا، ن(ص(ر9ن'.للغائب؛ نو: 

 تصريف الفعل المضارع 1-8-2
 أ'ن9ص8ر8، ن(ن9ص8ر8، ت(ن9ص8ر�؛ نو:  باعتبار اتصال ضمي الرفع به إل ثلثة عشر وجهاالضارعيتصر¡ف 

 يا زيد، ت(ن9ص8ران> يا زيدان أو يا هندان، ت(ن9ص8ر8ون'، ت(ن9ص8ر>ين(، ت(ن9ص8ر9ن'، ي(ن9ص8ر8، ي(ن9ص8ر(ان>، ي(ن9ص8ر8ون'،
هند ت(ن9ص8ر8، الندان ت(ن9ص8ر(ان>، النسوة ي(ن9ص8ر9ن.

 تصريف فعل المر 1-8-3
 ان9ص8ر9، ان9ص8ر(ا، ان9ص8ر9وا، ان9ص8ر>ي، ان9ص8ر9ن'.:  أوجه المر إل خسةيتصر¡ف

 جداول تصريف الفعال المبنية للمعلوم1-9
  )مرفوعا� ومنصوبا ف صيغة الاضي والضارع البن للمعلومتبي�ن الداول التية تصريف الفعل

� ومزيدة(.ةمردة) والمر )مؤكدا� وغي مؤكد( لكل من الفعال الثلثية والرباعية ومزوما� ومؤكدا(
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 الفعال الثلثية المجردة1-9-1
 تصريف الفعل الثلثي المجرد )ف>ع9ل; - ي9ف8ع7ل6(1-9-1-1

 المر
الؤكد

المر
 الضارع
الؤكد

 الضارع
الزوم

 الضارع
النصوب

 الضارع
الرفوع

الاضي الضمي

أxف|ع~لxن� ~لأxف|ع~ل ~لأxف|ع~ل أxف|ع~ل� فxعvل|ت~ أنا

نvف|ع~لxن� ~لنvف|ع~ل xف|ع~لvن نvف|ع~ل� فxعvل|نvا نن

اف|ع~لxن� اف|ع~ل| تvف|ع~لxن� ~لتvف|ع~ل ~لتvف|ع~ل تvف|ع~ل� vل|تvعxف أنت(

اف|ع~ل{ن� اف|ع~ل{ي تvف|ع~ل{ن� تvف|ع~ل{ي تvف|ع~ل{ي vف|ع~ل{يvت فxعvل|ت{ أنت>

~لاف|ع~ل
xن ~لاف|ع~ل ~لتvف|ع~ل

xن ~لتvف|ع~ل ~لتvف|ع~ل ~لتvف|ع~ل
xن فxعvل|ت~مvا أنتما

اف|ع~ل�ن� اف|ع~ل�وا تvف|ع~ل�ن� اvف|ع~ل�وتت اvف|ع~ل�وتت vف|ع~ل�ونتت
ن wل|ت~مvعxف أنتم

اف|ع~ل|نvان� vاف|ع~ل|ن تvف|ع~ل|نvان� vف|ع~ل|نتت vف|ع~ل|نتت vف|ع~ل|نتت فxعvل|ت~ن� أنت{

يvف|ع~لxن� ~لvف|ع~ليي ~لvف|ع~ليي vف|ع~ليي xلvعxف هو

تvف|ع~لxن� ~لvف|ع~لتت ~لvف|ع~لتت vف|ع~لتت wتxلvعxف هي

~ليvف|ع~ل
xن

vف|ع~ليي
~ل

vف|ع~ليي
~ل

vف|ع~ليي
xن~ل vلفxعvل (مذ)ها 

~لتvف|ع~ل
xن

vف|ع~لتت
~ل

vف|ع~لتت
~ل

vف|ع~لتت
xن~ل فxعvلxتvا (مؤ)ها 

يvف|ع~ل�ن� اvف|ع~ل�ويي اvف|ع~ل�ويي vف|ع~ل�ونيي
ن فxعvل�وا هم

يvف|ع~ل|نvان� vف|ع~ل|نيي vف|ع~ل|نيي vف|ع~ل|نيي vل|نvعxف هن{
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 تصريف الفعل الثلثي المجرد )ف>ع9ل; - ي9ف8ع=ل6(1-9-1-2
 المر
الؤكد

المر
 الضارع
الؤكد

 الضارع
الزوم

 الضارع
النصوب

 الضارع
الرفوع

الاضي الضمي

أxف|ع{لxن� {لأxف|ع{ل {لأxف|ع{ل أxف|ع{ل� فxعvل|ت~ أنا

نvف|ع{لxن� {لنvف|ع{ل xف|ع{لvن نvف|ع{ل� فxعvل|نvا نن

اف|ع{لxن� اف|ع{ل| تvف|ع{لxن� {لتvف|ع{ل {لتvف|ع{ل تvف|ع{ل� vل|تvعxف أنت(

اف|ع{ل{ن� اف|ع{ل{ي تvف|ع{ل{ن� تvف|ع{ل{ي تvف|ع{ل{ي vف|ع{ل{يvت فxعvل|ت{ أنت>

{لاف|ع{ل
xن {لاف|ع{ل {لتvف|ع{ل

xن {لتvف|ع{ل {لتvف|ع{ل {لتvف|ع{ل
xن فxعvل|ت~مvا أنتما

اف|ع{ل�ن� اف|ع{ل�وا تvف|ع{ل�ن� اvف|ع{ل�وتت اvف|ع{ل�وتت vف|ع{ل�ونتت
ن wل|ت~مvعxف أنتم

اف|ع{ل|نvان� vاف|ع{ل|ن تvف|ع{ل|نvان� vف|ع{ل|نتت vف|ع{ل|نتت vف|ع{ل|نتت فxعvل|ت~ن� أنت{

يvف|ع{لxن� {لvف|ع{ليي {لvف|ع{ليي vف|ع{ليي xلvعxف هو

تvف|ع{لxن� {لvف|ع{لتت {لvف|ع{لتت vف|ع{لتت wتxلvعxف هي

{ليvف|ع{ل
xن

vف|ع{ليي
{ل

vف|ع{ليي
{ل

vف|ع{ليي
xن{ل vلفxعvل (مذ)ها 

{لتvف|ع{ل
xن

vف|ع{لتت
{ل

vف|ع{لتت
{ل

vف|ع{لتت
xن{ل فxعvلxتvا (مؤ)ها 

يvف|ع{ل�ن� اvف|ع{ل�ويي اvف|ع{ل�ويي vف|ع{ل�ونيي
ن فxعvل�وا هم

يvف|ع{ل|نvان� vف|ع{ل|نيي vف|ع{ل|نيي vف|ع{ل|نيي vل|نvعxف هن{
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 تصريف الفعل الثلثي المجرد )ف>ع9ل; - ي9ف8ع9ل6(1-9-1-3
 المر
الؤكد

المر
 الضارع
الؤكد

 الضارع
الزوم

 الضارع
النصوب

 الضارع
الرفوع

الاضي الضمي

أxف|عvلxن� vلأxف|عvل vلأxف|عvل أxف|عvل� فxعvل|ت~ أنا

نvف|عvلxن� vلنvف|عvل xلvف|عvن نvف|عvل� فxعvل|نvا نن

اف|عvلxن� اف|عvل| تvف|عvلxن� vلتvف|عvل vلتvف|عvل تvف|عvل� vل|تvعxف أنت(

اف|عvل{ن� اف|عvل{ي تvف|عvل{ن� تvف|عvل{ي تvف|عvل{ي vل{يvف|عvت فxعvل|ت{ أنت>

vلاف|عvل
xن vلاف|عvل vلتvف|عvل

xن vلتvف|عvل vلتvف|عvل vلتvف|عvل
xن فxعvل|ت~مvا أنتما

اف|عvل�ن� اف|عvل�وا تvف|عvل�ن� اvف|عvل�وتت اvف|عvل�وتت vف|عvل�ونتت
ن wل|ت~مvعxف أنتم

اف|عvل|نvان� vل|نvاف|ع تvف|عvل|نvان� vف|عvل|نتت vف|عvل|نتت vف|عvل|نتت فxعvل|ت~ن� أنت{

يvف|عvلxن� vلvف|عvليي vلvف|عvليي vف|عvليي xلvعxف هو

تvف|عvلxن� vلvف|عvلتت vلvف|عvلتت vف|عvلتت wتxلvعxف هي

vليvف|عvل
xن

vف|عvليي
vل

vف|عvليي
vل

vف|عvليي
xنvل vلفxعvل (مذ)ها 

vلتvف|عvل
xن

vف|عvلتت
vل

vف|عvلتت
vل

vف|عvلتت
xنvل فxعvلxتvا (مؤ)ها 

يvف|عvل�ن� اvف|عvل�ويي اvف|عvل�ويي vف|عvل�ونيي
ن فxعvل�وا هم

يvف|عvل|نvان� vف|عvل|نيي vف|عvل|نيي vف|عvل|نيي vل|نvعxف هن{
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 تصريف الفعل الثلثي المجرد )ف>ع=ل; - ي9ف8ع9ل6(1-9-1-4
 المر
الؤكد

المر
 الضارع
الؤكد

 الضارع
الزوم

 الضارع
النصوب

 الضارع
الرفوع

الاضي الضمي

أxف|عvلxن� vلأxف|عvل vلأxف|عvل أxف|عvل� فxع{ل|ت~ أنا

نvف|عvلxن� vلنvف|عvل xلvف|عvن نvف|عvل� فxع{ل|نvا نن

اف|عvلxن� اف|عvل| تvف|عvلxن� vلتvف|عvل vلتvف|عvل تvف|عvل� {ل|تxعفxع أنت(

اف|عvل{ن� اف|عvل{ي تvف|عvل{ن� تvف|عvل{ي تvف|عvل{ي vل{يvف|عvت فxع{ل|ت{ أنت>

vلاف|عvل
xن vلاف|عvل vلتvف|عvل

xن vلتvف|عvل vلتvف|عvل vلتvف|عvل
xن فxع{ل|ت~مvا أنتما

اف|عvل�ن� اف|عvل�وا تvف|عvل�ن� اvف|عvل�وتت اvف|عvل�وتت vف|عvل�ونتت
ن wع{ل|ت~مxف أنتم

اف|عvل|نvان� vل|نvاف|ع تvف|عvل|نvان� vف|عvل|نتت vف|عvل|نتت vف|عvل|نتت فxع{ل|ت~ن� أنت{

يvف|عvلxن� vلvف|عvليي vلvف|عvليي vف|عvليي xع{لxف هو

تvف|عvلxن� vلvف|عvلتت vلvف|عvلتت vف|عvلتت {لxتxعفxع هي

vليvف|عvل
xن

vف|عvليي
vل

vف|عvليي
vل

vف|عvليي
xنvل {لفxع{ل (مذ)ها 

vلتvف|عvل
xن

vف|عvلتت
vل

vف|عvلتت
vل

vف|عvلتت
xنvل {لxتvاxعفxع (مؤ)ها 

يvف|عvل�ن� اvف|عvل�ويي اvف|عvل�ويي vف|عvل�ونيي
ن {ل�واxعفxع هم

يvف|عvل|نvان� vف|عvل|نيي vف|عvل|نيي vف|عvل|نيي {ل|نxعفxع هن{
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 تصريف الفعل الثلثي المجرد )ف>ع7ل; - ي9ف8ع7ل6(1-9-1-5
 المر
الؤكد

المر
 الضارع
الؤكد

 الضارع
الزوم

 الضارع
النصوب

 الضارع
الرفوع

الاضي الضمي

أxف|ع~لxن� ~لأxف|ع~ل ~لأxف|ع~ل أxف|ع~ل� فxع~ل|ت~ أنا

نvف|ع~لxن� ~لنvف|ع~ل xف|ع~لvن نvف|ع~ل� فxع~ل|نvا نن

اف|ع~لxن� اف|ع~ل| تvف|ع~لxن� ~لتvف|ع~ل ~لتvف|ع~ل تvف|ع~ل� vع~ل|تxف أنت(

اف|ع~ل{ن� اف|ع~ل{ي تvف|ع~ل{ن� تvف|ع~ل{ي تvف|ع~ل{ي vف|ع~ل{يvت فxع~ل|ت{ أنت>

~لاف|ع~ل
xن ~لاف|ع~ل ~لتvف|ع~ل

xن ~لتvف|ع~ل ~لتvف|ع~ل ~لتvف|ع~ل
xن فxع~ل|ت~مvا أنتما

اف|ع~ل�ن� اف|ع~ل�وا تvف|ع~ل�ن� اvف|ع~ل�وتت اvف|ع~ل�وتت vف|ع~ل�ونتت
ن wع~ل|ت~مxف أنتم

اف|ع~ل|نvان� vاف|ع~ل|ن تvف|ع~ل|نvان� vف|ع~ل|نتت vف|ع~ل|نتت vف|ع~ل|نتت فxع~ل|ت~ن� أنت{

يvف|ع~لxن� ~لvف|ع~ليي ~لvف|ع~ليي vف|ع~ليي xع~لxف هو

تvف|ع~لxن� ~لvف|ع~لتت ~لvف|ع~لتت vف|ع~لتت wتxع~لxف هي

~ليvف|ع~ل
xن

vف|ع~ليي
~ل

vف|ع~ليي
~ل

vف|ع~ليي
xن~ل ~لفxع~ل (مذ)ها 

~لتvف|ع~ل
xن

vف|ع~لتت
~ل

vف|ع~لتت
~ل

vف|ع~لتت
xن~ل فxع~لxتvا (مؤ)ها 

يvف|ع~ل�ن� اvف|ع~ل�ويي اvف|ع~ل�ويي vف|ع~ل�ونيي
ن فxع~ل�وا هم

يvف|ع~ل|نvان� vف|ع~ل|نيي vف|ع~ل|نيي vف|ع~ل|نيي vع~ل|نxف هن{
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 تصريف الفعل الثلثي المجرد )ف>ع=ل; - ي9ف8ع=ل6(1-9-1-6
 المر
الؤكد

المر
 الضارع
الؤكد

 الضارع
الزوم

 الضارع
النصوب

 الضارع
الرفوع

الاضي الضمي

أxف|ع{لxن� {لأxف|ع{ل {لأxف|ع{ل أxف|ع{ل� فxع{ل|ت~ أنا

نvف|ع{لxن� {لنvف|ع{ل xف|ع{لvن نvف|ع{ل� فxع{ل|نvا نن

اف|ع{لxن� اف|ع{ل| تvف|ع{لxن� {لتvف|ع{ل {لتvف|ع{ل تvف|ع{ل� vع{ل|تxف أنت(

اف|ع{ل{ن� اف|ع{ل{ي تvف|ع{ل{ن� تvف|ع{ل{ي تvف|ع{ل{ي vف|ع{ل{يvت فxع{ل|ت{ أنت>

{لاف|ع{ل
xن {لاف|ع{ل {لتvف|ع{ل

xن {لتvف|ع{ل {لتvف|ع{ل {لتvف|ع{ل
xن فxع{ل|ت~مvا أنتما

اف|ع{ل�ن� اف|ع{ل�وا تvف|ع{ل�ن� اvف|ع{ل�وتت اvف|ع{ل�وتت vف|ع{ل�ونتت
ن wع{ل|ت~مxف أنتم

اف|ع{ل|نvان� vاف|ع{ل|ن تvف|ع{ل|نvان� vف|ع{ل|نتت vف|ع{ل|نتت vف|ع{ل|نتت فxع{ل|ت~ن� أنت{

يvف|ع{لxن� {لvف|ع{ليي {لvف|ع{ليي vف|ع{ليي xع{لxف هو

تvف|ع{لxن� {لvف|ع{لتت {لvف|ع{لتت vف|ع{لتت wتxع{لxف هي

{ليvف|ع{ل
xن

vف|ع{ليي
{ل

vف|ع{ليي
{ل

vف|ع{ليي
xن{ل {لفxع{ل (مذ)ها 

{لتvف|ع{ل
xن

vف|ع{لتت
{ل

vف|ع{لتت
{ل

vف|ع{لتت
xن{ل فxع{لxتvا (مؤ)ها 

يvف|ع{ل�ن� اvف|ع{ل�ويي اvف|ع{ل�ويي vف|ع{ل�ونيي
ن فxع{ل�وا هم

يvف|ع{ل|نvان� vف|ع{ل|نيي vف|ع{ل|نيي vف|ع{ل|نيي vع{ل|نxف هن{
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 الفعال الثلثية المزيدة1-9-2
 تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن )أ;ف8ع9ل;(1-9-2-1

 المر
الؤكد

المر
 الضارع
الؤكد

 الضارع
الزوم

 الضارع
النصوب

 الضارع
الرفوع

الاضي الضمي

أ�ف|ع{لxن� {لأ�ف|ع{ل {لأ�ف|ع{ل أ�ف|ع{ل� أxف|عvل|ت~  أنا

ن~ف|ع{لxن� {لن~ف|ع{ل {لن~ف|ع{ل ن~ف|ع{ل� أxف|عvل|نvا نن

أxف|ع{لxن� أxف|ع{ل| ت~ف|ع{لxن� {لت~ف|ع{ل {لت~ف|ع{ل ت~ف|ع{ل� vل|تvف|عxأ أنت(

أxف|ع{ل{ن� {ي{لأxف|ع{ل ت~ف|ع{ل{ن� ت~ف|ع{ل{ي ت~ف|ع{ل{ي vت~ف|ع{ل{ي أxف|عvل|ت{ أنت>

أxف|ع{لxن� xف|ع{لxأ ت~ف|ع{لxن� {لت~ف|ع{ل {لت~ف|ع{ل ت~ف|ع{لxن{ أxف|عvل|ت~مvا أنتما

أxف|ع{ل�ن� أxف|ع{ل�وا ت~ف|ع{ل�ن� ات~ف|ع{ل�و ات~ف|ع{ل�و xت~ف|ع{ل�ون wل|ت~مvف|عxأ أنتم

أxف|ع{ل|نvان� vف|ع{ل|نxأ ت~ف|ع{ل|نvان� vت~ف|ع{ل|ن vت~ف|ع{ل|ن vت~ف|ع{ل|ن أxف|عvل|ت~ن� أنت{

ي~ف|ع{لxن� {لي~ف|ع{ل {لي~ف|ع{ل ي~ف|ع{ل� xلvف|عxأ هو

ت~ف|ع{لxن� {لت~ف|ع{ل {لت~ف|ع{ل ت~ف|ع{ل� wتxلvف|عxأ هي

ي~ف|ع{لxن� {لي~ف|ع{ل {لي~ف|ع{ل ي~ف|ع{لxن{ xلvف|عxأ (مذ)ها 

ت~ف|ع{لxن� {لت~ف|ع{ل {لت~ف|ع{ل ت~ف|ع{لxن{ أxف|عvلxتvا (مؤ)ها 

ي~ف|ع{ل�ن� اي~ف|ع{ل�و اي~ف|ع{ل�و xي~ف|ع{ل�ون أxف|عvل�وا هم

ي~ف|ع{ل|نvان� vي~ف|ع{ل|ن vي~ف|ع{ل|ن vي~ف|ع{ل|ن vل|نvف|عxأ هن{
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 تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن )ف>ع<ل;(1-9-2-2
 المر
الؤكد

المر
 الضارع
الؤكد

 الضارع
الزوم

 الضارع
النصوب

 الضارع
الرفوع

الاضي الضمي

أ�فxع�لxن� �لأ�فxع�ل �لأ�فxع�ل أ�فxع�ل� فxع�ل|ت~  أنا

ن~فxع�لxن� �لن~فxع�ل �لن~فxع�ل ن~فxع�ل� فxع�ل|نvا نن

فxع�لxن� فxع�ل| ت~فxع�لxن� �لت~فxع�ل �لت~فxع�ل ت~فxع�ل� vع�ل|تxف أنت(

فxع�ل{ن� فxع�ل{ي ت~فxع�ل{ن� ت~فxع�ل{ي ت~فxع�ل{ي vع�ل{يxت~ف فxع�ل|ت{ أنت>

xن�لفxع�ل
xن �لفxع�ل �لت~فxع�ل

xن �لت~فxع�ل �لت~فxع�ل �لت~فxع�ل
xن فxع�ل|ت~مvا أنتما

فxع�ل�ن� فxع�ل�وا ~فxع�ل�نتت �وا~فxع�لتت ا~فxع�ل�وتت ~فxع�ل�ونتت
ن wع�ل|ت~مxف أنتم

فxع�ل|نvان� vع�ل|نxف ~فxع�ل|نvانتت ~فxع�ل|نتت ~فxع�ل|نتت ~فxع�ل|نتت فxع�ل|ت~ن� أنت{

ي~فxع�لxن� �لي~فxع�ل �لي~فxع�ل ي~فxع�ل� xع�لxف هو

ت~فxع�لxن� �لت~فxع�ل �لت~فxع�ل ت~فxع�ل� wتxع�لxف هي

ي~فxع�لxن� �لي~فxع�ل �لي~فxع�ل ي~فxع�لxن{ xع�لxف (مذ)ها 

ت~فxع�لxن� �لت~فxع�ل �لت~فxع�ل ت~فxع�لxن{ فxع�لxتvا (مؤ)ها 

ي~فxع�ل�ن� اي~فxع�ل�و اي~فxع�ل�و xع�ل�ونxي~ف فxع�ل�وا هم

ي~فxع�ل|نvان� vع�ل|نxي~ف vع�ل|نxي~ف vع�ل|نxي~ف vع�ل|نxف هن{
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 تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن )ف>اع9ل;(1-9-2-3
 المر
الؤكد

المر
 الضارع
الؤكد

 الضارع
الزوم

 الضارع
النصوب

 الضارع
الرفوع

الاضي الضمي

أ�فxاع{لxن� {لأ�فxاع{ل {لأ�فxاع{ل أ�فxاع{ل� فxاعvل|ت~  أنا

ن~فxاع{لxن� ن~فxاع{ل
{ل {لن~فxاع{ل {لن~فxاع{ل فxاعvل|نvا نن

فxاع{لxن� فxاع{ل| ت~فxاع{لxن� ت~فxاع{ل
{ل {لت~فxاع{ل ت~فxاع{ل� vل|تvاعxف أنت(

فxاع{ل{ن� فxاع{ل{ي ت~فxاع{ل{ن� ت~فxاع{ل{ي ت~فxاع{ل{ي vاع{ل{يxت~ف فxاعvل|ت{ أنت>

فxاع{لxن� xاع{لxف ت~فxاع{لxن� ت~فxاع{ل
{ل {لت~فxاع{ل ت~فxاع{لxن{ فxاعvل|ت~مvا أنتما

فxاع{ل�ن� فxاع{ل�وا ت~فxاع{ل�ن� ات~فxاع{ل�و �وات~فxاع{ل xاع{ل�ونxت~ف wل|ت~مvاعxف أنتم

فxاع{ل|نvان� vاع{ل|نxف ت~فxاع{ل|نvان� vاع{ل|نxت~ف vاع{ل|نxت~ف vاع{ل|نxت~ف فxاعvل|ت~ن� أنت{

ي~فxاع{لxن� ي~فxاع{ل
{ل {لي~فxاع{ل ي~فxاع{ل� xلvاعxف هو

ت~فxاع{لxن� ت~فxاع{ل
{ل {لت~فxاع{ل ت~فxاع{ل� wتxلvاعxف هي

ي~فxاع{لxن� ي~فxاع{ل
{ل {لي~فxاع{ل ي~فxاع{لxن{ xلvاعxف (مذ)ها 

ت~فxاع{لxن� ت~فxاع{ل
{ل {لت~فxاع{ل ت~فxاع{لxن{ فxاعvلxتvا (مؤ)ها 

ي~فxاع{ل�ن� اي~فxاع{ل�و اي~فxاع{ل�و xاع{ل�ونxي~ف فxاعvل�وا هم
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ي~فxاع{ل|نvان� vاع{ل|نxي~ف vاع{ل|نxي~ف vاع{ل|نxي~ف vل|نvاعxف هن{
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 تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن )ان8ف>ع9ل;(1-9-2-4
 المر
الؤكد

المر
 الضارع
الؤكد

 الضارع
الزوم

 الضارع
النصوب

 الضارع
الرفوع

الاضي الضمي

أxنwفxع{لxن� {لأxنwفxع{ل {لأxنwفxع{ل أxنwفxع{ل� انwفxعvل|ت~  أنا

نvنwفxع{لxن� {لنvنwفxع{ل {لنvنwفxع{ل نvنwفxع{ل� انwفxعvل|نvا نن

انwفxع{لxن� انwفxع{ل| تvنwفxع{لxن� {لتvنwفxع{ل {لتvنwفxع{ل تvنwفxع{ل� vل|تvعxفwان أنت(

انwفxع{ل{ن� انwفxع{لي تvنwفxع{ل{ن� تvنwفxع{ل{ي تvنwفxع{ل{ي vع{ل{يxفwنvت انwفxعvل|ت{ أنت>

انwفxع{لxن� xع{لxفwان تvنwفxع{لxن� تvنwفxع{ل
{ل {لتvنwفxع{ل تvنwفxع{لxن

xن انwفxعvل|ت~مvا أنتما

انwفxع{ل�ن� انwفxع{ل�وا تvنwفxع{ل�ن� اتvنwفxع{ل�و اتvنwفxع{ل�و xع{ل�ونxفwنvت wل|ت~مvعxفwان أنتم

انwفxع{ل|نvان� vع{ل|نxفwان تvنwفxع{ل|نvان� vع{ل|نxفwنvت vع{ل|نxفwنvت vع{ل|نxفwنvت انwفxعvل|ت~ن� أنت{

يvنwفxع{لxن� {ليvنwفxع{ل {ليvنwفxع{ل يvنwفxع{ل� xلvعxفwان هو

تvنwفxع{لxن� {لتvنwفxع{ل {لتvنwفxع{ل تvنwفxع{ل� wتxلvعxفwان هي

يvنwفxع{لxن� يvنwفxع{ل
{ل {ليvنwفxع{ل يvنwفxع{لxن{ xلvعxفwان (مذ)ها 

تvنwفxع{لxن� تvنwفxع{ل
{ل {لتvنwفxع{ل تvنwفxع{لxن{ انwفxعvلxتvا (مؤ)ها 

يvنwفxع{ل�ن� ايvنwفxع{ل�و ايvنwفxع{ل�و xع{ل�ونxفwنvي انwفxعvل�وا هم

يvنwفxع{ل|نvان� vع{ل|نxفwنvي vع{ل|نxفwنvي vع{ل|نxفwنvي vل|نvعxفwان هن{
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 تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن )اف8ت>ع9ل;(1-9-2-5
 المر
الؤكد

المر
 الضارع
الؤكد

 الضارع
الزوم

 الضارع
النصوب

 الضارع
الرفوع

الاضي الضمي

أxف|تvع{لxن� {لأxف|تvع{ل {لأxف|تvع{ل أxف|تvع{ل� اف|تvعvل|ت~  أنا

نvف|تvع{لxن� {لنvف|تvع{ل {لنvف|تvع{ل {لنvف|تvع{ل اف|تvعvل|نvا نن

اف|تvع{لxن� اف|تvع{ل| تvف|تvع{لxن� {لتvف|تvع{ل {لتvف|تvع{ل تvف|تvع{ل� vل|تvعvاف|ت أنت(

اف|تvع{ل{ن� اف|تvع{ل{ي تvف|تvع{ل{ن� تvف|تvع{ل{ي تvف|تvع{ل{ي vع{ل{يvف|تvت اف|تvعvل|ت{ أنت>

اف|تvع{لxن� xع{لvاف|ت تvف|تvع{لxن� تvف|تvع{ل
{ل {لتvف|تvع{ل تvف|تvع{لxن{ اف|تvعvل|ت~مvا أنتما

اف|تvع{ل�ن� اف|تvع{ل�وا تvف|تvع{ل�ن� اتvف|تvع{ل�و اتvف|تvع{ل�و xع{ل�ونvف|تvت wل|ت~مvعvاف|ت أنتم

اف|تvع{ل|نvان� vع{ل|نvاف|ت تvف|تvع{ل|نvان� vع{ل|نvف|تvت vع{ل|نvف|تvت vع{ل|نvف|تvت اف|تvعvل|ت~ن� أنت{

يvف|تvع{لxن� {ليvف|تvع{ل {ليvف|تvع{ل يvف|تvع{ل� xلvعvاف|ت هو

تvف|تvع{لxن� {لتvف|تvع{ل {لتvف|تvع{ل تvف|تvع{ل� wتxلvعvاف|ت هي

يvف|تvع{لxن� يvف|تvع{ل
{ل {ليvف|تvع{ل يvف|تvع{لxن{ xلvعvاف|ت (مذ)ها 

تvف|تvع{لxن� تvف|تvع{ل
{ل {لتvف|تvع{ل تvف|تvع{لxن{ اف|تvعvلxتvا (مؤ)ها 

يvف|تvع{ل�ن� ايvف|تvع{ل�و ايvف|تvع{ل�و xع{ل�ونvف|تvي اف|تvعvل�وا هم

يvف|تvع{ل|نvان� vع{ل|نvف|تvي vع{ل|نvف|تvي vع{ل|نvف|تvي vل|نvعvاف|ت هن{
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 تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن )اف8ع9ل?(1-9-2-6
 المر
الؤكد

المر
 الضارع
الؤكد

 الضارع
الزوم

 الضارع
النصوب

 الضارع
الرفوع

الاضي الضمي

أxف|عvل}ن� vلأxف|عvل vلأxف|عvل qلvف|عxأ اف|عvلxل|ت~  أنا

نvف|عvل}ن� vلنvف|عvل vلنvف|عvل qلvف|عvن اف|عvلxل|نvا نن

اف|عvل}ن� اف|عvل} تvف|عvل}ن� vلتvف|عvل vلتvف|عvل qلvف|عvت vل|تxلvاف|ع أنت(

اف|عvل�ن� اف|عvل�ي vف|عvل�نتت تvف|عvل�ي تvف|عvل�ي vل�يvف|عvت اف|عvلxل|ت{ أنت>

اف|عvل}ن� اف|عvل} تvف|عvل}ن� تvف|عvل} تvف|عvل} تvف|عvل}ن{ اف|عvلxل|ت~مvا أنتما

اف|عvلqن� اف|عvلqوا تvف|عvلqن� اتvف|عvلqو اتvف|عvلqو xونqلvف|عvت wل|ت~مxلvاف|ع أنتم

اف|عvل{ل|نvان� vل{ل|نvاف|ع تvف|عvل{ل|نvان� vل{ل|نvف|عvت vل{ل|نvف|عvت vل{ل|نvف|عvت اف|عvلxل|ت~ن� أنت{

يvف|عvل}ن� vليvف|عvل vليvف|عvل qلvف|عvي اف|عvل} هو

تvف|عvل}ن� vلتvف|عvل vلتvف|عvل qلvف|عvت wل}تvاف|ع هي

vف|عvل}نيي vف|عvليي vف|عvليي vف|عvل}نيي اف|عvل} (مذ)ها 

تvف|عvل}ن� تvف|عvل} تvف|عvل} تvف|عvل}ن{ اف|عvل}تvا (مؤ)ها 

يvف|عvلqن� ايvف|عvلqو ايvف|عvلqو xونqلvف|عvي اف|عvلqوا هم

يvف|عvل{ل|نvان� vل{ل|نvف|عvي vل{ل|نvف|عvي vل{ل|نvف|عvي vل|نxلvاف|ع هن{
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 تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن )ت>ف>اع9ل;(1-9-2-7
 المر
الؤكد

المر
 الضارع
الؤكد

 الضارع
الزوم

 الضارع
النصوب

 الضارع
الرفوع

الاضي الضمي

أxتvفxاعvلxن� أxتvفxاعvل
vل vلأxتvفxاعvل أxتvفxاعvل� تvفxاعvل|ت~  أنا

vتvفxاعvلxننن vتvفxاعvلنن
vل

vتvفxاعvلنن
vل vتvفxاعvلنن تvفxاعvل|نvا نن

تvفxاعvلxن� تvفxاعvل| vتvفxاعvلxنتت vتvفxاعvلتت
vل

vتvفxاعvلتت
vل vتvفxاعvلتت vل|تvاعxفvت أنت(

تvفxاعvل{ن� تvفxاعvل{ي تvتvفاعvل{ن� تvتvفاعvل{ي تvتvفاعvل{ي vل{يvفاعvتvت تvفxاعvل|ت{ أنت>

تvفxاعvلxن� xلvاعxفvت vلعتvتvفxاع
xن

vلعتvتvفxاع
vلvل

vلعتvتvفxاع
vل

vلxنعتvتvفxاع
xن تvفxاعvل|ت~مvا أنتما

تvفxاعvل�ن� تvفxاعvل�وا vتvفxاعvل�نتت vتvفxاعvلتت
ا�و اvتvفxاعvل�وتت vتvفxاعvل�ونتت wل|ت~مvاعxفvت أنتم

تvفxاعvل|نvان� vل|نvاعxفvت vتvفxاعvل|نvانتت
ن

vتvفxاعvل|نتت
|ن vتvفxاعvل|نتت vتvفxاعvل|نتت تvفxاعvل|ت~ن� أنت{

يvتvفxاعvلxن� يvتvفxاعvل
vل vليvتvفxاعvل يvتvفxاعvل� xلvاعxفvت هو

vتvفxاعvلxنتت vتvفxاعvلتت
vل

vتvفxاعvلتت
vل vتvفxاعvلتت wتxلvاعxفvت هي

vتvفxاعvليي
xنvل

vتvفxاعيي
vلvل

vلvتvفxاعvليي
vل

vتvفxاعvليي
xنvل xلvاعxفvت (مذ)ها 

تvتvفxاعvل تvتvفxاعvل تvتvفxاعvل تvتvفxاعvلxن{ تvفxاعvلxتvا (مؤ)ها 
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xنvل vل vل

vتvفxاعvل�نيي vتvفxاعvليي
ا�و اvتvفxاعvل�ويي vتvفxاعvل�ونيي تvفxاعvل�وا هم

vتvفxاعvل|نvانيي
ن

vتvفxاعvل|نيي
|ن vتvفxاعvل|نيي vتvفxاعvل|نيي vل|نvاعxفvت هن{
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 تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن )ت>ف>ع<ل;(1-9-2-8
 المر
الؤكد

المر
 الضارع
الؤكد

 الضارع
الزوم

 الضارع
النصوب

 الضارع
الرفوع

الاضي الضمي

أxتvفxع�لxن� �لأxتvفxع�ل �لأxتvفxع�ل أxتvفxع�ل� تvفxع�ل|ت~  أنا

نvتvفxع�لxن� �لنvتvفxع�ل �لنvتvفxع�ل نvتvفxع�ل� تvفxع�ل|نvا نن

تvفxع�لxن� تvفxع�ل| تvتvفxع�لxن� �لتvتvفxع�ل �لتvتvفxع�ل تvتvفxع�ل� vع�ل|تxفvت أنت(

تvفxع�ل{ن� تvفxع�ل{ي تvتvفxع�ل{ن� تvتvفxع�ل{ي تvتvفxع�ل{ي vع�ل{يxفvتvت تvفxع�ل|ت{ أنت>

تvفxع�لxن� xع�لxفvت تvتvفxع�ل
xن�ل

تvتvفxع�ل
�ل

تvتvفxع�ل
�ل تvتvفxع�لxن{ تvفxع�ل|ت~مvا أنتما

تvفxع�ل�ن� تvفxع�ل�وا تvتvفxع�ل�ن� اتvتvفxع�ل�و اتvتvفxع�ل�و xع�ل�ونxفvتvت wع�ل|ت~مxفvت أنتم

تvفxع�ل|نvان� vع�ل|نxفvت تvتvفxع�ل|نvان
ن vع�ل|نxفvتvت vع�ل|نxفvتvت vع�ل|نxفvتvت تvفxع�ل|ت~ن� أنت{

يvتvفxع�لxن� �ليvتvفxع�ل �ليvتvفxع�ل يvتvفxع�ل� xع�لxفvت هو

تvتvفxع�لxن� �لتvتvفxع�ل �لتvتvفxع�ل تvتvفxع�ل� wتxع�لxفvت هي

يvتvفxع�لxن� يvتvفxع�ل
�ل

يvتvفxع�ل
�ل

�ليvتvفxع�ل
xن xع�لxفvت (مذ)ها 

تvتvفxع�لxن� تvتvفxع�ل
�ل

تvتvفxع�ل
�ل تvتvفxع�لxن{ تvفxع�لxتvا (مؤ)ها 

يvتvفxع�ل�ن� ايvتvفxع�ل�و ايvتvفxع�ل�و xع�ل�ونxفvتvي تvفxع�ل�وا هم

يvتvفxع�ل|نvان
ن vع�ل|نxفvتvي vع�ل|نxفvتvي vع�ل|نxفvتvي vع�ل|نxفvت هن{
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 تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن )اس@ت>ف8ع9ل;(1-9-2-9
 المر
الؤكد

المر
 الضارع
الؤكد

 الضارع
الزوم

 الضارع
النصوب

 الضارع
الرفوع

الاضي الضمي

أxسwتvف|ع{لxن� أxسwتvف|ع{ل
{ل {لأxسwتvف|ع{ل أxسwتvف|ع{ل� اسwتvف|عvل|ت~  أنا

نvسwتvف|ع{لxن� نvسwتvف|ع{ل
{ل {لنvسwتvف|ع{ل نvسwتvف|ع{ل� اسwتvف|عvل|نvا نن

اسwتvف|ع{لxن� اسwتvف|ع{ل| تvسwتvف|ع{لxن� تvسwتvف|ع{ل
{ل {لتvسwتvف|ع{ل تvسwتvف|ع{ل� vل|تvف|عvتwاس أنت(

اسwتvف|ع{ل{ن� اسwتvف|ع{ل{ي تvسwتvف|ع{ل{ن� تvسwتvف|ع{ل{ي تvسwتvف|ع{ل{ي vف|ع{ل{يvتwسvت اسwتvف|عvل|ت{ أنت>

اسwتvف|ع{لxن� xف|ع{لvتwاس تvسwتvف|ع{لxن� تvسwتvف|ع{ل
{ل

تvسwتvف|ع{ل
{ل تvسwتvف|ع{لxن{ اسwتvف|عvل|ت~مvا أنتما

اسwتvف|ع{ل�ن� اسwتvف|ع{ل�و
ا تvسwتvف|ع{ل�ن� تvسwتvف|ع{ل�و

ا اتvسwتvف|ع{ل�و xف|ع{ل�ونvتwسvت wل|ت~مvف|عvتwاس أنتم

اسwتvف|ع{ل|نvان
ن vف|ع{ل|نvتwاس تvسwتvف|ع{ل|نvان

ن vف|ع{ل|نvتwسvت vف|ع{ل|نvتwسvت vف|ع{ل|نvتwسvت اسwتvف|عvل|ت~ن� أنت{

يvسwتvف|ع{لxن� يvسwتvف|ع{ل
{ل {ليvسwتvف|ع{ل يvسwتvف|ع{ل� xلvف|عvتwاس هو

تvسwتvف|ع{لxن� تvسwتvف|ع{ل
{ل {لتvسwتvف|ع{ل تvسwتvف|ع{ل� wتxلvف|عvتwاس هي

يvسwتvف|ع{لxن� يvسwتvف|ع{ل
{ل

يvسwتvف|ع{ل
{ل يvسwتvف|ع{لxن{ xلvف|عvتwاس (مذ)ها

تvسwتvف|ع{لxن� تvسwتvف|ع{ل تvسwتvف|ع{ل تvسwتvف|ع{لxن{ اسwتvف|عvلxتvا (مؤ)ها
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{ل {ل

يvسwتvف|ع{ل�ن� يvسwتvف|ع{ل�و
ا ايvسwتvف|ع{ل�و xف|ع{ل�ونvتwسvي اسwتvف|عvل�وا هم

يvسwتvف|ع{ل|نvان
ن vف|ع{ل|نvتwسvي vف|ع{ل|نvتwسvي vف|ع{ل|نvتwسvي vل|نvف|عvتwاس هن{
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 تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن )اف8ع9و@ع9ل;(1-9-2-10
 المر
الؤكد

المر
 الضارع
الؤكد

 الضارع
الزوم

 الضارع
النصوب

 الضارع
الرفوع

الاضي الضمي

أxف|عvوwع{لxن� أxف|عvوwع{ل
{ل {لأxف|عvوwع{ل أxف|عvوwع{ل� اف|عvوwعvل|ت~  أنا

نvف|عvوwع{لxن� نvف|عvوwع{ل
{ل {لنvف|عvوwع{ل نvف|عvوwع{ل� اف|عvوwعvل|نvا نن

اف|عvوwع{لxن� اف|عvوwع{ل| تvف|عvوwع{لxن� تvف|عvوwع{ل
{ل {لتvف|عvوwع{ل تvف|عvوwع{ل� vل|تvعwوvاف|ع أنت(

اف|عvوwع{ل{ن� اف|عvوwع{ل{ي تvف|عvوwع{ل{ن� تvف|عvوwع{ل{ي تvف|عvوwع{ل{ي vع{ل{يwوvف|عvت اف|عvوwعvل|ت{ أنت>

اف|عvوwع{لxن� xع{لwوvاف|ع تvف|عvوwع{لxن� تvف|عvوwع{ل
{ل

تvف|عvوwع{ل
{ل تvف|عvوwع{لxن{ اف|عvوwعvل|ت~مvا أنتما

اف|عvوwع{ل�ن� اف|عvوwع{ل�و
ا vف|عvوwع{ل�نتت vف|عvوwع{لتت

ا�و اvف|عvوwع{ل�وتت vف|عvوwع{ل�ونتت wل|ت~مvعwوvاف|ع أنتم

اف|عvوwع{ل|نvان� vع{ل|نwوvاف|ع vف|عvوwع{ل|نvانتت
ن

vف|عvوwع{ل|نتت
|ن vف|عvوwع{ل|نتت vف|عvوwع{ل|نتت اف|عvوwعvل|ت~ن� أنت{

vف|عvوwع{لxنيي vف|عvوwع{ليي
{ل

vف|عvوwع{ليي
{ل vف|عvوwع{ليي xلvعwوvاف|ع هو

vف|عvوwع{لxنتت vف|عvوwع{لتت
{ل

vف|عvوwع{لتت
{ل vف|عvوwع{لتت wتxلvعwوvاف|ع هي

vف|عvوwع{لxنيي
xن

vف|عvوwع{ليي
{ل{ل

{لvف|عvوwع{ليي
{ل

vف|عvوwع{ليي
xن{ل xلvعwوvاف|ع (مذ)ها

vف|عvوwع{لxنتت vف|عvوwع{لتت vف|عvوwع{لتت vف|عvوwع{لxنتت اف|عvوwعvلxتvا (مؤ)ها
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xن {ل{ل {ل

vف|عvوwع{ل�نيي vف|عvوwع{ليي
ا�و اvف|عvوwع{ل�ويي vف|عvوwع{ل�ونيي اف|عvوwعvل�وا هم

vف|عvوwع{ل|نvانيي
ن

vف|عvوwع{ل|نيي
|ن vف|عvوwع{ل|نيي vف|عvوwع{ل|نيي vل|نvعwوvاف|ع هن{
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 تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن )اف8ع9و<ل;(1-9-2-11
 المر
الؤكد

المر
 الضارع
الؤكد

 الضارع
الزوم

 الضارع
النصوب

 الضارع
الرفوع

الاضي الضمي

أxف|عvو�لxن� أxف|عvو�ل
�ل �لأxف|عvو�ل أxف|عvو�ل� اف|عvو�ل|ت~  أنا

vف|عvو�لxننن vف|عvو�لنن
�ل

vف|عvو�لنن
�ل vف|عvو�لنن اف|عvو�ل|نvا نن

اف|عvو�لxن� اف|عvو�ل| vف|عvو�لxنتت vف|عvو�لتت
�ل

vف|عvو�لتت
�ل vف|عvو�لتت vو�ل|تvاف|ع أنت(

اف|عvو�ل{ن� اف|عvو�ل{ي vف|عvو�ل{نتت vف|عvو�لتت
{ي vف|عvو�ل{يتت vف|عvو�ل{يتت اف|عvو�ل|ت{ أنت>

اف|عvو�لxن� xو�لvاف|ع vف|عvو�لxنتت
xن

vف|عvو�لتت
�ل

vف|عvو�لتت
�ل vف|عvو�لxنتت اف|عvو�ل|ت~مvا أنتما

اف|عvو�ل�ن� اف|عvو�ل�وا vف|عvو�ل�نتت vف|عvو�ل�وتت
ا اvف|عvو�ل�وتت vف|عvو�ل�ونتت wو�ل|ت~مvاف|ع أنتم

اف|عvو�ل|نvان
ن vو�ل|نvاف|ع vف|عvو�ل|نvانتت

ن
vف|عvو�ل|نتت

|ن vف|عvو�ل|نتت vف|عvو�ل|نتت اف|عvو�ل|ت~ن� أنت{

vف|عvو�لxنيي vف|عvو�ليي
�ل

vف|عvو�ليي
�ل vف|عvو�ليي xو�لvاف|ع هو

vف|عvو�لxنتت vف|عvو�لتت
�ل

vف|عvو�لتت
�ل vف|عvو�لتت wتxو�لvاف|ع هي

vف|عvو�لxنيي
xن

vف|عvو�ليي
�ل

vف|عvو�ليي
�ل vف|عvو�لxنيي xو�لvاف|ع (مذ)ها 
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vف|عvو�لxنتت
xن

vف|عvو�لتت
�ل

vف|عvو�لتت
�ل vف|عvو�لxنتت اف|عvو�لxتvا (مؤ)ها 

vف|عvو�ل�نيي �وvف|عvو�ليي
ا اvف|عvو�ل�ويي vف|عvو�ل�ونيي اف|عvو�ل�وا هم

vف|عvو�ل|نvانيي
ن

vف|عvو�ل|نيي
|ن vف|عvو�ل|نيي vف|عvو�ل|نيي vو�ل|نvاف|ع هن{
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 تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن )اف8ع9ال?(1-9-2-12
 المر
الؤكد

المر
 الضارع
الؤكد

 الضارع
الزوم

 الضارع
النصوب

 الضارع
الرفوع

الاضي الضمي

أxف|عvال}ن� لأxف|عvال لأxف|عvال qالvف|عxأ اف|عvالxل|ت~  أنا

نvف|عvال}ن� لنvف|عvال لنvف|عvال qالvف|عvن اف|عvالxل|نvا نن

اف|عvال}ن� اف|عvال} تvف|عvال}ن� لتvف|عvال لتvف|عvال qالvف|عvت vل|تxالvاف|ع أنت(

اف|عvال�ن� اف|عvال�ي تvف|عvال�ن� تvف|عvال�ي تvف|عvال�ي vال�يvف|عvت اف|عvالxل|ت{ أنت>

اف|عvال}ن� اف|عvال} تvف|عvال}ن� تvف|عvال} تvف|عvال} تvف|عvال}ن{ اف|عvالxل|ت~مvا أنتما

اف|عvالqن� اف|عvالqوا تvف|عvالqن� اتvف|عvالqو اتvف|عvالqو xونqالvف|عvت wل|ت~مxالvاف|ع أنتم

اف|عvال{ل|نvان� vال{ل|نvاف|ع تvف|عvال{ل|نvان� vال{ل|نvف|عvت vال{ل|نvف|عvت vال{ل|نvف|عvت اف|عvالxل|ت~ن� أنت{

يvف|عvال}ن� ليvف|عvال ليvف|عvال qالvف|عvي اف|عvال} هو

تvف|عvال}ن� لتvف|عvال لتvف|عvال qالvف|عvت wال}تvاف|ع هي

يvف|عvال}ن� يvف|عvال} يvف|عvال} يvف|عvال}ن{ اف|عvال} (مذ)ها 

تvف|عvال}ن� تvف|عvال} تvف|عvال} تvف|عvال}ن{ اف|عvال}تvا (مؤ)ها 

يvف|عvالqن� ايvف|عvالqو ايvف|عvالqو xونqالvف|عvي اف|عvالqوا هم

يvف|عvال{ل|نvان� vال{ل|نvف|عvي vال{ل|نvف|عvي vال{ل|نvف|عvي vل|نxالvاف|ع هن{
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 الفعال الرباعية المجردة1-9-3
تصريف الفعل الرباعي المجرد )ف>ع@ل>ل; - ي7ف>ع@ل=ل6(

 المر
الؤكد

المر
 الضارع
الؤكد

 الضارع
الزوم

 الضارع
النصوب

 الضارع
الرفوع

الاضي الضمي

{لxنأ�فxعwل{ل {لأ�فxعwل{ل {لأ�فxعwل{ل أ�فxعwل{ل� فxعwلxل|ت~ أنا

{لxنن~فxعwل{ل {لن~فxعwل{ل {لن~فxعwل{ل ن~فxعwل{ل� فxعwلxل|نvا نن

{لxنفxعwل{ل فxعwل{ل| {لxنت~فxعwل{ل {لت~فxعwل{ل {لت~فxعwل{ل ت~فxعwل{ل� vل|تxلwعxف أنت(

{ل{نفxعwل{ل {ل{يفxعwل{ل {نت~فxعwل{ل ت~فxعwل{ل{ي ت~فxعwل{ل{ي vل{ل{يwعxت~ف فxعwلxل|ت{ أنت>

{لxنفxعwل{ل
xن

{لفxعwل{ل
{ل {لxنت~فxعwل{ل {لت~فxعwل{ل {لت~فxعwل{ل {لxنت~فxعwل{ل فxعwلxل|ت~مvا أنتما

{ل�نفxعwل{ل {ل�وافxعwل{ل {ل�نت~فxعwل{ل {ل�وات~فxعwل{ل {ل�وات~فxعwل{ل {ل�ونت~فxعwل{ل wل|ت~مxلwعxف أنتم

vانفxعwل{ل|ن vل{ل|نwعxف vان|ن{لت~فxعwل{ل |ن{لت~فxعwل{ل |ن{لت~فxعwل{ل |ن{لت~فxعwل{ل فxعwلxل|ت~ن� أنت{

{لxني~فxعwل{ل {لي~فxعwل{ل {لي~فxعwل{ل ي~فxعwل{ل� xلxلwعxف هو

{لxنت~فxعwل{ل {لت~فxعwل{ل {لت~فxعwل{ل ت~فxعwل{ل� wتxلxلwعxف هي

{لxني~فxعwل{ل {لي~فxعwل{ل {لي~فxعwل{ل {لxني~فxعwل{ل xلفxعwلxل (مذ)ها

{لxنت~فxعwل{ل {لت~فxعwل{ل {لت~فxعwل{ل {لxنت~فxعwل{ل فxعwلxلxتvا (مؤ)ها

{ل�ني~فxعwل{ل {ل�واي~فxعwل{ل {ل�واي~فxعwل{ل {ل�وني~فxعwل{ل فxعwلxل�وا هم

vان|ن{لي~فxعwل{ل |ن{لي~فxعwل{ل |ن{لي~فxعwل{ل |ن{لي~فxعwل{ل vل|نxلwعxف هن{
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الفعال الرباعية المزيدة 1-9-4
 تصريف الفعل الرباعي المزيد على وزن )ت>ف>ع@ل>ل;(1-9-4-1

 المر
الؤكد

المر
 الضارع
الؤكد

 الضارع
الزوم

 الضارع
النصوب

 الضارع
الرفوع

الاضي الضمي

أxتvفxعwلxلxن� xلأxتvفxعwلxل xلأxتvفxعwلxل أxتvفxعwلxل� تvفxعwلxل|ت~ أنا

نvتvفxعwلxلxن� xلنvتvفxعwلxل xلنvتvفxعwلxل نvتvفxعwلxل� تvفxعwلxل|نvا نن

تvفxعwلxلxن� تvفxعwلxل| تvتvفxعwلxلxن� xلتvتvفxعwلxل xلتvتvفxعwلxل تvتvفxعwلxل� vل|تxلwعxفvت أنت(

تvفxعwلxل{ن� تvفxعwلxل{ي تvتvفxعwلxل{ن� تvتvفxعwلxل{ي تvتvفxعwلxل{ي vل{يxلwعxفvتvت تvفxعwلxل|ت{ أنت>

تvفxعwلxلxن� xلxلwعxفvت تvتvفxعwلxلxن� xلتvتvفxعwلxل xلتvتvفxعwلxل تvتvفxعwلxلxن{ تvفxعwلxل|ت~مvا أنتما

تvفxعwلxل�ن� تvفxعwلxل�و
ا تvتvفxعwلxل�ن� اتvتvفxعwلxل�و اتvتvفxعwلxل�و xل�ونxلwعxفvتvت wل|ت~مxلwعxفvت أنتم

تvفxعwلxل|نvان
ن vل|نxلwعxفvت تvتvفxعwلxل|نvان� vل|نxلwعxفvتvت vل|نxلwعxفvتvت vل|نxلwعxفvتvت تvفxعwلxل|ت~ن� أنت{

يvتvفxعwلxلxن� xليvتvفxعwلxل xليvتvفxعwلxل يvتvفxعwلxل� xلxلwعxفvت هو

تvتvفxعwلxلxن� xلتvتvفxعwلxل xلتvتvفxعwلxل تvتvفxعwلxل� wتxلxلwعxفvت هي

يvتvفxعwلxلxن� xليvتvفxعwلxل xليvتvفxعwلxل يvتvفxعwلxلxن{ xلxلwعxفvت (مذ)ها

تvتvفxعwلxلxن� xلتvتvفxعwلxل xلتvتvفxعwلxل تvتvفxعwلxلxن{ تvفxعwلxلxتvا (مؤ)ها

يvتvفxعwلxل�ن� ايvتvفxعwلxل�و ايvتvفxعwلxل�و xل�ونxلwعxفvتvي تvفxعwلxل�وا هم

يvتvفxعwلxل|نvان� vل|نxلwعxفvتvي vل|نxلwعxفvتvي vل|نxلwعxفvتvي vل|نxلwعxفvت هن{
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 تصريف الفعل الرباعي المزيد على وزن )اف8ع9ن8ل>ل;(1-9-4-2
 المر
الؤكد

المر
 الضارع
الؤكد

 الضارع
الزوم

 الضارع
النصوب

 الضارع
الرفوع

الاضي الضمي

أxف|عvنwل{لxن� {لأxف|عvنwل{ل {لأxف|عvنwل{ل أxف|عvنwل{ل� اف|عvنwلxل|ت~  أنا

نvف|عvنwل{لxن� {لنvف|عvنwل{ل {لنvف|عvنwل{ل نvف|عvنwل{ل� اف|عvنwلxل|نvا نن

اف|عvنwلxلxن� اف|عvنwلxل| تvف|عvنwل{لxن� {لتvف|عvنwل{ل {لتvف|عvنwل{ل تvف|عvنwل{ل� vل|تxلwنvاف|ع أنت(

اف|عvنwل{ل{ن� اف|عvنwل{ل{ي تvف|عvنwل{ل{ن� تvف|عvنwل{ل{ي تvف|عvنwل{ل{ي vل{ل{يwنvف|عvت اف|عvنwلxل|ت{ أنت>

اف|عvنwل{لxن� xل{لwنvاف|ع تvف|عvنwل{لxن� {لتvف|عvنwل{ل {لتvف|عvنwل{ل تvف|عvنwل{لxن{ اف|عvنwلxل|ت~مvا أنتما

اف|عvنwل{ل�ن� اف|عvنwل{ل�و
ا

تvف|عvنwل{ل�ن� اتvف|عvنwل{ل�و اتvف|عvنwل{ل�و xل{ل�ونwنvف|عvت wل|ت~مxلwنvاف|ع
أنتم

اف|عvنwل{ل|نvان
ن

vل{ل|نwنvاف|ع تvف|عvنwل{ل|نvان� vل{ل|نwنvف|عvت vل{ل|نwنvف|عvت vل{ل|نwنvف|عvت اف|عvنwلxل|ت~ن�
أنت{

vف|عvنwل{لxنيي {لvف|عvنwل{ليي {لvف|عvنwل{ليي vف|عvنwل{ليي xلxلwنvاف|ع هو

vف|عvنwل{لxنتت {لvف|عvنwل{لتت {لvف|عvنwل{لتت vف|عvنwل{لتت wتxلxلwنvاف|ع هي

vف|عvنwل{لxنيي vف|عvنwل{ليي
{ل

vف|عvنwل{ليي
{ل

vف|عvنwل{لxنيي xلxلwنvاف|ع
(مذ)ها

vف|عvنwل{لxنتت vف|عvنwل{لتت
{ل

vف|عvنwل{لتت
{ل

vف|عvنwل{لxنتت اف|عvنwلxلxتvا
(مؤ)ها

vف|عvنwل{ل�نيي اvف|عvنwل{ل�ويي اvف|عvنwل{ل�ويي vف|عvنwل{ل�ونيي اف|عvنwلxل�وا هم

vف|عvنwل{ل|نvانيي vف|عvنwل{ل|نيي vف|عvنwل{ل|نيي vف|عvنwل{ل|نيي vل|نxلwنvاف|ع هن{
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 تصريف الفعل الرباعي المزيد على وزن )اف8ع9ل>ل?(1-9-4-3
 المر
الؤكد

المر
 الضارع
الؤكد

 الضارع
الزوم

 الضارع
النصوب

 الضارع
الرفوع

الاضي الضمي

أxف|عvل{ل}ن� {لأxف|عvل{ل {لأxف|عvل{ل qل{لvف|عxأ اف|عvل|لxل|ت~  أنا

vف|عvل{ل}ننن {لvف|عvل{لنن {لvف|عvل{لنن vف|عvل{لنن اف|عvل|لxل|نvا نن

اف|عvل{ل}ن� اف|عvل{ل} vف|عvل{ل}نتت {لvف|عvل{لتت {لvف|عvل{لتت vف|عvل{لتت vل|تxل|لvاف|ع أنت(

اف|عvل{ل�ن� اف|عvل{ل�ي vف|عvل{ل�نتت vف|عvل{ل�يتت vف|عvل{ل�يتت vف|عvل{ل�يتت اف|عvل|لxل|ت{ أنت>

اف|عvل{ل}ن� اف|عvل{ل} vف|عvل{ل}نتت vف|عvل{لتت vف|عvل{لتت vف|عvل{ل}نتت اف|عvل|لxل|ت~مvا أنتما

اف|عvل{لqن� اف|عvل{لqوا vف|عvل{لqنتت اvف|عvل{لqوتت اvف|عvل{لqوتت vف|عvل{لqونتت wل|ت~مxل|لvاف|ع أنتم

اف|عvل|ل{ل|نvان� vل|ل{ل|نvاف|ع vف|عvل|ل{ل|نvانتت vف|عvل|ل{ل|نتت vف|عvل|ل{ل|نتت vف|عvل|ل{ل|نتت اف|عvل|لxل|ت~ن� أنت{

vف|عvل{ل}نيي {لvف|عvل{ليي {لvف|عvل{ليي vف|عvل{ليي اف|عvلxل} هو

vف|عvل{ل}نتت {لvف|عvل{لتت {لvف|عvل{لتت vف|عvل{لتت wل}تxلvاف|ع هي

vف|عvل{ل}نيي vف|عvل{ليي vف|عvل{ليي vف|عvل{ل}نيي اف|عvلxل} (مذ)ها

vف|عvل{ل}نتت vف|عvل{لتت vف|عvل{لتت vف|عvل{ل}نتت اف|عvلxل}تvا (مؤ)ها

يvف|عvل{لÂqن� ايvف|عvل{لÂqو ايvف|عvل{لÂqو xونÂqل{لvف|عvي اف|عvلxلqوا هم

vف|عvل|ل{ل|نvانيي vف|عvل|ل{ل|نيي vف|عvل|ل{ل|نيي vف|عvل|ل{ل|نيي vل|نxل|لvاف|ع هن{
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 جداول تصريف الفعال المبنية للمجهول1-10
  )مرفوعا� ومنصوبا ف صيغة الاضي والضارع البن للمجهولتبي�ن الداول التية تصريف الفعل

� ومزيدة(.ةمردة) لكل من الفعال الثلثية والرباعية ومزوما� ومؤكدا(

 الفعال الثلثية المجردة1-10-1
 الضارع
الؤكد

 الضارع
الزوم

 الضارع
النصوب

 الضارع
الرفوع

الاضي الضمي

أ�ف|ع~لxن� ~لأ�ف|ع~ل ~ل�ف|ع~لأأ أ�ف|عvل� ف�ع{ل|ت~ أنا

ن~ف|عvلxن� vلن~ف|عvل ~ف|عvلنن ن~ف|عvل� ف�ع{ل|نvا نن

ت~ف|عvلxن� vلت~ف|عvل vل~ف|عvلتت ت~ف|عvل� vف�ع{ل|ت أنت(

ت~ف|عvل{ن� ~ف|عvل{يتت ~ف|عvل{يتت vل{يvت~ف|ع ف�ع{ل|ت{ أنت>

vلت~ف|عvل
xن vلت~ف|عvل ~ف|عvلتت

vل
vلت~ف|عvل
xن ف�ع{ل|ت~مvا أنتما

ت~ف|عvل�ن� ا~ف|عvل�وتت ا~ف|عvل�وتت xل�ونvت~ف|ع wف�ع{ل|ت~م أنتم

ت~ف|عvل|نvان� vل|نvت~ف|ع ~ف|عvل|نتت vل|نvت~ف|ع ف�ع{ل|ت~ن� أنت{

ي~ف|عvلxن� vلي~ف|عvل vل~ف|عvليي ي~ف|عvل� xف�ع{ل هو

ت~ف|عvلxن� vلت~ف|عvل vل~ف|عvلتت ت~ف|عvل� wتxف�ع{ل هي

vلي~ف|عvل
xن

~ف|عvليي
vل

~ف|عvليي
vل

vلي~ف|عvل
xن {لف�ع{ل (مذ)ها 

vلت~ف|عvل
xن

~ف|عvلتت
vل

~ف|عvلتت
vل

vلت~ف|عvل
xن ف�ع{لxتvا (مؤ)ها 

ي~ف|عvل�ن� ا~ف|عvل�ويي ا~ف|عvل�ويي xل�ونvي~ف|ع ف�ع{ل�وا هم

ي~ف|عvل|نvان� vل|نvي~ف|ع vل|نvي~ف|ع vل|نvي~ف|ع vف�ع{ل|ن هن{
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 الفعال الثلثية المزيدة1-10-2
 تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن )أ;ف8ع9ل;(1-10-2-1

 الضارع
الؤكد

 الضارع
الزوم

 الضارع
النصوب

 الضارع
الرفوع

الاضي الضمي

أ�ف|عvلxن� vلأ�ف|عvل vلأ�ف|عvل أ�ف|عvل� أ�ف|ع{ل|ت~  أنا

ن~ف|عvلxن� vلن~ف|عvل vلن~ف|عvل ن~ف|عvل� أ�ف|ع{ل|نvا نن

ت~ف|عvلxن� vلت~ف|عvل vلت~ف|عvل ت~ف|عvل� vأ�ف|ع{ل|ت أنت(

ت~ف|عvل{ن� ت~ف|عvل{ي ت~ف|عvل{ي vل{يvت~ف|ع أ�ف|ع{ل|ت{ أنت>

ت~ف|عvلxن� vلت~ف|عvل vلت~ف|عvل ت~ف|عvلxن{ أ�ف|ع{ل|ت~مvا أنتما

ت~ف|عvل�ن� ات~ف|عvل�و ات~ف|عvل�و xل�ونvت~ف|ع wأ�ف|ع{ل|ت~م أنتم

ت~ف|عvل|نvان� vل|نvت~ف|ع vل|نvت~ف|ع vل|نvت~ف|ع أ�ف|ع{ل|ت~ن� أنت{

ي~ف|عvلxن� vلي~ف|عvل vلي~ف|عvل ي~ف|عvل� xأ�ف|ع{ل هو

ت~ف|عvلxن� vلت~ف|عvل vلت~ف|عvل ت~ف|عvل� wتxأ�ف|ع{ل هي

ي~ف|عvلxن� vلي~ف|عvل vلي~ف|عvل ي~ف|عvلxن{ xأ�ف|ع{ل (مذ)ها 

ت~ف|عvلxن� vلت~ف|عvل vلت~ف|عvل ت~ف|عvلxن{ أ�ف|ع{لxتvا (مؤ)ها 

ي~ف|عvل�ن� اي~ف|عvل�و اي~ف|عvل�و xل�ونvي~ف|ع أ�ف|ع{ل�وا هم

ي~ف|عvل|نvان� vل|نvي~ف|ع vل|نvي~ف|ع vل|نvي~ف|ع vأ�ف|ع{ل|ن هن{
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 تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن )ف>ع<ل;(1-10-2-2
 الضارع
الؤكد

 الضارع
الزوم

 الضارع
النصوب

 الضارع
الرفوع

الاضي الضمي

أ�فxع�لxن� �لأ�فxع�ل �لأ�فxع�ل أ�فxع�ل� �ل|ت �عف�ع أنا

ن~فxع�لxن� �لن~فxع�ل �لن~فxع�ل ن~فxع�ل� ف�ع�ل|نvا نن

ت~فxع�لxن� �لت~فxع�ل �لت~فxع�ل ت~فxع�ل� vف�ع�ل|ت أنت(

ت~فxع�ل{ن� ت~فxع�ل{ي ت~فxع�ل{ي vع�ل{يxت~ف ف�ع�ل|ت{ أنت>

�لت~فxع�ل
xن �لت~فxع�ل �لت~فxع�ل �لت~فxع�ل

xن ف�ع�ل|ت~مvا أنتما

~فxع�ل�نتت �وا~فxع�لتت ا~فxع�ل�وتت ~فxع�ل�ونتت
ن wف�ع�ل|ت~م أنتم

~فxع�ل|نvانتت ~فxع�ل|نتت ~فxع�ل|نتت ~فxع�ل|نتت ف�ع�ل|ت~ن� أنت{

ي~فxع�لxن� �لي~فxع�ل �لي~فxع�ل ي~فxع�ل� xف�ع�ل هو

ت~فxع�لxن� �لت~فxع�ل �لت~فxع�ل ت~فxع�ل� wتxف�ع�ل هي

ي~فxع�لxن� �لي~فxع�ل �لي~فxع�ل ي~فxع�لxن{ xف�ع�ل (مذ)ها 

ت~فxع�لxن� �لت~فxع�ل �لت~فxع�ل ت~فxع�لxن{ ف�ع�لxتvا (مؤ)ها 

ي~فxع�ل�ن� اي~فxع�ل�و اي~فxع�ل�و xع�ل�ونxي~ف ف�ع�ل�وا هم

ي~فxع�ل|نvان� vع�ل|نxي~ف vع�ل|نxي~ف vع�ل|نxي~ف vف�ع�ل|ن هن{
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 تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن )ف>اع9ل;(1-10-2-3
 الضارع
الؤكد

 الضارع
الزوم

 الضارع
النصوب

 الضارع
الرفوع

الاضي الضمي

أ�فxاعvلxن� vلأ�فxاعvل vلأ�فxاعvل أ�فxاعvل� ف�وع{ل|ت~  أنا

ن~فxاعvلxن� ن~فxاعvل
vل vلن~فxاعvل vلن~فxاعvل ف�وع{ل|نvا نن

ت~فxاعvلxن� ت~فxاعvل
vل vلت~فxاعvل ت~فxاعvل� vف�وع{ل|ت أنت(

ت~فxاعvل{ن� ت~فxاعvل{ي ت~فxاعvل{ي vل{يvاعxت~ف ف�وع{ل|ت{ أنت>

ت~فxاعvلxن� ت~فxاعvل
vل vلت~فxاعvل ت~فxاعvلxن{ ف�وع{ل|ت~مvا أنتما

ت~فxاعvل�ن� ات~فxاعvل�و �وات~فxاعvل xل�ونvاعxت~ف wف�وع{ل|ت~م أنتم

ت~فxاعvل|نvان� vل|نvاعxت~ف vل|نvاعxت~ف vل|نvاعxت~ف ف�وع{ل|ت~ن� أنت{

ي~فxاعvلxن� ي~فxاعvل
vل vلي~فxاعvل ي~فxاعvل� xف�وع{ل هو

ت~فxاعvلxن� ت~فxاعvل
vل vلت~فxاعvل ت~فxاعvل� wتxف�وع{ل هي

ي~فxاعvلxن� ي~فxاعvل
vل vلي~فxاعvل ي~فxاعvلxن{ xف�وع{ل (مذ)ها 

ت~فxاعvلxن� ت~فxاعvل
vل vلت~فxاعvل ت~فxاعvلxن{ ف�وع{لxتvا (مؤ)ها 

ي~فxاعvل�ن� اي~فxاعvل�و اي~فxاعvل�و xل�ونvاعxي~ف ف�وع{ل�وا هم
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ي~فxاعvل|نvان� vل|نvاعxي~ف vل|نvاعxي~ف vل|نvاعxي~ف vف�وع{ل|ن هن{
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 تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن )ان8ف>ع9ل;(1-10-2-4
 الضارع
الؤكد

 الضارع
الزوم

 الضارع
النصوب

 الضارع
الرفوع

الاضي الضمي

أ�نwفxعvلxن� vلأ�نwفxعvل vلأ�نwفxعvل أ�نwفxعvل� انwف�ع{ل|ت~  أنا

ن~نwفxعvلxن� vلن~نwفxعvل vلن~نwفxعvل ن~نwفxعvل� انwف�ع{ل|نvا نن

ت~نwفxعvلxن� vلت~نwفxعvل vلت~نwفxعvل ت~نwفxعvل� vف�ع{ل|تwان أنت(

ت~نwفxعvل{ن� ت~نwفxعvل{ي ت~نwفxعvل{ي vل{يvعxفwت~ن انwف�ع{ل|ت{ أنت>

ت~نwفxعvلxن� ت~نwفxعvل
vل vلت~نwفxعvل ت~نwفxعvلxن

xن انwف�ع{ل|ت~مvا أنتما

ت~نwفxعvل�ن� ات~نwفxعvل�و ات~نwفxعvل�و xل�ونvعxفwت~ن wف�ع{ل|ت~مwان أنتم

ت~نwفxعvل|نvان� vل|نvعxفwت~ن vل|نvعxفwت~ن vل|نvعxفwت~ن انwف�ع{ل|ت~ن� أنت{

ي~نwفxعvلxن� vلي~نwفxعvل vلي~نwفxعvل ي~نwفxعvل� xف�ع{لwان هو

ت~نwفxعvلxن� vلت~نwفxعvل vلت~نwفxعvل ت~نwفxعvل� wتxف�ع{لwان هي

ي~نwفxعvلxن� ~نwفxعvليي
vل

~نwفxعvليي
vل ي~نwفxعvلxن{ xف�ع{لwان (مذ)ها 

ت~نwفxعvلxن� ت~نwفxعvل
vل vلت~نwفxعvل ت~نwفxعvلxن{ انwف�ع{لxتvا (مؤ)ها 

ي~نwفxعvل�ن� اي~نwفxعvل�و اي~نwفxعvل�و xل�ونvعxفwي~ن انwف�ع{ل�وا هم

ي~نwفxعvل|نvان� vل|نvعxفwي~ن vل|نvعxفwي~ن vل|نvعxفwي~ن vف�ع{ل|نwان هن{
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 تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن )اف8ت>ع9ل;(1-10-2-5
 الضارع
الؤكد

 الضارع
الزوم

 الضارع
النصوب

 الضارع
الرفوع

الاضي الضمي

أ�ف|تvعvلxن� vلأ�ف|تvعvل vلأ�ف|تvعvل أ�ف|تvعvل� اف|ت~ع{ل|ت~  أنا

ن~ف|تvعvلxن� vلن~ف|تvعvل vلن~ف|تvعvل vلن~ف|تvعvل اف|ت~ع{ل|نvا نن

ت~ف|تvعvلxن� vلت~ف|تvعvل vلت~ف|تvعvل ت~ف|تvعvل� vاف|ت~ع{ل|ت أنت(

ت~ف|تvعvل{ن� ت~ف|تvعvل{ي ت~ف|تvعvل{ي vل{يvعvت~ف|ت اف|ت~ع{ل|ت{ أنت>

ت~ف|تvعvلxن� ت~ف|تvعvل
vل vلت~ف|تvعvل ت~ف|تvعvلxن{ اف|ت~ع{ل|ت~مvا أنتما

ت~ف|تvعvل�ن� ات~ف|تvعvل�و ات~ف|تvعvل�و xل�ونvعvت~ف|ت wاف|ت~ع{ل|ت~م أنتم

ت~ف|تvعvل|نvان� vل|نvعvت~ف|ت vل|نvعvت~ف|ت vل|نvعvت~ف|ت اف|ت~ع{ل|ت~ن� أنت{

ي~ف|تvعvلxن� vلي~ف|تvعvل vلي~ف|تvعvل ي~ف|تvعvل� xاف|ت~ع{ل هو

ت~ف|تvعvلxن� vلت~ف|تvعvل vلت~ف|تvعvل ت~ف|تvعvل� wتxاف|ت~ع{ل هي

ي~ف|تvعvلxن� ي~ف|تvعvل
vل vلي~ف|تvعvل ي~ف|تvعvلxن{ xاف|ت~ع{ل (مذ)ها 

ت~ف|تvعvلxن� ت~ف|تvعvل
vل vلت~ف|تvعvل ت~ف|تvعvلxن{ اف|ت~ع{لxتvا (مؤ)ها 

ي~ف|تvعvل�ن� اي~ف|تvعvل�و اي~ف|تvعvل�و xل�ونvعvي~ف|ت اف|ت~ع{ل�وا هم

ي~ف|تvعvل|نvان� vل|نvعvي~ف|ت vل|نvعvي~ف|ت vل|نvعvي~ف|ت vاف|ت~ع{ل|ن هن{
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 تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن )اف8ع9ل?(1-10-2-6
 الضارع
الؤكد

 الضارع
الزوم

 الضارع
النصوب

 الضارع
الرفوع

الاضي الضمي

أ�ف|عvل}ن� vلأ�ف|عvل vلأ�ف|عvل qلvأ�ف|ع اف|ع~ل{ل|ت~  أنا

ن~ف|عvل}ن� vلن~ف|عvل vلن~ف|عvل qلvن~ف|ع اف|ع~ل{ل|نvا نن

ت~ف|عvل}ن� vلت~ف|عvل vلت~ف|عvل qلvت~ف|ع vاف|ع~ل{ل|ت أنت(

~ف|عvل�نتت ت~ف|عvل�ي ت~ف|عvل�ي vل�يvت~ف|ع اف|ع~ل{ل|ت{ أنت>

ت~ف|عvل}ن� ت~ف|عvل} ت~ف|عvل} ت~ف|عvل}ن{ اف|ع~ل{ل|ت~مvا أنتما

ت~ف|عvلqن� ات~ف|عvلqو ات~ف|عvلqو xونqلvت~ف|ع wاف|ع~ل{ل|ت~م أنتم

ت~ف|عvلxل|نvان� vل|نxلvت~ف|ع vل|نxلvت~ف|ع vل|نxلvت~ف|ع اف|ع~ل{ل|ت~ن� أنت{

ي~ف|عvل}ن� vلي~ف|عvل vلي~ف|عvل qلvي~ف|ع اف|ع~ل} هو

ت~ف|عvل}ن� vلت~ف|عvل vلت~ف|عvل qلvت~ف|ع wاف|ع~ل}ت هي

ي~ف|عvل}ن� ي~ف|عvل} ي~ف|عvل} ي~ف|عvل}ن{ اف|ع~ل} (مذ)ها 

ت~ف|عvل}ن� ت~ف|عvل} ت~ف|عvل} ت~ف|عvل}ن{ اف|ع~ل}تvا (مؤ)ها 

ي~ف|عvلqن� اي~ف|عvلqو اي~ف|عvلqو xونqلvي~ف|ع اف|ع~لqوا هم

ي~ف|عvلxل|نvان� vل|نxلvي~ف|ع vل|نxلvي~ف|ع vل|نxلvي~ف|ع vاف|ع~ل{ل|ن هن{
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 تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن )ت>ف>اع9ل;(1-10-2-7
 الضارع
الؤكد

 الضارع
الزوم

 الضارع
النصوب

 الضارع
الرفوع

الاضي الضمي

أ�تvفxاعvلxن� أ�تvفxاعvل
vل vلأ�تvفxاعvل أ�تvفxاعvل� {لت~ف�وع{ل

|ت 
أنا

ن~تvفxاعvلxن� ن~تvفxاعvل
vل vلن~تvفxاعvل ن~تvفxاعvل� |نvا{لت~ف�وع{ل نن

ت~تvفxاعvلxن� ت~تvفxاعvل
vل vلت~تvفxاعvل ت~تvفxاعvل� |ت{لت~ف�وع{ل

|ت
أنت(

ت~تvفاعvل{ن� ت~تvفاعvل{ي ت~تvفاعvل{ي vل{يvفاعvت~ت {ل|تت~ف�وع{لت
|ت

أنت>

vلعت~تvفxاع
xن

vلعت~تvفxاع
vلvل

vلعت~تvفxاع
vل

vلxنعت~تvفxاع
xن

|ت~م{لت~ف�وع{ل
vا

أنتما

ت~تvفxاعvل�ن� ت~تvفxاعvل�و
ا ات~تvفxاعvل�و xل�ونvاعxفvت~ت |ت~م{لت~ف�وع{ل أنتم

ت~تvفxاعvل|نvان� vل|نvاعxفvت~ت vل|نvاعxفvت~ت vل|نvاعxفvت~ت |ت~ن{لت~ف�وع{ل أنت{

ي~تvفxاعvلxن� ي~تvفxاعvل
vل vلي~تvفxاعvل ي~تvفxاعvل� {لت~ف�وع{ل هو

ت~تvفxاعvلxن� ت~تvفxاعvل
vل vلت~تvفxاعvل ت~تvفxاعvل� xت{لت~ف�وع{ل

xت
هي

ي~تvفxاعvل
xنvل

ي~تvفxاعvل
vل

vلي~تvفxاعvل
vل

vلي~تvفxاعvل
xن xت~ف�وع{ل (مذ)ها 

ت~تvفxاعvل ت~تvفxاعvل ت~تvفxاعvل ت~تvفxاعvلxن{ xتvا{لت~ف�وع{ل (مؤ)ها 
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xنvل vل vل

ي~تvفxاعvل�ن� ي~تvفxاعvل�و
ا اي~تvفxاعvل�و xل�ونvاعxفvي~ت �وا{لت~ف�وع{ل هم

ي~تvفxاعvل|نvان� vل|نvاعxفvي~ت vل|نvاعxفvي~ت vل|نvاعxفvي~ت |ن{لت~ف�وع{ل هن{
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 تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن )ت>ف>ع<ل;(1-10-2-8
 الضارع
الؤكد

 الضارع
الزوم

 الضارع
النصوب

 الضارع
الرفوع

الاضي الضمي

أ�تvفxع�لxن� �لأ�تvفxع�ل �لأ�تvفxع�ل أ�تvفxع�ل� ت~ف�ع�ل|ت~  أنا

ن~تvفxع�لxن� �لن~تvفxع�ل �لن~تvفxع�ل ن~تvفxع�ل� ت~ف�ع�ل|نvا نن

ت~تvفxع�لxن� �لت~تvفxع�ل �لت~تvفxع�ل ت~تvفxع�ل� vت~ف�ع�ل|ت أنت(

ت~تvفxع�ل{ن� ت~تvفxع�ل{ي ت~تvفxع�ل{ي vع�ل{يxفvت~ت ت~ف�ع�ل|ت{ أنت>

ت~تvفxع�ل
xن�ل

ت~تvفxع�ل
�ل

ت~تvفxع�ل
�ل ت~تvفxع�لxن{ ت~ف�ع�ل|ت~مvا أنتما

ت~تvفxع�ل�ن� ات~تvفxع�ل�و ات~تvفxع�ل�و xع�ل�ونxفvت~ت wت~ف�ع�ل|ت~م أنتم

ت~تvفxع�ل|نvان
ن vع�ل|نxفvت~ت vع�ل|نxفvت~ت vع�ل|نxفvت~ت ت~ف�ع�ل|ت~ن� أنت{

ي~تvفxع�لxن� �لي~تvفxع�ل �لي~تvفxع�ل ي~تvفxع�ل� xت~ف�ع�ل هو

ت~تvفxع�لxن� �لت~تvفxع�ل �لت~تvفxع�ل ت~تvفxع�ل� wتxت~ف�ع�ل هي

ي~تvفxع�لxن� ي~تvفxع�ل
�ل

ي~تvفxع�ل
�ل

�لي~تvفxع�ل
xن xت~ف�ع�ل (مذ)ها 

ت~تvفxع�لxن� ت~تvفxع�ل
�ل

ت~تvفxع�ل
�ل ت~تvفxع�لxن{ ت~ف�ع�لxتvا (مؤ)ها 

ي~تvفxع�ل�ن� اي~تvفxع�ل�و ا~تvفxع�ل�ويي xع�ل�ونxفvي~ت ت~ف�ع�ل�وا هم

ي~تvفxع�ل|نvان
ن vع�ل|نxفvي~ت vع�ل|نxفvي~ت vع�ل|نxفvي~ت vت~ف�ع�ل|ن هن{
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 تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن )اس@ت>ف8ع9ل;(1-10-2-9
 الضارع
الؤكد

 الضارع
الزوم

 الضارع
النصوب

 الضارع
الرفوع

الاضي الضمي

أ�سwتvف|عvلxن� أ�سwتvف|عvل
vل vلأ�سwتvف|عvل أ�سwتvف|عvل� اسwت~ف|ع{ل|ت~  أنا

ن~سwتvف|عvلxن� ن~سwتvف|عvل
vل vلن~سwتvف|عvل ن~سwتvف|عvل� اسwت~ف|ع{ل|نvا نن

ت~سwتvف|عvلxن� ت~سwتvف|عvل
vل vلت~سwتvف|عvل ت~سwتvف|عvل� vت~ف|ع{ل|تwاس أنت(

ت~سwتvف|عvل{ن� ت~سwتvف|عvل{ي ت~سwتvف|عvل{ي vل{يvف|عvتwت~س اسwت~ف|ع{ل|ت{ أنت>

ت~سwتvف|عvلxن� ت~سwتvف|عvل
vل

ت~سwتvف|عvل
vل ت~سwتvف|عvلxن{ اسwت~ف|ع{ل|ت~مvا أنتما

ت~سwتvف|عvل�ن� ت~سwتvف|عvل�و
ا ات~سwتvف|عvل�و xل�ونvف|عvتwت~س wت~ف|ع{ل|ت~مwاس أنتم

ت~سwتvف|عvل|نvان
ن vل|نvف|عvتwت~س vل|نvف|عvتwت~س vل|نvف|عvتwت~س اسwت~ف|ع{ل|ت~ن� أنت{

ي~سwتvف|عvلxن� ي~سwتvف|عvل
vل vلي~سwتvف|عvل ي~سwتvف|عvل� xت~ف|ع{لwاس هو

ت~سwتvف|عvلxن� ت~سwتvف|عvل
vل vلت~سwتvف|عvل ت~سwتvف|عvل� wتxت~ف|ع{لwاس هي

ي~سwتvف|عvلxن� ي~سwتvف|عvل
vل

ي~سwتvف|عvل
vل ي~سwتvف|عvلxن{ xت~ف|ع{لwاس (مذ)ها

ت~سwتvف|عvلxن� ت~سwتvف|عvل ت~سwتvف|عvل ت~سwتvف|عvلxن{ اسwت~ف|ع{لxتvا (مؤ)ها
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vل vل

ي~سwتvف|عvل�ن� ي~سwتvف|عvل�و
ا اي~سwتvف|عvل�و xل�ونvف|عvتwي~س اسwت~ف|ع{ل�وا هم

ي~سwتvف|عvل|نvان
ن vل|نvف|عvتwي~س vل|نvف|عvتwي~س vل|نvف|عvتwي~س vت~ف|ع{ل|نwاس هن{
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 تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن )اف8ع9و@ع9ل;(1-10-2-10
 الضارع
الؤكد

 الضارع
الزوم

 الضارع
النصوب

 الضارع
الرفوع

الاضي الضمي

أ�ف|عvوwعvلxن� أ�ف|عvوwعvل
vل vلأ�ف|عvوwعvل أ�ف|عvوwعvل� اف|ع~وع{ل|ت~  أنا

ن~ف|عvوwعvلxن� ن~ف|عvوwعvل
vل vلن~ف|عvوwعvل ن~ف|عvوwعvل� اف|ع~وع{ل|نvا نن

ت~ف|عvوwعvلxن� ت~ف|عvوwعvل
vل vلت~ف|عvوwعvل ت~ف|عvوwعvل� vاف|ع~وع{ل|ت أنت(

ت~ف|عvوwعvل{ن� ت~ف|عvوwعvل{ي ت~ف|عvوwعvل{ي vل{يvعwوvت~ف|ع اف|ع~وع{ل|ت{ أنت>

ت~ف|عvوwعvلxن� ت~ف|عvوwعvل
vل

ت~ف|عvوwعvل
vل ت~ف|عvوwعvلxن{ اف|ع~وع{ل|ت~مvا أنتما

vل�نت~ف|عvوwعت vلت~ف|عvوwعت
ا�و اvل�وت~ف|عvوwعت vل�ونت~ف|عvوwعت wاف|ع~وع{ل|ت~م أنتم

vل|نvات~ف|عvوwعت
ن

vل|نت~ف|عvوwعت
|ن vل|نت~ف|عvوwعت vل|نت~ف|عvوwعت اف|ع~وع{ل|ت~ن� أنت{

vلxني~ف|عvوwعي vلي~ف|عvوwعي
vل

vلي~ف|عvوwعي
vل vلي~ف|عvوwعي xاف|ع~وع{ل هو

vلxنت~ف|عvوwعت vلت~ف|عvوwعت
vل

vلت~ف|عvوwعت
vل vلت~ف|عvوwعت wتxاف|ع~وع{ل هي

vلxني~ف|عvوwعي
xن

vلي~ف|عvوwعي
vلvل

vلvلي~ف|عvوwعي
vل

vلي~ف|عvوwعي
xنvل xاف|ع~وع{ل (مذ)ها

vلxنت~ف|عvوwعت vلت~ف|عvوwعت vلت~ف|عvوwعت vلxنت~ف|عvوwعت اف|ع~وع{لxتvا (مؤ)ها
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xن vلvل vل

vل�ني~ف|عvوwعي vلي~ف|عvوwعي
ا�و اvل�وي~ف|عvوwعي vل�وني~ف|عvوwعي اف|ع~وع{ل�وا هم

vل|نvاي~ف|عvوwعي
ن

vل|ني~ف|عvوwعي
|ن vل|ني~ف|عvوwعي vل|ني~ف|عvوwعي vاف|ع~وع{ل|ن هن{
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 تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن )اف8ع9و<ل;(1-10-2-11
 الضارع
الؤكد

 الضارع
الزوم

 الضارع
النصوب

 الضارع
الرفوع

الاضي الضمي

أ�ف|عvو�لxن� أ�ف|عvو�ل
�ل �لأ�ف|عvو�ل أ�ف|عvو�ل� اف|ع~و�ل|ت~  أنا

�لxنن~ف|عvون �لن~ف|عvون
�ل

�لن~ف|عvون
�ل �لن~ف|عvون اف|ع~و�ل|نvا نن

�لxنت~ف|عvوت �لت~ف|عvوت
�ل

�لت~ف|عvوت
�ل �لت~ف|عvوت vاف|ع~و�ل|ت أنت(

�ل{نت~ف|عvوت �لت~ف|عvوت
{ي �ل{يت~ف|عvوت �ل{يت~ف|عvوت اف|ع~و�ل|ت{ أنت>

�لxنت~ف|عvوت
xن

�لت~ف|عvوت
�ل

�لت~ف|عvوت
�ل �لxنت~ف|عvوت اف|ع~و�ل|ت~مvا أنتما

�ل�نت~ف|عvوت �ل�وت~ف|عvوت
ا ا�ل�وت~ف|عvوت �ل�ونت~ف|عvوت wاف|ع~و�ل|ت~م أنتم

�ل|نvات~ف|عvوت
ن

�ل|نت~ف|عvوت
|ن �ل|نت~ف|عvوت �ل|نت~ف|عvوت اف|ع~و�ل|ت~ن� أنت{

�لxني~ف|عvوي �لي~ف|عvوي
�ل

�لي~ف|عvوي
�ل �لي~ف|عvوي xاف|ع~و�ل هو

�لxنت~ف|عvوت �لت~ف|عvوت
�ل

�لت~ف|عvوت
�ل �لت~ف|عvوت wتxاف|ع~و�ل هي

�لxني~ف|عvوي
xن

�لي~ف|عvوي
�ل

�لي~ف|عvوي
�ل �لxني~ف|عvوي xاف|ع~و�ل (مذ)ها 
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�لxنت~ف|عvوت
xن

�لت~ف|عvوت
�ل

�لت~ف|عvوت
�ل �لxنت~ف|عvوت اف|ع~و�لxتvا (مؤ)ها 

�ل�ني~ف|عvوي �و�لي~ف|عvوي
ا ا�ل�وي~ف|عvوي �ل�وني~ف|عvوي اف|ع~و�ل�وا هم

�ل|نvاي~ف|عvوي
ن

�ل|ني~ف|عvوي
|ن �ل|ني~ف|عvوي �ل|ني~ف|عvوي vاف|ع~و�ل|ن هن{
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 تصريف الفعل الثلثي المزيد على وزن )اف8ع9ال?(1-10-2-12
 الضارع
الؤكد

 الضارع
الزوم

 الضارع
النصوب

 الضارع
الرفوع

الاضي الضمي

أ�ف|عvال}ن� لأ�ف|عvال لأ�ف|عvال qالvأ�ف|ع اف|ع~ول{ل|ت~  أنا

ن~ف|عvال}ن� لن~ف|عvال لن~ف|عvال qالvن~ف|ع اف|ع~ول{ل|نvا نن

ت~ف|عvال}ن� لت~ف|عvال لت~ف|عvال qالvت~ف|ع vاف|ع~ول{ل|ت أنت(

ت~ف|عvال�ن� ت~ف|عvال�ي ت~ف|عvال�ي vال�يvت~ف|ع اف|ع~ول{ل|ت{ أنت>

ت~ف|عvال}ن� ت~ف|عvال} ت~ف|عvال} ت~ف|عvال}ن{ اف|ع~ول{ل|ت~مvا أنتما

ت~ف|عvالqن� ات~ف|عvالqو ات~ف|عvالqو xونqالvت~ف|ع wاف|ع~ول{ل|ت~م أنتم

ت~ف|عvال{ل|نvان� vال{ل|نvت~ف|ع vال{ل|نvت~ف|ع vال{ل|نvت~ف|ع اف|ع~ول{ل|ت~ن� أنت{

ي~ف|عvال}ن� لي~ف|عvال لي~ف|عvال qالvي~ف|ع اف|ع~ول} هو

ت~ف|عvال}ن� لت~ف|عvال لت~ف|عvال qالvت~ف|ع wاف|ع~ول}ت هي

ي~ف|عvال}ن� ي~ف|عvال} ي~ف|عvال} ي~ف|عvال}ن{ اف|ع~ول} (مذ)ها 

ت~ف|عvال}ن� ت~ف|عvال} ت~ف|عvال} ت~ف|عvال}ن{ اف|ع~ول}تvا (مؤ)ها 

ي~ف|عvالqن� اي~ف|عvالqو اي~ف|عvالqو xونqالvي~ف|ع اف|ع~ولqوا هم

ي~ف|عvال{ل|نvان� vال{ل|نvي~ف|ع vال{ل|نvي~ف|ع vال{ل|نvي~ف|ع vاف|ع~ول{ل|ن هن{
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 الفعال الرباعية المجردة1-10-3
تصريف الفعل الرباعي المجرد )ف>ع@ل>ل; - ي7ف>ع@ل=ل6(

 الضارع
الؤكد

 الضارع
الزوم

 الضارع
النصوب

 الضارع
الرفوع

الاضي الضمي

xلxنأ�فxعwلxل xلأ�فxعwلxل xلأ�فxعwلxل أ�فxعwلxل� ف�عwل{ل|ت~ أنا

xلxنن~فxعwلxل xلن~فxعwلxل xلن~فxعwلxل ن~فxعwلxل� ف�عwل{ل|نvا نن

xلxنت~فxعwلxل xلت~فxعwلxل xلت~فxعwلxل ت~فxعwلxل� vل{ل|تwف�ع أنت(

{نت~فxعwلxل ت~فxعwلxل{ي ت~فxعwلxل{ي vل{يxلwعxت~ف ف�عwل{ل|ت{ أنت>

xلxنت~فxعwلxل xلت~فxعwلxل xلت~فxعwلxل xلxنت~فxعwلxل ف�عwل{ل|ت~مvا أنتما

xل�نت~فxعwلxل xل�وات~فxعwلxل xل�وات~فxعwلxل xل�ونت~فxعwلxل wل{ل|ت~مwف�ع أنتم

vان|نxلت~فxعwلxل |نxلت~فxعwلxل |نxلت~فxعwلxل |نxلت~فxعwلxل ف�عwل{ل|ت~ن� أنت{

xلxني~فxعwلxل xلي~فxعwلxل xلي~فxعwلxل ي~فxعwلxل� xل{لwف�ع هو

xلxنت~فxعwلxل xلت~فxعwلxل xلت~فxعwلxل ت~فxعwلxل� wتxل{لwف�ع هي

xلxني~فxعwلxل xلي~فxعwلxل xلي~فxعwلxل xلxني~فxعwلxل {لف�عwل{ل (مذ)ها

xلxنت~فxعwلxل xلت~فxعwلxل xلت~فxعwلxل xلxنت~فxعwلxل ف�عwل{لxتvا (مؤ)ها

xل�ني~فxعwلxل xل�واي~فxعwلxل xل�واي~فxعwلxل xل�وني~فxعwلxل ف�عwل{ل�وا هم

vان|نxلي~فxعwلxل |نxلي~فxعwلxل |نxلي~فxعwلxل |نxلي~فxعwلxل vل{ل|نwف�ع هن{
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 الفعال الرباعية المزيدة1-10-4
 تصريف الفعل الرباعي المزيد على وزن )ت>ف>ع@ل>ل;(1-10-4-1

 الضارع
الؤكد

 الضارع
الزوم

 الضارع
النصوب

 الضارع
الرفوع

الاضي الضمي

أ�تvفxعwلxلxن� xلأ�تvفxعwلxل xلأ�تvفxعwلxل أ�تvفxعwلxل� ت~ف�عwل{ل|ت~ أنا

ن~تvفxعwلxلxن� xلن~تvفxعwلxل xلن~تvفxعwلxل ن~تvفxعwلxل� ت~ف�عwل{ل|نvا نن

ت~تvفxعwلxلxن� xلت~تvفxعwلxل xلت~تvفxعwلxل ت~تvفxعwلxل� vل{ل|تwت~ف�ع أنت(

ت~تvفxعwلxل{ن� ت~تvفxعwلxل{ي ت~تvفxعwلxل{ي vل{يxلwعxفvت~ت ت~ف�عwل{ل|ت{ أنت>

ت~تvفxعwلxلxن� xلت~تvفxعwلxل xلت~تvفxعwلxل ت~تvفxعwلxلxن{ ت~ف�عwل{ل|ت~مvا أنتما

ت~تvفxعwلxل�ن� ات~تvفxعwلxل�و ات~تvفxعwلxل�و xل�ونxلwعxفvت~ت wل{ل|ت~مwت~ف�ع أنتم

ت~تvفxعwلxل|نvان� vل|نxلwعxفvت~ت vل|نxلwعxفvت~ت vل|نxلwعxفvت~ت ت~ف�عwل{ل|ت~ن� أنت{

ي~تvفxعwلxلxن� xلي~تvفxعwلxل xلي~تvفxعwلxل ي~تvفxعwلxل� xل{لwت~ف�ع هو

ت~تvفxعwلxلxن� xلت~تvفxعwلxل xلت~تvفxعwلxل ت~تvفxعwلxل� wتxل{لwت~ف�ع هي

ي~تvفxعwلxلxن� xلي~تvفxعwلxل xلي~تvفxعwلxل ي~تvفxعwلxلxن{ xل{لwت~ف�ع (مذ)ها

ت~تvفxعwلxلxن� xلت~تvفxعwلxل xلت~تvفxعwلxل ت~تvفxعwلxلxن{ ت~ف�عwل{لxتvا (مؤ)ها

ي~تvفxعwلxل�ن� اي~تvفxعwلxل�و اي~تvفxعwلxل�و xل�ونxلwعxفvي~ت ت~ف�عwل{ل�وا هم

ي~تvفxعwلxل|نvان� vل|نxلwعxفvي~ت vل|نxلwعxفvي~ت vل|نxلwعxفvي~ت vل{ل|نwت~ف�ع هن{
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 تصريف الفعل الرباعي المزيد على وزن )اف8ع9ن8ل>ل;(1-10-4-2
 الضارع
الؤكد

 الضارع
الزوم

 الضارع
النصوب

 الضارع
الرفوع

الاضي الضمي

أ�ف|عvنwلxلxن� xلأ�ف|عvنwلxل xلأ�ف|عvنwلxل أ�ف|عvنwلxل� اف|ع~نwل{ل|ت~  أنا

ن~ف|عvنwلxلxن� xلن~ف|عvنwلxل xلن~ف|عvنwلxل ن~ف|عvنwلxل� اف|ع~نwل{ل|نvا نن

ت~ف|عvنwلxلxن� xلت~ف|عvنwلxل xلت~ف|عvنwلxل ت~ف|عvنwلxل� vل{ل|تwاف|ع~ن أنت(

ت~ف|عvنwلxل{ن� ت~ف|عvنwلxل{ي ت~ف|عvنwلxل{ي vل{يxلwنvت~ف|ع اف|ع~نwل{ل|ت{ أنت>

ت~ف|عvنwلxلxن� xلت~ف|عvنwلxل xلت~ف|عvنwلxل ت~ف|عvنwلxلxن{ اف|ع~نwل{ل|ت~مvا أنتما

ت~ف|عvنwلxل�ن� ات~ف|عvنwلxل�و ات~ف|عvنwلxل�و xل�ونxلwنvت~ف|ع wل{ل|ت~مwاف|ع~ن أنتم

ت~ف|عvنwلxل|نvان� vل|نxلwنvت~ف|ع vل|نxلwنvت~ف|ع vل|نxلwنvت~ف|ع اف|ع~نwل{ل|ت~ن� أنت{

xلxني~ف|عvنwلي xلxلي~ف|عvنwلي xلxلي~ف|عvنwلي xلي~ف|عvنwلي xل{لwاف|ع~ن هو

xلxنت~ف|عvنwلت xلxلت~ف|عvنwلت xلxلت~ف|عvنwلت xلت~ف|عvنwلت wتxل{لwاف|ع~ن هي

xلxني~ف|عvنwلي xلي~ف|عvنwلي
xل

xلي~ف|عvنwلي
xل

xلxني~ف|عvنwلي xل{لwاف|ع~ن
(مذ)ها

xلxنت~ف|عvنwلت xلت~ف|عvنwلت
xل

xلت~ف|عvنwلت
xل

xلxنت~ف|عvنwلت اف|ع~نwل{لxتvا
(مؤ)ها

xل�ني~ف|عvنwلي اxل�وي~ف|عvنwلي اxل�وي~ف|عvنwلي xل�وني~ف|عvنwلي اف|ع~نwل{ل�وا هم

xل|نvاني~ف|عvنwلي xل|ني~ف|عvنwلي xل|ني~ف|عvنwلي xل|ني~ف|عvنwلي vل{ل|نwاف|ع~ن هن{
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 تصريف الفعل الرباعي المزيد على وزن )اف8ع9ل>ل?(1-10-4-3
 الضارع
الؤكد

 الضارع
الزوم

 الضارع
النصوب

 الضارع
الرفوع

الاضي الضمي

أ�ف|عvلxل}ن� xلأ�ف|عvلxل xلأ�ف|عvلxل qلxلvأ�ف|ع اف|ع~ل|ل{ل|ت~  أنا

xل}نن~ف|عvلن xلxلن~ف|عvلن xلxلن~ف|عvلن xلن~ف|عvلن اف|ع~ل|ل{ل|نvا نن

xل}نت~ف|عvلت xلxلت~ف|عvلت xلxلت~ف|عvلت xلت~ف|عvلت vاف|ع~ل|ل{ل|ت أنت(

xل�نت~ف|عvلت xل�يت~ف|عvلت xل�يت~ف|عvلت xل�يت~ف|عvلت اف|ع~ل|ل{ل|ت{ أنت>

xل}نت~ف|عvلت xلت~ف|عvلت xلت~ف|عvلت xل}نت~ف|عvلت اف|ع~ل|ل{ل|ت~مvا أنتما

xلqنت~ف|عvلت اxلqوت~ف|عvلت اxلqوت~ف|عvلت xلqونت~ف|عvلت wاف|ع~ل|ل{ل|ت~م أنتم

vف|عvل|ل{ل|نvانتت vف|عvل|ل{ل|نتت vف|عvل|ل{ل|نتت vف|عvل|ل{ل|نتت اف|ع~ل|ل{ل|ت~ن� أنت{

xل}ني~ف|عvلي xلxلي~ف|عvلي xلxلي~ف|عvلي xلي~ف|عvلي اف|ع~ل{ل} هو

xل}نت~ف|عvلت xلxلت~ف|عvلت xلxلت~ف|عvلت xلت~ف|عvلت wاف|ع~ل{ل}ت هي

xل}ني~ف|عvلي xلي~ف|عvلي xلي~ف|عvلي xل}ني~ف|عvلي اف|ع~ل{ل} (مذ)ها

xل}نت~ف|عvلت xلت~ف|عvلت xلت~ف|عvلت xل}نت~ف|عvلت ~ل{ل}تvا|عاف|ع (مؤ)ها

ي~ف|عvلxلÂqن� اي~ف|عvلxلÂqو اي~ف|عvلxلÂqو xونÂqلxلvي~ف|ع اف|ع~ل{لqوا هم

vف|عvل|ل{ل|نvانيي vف|عvل|ل{ل|نيي vف|عvل|ل{ل|نيي vف|عvل|ل{ل|نيي vاف|ع~ل|ل{ل|ن هن{
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 حكم الفعال عند إسنادها إلى الضمائر1-11

 الفعل السالم1-11-1
 ول عند اشتقاق غي، بهعند اتصال الضمائر ي~حذف منه شيء ل يحكم الفعل السال أنه 

 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:

 . وإن كان مفتوحاي(ض9ر>ب(ان>، واض9ر>ب(افإن كان ألفا�، ف�تح آخر~ الفعل إن ل يكن مفتوحا�؛ نو: 
ض(ر(ب(ا.بقي ذلك الفتح؛ نو: 

ض(ر(ب8وا، وي(ض9ر>ب8ون'، واض9ر>ب8وا.وإن كان الضمي واوا�، ض~م� آخر الفعل؛ نو: 
ت(ض9ر>ب>ي(، واض9ر>ب>ي.وإن كان الضمي ياء، ك�سر آخر الفعل؛ نو: 

وثة حالتان يدث فيهما إدغام لم الفعل بضمي الرفع: 
 الالة الول: إذا اتصل الفعل بتاء الفاعل التحركة، وكانت لم الفعل هي حرف التاء، عندئذ

 س(ك'تc، س(ك'ت}، س(ك'ت�م(ا،(، س(ك'ت�تدغم هذه التاء بتاء الفاعل؛ نو: )سvكxتw + ت~ = 
 ب(ه(ت(، ص(م(ت(، ك'ب(ت(، ك'ف'ت(، م(ر(ت(، م(ق'ت(، وم{ث|ل الفعل )سvكxتv( الفعال: س(ك'ت�م، س(ك'ت�ن.

ن(ب(ت(، ن(ح(ت(، ن(ع(ت...
 الالة الثانية: إذا أ�سند الفعل إل ضمي جاعة التكلمي أو إل نون النسوة، وكانت لم الفعل

 تدغم هذه النون بأختها من )نا( الفاعلي أو نون النسوة؛ نو:ئذ هي حرف النون، عند
 ج(ب8ن(، ح(ز>ن'،(. وم{ث|ل الفعل )سvكxنv( الفعال: س(ك'نc(، و)سvكxنw + نx = س(ك'نcا)سvكxنw + نvا = 

ح(ض(ن(، د(ه(ن(، ر(ك'ن(، س(ج(ن(، ش(ح(ن(، ض(م>ن(، ط'ح(ن(، ط'ع(ن(، ع(ج(ن(، ف'ت(ن(، ق'ط'ن(، ل'ع(ن...

 الفعل المهموز1-11-2
أ'خ(ذ'، وأ'ك'ل'، وأ'م(ر(، وس(أ'ل'. المر من الفعال: عدا  كحكم السال ماحكمه

 (:أخ(ذ'، فنقول ف المر من )~حذف هزتما وجوبا� ف صيغة المرتت، (أك'ل')، و(أخ(ذ' ):فالفعلن
ك:ل@، ك:ل>ي، ك:ل'، ك:ل:وا، ك:ل@ن(.(: أك'ل' وف المر من )خ8ذ@، خ8ذ>ي، خ8ذ'ا، خ8ذ:وا، خ8ذ@ن'.

 ت~حذف هزتما ف صيغة المر, إذا كانا ف أول الكلم، فنقول ف(، أم(ر(( و)سأل'والفعلن )
 م8ر9، م8ر>ي، م8ر(ا، م8ر8وا، م8ر9ن'.(: أم(ر( وف المر من )س(ل@، س(ل>ي، س(ل'، س(ل:وا، س(ل@ن(،(: سأل'المر من )

 اس9أل@، اس9أل>ي، اس9أل'، اس9أل:وا،فإن ل يكونا ف أول الكلم جاز حذف المزة وثبوتا؛ فنقول: 
 اؤ9م8ر9، اؤ9م8ر>ي، اؤ9م8ر(ا، اؤ9م8ر8وا، اؤ9م8ر9ن'. وكذلك: اس9أل@ن.
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 الفعل المضعف1-11-3
الضعف نوعان: رباعي وثلثي. 

 فأما الرباعي، فهو الذي تكون فاؤه ولمه الول من جنس، وعينه ولمه الثانية من جنسB آخر؛
 ولعدم تاور الرفي التجانسي فيه، كان مثل السال ف جيع أحكامه.ز(ل@ز(ل'، د(م9د(م(، ع(س9ع(س(.نو: 

وأما الثلثي، فهو ما كانت عينه ولمه من جنس واحد. وفيما يلي أحكامه: 

 الماضي1-11-3-1
 يلزم الضعف~ الاضي – ثلثيا� مردا� ومزيدا� – الدغامv ما ل يتصل بضمي رفع متحرك؛ نو:

 ض(ن>ن8وا، وشذ} نو قولم: أق'رc، أق'رcت9، أق'رcا، أق'رcتا، أق'ر�وا. ونو: ر(دc، ر(دcت9، ر(دcا، ر(دcتا، ر(د�وا،
ل'ح>ح(ت9، أ'ل>ل...

 ر(د(د9ت8، ر(د(د9نا،فإن اتصل به ضمي رفع متحرك، وجب الظهار؛ أي: فك- الدغام؛ نو: 
 أق@ر(ر9ت8، أق@ر(ر9نا، أق@ر(ر9ت(، أق@ر(ر9ت>، ونو: ر(د(د9ت(، ر(د(د9ت>، ر(د(د9ت8ما، ر(د(د9ت8م، ر(د(د9ت8نc، ر(د(د9ن'،

أق@ر(ر9ت8ما، أق@ر(ر9ت8م، أق@ر(ر9ت8نc، أق@ر(ر9ن.

 المضارع1-11-3-2
 نو:ما ل يتصل بضمي رفع متحرك؛  مالدغاميلزم  ، فهوكالاضيحال الضعف الضارع 

 أ:ق>ر�، ن8ق>ر�، ي8ق>ر�، ت8ق>ر�، ت8ق>ر}ين(،ونو:  أر8د�، ن(ر8د�، ي(ر8د�، ت(ر8د�، ت(ر8د}ين(، ت(ر8دcان>، ي(ر8دcان>، ت(ر8د�ون'، ي(ر8د�ون'،
ت8ق>رcان>، ي8ق>رcان>، ي8ق>ر�ون'، ت8ق>ر�ون.

 ت(ر9د8د9ن'، ي(ر9د8د9ن'،فإذا اتصل به ضمي رفع متحرك، وجب الظهار؛ أي: فك- الدغام؛ نو: 
ت8ق@ر>ر9ن'، ي8ق@ر>ر9ن'.ونو: 

  مزوما�، ول يتصل بواو الماعة أو ألف الثني أو ياء الخاطبة، جاز فيهالضارعوإذا كان 
  ونو:ل أر8دc ول أر9د8د9، ل ن(ر8دc ول ن(ر9د8د9، ل ي(ر8دc ول ي(ر9د8د9، ل ت(ر8دc ول ت(ر9د8د9،الدغام والظهار؛ نو: 

ل أ:ق>رc ول أ:ق@ر>ر9، ل ن8ق>رc ول ن8ق@ر>ر9، ل ي8ق>رc ول ي8ق@ر>ر9، ل ت8ق>رc ول ت8ق@ر>ر9.

 المر1-11-3-3
أ'ق>ر}ي، أ'ق>رcا، أ'ق>ر�وا. ونو: ر8د}ي، ر8دcا، ر8د�وا،يلزم الدغام إذا اتصل بضمي ساكن؛ نو: 

ار9د8د9ن'، أ'ق@ر>ر9ن'.ويب الظهار إذا اتصل بضمي رفع متحرك؛ نو: 
ار9د8د9 ور8دc، أ'ق@ر>ر9 وأ'ق>رc.ويوز الوجهان إذا أ�سند إل ضمي مستتر؛ نو: 

نبيه: حكم ما ك�ر�رت لمه، من الثلثي الزيد أو الرباعي، هو حكم الضعف نفسه ف الاضي  ت
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اح9م(رc، اس9وادc، اق@ش(ع(رc.والضارع والمر؛ نو: 
 الفعل المثال1-11-4

 الماضي1-11-4-1
سال. تقول:  ضي ال سواء أكان واويا� أم يائيا� – كما ضي الثال –  (ا،ما ن ت8، و(ع(د9  و(ع(د9

ي(س(ر9ت8، ي(س(ر9ن(ا، ي(س(ر9ت(... وتقول: و(ع(د9ت...،
اتcص(ل'، اتcس(ر(.؛ نو:  )افتعل((، ت~بدل فاؤه تاء» وت~دغxم ف تاءافتعلإذا كان الثال على صيغة )

 المضارع1-11-4-2
.ي(س(ر( ي(ي9س>ر8؛ نو: أما اليائي، فحكمه حكم السال
وأما الواوي، فحكمه كما يلي:

و(ع(د(، ي(ع>د8.أ- إذا كان مكسور العي ف الضارع، تذف واوه, نو: 
صرف من باب ) م8ب- إذا كان يت م( ي(ع9ل' ثةو(ج>ل'، ي(و9ج(ل:،(، ل تذف واوه؛ نو: ع(ل>   عدا ثل

سع(, و)وذرأفعال هي: ) طأ(، و)و ها؛ فنقول: و  و(س>ع(، ونقول: و(ذ>ر(، ي(ذ'ر8،(، تذف واو
و(ط>ئ'، ي(ط'أ:. ونقول: ي(س(ع8،

نو: م(ن(ع( ي(م9ن(ع8ج- إذا كان يتصرف من باب )  و(ض(ع(، ي(ض(ع8، و(ج(أ' ي(ج(أ:، و(د(ع(، تذف واوه, 
  عدا خسة أفعالي(د(ع8، و(ز(ع( ي(ز(ع8، و(ض(أ' ي(ض(أ:، و(ط'أ' ي(ط'أ:، و(ق'ع( ي(ق'ع8، و(ل'غ' ي(ل'غ:، و(ه(ب( ي(ه(ب8،

ب(أهي: ) ه((، و)و( ها الواوو(ه(ل'(، و)و(س(ع((، و)و(ج(ع((، و)و(ب(  �،ي(و9ب(أ؛ فنقول: (، فل تذف من
.ي(و9ه(ل~، ي(و9س(ع~، ي(و9ج(ع~، ي(و9ب(ه

أو9ج(ب( ي8وج>ب8، و(ضcأ ي8و(ض}ئ:، و(اص(ل' ي8و(اص>ل:.د- إذا كان الفعل مزيدا�، ل ت~حذف واوه؛ نو: 
ـ إذا كان الثال على صيغة ) عله غxم ف تاءافت عل((، ت~بدل فاؤه تاء» وت~د  ي(تcص>ل:،؛ نو:  )افت

ي(تcس>ر.

 المر1-11-4-3
'،ي~حمل� المر~ على الضارع. فنقول:  ن >ي، ونقول: ع>د9، ع>د>ي، ع>د(ا، ع>د8وا، ع>د9 9، ض(ع  ض(ع

ن. (ا، ض(ع8وا، ض(ع9 صلها: ا{وwجvل|(. ونقول: و(ج>ل'، ي(و9ج(ل:، ا>ي9ج(ل ونقول: ض(ع  و(ذ>ر(، ي(ذ'ر8، ذ'ر9.| )أ
و(ط>ئ'، ي(ط'أ:، ط'أ@. ونقول: و(س>ع(، ي(س(ع8، س(ع9.ونقول: 

اتcص>ل@�������������������������������، اتcس>ر9.(، ت~بدل فاؤه تاء» وت~دغxم ف التاء؛ نو: افتعلإذا كان الثال على صيغة )
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 الفعل الجوف1-11-5
الفعل الجوف على أربعة أنواع: 

ح(و>ل'، ح(او(ل'، ت(ح(او(ر(، از9د(و(ج(، اس9ت(ر9و(ح(.ما عينه واو باقية على أصلها؛ نو: 
ق'ام(، أق'ام(، ان9ق'اد(، اس9ت(ق'ام(.وما أصل عينه الواو وقد انقلبت ألفا�؛ نو: 

غ'ي>د(، ب(اي(ع(، ت(ب(اي(ع(.وما عينه ياء باقية على أصلها؛ نو: 
ب(اع(، أذ'اع(، ام9ت(از(، اس9ت(خ(ار(.وما أصل عينه الياء وقد انقلبت ألفا�؛ نو: 

 الماضي1-11-5-1

- قبل اتصال الضمائر به
يب تصحيح عينه – أي بقاؤها على أصلها، ف الواضع التية:

صر�ف من باب )-  نه واوا�، ويت نت عي  (13 عدا )ح(و>ل'، ر(و>ح(, ع(و>ر(،(؛ نو: ع(ل>م( ي(ع9ل'م8إذا كا
هفعل� ت~عvلq هي: ] م(، د(اد i،د(اء (،خ(اف (،ب(ا ك(، د(ا ع(، ص(ات (،ش(ا م '،م(ال (،ك'اد(، ط'ا ه (،ن(ا  (،ن(ا

[.ه(اع
صر�ف من باب )-  نه ياء ويت نت عي  ( فعل14 عدا )غ'ي>د(، ص(ي>د(، ح(ي>د(،(؛ نو: ع(ل>م( ي(ع9ل'م8إذا كا

م '،خ(ال (،ح(ار (،ب(اتت~عvلq هي: ] م (،ع(اف '،ط'اط i،ش(اء (،ز(ا ه '،ن(ال (،غ'ار (،ع(ا  (،ه(اب i،ه(اء (،ن(ا
[.ه(اع

ب(اي(ع(، ض(اي(ق(.أم كان يائيا�؛ نو: ح(او(ل'، (، سواء أكان واويا�؛ نو: ف'اع(ل'إذا كان على وزن )- 
ن'،(، سواء أكان واويا�؛ نو: ف'عcل'إذا كان على وزن )-  cل'، ه(وcن، أم كان يائيا�؛ نو: س(وcي  ب(

ز(يcن.
اب9ي(ضc. أم كان يائيا�؛ نو: اح9و(لr، اس9و(دc،(، سواء أكان واويا�؛ نو: اف@ع(لrإذا كان على وزن )- 
ت(ط'يcب(، ت(ر(يcث'.أم كان يائيا�؛ نو: ت(س(وcر(، (، سواء أكان واويا�؛ نو: ت(ف'عcل'إذا كان على وزن )- 
ن(، سواء أكان واويا�؛ نو: ت(ف'اع(ل'إذا كان على وزن )-  ع(،x، أم كان يائيا�؛ نو: ت(ه(او(  ت(ب(اي(
ت(ض(اي(ق.
اب9ي(اضc.أم كان يائيا�؛ نو: اح9و(الr، (، سواء أكان واويا�؛ نو: اف@ع(الrإذا كان على وزن )- 
اج9ت(و(ر(، از9د(و(ج(.(، واوي- العي، دالÀ على الفاعلة؛ نو: اف@ت(ع(ل'إذا كان على وزن )- 

ويب العلل فيما عدا ذلك، وهو:
ق'ال'، ص(ام(.(؛ نو: ن(ص(ر( ي(ن9ص8ر8إذا كانت عينه واوا�، ويتصر�ف من باب )- 
ب(اع(، ص(اد(.(؛ نو: ج(ل'س( ي(ج9ل>س8إذا كانت عينه ياء»، ويتصر�ف من باب )- 
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اس9ت(اك(، اس9ت(اءi.(، واوي- العي، غي دال على الفاعلة؛ نو: اف@ت(ع(ل'إذا كان على وزن )- 
اب9ت(اع(، اك@ت(ال'.(، يائي- العي؛ نو: اف@ت(ع(ل'إذا كان على وزن )- 
أه(اب(، أب(ان'.أم كان يائيا�؛ نو: أق'ام(، (، سواء أكان واويا�؛ نو: أ'ف@ع(ل'إذا كان على وزن )- 
ان9س(اب(.أم كان يائيا�؛ نو: ان9ق'اد(، (، سواء أكان واويا�؛ نو: ان9ف'ع(ل'إذا كان على وزن )- 
.اس9ت(ق'اءvi، أم كان يائيا�؛ نو: اس9ت(ق'ام(، سواء أكان واويا�؛ نو: اس9ت(ف@ع(ل'إذا كان على وزن )- 

نبيه: وردت كلمات§ على وزن ) نه حرف~ علةB من غي إعلل؛ نو: أ'ف@ع(ل'ت  أغ@ي(م(، أع9و(ل'.( ما عي
 اس9ت(ح9و(ذ'، واس9ت(ر9و(ح(،( ما عينه حرف~ علةB من غي إعلل؛ نو: اس9ت(ف@ع(ل'ووردت كلمات§ على وزن )

واس9ت(ن9و(ق(، واس9ت(ت9ي(س(، واس9ت(غ9ي(ل.

- عند اتصال الضمائر به
يء، سواء أكان ها ش سال، ل ي~حذف من كم ال ها كح صحيح، حكم ها الت ت يب في صيغ ال  ال

الضمي ساكنا� أم كان متحركا�؛ نو:
ح(و>ل@ت(، ح(و>ل'، ح(و>ل:وا، غ'ي>د9ت(، غ'ي>د(ا، غ'ي>د8وا.(: ف'ع>ل')
ح(او(ل@ت(، ح(او(ل'، ح(او(ل:وا، ب(اي(ع9ت(، ب(اي(ع(ا، ب(اي(ع8وا.(: ف'اع(ل')
س(وcل@ت(، س(وcل'، س(وcل:وا، ب(يcن9ت(، ب(يcن(ا، ب(يcن8وا.(: ف'عcل)
(rل)ا، اب9ي(ض�وا.(: اف@عcا، اس9و(د�وا، اب9ي(ض(ض9ت(، اب9ي(ضcاس9و(د(د9ت(، اس9و(د
ت(س(وcر9ت(، ت(س(وcر(ا، ت(س(وcر8وا، ت(ط'يcب9ت(، ت(ط'يcب(ا، ت(ط'يcب8وا.(: ت(ف'عcل')
ت(ه(او(ن9ت(، ت(ه(او(ن(ا، ت(ه(او(ن8وا، ت(ب(اي(ع9ت(، ت(ب(اي(ع(ا، ت(ب(اي(ع8وا.(: ت(ف'اع(ل')
(rال)ا، اب9ي(اض�وا.(: اف@عcاح9و(ال�وا، اب9ي(اض(ض9ت(، اب9ي(اض ،rاح9و(ال'ل@ت(، اح9و(ل
از9د(و(ج9ت(، از9د(و(ج(ا، از9د(و(ج8وا.(: اف@ت(ع(ل')

أما الصيغ الت يب فيها العلل:
يث، بقيت عة(، أو اتصلت با تاء التأن ية، أو واو الما  فإن أ�سندت إل ضمي ساكن )ألف التثن

 ق'ال'، ق'ال:وا، ق'ال'ت9، وب(اع(ا، ب(اع8وا، ب(اع(ت9، واس9ت(اك'ا، اس9ت(اك:وا، اس9ت(اك'ت9، واب9ت(اع(ا،على حالا؛ نو: 
س9ت(ق'ام8وا، س9ت(ق'ام(ا، ا ت9، وا ت9، وان9ق'اد(ا، ان9ق'اد8وا، ان9ق'اد( ب(ا، أج(اب8وا، أج(اب( ع(ت، وأج(ا  اب9ت(اع8وا، اب9ت(ا

اس9ت(ق'ام(ت.
 وإن أ�سندت إل ضمي متحرك )تاء الفاعل، نا الفاعلي، نون النسوة(، وvجvبv حذف العي؛ نو:

ق:ل@ت8، ب>ع9ت8، اس9ت(ك@ت8، اب9ت(ع9ت8، أج(ب9ت8، ان9ق'د9ت8، اس9ت(ق'م9ت8.

 المضارع1-11-5-2
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ي ف سال، ول يتغ كم ال ها كح صحيح، حكم ها الت ت يب في صيغ ال يء؛ نو: الضارعال   ش
ع8، ن:، ي(ت(ب(اي( ب8، ي(ت(ه(او( cر8، ي(ت(ط'يcض�، ي(ت(س(و ن8، ي(س9و(د�، ي(ب9ي( ع8، ي8س(و}ل:، ي8ب(ي}  ي(ح9و(ل:، ي(غ9ي(د8، ي8ح(او>ل:، ي8ب(اي>

ي(ح9و(ل�، ي(ب9ي(اض�، ي(ز9د(و>ج.
يعتلq أيضا�، وهو على ثلثة أنواع:- أي الضارع - أما الصيغ الت يب فيها العلل، فإنه 

ي(ن9ق'اد8، ي(خ9ت(ار8.نوع يعتل بالقلب وحده، وذلك من صيغت )انفعل( و)افتعل(؛ نو: - 
ي(ق:ول، ي(ب>يع8.نوع يعتل بالنقل وحده، وذلك من الثلثي من غي باب )عvل{مv يvعwلxم(؛ نو: - 
مv يvعwلxم(؛ نو: -  قل جيعا�، وذلك من باب )عvل{ تل بالقلب والن ب8،نوع يع ف8، ي(ه(ا مني(خ(ا   و

(س9ت(ق>يم.يي8ق>يم8، يصيغت )أفعل( و)استفعل(؛ نو: 
صوبا�، فإذا صحيح أو العلل ما دام مرفوعا� أو من ستقر� له من الت  ويب بقاء الضارع على ما ا

قي على حاله؛ نو:  صحيحه ب ن ما يب ت ن ماي(ع9و(ج8، لن ي(ع9و(ج(، ل ي(ع9و(ج9،ج~زم: فإن كا   وإذا كا
جب حذف حرف العلة؛ نو:  ف9.يب إعلله و ف(، ل ي(خ( ف8، لن ي(خا يه الرفي(خا   ويعود إل

ساكن؛ نو:  سند إل الضمي ال  ل ت(خاف'ا، ل ت(خاف>ي، ل ت(خاف:وا،الذوف ف موضعي: الول: إذا أ�
ت(خاف'نc.والثان: إذا كان مؤكدا�؛ نو: 

صحيح، ول ستحقه من العلل أو الت قي على ما ا ساكن ب ي ال سند الضارع إل الضم  وإذا أ�
ي(خافان>، لن ي(خاف'ا، ل ي(خاف'ا.ت~حذف عينه ولو كان مزوما�؛ نو: 

يه العلل سواء أكام مرفوعا� أم ن ما يب ف نه إن كا فت عي ي متحرك حذ سند إل ضم  وإذا أ
ي(ق:ل@ن(، لن ي(ق@ل@ن(، ل ي(ق:ل@ن(.منصوبا� أم مزوما�؛ نو: 

 المر1-11-5-3
 اغ@ي(د9،المر من الجوف الذي تصح عينه ف الاضي والضارع ي~عامvل معاملة المر السال؛ نو: 

ب(ي}ن.
 خ(ف9،والمر من الجوف الذي ت~عvلq عي ماضيه ومضارعه ي~عامvل معاملة الضارع الزوم؛ نو: 

خاف>ي، خاف'ن. 
ق:ول، ب>يع(ا، خ(اف'ا، ق:ل@ن(، ب>ع9ن(، خ(ف@ن(.وحكم إسناد المر إل الضمائر كالضارع الزوم؛ نو: 

وقد أوجز بعضهم أحكام الفعل الجوف على النحو الت:
 س(و>د( ي(س9و(د8 اس9و(د9، وص(ي>د( ي(ص9ي(د8 اص9ي(د9،الفعل الجوف إذا ل ت~عvل} عين~ه كان كالصحيح؛ نو: 

ي>م، واع9ت(و(ر( ي(ع9ت(و>ر8 اع9ت(و>ر9، وح(او(ل' ي8حاو>ل: ح(او>ل@، وس(اي(ر م8 أ'غ@ م( ي8غ9ي> ج8 أ'ح9و>ج، وأغ@ي( ج( ي8ح9و>  وأح9و(
س9ت(ص9و>ب9، س9ت(ص9و(ب( ي(س9ت(ص9و>ب8 ا ن@، وت(م(اي(ل' ي(ت(م(اي(ل: ت(م(اي(ل@، وا ن: ت(ع(او( ن' ي(ت(ع(او(  ي8س(اي>ر8 س(اي>ر9، وت(ع(او(
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واس9ت(ف@ي(ل' ي(س9ت(ف@ي>ل: اس9ت(ف@ي>ل.
ا سكنت لمه  نا ت~حذف إذ  ق:ل@ت8، ب>ع9ن(ا، خ>ف@ت8م، أج(ب9ت8، ان9ق'د9ن(ا،؛ نو: للبناءوما أ�ع{ل}ت عين~ه فإ

 ؛أو للعراب اس9ت(ق'م9ن(، اس9ت(ع(ن9ت8م، ي(س>ر9ن'، ي(ق:م9ن(، أع>د9ن'، اس9ت(ج>ب9ن(، ق:ل@، س>ر9، أع>ن9، اخ9ت(ر9، اس9ت(ق>م.
ل أق:ل@، ل ت(س>ر9، لqا ي(ك:ن9.نو: 
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 الفعل الناقص1-11-6
الفعل الناقص على ستة أنواع: 

س(ر8و(.ما لمه واو باقية على أصلها؛ نو: - 
ر(ض>ي(.ما أصل لمه الواو وقد انقلبت ياء؛ نو: - 
غ'ز(ا.ما أصل لمه الواو وقد انقلبت ألفا�؛ نو: - 
ر(ق>ي(.ما لمه ياء باقية على أصلها؛ نو: - 
v )وليس ف العربية من هذا النوع غيه(.ن(ه8وما أصل لمه الياء وقد انقلبت واوا�؛ نو: - 
ر(م(ى.ما أصل لمه الياء وقد انقلبت ألفا�؛ نو: - 

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

الثلثي الرد:
مه واوا� سvل{مvتw؛ نو:  نت ل مة وكا نه مضمو نت عي لبتس(ر8وإن كا مه ياء انق نت ل  v، وإن كا

.ن(ه8و(واوا�؛ نو: 
 v، وإن كانت لمه واوا� انقلبت ياء؛ب(ق>يإن كانت عينه مكسورة وكانت لمه ياء سvل{مvتw؛ نو: 

.ر(ض>ي(نو: 
س(م(ا، ر(م(ى.إن كانت عينه مفتوحة وvجvبv قل|ب~ لمه ألفا� – سواء أكانت واوا� أم ياء - نو: 

ما عدا الثلثي الرد:
م(ى، ار9ع(و(ى، ت(ر(دcى، ت(ب(ار(ى،يب قلب اللم ألفا�؛ نو:  ن(ى، ار9ت( ، س(قrى، ن(اد(ى، ان9ح( ط'ى  أع9

اس9ت(ع9ص(ى، اش9ر(و9ر(ى، س(ل@ق'ى، ت(ج(ع9ب(ى.
- عند اتصال الضمائر به 

مه واوا� أو ياء سvل{مvتا؛ نو:  نت ل ي متحرك وكا ضي إل ضم سند الا  س(ر(و9ت8، ر(ض>يت8،إذا أ�
ما زاد على الثلثة؛ نو: ر(م(ي9ت. لبت ياء في   ور~د�تw إلأع9ط'ي9ت8، اس9ت(د9ع(ي9ت8، وإن كانت لمه ألفا� ق

غ'ز(و9ت8، ر(م(ي9ت8.أصلها ف الثلثي؛ نو: 
  وإنس(ر8و(ت9، ر(ض>ي(ت9.وإذا اتصلت به تاء التأنيث وكانت لمه واوا� أو ياء بقيتا وانفتحتا؛ نو: 

غ'ز(ت9، ر(م(ت9، أع9ط'ت9، اس9ت(د9ع(ت9.كانت لمه ألفا� ح~ذفت ف الثلثي وغيه؛ نو: 
عل على حاله؛ نو:  قي الف نت لمه واوا� أو ياء ب ي وكا سند إل ألف الثن  س(ر8و(ا، ر(ض>ي(ا.وإذا أ�

ثة؛ نو:  ما زاد على الثل لبت ياء في مه ألفا� ق نت ل ي(ا، اس9ت(د9ع(ي(ا،وإن كا صلها فأع9ط'   ور~د�تw إل أ
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غ'ز(و(ا، ر(م(ي(ا.الثلثي؛ نو: 
قي الرف فت هذه اللم، وب مه واوا� أو ياء أو ألفا�، ح~ذ نت ل عة وكا سند إل واو الما  وإذا أ�

بل اللف مفتوحا�؛ نو:  بل الواو أو الياء؛ نو: غ'ز(و9ا، ر(م(و9ا،الذي ق م� الرف الذي ق  س(ر8وا، وض~
ب(ق:وا.

 المضارع 1-11-6-2
- قبل اتصال الضمائر به 

حكم الضارع قبل اتصال الضمائر به يتبع حركة ما قبل الخر:
صارت اللم نت ضمة – وهذا ل يكون إل من باب )فxعvلx يvف|ع~ل�( وباب )فxع~لx يvف|ع~ل�( –   فإن كا

ع8و، ي(س9ر8و.واوا�؛ نو:  صب،ي(د9 حة ف حالة الن فع، ومفتو ة ف حالة الر   وتكون هذه الواو ساكن
ي(د9ع8و، لن ي(د9ع8و(، ل ي(د9ع8.وت~حذف ف حالة الزم؛ نو: 

ثي برف، يد الثل ثي اليائي، ومضارع مز سرة – ويكون ذلك ف مضارع الثل نت ك  وإن كا
 ي(ر9م>ي، ي8ع9ط>ي،ومضارع الرباعي الرد، ومضارع الزيد البدوء بمزة وصل – صارت اللم ياء؛ نو: 

 وتكون هذه الياءي8ن(م}ي، ي8ناد>ي، ي8ق'ل@س>ي، ي(ن9ح(ن>ي، ي(ر9ت(م>ي، ي(ر9ع(و>ي، ي(س9ت(ع9ص>ي، ي(ش9ر(و9ر>ي، ي(س9ل'ن9ق>ي. 
 ي(ر9م>ي، لن ي(ر9م>ي(، لساكنة ف حالة الرفع، ومفتوحة ف حالة النصب، وت~حذف ف حالة الزم؛ نو: 

ي(ر9م.
ثي من باب )فxعvلx يvف|عvل�( وباب )فxع{لx يvف|عvل�(، ن ف مضارع الثل حة – وهذا يكو نت فت  وإن كا

صارت ألفا�؛ نو:  ف مضارع البدوء بالتاء الزائدة –   ي(س9ع(ى، ي(ر9ض(ى، ي(ت(ر(دcى، ي(ت(بار(ى، ي(ت(ق'ل@س(ى.و
 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 به 
سند الضارع إل  سوةإذا أ� مه واوا� أو ياء، سvل{مvتا؛ نو: نون الن نت ل ي(،، وكا ن'، ي(ر9م>  ي(غ9ز8و

ي(ر9ض(ي9ن(، ي(س9ع(ي9ن(، ي(ت(ز(كrي9ن(، ي(ت(بار(ي9ن(.وإن كانت لمه ألفا�، ق�لبت ياء؛ نو: ي8ع9ط>ي(، ي(س9ت(د9ع>ي(، 
سناده إل  يوإ سوةألف الثن بل نون الن ما أن ما ق سوة، والفرق بينه سناده إل نون الن ثل إ   م

 ي(غ9ز8و(ان>، ي(ر9م>ي(ان>، ي8ع9ط>ي(ان>، ي(س9ت(د9ع>ي(ان>، ي(ر9ض(ي(ان>، ي(س9ع(ي(ان>،ساكن، وما قبل ألف الثني مفتوح؛ نو: 
ي(ت(ز(كrي(ان>، ي(ت(بار(ي(ان.

عةوإذا أ�سند الضارع إل  قي ماواو الما نت أو ياء أو ألفا�- وب   ح~ذفت لمه مطلقا� - واوا� كا
  وض~م� ما قبل الواو من ذي الواو أوي(ر9ض(و9ن'، ي(س9ع(و9ن'، ي(ت(ز(كrو9ن'، ي(ت(بار(و9ن'،قبل اللف مفتوحا�؛ نو: 
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ي(غ9ز8ون'، ي(ر9م8ون'، ي8ع9ط:ون'، ي(س9ت(د9ع8ون'.الياء؛ نو: 
سند الضارع إل  بةإذا أ� ثة الخاط نت أو ياء أو ألفا�-ياء الؤن مه مطلقا� - واوا� كا فت ل  ، ح~ذ

  وك�سر ما قبل الواو أو الياء؛ت(ر9ض(ي9ن(، ت(س9ع(ي9ن(، ت(ت(ز(كrي9ن(، ت(ت(بار(ي9ن(،وبقي ما قبل اللف مفتوحا�؛ نو: 
ت(غ9ز>ين(، ت(ر9م>ي(، ت8ع9ط>ي(، ت(س9ت(د9ع>ي(.نو: 

 المر 1-11-6-3
 اد9ع8، ار9م>، اس9ع(، اد9ع>ي، ار9م>ي، اس9ع>ي، اد9ع8و(ا، ار9م>ي(ا، اخ9ش(ي(ا،المر كالضارع الزوم؛ نو: 

اد9ع8وا، ار9م8وا، اخ9ش(و9ا، اد9ع8ون'، ارم>ي(، اخ9ش(ي9ن.
ملحظة: الفعل الناقص )رأى( ت~حذف هزته ف الضارع والمر، وت~نقل حركتها إل الراء. 

( ف الاضي والضارع والمر: رأىيبي�ن الدول الت تصريف الفعل )

المر 
 الضارع
الزوم

 الضارع
النصوب

 الضارع
الرفوع

الاضي الضمي

vأر أرvى أرvى رvأxيwت~ أنا

vرvن نvرvى نvرvى رvأxيwنvا نن

vر vرvت تvرvى تvرvى vتwيxأvر أنت(

wيvر wيvرvت wيvرvت vنwيvرvت رvأxيwت{ أنت>

رvيvا تvرvيvا تvرvيvا تvرvيvان{ رvأxيwت~مvا أنتما

رvوwا wاتvرvو wاتvرvو xنwوvرvت رvأxيwت~م أنتم

vنwيvر vنwيvرvت vنwيvرvت vنwيvرvت رvأxيwت~ن� أنت{

vرvي يvرvى يvرvى رأxى هو

vرvت تvرvى تvرvى wتxأvر هي

يvرvيvا يvرvيvا يvرvيvان{ رvأxيvا (مذ)ها 

تvرvيvا تvرvيvا تvرvيvان{ رvأxتvا (مؤ)ها 

wايvرvو wايvرvو xنwوvرvي رvأxوwا هم
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vنwيvرvي vنwيvرvي vنwيvرvي vنwيxأvر هن{

(. أرىوكذلك حكم هزته ف الاضي والضارع والمر إذا كان مزيدا� ف أوله هزة )
( ف الاضي والضارع والمر: أرىيبي�ن الدول الت تصريف الفعل )

المر 
 الضارع
الزوم

 الضارع
النصوب

 الضارع
الرفوع

الاضي الضمي

أ�ر{ {يأ�ر{ي أ�ر{ي أرvيwت~ أنا

ن~ر{ {ين~ر{ي ن~ر{ي wنvاأرvي نن

أxر{ ت~ر{ {يت~ر{ي ت~ر{ي vتwيvأر أنت(

wر{يxأ wت~ر{ي ت~ر{ي vت~ر{ين أرvيwت{ أنت>

{يvاأxر{ي ت~ر{يvا ت~ر{يvا ت~ر{يvان{ أxرvيwت~مvا أنتما

أxر~وا ~ر~وات ~ر~وات ~ر~ونت أxرvيwت~م أنتم

vر{ينxأ vت~ر{ين vت~ر{ين vت~ر{ين ~نأxرvيwت أنت{

ي~ر{ {يي~ر{ي ي~ر{ي vىأxر هو

ت~ر{ {يت~ر{ي ت~ر{ي vتأxر هي

{يvاي~ر{ي {يvاي~ر{ي {يvاني~ر{ي أxرvيvا (مذ)ها 

ت~ر{يvا ت~ر{يvا نت~ر{يvا أxرvتvا (مؤ)ها 

~ر~واي~ر ~ر~واي~ر ~ر~وني~ر أxرvوwا هم

ني~ر{ي ني~ر{ي ني~ر{ي vنwيvرxأ هن{
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 اللفيف المفروق1-11-7
وهو ما كانت فاؤه ولمه من أحرف العلة. 

 .)vد{يvوتقع فاؤه واوا� ف كلمات كثية، ول تقع الفاء ياء إل ف كلمة واحدة )ي
قص. تقول:  نه كحكم الثال، وحكم لمه كحكم النا  و(ق'ي9ت8، و(ق'ي9ن(ا،حكم فاء الثلثي الرد م

 و(ق'ي9ت(، و(ق'ي9ت>، و(ق'ي9ت8م(ا، و(ق'ي9ت8م، و(ق'ي9ت8نc، و(ق'ى، و(ق'ت9، و(ق'ي(ا، و(ق'ت(ا، و(ق'و9ا، و(ق'ي9ن(، أق>ي، ن(ق>ي، ت(ق>ي،
 والرباعيت(ق>ي(، ت(ق>ي(ان>، ت(ق:ون'، ت(ق>ي(، ي(ق>ي، ت(ق>ي، ي(ق>ي(ان>، ت(ق>ي(ان>، ي(ق:ون'، ي(ق>ي(، ق>، ق>ي، ق>ي(ا، ق:وا، ق>ي. 

الرد الذي لمه الثانية حرف علة حكمه حكم الناقص.

 اللفيف المقرون1-11-8
ما لمه ها العلل مطلقا�، أ سال، ول يوز في يف القرون معاملة عي ال  حكمه: تعامvل عي اللف

قص بل فرق؛ نو:  ن(ا، ط'و(ي9ت(، ط'و(ي9ت>، ط'و(ي9ت8م(ا، ط'و(ي9ت8م، ط'و(ي9ت8نc،فتعامvل معاملة النا  ط'و(ي9ت8، ط'و(ي9
ن'، ن>، ت(ط@و8و ن(، ت(ط@و>يا ن(، أط@و>ي، ن(ط@و>ي، ت(ط@و>ي، ت(ط@و>ي ت(ا، ط'و(و9ا، ط'و(ي9 ي(ا، ط'و( ت9، ط'و(  ط'و(ى، ط'و(

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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السماء المشتقة  2

 : ما كان مأخوذا� من الفعل: كعال{مB وم~تعل�م وم{نشار وم~جwتvمvع ومستشفى وصvعwبالسم الشتق
 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.

 اسم الفاعل2-1
 اسم الفاعل صفة ت~شتق¡ من الفعل التصرف البن للمعلوم، للدللة على من وقع منه الفعل حدوثا

داف>ع�، سائ>ر�، م8ك@ر>م�، م8نط'ل>ق�، م8ج9ت(ذ>ب�، م8س9ت(غ9ف>ر�، م8غ(ر9ب>ل�، م8ق@ش(ع>ر�.ل ثبوتا�؛ نو: 
 ويvكثر اسم الفاعل ف الفعال التعدية، ويقلt ف اللزم منها، لن الصل ف اسم الفاعل أن

 (ف'ع8ل'يصاغ لا وقع الفعل منه على غيه، وهو ألصق بالتعدي وأقرب إليه. أما اللزم، ولسيما )
(، فإنه أدخل ف الصفات الثابة والغرائز، وهي مادة الصفة الشبهة وموضوعها. ف'ع>ل'و)

 صوغه من الثلثي المجرد2-1-1
  والكثر فيهك'ات>ب�، و(اض>ع�. :نو(؛ فxاع{ل)لفعل الثلثي الرد على وزن من ا الفاعل، اسميصاغ 

 جال>س�، هاد>ئ�، وقد يكون فعله لزما�؛ نو: هاد>م�، قائ>ل�، بائ>ع�، جار�.أن يكون فعله متعديا�؛ نو: 
واق>ع�، يائ>س�، نائ>م�، سائ>ر�، شاذ�، مار.

 ؛ ف تنوين الرفع والر، وتبقى ف تنوين النصبت~ذفح ح،معتل} اللماسم الفاعل {عwل� ففإذا كان ف
  فإذا كان اسمهذا رام�، ورأيت8 راميا�، ومررت8 على رام�، :فمن الفعل )رمى يرمي( مثل� نقول

  ومن الفعل )غزاهذا هو الرامي، ورأيت8 الرامي(، ومررت8 على الرامي.الفاعل غي منو�ن قلنا: 
 هذا فإذا كان اسم الفاعل غي منو�ن قلنا: هذا غاز�، ورأيت8 غازيا�، ومررت8 على غاز�،يغزو( نقول: 

 عاد�، ساع�، جار�، ومثل ذلك أساء الفاعلي: هو الغازي، ورأيت8 الغازي(، ومررت8 على الغازي.
عال�، ناس�، هاد�، راض�، نام.

 ؛ فمن الفعل� اللملv اللم، عومل معاملة معتلزمهموزو} العي لمعتل الفاعل {عwل� اسمفوإذا كان ف
  فإذا كان اسم الفاعل غيهذا جاء�، ورأيت جائيا�، ومررت على جاء�، )جاء ييء( مثل� نقول:

 ناء�، ومثل ذلك أساء الفاعلي: هذا هو الائي، ورأيت8 الائي(، ومررت8 على الائي.منو�ن قلنا: 
شاء�، داء�، ساء�، فاء. 

 {يغ اسم الفاعل منه بإعلل حرفصمهموز الفاء، صو} العي لمعتلاسم الفاعل وإذا كان ف{عwل� 
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( يكون اسمvئ{ييx ين§، ومن الفعل )آنآي>ب( يكون اسم الفاعل: vؤ~وبيآبv ي فمن الفعل )العلة،  {ي
آي>ن�.الفاعل: 

 غي ت وإذا كانقائم، بائع، نائم... :نو؛ هزةاسم الفاعل �لبت ف ق قل}ة�،فعل معلالوإذا كانت عي~ 
يمعل}ة،  لاتبق من )ع؛  على حا ( نقول: )vو{جعف من )غعاو>ج�{ج ما:غاي>د�xي{د( نقول: )غ(، و  (، ومثله

 فإعللا ف اسم الفاعل تابع§ لعللا ف فعله.عاو>ر�، وآي>س�، وصاي>د�.
 :نو، {ل( ألفا� مدودةعفاع)v الفاء، قلبت هزته مع ألف زمهموز الفاعل {عwل� اسمفوإذا كان ف

آخ>ذ�، آس>ر. آك>ل�، آم>ر�،
ماد�، حاج�، مار�، فار�. :مضعفا�، جاء اسم الفاعل مدغما�، نو الفاعلاسم {عwل� فوإذا كان ف

يبي�ن الدول الت أمثلة على الالت الختلفة لسم الفاعل من الفعل الثلثي الرد:

أصله اسم الفاعل نوعه الفعل

د{دvام مvاد¤ مضع�ف مvد�
ªأاك{ل ªآك{ل مهموز الفاء xلxكxأ
قxاو{م§ قxائ{م§ أجوف واوي vامxق
بvاي{ع§ بvائ{ع§ أجوف يائي vاعvب

جvاي{ء� Bاءvج أجوف مهموز اللم جvاء
غxاز{و§ Bازxغ ناقص واوي غxزvا
رvام{ي§ Bامvر ناقص يائي رvمvى
عvاو{ي§ Bاوvع لفيف مقرون عvوvى
وvاق{ي§ Bاقvو لفيف مفروق وvقxى

 صوغه من غير الثلثي المجرد2-1-2
 لثلثي الرد على وزن الفعل الضارع البن للمعلوم مع إبدال حرفغي ا من الفاعليصاغ اسم 

م8خ9ر>ج�، م8ع(ر9ق>ل�، م8س9ت(غ9ف>ر�.الضارعة ميما� مضمومة، وكسر ما قبل آخره؛ نو: 
  أوزان الفعال الثلثية الزيدة، والرباعية الردة والزيدة، وإل جانب كل منها:الدول التيبي�ن 

:الضارع، واسم الفاعل، ومثال اسم الفاعل
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مثال اسم الفاعل الضارع وزن الفعل
م~ك|ر{م§ ªم~ف|ع{ل ي~ف|ع{ل� xلvأف|ع
م~دvر�ب§ ªع�لxم~ف ي~فxع�ل� xع�لxف
ªات{لxم~ق ªاع{لxم~ف ي~فxاع{ل� xلvاعxف

 الزيدالثلثي
برف

م~نwطxل{ق§ ªع{لxفwم~ن يvنwفxع{ل� xلvعxفwان
م~عwتvر{ض§ ªع{لvم~ف|ت يvف|تvع{ل� xلvعvاف|ت
م~خwضvر¤ Ìلvم~ف|ع qلvف|عvي اف|عvل}
م~تvشvار{ك§ ªاع{لxفvم~ت يvتvفxاعvل� xلvاعxفvت
م~تvدvر�ج§ ªع�لxفvم~ت يvتvفxع�ل� xع�لxفvت

 الثلثي الزيد
برفي

م~سwتvغwف{ر§ ªف|ع{لvتwم~س يvسwتvف|ع{ل� xلvف|عvتwاس
م~عwشvوwش{ب§ ªع{لwمفعو يvف|عvوwع{ل� xلvعwوvاف|ع
ªو�ذxلwم~ج ªو�لvم~ف|ع يvف|عvو�ل� xو�لvاف|ع
م~بwيvاض¤ Ìالvم~فع qالvف|عvي اف|عvال}

الزيد الثلثي
أحرف بثلثة

م~دvحwر{ج§ ªل{لwعxم~ف ي~فxعwل{ل� xلxلwعxف الرباعي الرد
م~تvدvحwر{ج§ ªل{لwعxفvم~ت يvتvفxعwلxل� xلxلwعxتف
م~ف|رvنwق{ع§ ªل{لwنvم~ف|ع يvف|عvنwل{ل� xلxلwنvاف|ع
م~ق|شvع{ر¤ Ìل{لvم~ف|ع qل{لvف|عvي اف|عvلxل}

الرباعي الزيد
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 تابع§ لضارعه من جهة الصحة والعتلل؛ فمن أمثلة العتلل:الفاعلواسم 
أصله اسم الفاعل الضارع الاضي

م~عwو{د§ م~ع{يد§ ي~ع{يد~ vادvأع
م~بwي{ن§ م~ب{ي§ ي~ب{ي~ xانvأب
م~نwقxو{{د§ م~نwقxاد§ vنwقxاديي vادxقwان
ªو{لvتwم~ح ªالvتwم~ح يvحwتvال� xالvتwاح
م~خwتvي{ر§ م~خwتvار§ يvخwتvار~ vارvتwاخ

ªو{نwعvتwم~س م~سwتvع{ي§ يvسwتvع{ي~ xانvعvتwاس

 الصحة:أمثلةومن 
اسم الفاعل الضارع الاضي

م~حwو{ج§ ي~حwو{ج~ vجvوwأح
ªو{لwم~ح ي~حwو{ل� xلvوwأح
ªي{لwم~غ ي~غwي{ل� xلvأغ|ي
ªو{لwم~ع ي~عwو{ل� xلvوwأع
م~زwدvو{ج§ يvزwدvو{ج~ vجvوvدwاز
ªو{نvتwم~ع يvعwتvو{ن� xنvوvتwاع

م~سwتvصwو{ب§ يvسwتvصwو{ب~ vبvوwصvتwاس
م~سwتvنwو{ق§ يvسwتvنwو{ق~ vقvوwنvتwاس
ªو{ذwحvتwم~س يvسwتvحwو{ذ� xذvوwحvتwاس
م~سwتvتwي{س§ يvسwتvتwي{س~ vسvيwتvتwاس
ªف|ي{لvتwم~س يvسwتvف|ي{ل� xلvف|يvتwاس

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

م~عwط{و§ B )ال�عwط{ي(م~عwط ي~عwط{ي أعwطxى
م~تvدvاع{ي§ B )ال�تvداع{ي(م~تvدvاع يvتvدvاعvى تvدvاعvى
م~تvول{ي§  )ال�تvوvل�ي(vلvلم~تvوvل يvتvوvل}ى تvوvل}ى

م~نwضvو{ي§ م~نwضvوB )ال�نwضvو{ي( يvنwضvو{ي انwضvوvى
م~ق|تvف{و§ م~ق|تvفB )ال�ق|تvف{ي( يvق|تvف{ي اق|تvفxى
م~نvاد{و§ م~نvادB )ال�ناد{ي( ي~نvاد{ي نvادvى

م~رwعvو{ي§ م~رwعvوB )ال�رwعvو{ي( يvرwعvو{ي ارwعvوvى
م~حwلxوwل{و§ م~حwلxوwلB )ال�حwلxوwل{ي( يvحwلxوwل{ي احwلxوwلxى
م~سwتvرwض{و§ B )ال�سwتvرwض{ي(م~سwتvرwض يvسwتvرwض{ي اسwتvرwضvى

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

ªم~ذ|ل{ل Ìم~ذ{ل qي~ذ{ل أذxل}
م~سwتvعwد{د§ م~سwتvع{د¤ يvسwتvع{د¡ اسwتvعvد�
ªل{لvتwم~ح ~حwتvلمم qلvتwحvي احwتvل}
م~تvحvاب{ب§ م~تvحvاب§ يvتvحvاب¡ تvحvاب�
م~شvاق{ق¤ م~شvاق¤ ي~شvاق¡ شvاق�
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 مبالغة اسم الفاعل2-2
 لبالغة اسم الفاعل صيغ كثية، تتفاوت فيما بينها ف كثرة الستعمال وقلته. فصيغة )فxع-ال( هي

 يلي هذه الصيغة فوأكثر صيغ البالغة استعمال�، وتصاغ من الفعل الثلثي الرد اللزم والتعدي. 
 (،فاعول(. على حي يقل استعمال غيها مثل: )ف'ع>يل و)(،م>ف@ع(ال و)(،ف'ع8ولكثرة الستعمال: )

 (.ف'ع(ال(، و)8ول9ع9ع'يف'يو)
 وقد أشار بعضهم إل أن كل} صيغ مبالغة اسم الفاعل ساعية، ي~حفظ ما ورد منها، ول يقاس

 (،ف'ع8ول(، )م>ف@ع(ال(، )ف'عcالx خس صيغ هي: )ةعليه. غي أن ممع اللغة العربية بالقاهرة أقر� قياسية
(، وما سواها فهو ساعي.ف'ع>ل(، )ف'ع>يل)

يبي-ن الدول الت أشهر صيغ مبالغة اسم الفاعل:

أمثلة الصيغة
ف'عcال بvي�اع، قxو�ال،جvر�اح

wطاء{ع{عم م،|ضال{ف{فم م،|دام{ق{قمم م>ف@ع(ال
ف'ع8ول عجول، صبور،غفور
ف'ع>يل قدير، سيع،عليم
ف'ع>ل نvه{م، سvئ{م،حvذ{ر

{ل�يلض ض،{ك�يس س،{د�يقصص ف>ع}يل
م{نwط{يق، م{عwط{ي، م{سwك{ي م>ف@ع>يل

، حاطوم جاسوس،فاروق 8ولعف'اع
ف:ع(ل'ة ص~رvعة،xةvكvك~ح~حضض
vس�ابةن ن،vل}مةعع ف'عcالة

'ة>لف'اع>ل داهية،راوية

 رجل� صبور، وامرأةوبعض هذه الصيغ يستوي فيها الذكر والؤنث إذا ع~لم الوصوف با؛ نو: 
  فإذا ل ي~علم الوصوف با وجبتw الطابقة بالتأنيثصبور، ورجل� م>ف@ضال، وامرأة� م>ف@ضال.

ل تنصح9 ج(ه8ول� ول ج(هولة�، وأكر>م ال>ع9وان' وال>ع9وان(ة'.والتذكي؛ نو: 
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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، وفxع�الxة، وفxاع{لxة الت يستوي فيها الذكر والؤنث أيضا�، ولكن التاء

 رجل� ض8ح(ك'ة، وامرأة� ض8ح(ك'ة، وفلن� ع(لqم(ة، وفلنةفيها ليست للتأنيث، بل للمبالغة، فنقول: 
ع(لqم(ة، ورجل� طاغية، وامرأة� طاغية.

بعض أوزان مبالغة اسم الفاعل:ى لعيبي�ن الدول الت أمثلة 

أصله مبالغة اسم الفاعل وزن مبالغة اسم الفاعل نوع الفعل الفعل

غxز�او§ غxز�اء�
مvش�اي§ مvش�اء�
عvو�اي§ عvو�اء�
وvش�اي§ وvش�اء�

ªع�الxف

ناقص واوي غxزvا
ناقص يائي مvشvى

لفيف مقرون عvوvى
لفيف مفروق وvشvى

زvه{و§ Bهvز
مvض{ي§ Bضvم
عvو{ي§ Bوvع
وvق{ي§ Bقvو

ªع{لxف

ناقص واوي زvهvا
ناقص يائي مvضvى

لفيف مقرون عvوvى
لفيف مفروق وvقxى

ªالvصwم{و ªالvم{يص
م{غwزvاو§ م{غwزvاء�
م{جwنvاي§ م{جwنvاء�
م{عwوvاي§ م{عwوvاء�
م{وwفxاء� م{يفxاء�

ªالvم{ف|ع

مثال واوي xلvصvو
ناقص واوي غxزvا
ناقص يائي جvنvى

لفيف مقرون عvوvى
لفيف مفروق وvفxى

عvف�وو§ عvف�و-
عvص~وي§ عvص{ي-
وvف�وي§ وvف{ي-

ªع~ولxف
ناقص واوي عvفxا
ناقص يائي عvصvى

لفيف مفروق وvفxى
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 اسم المفعول2-3
 اسم الفعول صفة ت~شتق¡ من الفعل التصرف البن للمجهول، للدللة على من وقع عليه الفعل

م(د9ف:وع�، م(س9ؤ8ول�، م8غ(ر9ب(ل�، م8ع(د�، م8ح(طrم�، م8ح9ت(ق'ر�، م8ن9ت(خ(ب�، م8س9ت(ف'اد�.حدوثا� ل ثبوتا�؛ نو: 
 وي~شتvق¡ اسم الفعول من الفعل التصرف، سواء أكان لزما� أم متعديا�، فإن كان لزما� ذ�كر بعده

م(د9ن8و� منه، م(ع9ف:و� عنه، م8س9ت(جار� به، م(ع9ط:وف� عليه.جار ومرور؛ نو: 

 صوغه من الثلثي المجرد2-3-1
 م(ض9ر8وب، م(ف@ه8وم، :نو(؛ مvف|ع~ول)لفعل الثلثي الرد على وزن من ايصاغ اسم الفعول، 

.م(ح9د8ود، م(ق@ب8ول
 إعلل على بعض أحرف الكلمة إذا كان اسم الفعول مشتقا� من فعلB معتل:ويطرأهذا 

 من الفعل الجوف2-3-1-1
 قال،وإما أن تكون واوا�؛ نو:  باع، وقاس، وعاش،»؛ نو: هذا الفعل إما أن تكون عينه ياء

وساق، قاد.
  )أصله: مvبwي~وع(، ومثلم(ب>يعوك�سر ما قبلها؛ نو: لفعول، اسم ال ح~ذفت واو »،فإذا كانت ياء

م(ق>يس، وم(ع>يش، وم(د>ين، وم(ش>يد، وم(ه>يب، وم(ع>يب.ذلك: 
 م(ق:ولون~قلت حركتها إل ما قبلها؛ نو: �،  أيضالفعولاسم ال ح~ذفت واو �،وإذا كانت واوا

م(س8وق، م(ق:ود، م(ل:وم، م(ر8وم، م(ص8وغ، م(غ8وص�، م(ن8وم�.)أصله: مvق|و~ول(، ومثل ذلك: 

 من الفعل الناقص2-3-1-2
  وإما أنغ'ش>ي(، ور(م(ى،؛ نو: ل إما أن تكون لمه ياء» أو ألفا� أصلها الياءافعلال من هذا النوعو

س(ر8و(، وغ'ز(ا.؛ نو: � أو ألفا� أصلها الواوتكون واوا
 وك�سر ما قبلها، وأ�دwغمت ف»،  ياءلفعولاسم ال و ق�لبتw واو،فإذا كانت ياء» أو ألفا� أصلها الياء

 م(ر9ض>ي�، وم(ه9د>ي�،¤ )أصله: مvرwم~وي§(، ومثل ذلك: وم(ر9م>ي¤ )أصله: مvغwش~وي§(، م(غ9ش>يالياء بعدها؛ نو: 
وم(ق@ض>ي�، وم(ن9ه>ي�، وم(ط@و>ي.

 م(س9ر8و واو الفعول ف لم الفعل؛ نو:  فليس فيه إل إدغام،وإذا كانت واوا� أو ألفا� أصلها الواو
م(ر9ج8و�، وم(د9ن8و�، وم(ع9د8و�، وم(ع9ف:و�.¤ )أصله: مvغwز~وو§(، ومثل ذلك: وم(غ9ز8و)أصله: مvسwر~وو§(، 

يبي�ن الدول الت أمثلة على اسم الفعول من الفعال ال�وwف والناقصة:
أصله اسم الفعول نوع الفعل الفعل
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مvق|و~ول مvق�ول أجوف واوي xالxق
مvبwي~وع مvب{يع أجوف يائي vاعvب
مvزwه~وو مvزwه~و- ناقص واوي زvهvا
مvبwن~وي مvبwن{ي- ناقص يائي بvنvى

مvشwو~وي مvشwو{ي- لفيف مقرون شvوvى
مvوwش~وي مvوwش{ي- لفيف مفروق وvشvى

 صوغه من غير الثلثي المجرد2-3-2
 لثلثي الرد على وزن الفعل الضارع البن للمجهول مع إبدالغي ايصاغ اسم الفعول من 

م8خ9ر(ج�، م8ع(ر9ق'ل�، م8س9ت(غ9ف'ر�.حرف الضارعة ميما� مضمومة، وفxتح ما قبل آخره؛ نو: 
  الفعال الثلثية الزيدة، والرباعية الردة والزيدة، وإل جانب كل منها:أوزان الدول التيبي�ن 

:الضارع، واسم الفعول، ومثال اسم الفعول
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مثال اسم الفعول الضارع وزن الفعل
م~ك|رvم§ ªلvم~ف|ع ي~ف|ع{ل� xلvأف|ع
م~دvر�ب§ ªع�لxم~ف ي~فxع�ل� xع�لxف
ªلvاتxم~ق ªلvاعxم~ف ي~فxاع{ل� xلvاعxف

 الزيدالثلثي
برف

م~نwطxلxق§ ªلvعxفwم~ن يvنwفxع{ل� xلvعxفwان
م~عwتvرvض§ ªلvعvم~ف|ت يvف|تvع{ل� xلvعvاف|ت
م~خwضvر¤ Ìلvم~ف|ع qلvف|عvي اف|عvل}
م~تvشvارvك§ vلعم~تvفxاع يvتvفxاعvل� xلvاعxفvت
م~تvدvر�ج§ ªع�لxفvم~ت يvتvفxع�ل� xع�لxفvت

 الثلثي الزيد
برفي

م~سwتvغwفxر§ ªلvف|عvتwم~س يvسwتvف|ع{ل� xلvف|عvتwاس
م~عwشvوwشvب§ vلwعمفعوwع يvف|عvوwع{ل� xلvعwوvاف|ع
ªو�ذxلwم~ج ªو�لvم~ف|ع يvف|عvو�ل� xو�لvاف|ع
م~بwيvاض¤ Ìالvم~فع qالvف|عvي اف|عvال}

الزيد الثلثي
أحرف بثلثة

م~دvحwرvج§ ªلxلwعxم~ف ي~فxعwل{ل� xلxلwعxف الرباعي الرد
م~تvدvحwرvج§ ªلxلwعxفvم~ت يvتvفxعwلxل� xلxلwعxتف

xعwقم~ف|رvنwق ªلxلwنvم~ف|ع يvف|عvنwل{ل� xلxلwنvاف|ع
م~ق|شvعvر¤ Ìلxلvم~ف|ع qل{لvف|عvي اف|عvلxل}

الرباعي الزيد
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 تابع§ لضارعه من جهة الصحة والعتلل؛ فمن أمثلة العتلل:الفعولواسم 
أصله اسم الفعول الضارع الهول الضارع الاضي
م~عwوvد§ م~عvاد§ ي~عاد~ ي~ع{يد~ vادvأع
م~بwيvن§ ªانvم~ب ي~بvاني ي~ب{ي~ xانvأب
م~نwقxوvد§ م~نwقxاد§ ي~نwقxادي vنwقxاديي vادxقwان
ªلvوvتwم~ح ªالvتwم~ح ي~حwتvال� يvحwتvال� xالvتwاح
م~خwتvيvر§ م~خwتvار§ ي~خwتvار~ يvخwتvار~ vارvتwاخ

ªنvوwعvتwم~س ªانvعvتwم~س ي~سwتvعvان� يvسwتvع{ي~ xانvعvتwاس
م~سwتvف|يvد§ م~سwتvفxاد§ ي~سwتvفxاد~ يvسwتvف{يد~ vادxفvتwاس

  يشترك فيها اسم الفاعل واسمم8ن9قاد، وم8ح9ت(ال، وم8خ9تار،يلحvظ ف هذه المثلة أن الكلمات: 
الفعول، وي~عرف الراد من سياق النص.

ومن أمثلة الصحة:
اسم الفعول الضارع الهول الضارع الاضي

م~حwوvج§ ي~حwوvج~ ي~حwو{ج~ vجvوwأح
ªلvوwم~ح ي~حwوvل� ي~حwو{ل� xلvوwأح
ªلvيwم~غ ي~غwيvل� ي~غwي{ل� xلvأغ|ي
ªلvوwم~ع ي~عwوvل� ي~عwو{ل� xلvوwأع
م~زwدvوvج§ ي~زwدvوvج~ يvزwدvو{ج~ vجvوvدwاز
ªنvوvتwم~ع ي~عwتvوvن� يvعwتvو{ن� xنvوvتwاع

م~سwتvصwوvب§ ي~سwتvصwوvب~ يvسwتvصwو{ب~ vبvوwصvتwاس
م~سwتvنwوvق§ ي~سwتvنwوvق~ يvسwتvنwو{ق~ vقvوwنvتwاس
ªذvوwحvتwم~س ي~سwتvحwوvذ� يvسwتvحwو{ذ� xذvوwحvتwاس
م~سwتvتwيvس§ ي~سwتvتwيvس~ يvسwتvتwي{س~ vسvيwتvتwاس
ªلvف|يvتwم~س ي~سwتvف|يvل� يvسwتvف|ي{ل� xلvف|يvتwاس
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وإذا كان اسم الفعول معتلt اللم، قلبت ألفا�؛ نو:
أصله اسم الفعول الضارع الهول الضارع الاضي

م~عwطxو§ م~عwط�ى ي~عwطxي ي~عwط{ي أعwطxى
م~تvدvاعvي§ م~تvدvاعÍى ي~تvدvاعvى يvتvدvاعvى تvدvاعvى

ل}يلم~تvول Àىم~تvوvل ي~تvوvل}ى يvتvوvل}ى تvوvل}ى
م~نwضvوvي§ Íىvوم~نwضvو ي~نwضvوvى يvنwضvو{ي انwضvوvى
م~ق|تvفxو§ �ىvفم~ق|تvف ي~ق|تvفxي يvق|تvف{ي اق|تvفxى
م~نvادvو§ Íىدم~نvاد ي~نvادvى ي~نvاد{ي نvادvى

م~رwعvوvي§ Íىvوم~رwعvو ي~رwعvوvي يvرwعvو{ي ارwعvوvى
م~حwلxوwلxو§ �ىwلم~حwلxوwل ي~حwلxوwلxى يvحwلxوwل{ي احwلxوwلxى
م~سwتvرwضvو§ م~سwتvرwضÍى ي~سwتvرwضvى يvسwتvرwض{ي اسwتvرwضvى

vيم~سwتvهwد م~سwتvهwدÍى vهwدvىvهي~سwت vهwد{يvهيvسwت vهwدvىvهاسwت
wفxيم~سwتvوwف م~سwتvوwف�ى ي~سwتvوwفxى يvسwتvوwف{ي اسwتvوwفxى

جاء اسم الفعول مدغما�؛ نو:وإذا كان الفعل مضعفا�، 
أصله اسم الفعول الضارع الهول الضارع الاضي

ªلxم~ذ|ل Ìلxم~ذ ي~ذxلي qي~ذ{ل أذxل}
م~سwتvعwدvد§ م~سwتvعvد¤ م~سwتvعvد¡ يvسwتvع{د¡ اسwتvعvد�
ªلxلvتwم~ح ~حwتvلمم qلvتwي~ح qلvتwحvي احwتvل}
م~تvحvابvب§ م~تvحvاب¤ ي~تvحvاب¡ يvتvحvاب¡ تvحvاب�
م~شvاقxق¤ م~شvاق¤ ي~شvاق¡ ي~شvاق¡ شvاق�

  يشترك فيها اسم الفاعل واسمم8ش(اق�،�، وم8ت(ح(ابم8ح9ت(ل�، ويلحvظ ف هذه المثلة أن الكلمات: 
الفعول، وي~عرف الراد من سياق النص.
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 اسما الزمان والمكان2-4
 ها اسان م~شتقان ي~ؤخذان من الفعل للدللة على زمان الxدث ومكانه؛ فكلمة )مvل|عvب( مثل�،

. وزمانهتدل على الكان الذي يكون فيه اللعب

 من الثلثي المجردما صوغه2-4-1
( و)مvف|ع{ل(:)مvف|عvل صيغتvيwن ها: لفعل الثلثي الرد علىمن ا، والكانيصاغ اسا الزمان 

 وزن )م9ف8ع9ل(2-4-1-1
 والكان على وزن )مvف|عvل(:الزمانيصاغ اسا 
 ، م(ر9م(ى، م(ث@وى، م(أ@و(ى، م(م9ش(ى، م(س9ع(ى، م(و9ف'ى،(ل@هىمم؛ نو: معتل اللمف{عل الثلثي إذا كان ال

م(ر9ع(ى، م(ن9أى، م(ش9ت(ى، م(ب9د(ى، م(ج9ر(ى، م(ر9ق'ى، م(ح9يا.
 م(ق@ع(د، م(ع9ب(ر، م(ح9ض(ر، م(ج9ث'م، م(د9ع(ى،م(ق@ت(ل، م(ك@ت(ب، ؛ نو: رع مضمومةاأو كانت عينه ف الض

 qل(م(ح(لxلwحvر(، ، م(ه(ب{، م(ش(د{، م(ر(د{، م(ق'ص{، م(زار)أصله: مvوwزvم(ق'ام، م(كان، م(جال، )أصله: م 
 م(ط@ل>ع، م(غ9ر>ب، م(ش9ر>ق، م(س9ج>د، م(ن9س>ك، م(ج9ز>ر، م(ن9ب>ت، م(س9ق>>ط، وشذ قولم: م(دار، م(عاد، م(نام.

.م(ف@ر>ق، م(ر9ف>ق
 م(ش9ر(ب، م(ذ@ه(ب، : نوطة ألt يكون مثال� واوي-ا� -ي – شرأو كانت عينه ف الضارع مفتوحة

.، م(ش(م{(أصله: مvظ|لxل)، م(ع9م(ل، م(ق@ل'ع، م(ج9م(ع، م(ظ'لq م(س9ب(ح، م(ل@ع(ب، م(ل@ج(أ، م(ر9ت(ع

 وزن )م9ف8ع=ل(2-4-1-2
(:|ع{ليصاغ اسا الزمان والكان على وزن )مvف|ع

 م(ن9ز>ل، م(ج9ل>س، م(ض9ر>ب،؛ نو: إذا كان الفعل صحيح اللم، مكسور العي ف الضارع
 - )أصله:م(ص>يف، م(ق>يل، م(ف>ر مvبwي{ت(،  )أصله:م(ص9ر>ف، م(ه9ب>ط، م(ح9ب>س، م(ق@ب>ض، م(ر9ج>ع، م(ب>يت

.مدف'ن، مشت(ل، مطار، معل'ف، معاش، مغس(ل، مفاض، ملط'م، ملف'ظوشذ قولم: مvف|ر{ر(. 
 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. :أو كان معتل الفاء؛ نو

 م(ج9ز(ر(ة، م(د9ر(ج(ة، م(د9ر(س(ة، م(ط@ب(ع(ة، م(ع9ب(ر(ة، م(نام(ة إذا أ�ريد به البقعة؛ نو: الكانوقد يؤن-ث اسم 
  )أصله: م(ح(طrة، م(ص(حcة، م(ز(لrة(،أصله: مvشwتvوvة) م(ف'از(ة، م(غ(ار(ة، م(ج(رcة، م(ر9ق'ب(ة، م(ش9ت(اة (،أصله: مvنwوvمvة)

.م(ق@ب(ر(ة، م(ش9ر(ب(ة، م(ش9رف'ةمvزwلxلxة(، 
 وقد ي~شتق- اسم الكان من اسم الذات للدللة على الكان الذي يكثر فيه صاحب السم؛ نو:

 م(ذ@أب(ة، م(س9ب(ع(ة، م(س9م(ك'ة، م(ق@ث'أ'ة، م(ق@ر(د(ة، )أصله: مvحwصvوvة(، م(أ@س(د(ة، م(ب9ط'خ(ة، م(ب9ق'ر(ة، م(ح9ص(اة
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 م(ل@ح(م(ة.
بعض أساء الزمان والكان:ى لعيبي�ن الدول الت أمثلة 

أصله اسم الزمان والكان وزن اسم الزمان والكان نوع الفعل الفعل

مvصwدvد مvصvد-
مvزwوvر مvزvار
مvف|يvض مvفxاض
مvغwزvو مvغwزvى
مvمwشvي مvمwشvى
مvحwيvي مvحwيvا
مvوwفxي مvوwفxى

مvف|عvل

مضعف صvد�
أجوف واوي زvار
أجوف يائي فxاض
ناقص واوي غxزvا
أجوف يائي مvشvى
لفيف مقرون vي{يvح
لفيف مفروق وvفxى

مvرwن{ن tر{نvم
مvبwي{ع مvب{يع

مvف|ع{ل
مضعف رvن}

أجوف يائي vاعvب
مvصwحvحvة مvصvح�ة
مvق|وvمvة مvقxامvة
مvف|يvضvة مvفxاضvة
مvشwتvوvة مvشwتvاة
مvرwقxيvة مvرwقxاة
مvث|وvيvة مvث|وvاة
مvوwقxيvة مvوwقxاة

مvف|عvلxة

مضعف صvح�
أجوف واوي قxام
أجوف يائي vاضxف
ناقص واوي شvتvا
ناقص يائي رvقxى

لفيف مقرون ثxوvى
لفيف مفروق وvقxى

 من غير الثلثي المجردما صوغه2-4-2
 م8خ9ر(ج، م8ق'دcم،يصاغ اسا الزمان والكان من غي الثلثي الرد، على وزن اسم الفعول؛ نو: 

 م8ق'ات(ل، م8ن9ص(ر(ف، م8ن9ت(ص(ر، م8ق@ط'ر{، م8ت(ك'لrم، م8ت(ح(ام(ل، م8س9ت(خ9ر(ج، م8غ9د(و9د(ن، م8ج9ل'وcذ، م8ق@ط'ار{،
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م8د(ح9ر(ج، م8ت(ز(ح9ل'ق، م8ت(م(ن9د(ل، م8ق@ش(ع(ر.
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 اسم اللة2-5
 - من الفعل الثلثي الرد التصرف التعدي للدللة على اللة الت يكون با الفعل؛مشتقاسم هو 

 م>ن9شار. م>ك@ن(س(ة،م>ب9راة، م>ب9ر(د، م>ث@ق'ب، م>ح9راث، م>رآة، م>ف@تاح، م>ق@ر(ض، منو: 
م>د9خ(ن(ة، م>ذ@ياع، م>ر9قاة، م>ز9راب، م>ص9باح، م>ع9ز(ف.وقد يشتق- من الفعل الثلثي اللزم؛ نو: 

م>ئ@ز>ر، م>ح9راك، م>ر9ساة، م>يض(أة.وقد ي~شتق- من غي الثلثي الرد؛ نو: 
.م>م9ل'ح(ة، م>ح9ب>رة، م>ق@ل'م(ة، م>م9ط'ر(ةوقد يكون من الساء الامدة؛ نو: 

 أوزانه القياسية2-5-1
 ذكرها قدماء النحاة، والرابعة أقرها ممع اللغة العربيةف هذا الدول )الوزان الثلثة الول 

بالقاهرة(
أمثلة الصيغة

 م{بwضvع، م{ث|قxب، م{خwرvز، م{خwلxب، م{دwفxع، م{ذ|وvد، م{رwجvل، م{رwقxم، ،vدwرwر{ب{بممم{ئ|زvر، 
 )أصله: م{عwبvر، م{عwزvف، م{ق|وvد، م{ل|قxط، م{نwجvل، م{نwسvج، م{جvن ،vدwعwع{ص{صم مم{شwرvط،

  م{ل|هvى)أصله: م{وwسvم(،-، م{لxف-، م{دvق-، م{يسvم م{قxصم{سvن-، م{فxك-، م{جwنvن(، 
.)أصله: م{سwرvي( م{سwرvى )أصله: م{ل|هvو(،

م>ف@ع(ل

 م{ئ|زvرvة، م{جwرvفxة، م{حwرvقxة، م{حwفxظxة، م{خwرvطxة، م{دwخvنvة، م{دwفxأة، م{سwطxرvة، م{شwرvبvة،
 م{صwيvدvة، م{ط|بvعvة، م{ط|رvقxة، م{عwبvرvة، م{غwسvلxة، م{ك|حvلxة، م{ك|سvحvة، م{ك|نvسvة، م{ل|عvقxة،

 م{سvل}ة، م{ضvخ�ة، م{ظxل}ة، م{نvش�ة، م{صwفxاة )أصله: م{ذ|بvبvة(، م{مwسvحvة، م{نwشvفxة، م{ذxب�ة
 م{بwرvاة، م{رwقxاة، م{سwحvاة، م{شwواة، م{ط|وvاة، م{قلة، م{ك|وvاة، م{ل|هاة،)أصله: م{صwفxوvة(، 

 )أصله: م{رwقxيvة(، م{رwقxاة )أصله: م{ل|هvوvة(، م{ل|هvاة )أصله: م{وwضvأة(،م{مwحvاة، م{يضvأة 
.)أصله: م{وwقxيvة( م{يقاة )أصله: م{ط|وvيvة(،م{ط|وvاة 

م>ف@ع(لة

 م{جwداف، م{حwراث، م{زwراب، م{سwبار، م{سwمار، م{سwواك، م{شwراط، م{عwراج، م{عwيار،
  )أصله:م{غwراف، م{ف|تاح، م{ق|راض، م{ق|لد، م{ك|يال، م{نwشار، م{نwوال، م{هwراس، م{يزان

م{وwزان(.
م>ف@ع(ال

 vة،رسvم�اعvة، سvي�ار، دvر�اسvةدvب�ابvة، دvر�اجvة، حvف}ارvة، خvر�ازvة، حvص�ادvة، ثل}جvة، 
. كxم�اشvةقxط}ارvة، كxس�ارvة،فxر�امvة، فxت�احvة، vة، صxو�اصغ غ،xةل�الxسxسغشvو�ايvة، طxي�ارvة، غ 'ةلف'عcال

 أوزانه السماعية 2-5-2
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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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أمثلة الصيغة
 ، ذ{راع، ر{باط، ر{كاب، ز{مام، ز{ناد، س{تار، س{راج،{زامح حإزار، ح{جاب،

 )أصله: ك{سvاو(، ك{ساء )أصله: غ{طxاو(،س{وار، س{واك، ش{راع، ض{ماد، غ{طاء 
 غ{لف، ق{ناع، ل{ثام، ل{حاف، ن{طاق، ن{ظام، ل{جام.)أصله: ر{دvاي(،{داء رر

ف>ع(ال

 ، قاط{رة، كات{بvة، كاس{حvة، ناس{خvة، ناس{فxة،vة{ي{يق ساقراو{يvة، ،vة{ع{عف راف،vة{ب{بسحاس
ناق{لxة. ف'اع>لة

 ، خاز~وق، راح~ول، راق�ود، راو~وق، ساج~ور، سار~ود،~وفر جارتاب~وت،
 ،�وسقناقشاد~وف، شار~وف، غاس~ول، كان~ون، ماع~ون، ناق�ور،  ،�ورطساط

هاو~ون.

ع'اعفف
8ول

.طاح~ونvة، ناع~ورvة، ناف�ورvة
ع'اعفف

ل'ة8ول
بvر�اد، جvر�ار، سvخ�ان، كxب�اس. ف'عcال

م~حvر�ك، م~وvل�د، م~نvب�ه. م8ف'ع}ل
م~سvج�لxة. }ل'ةم8ف'ع}ل
)أصله: م~دwق�ق(. م~د~ق، ~طwعwع~س~سم م، م~نwخ~لم~دwه~ن، م8ف@ع8ل
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 اسم التفضيل2-6
 اسم مشتق- من الفعل الثلثي الرد للدللة على أن شيئي اشتركا ف صفة وزاد أحدها على

 (أفضل(؛ نو: )ف:ع9ل'ى( ومؤنثه )أ'ف@ع(ل وله وزن واحد وهو )زيد� أعلم من خالد.الخر؛ نو: 
(.شر{(، و)خي. وقد ح~ذ{فxتw هزة )أفعل( من )(ف:ضل'ىو)

ولسم التفضيل أربع حالت:
 تجر-ده من )أل( والضافة2-6-1

إذا تر�د اسم التفضيل من )أل( والضافة، وجب إفراده وتذكيه، وجر- الفضول بـ )من(؛ نو:
 الاهلأفضل: منالعال{م~  الاهلةأفضل: منالعال{مvة� 

الاهلxيأفضل: من العال{مان{  الاهلتيأفضل: منالعال{مvتان{ 
 الاهل{يأفضل: منالعال{مونx  الاهلتأفضل: منالعال{مvات 

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

الكبىالفائزة  الكبالفائز 
9ريان:ب:بكالكالفائزتان  الكبانالفائزان 
(ات(ي(ي9ر9ر:ب:بكالكالفائزات  الكبونالفائزون 

 إضافته إلى النكرة2-6-3
إذا أضيف اسم التفضيل إل نكرة، وجب إفراده وتذكيه، وألt يؤتى معه بـ )من(، نو:

امرأةأكرم8 العال{مvة�  رجلأكرم8 العال{م~ 
امرأتvيwنأكرم8 العال{مvتان{  رجلxيwنأكرم8 العال{مان{ 
نساءأكرم8 العال{مvات   xرجالأكرم8 العال{مون

 إضافته إلى المعرفة2-6-4
 إذا أضيف اسم التفضيل إل معرفة، جاز أن يكون مفردا� مذكرا�، وأن يكون مطابقا� للموصوف،

ووجب ألt يؤتى معه بـ )من(، نو:
النساءأفضل: / ف:ض9ل'ى هي  الرجالأفضل: هو 
النساء9ل'يا :ضأفضل: / ف:ضها  الرجالأفضل: / أفضل ها 
النساءأفضل: / ف:ض9ل'يات هن�  الرجالأفضل: / أفضل:و هم 
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 الصفة المشبهة2-7
 وف'ر>ح،أحر، وعطشان، وكري،  للدللة على ثبوت نسبتها لصاحبها؛ نو: مشتقةصفة 
 ، ويغلب عليه أن يكون من أحد البابي: )فxع{لx( و)فxع~لx(لفعل الثلثي الرد وتشتق من اوض(خ9م.
اللزمvي.

:أههاوأوزان الصفة الشبهة كثية، 
أمثلة الوزن

 ، أخwضvر خvضwراء، أغ|بvر غxبwراء، أشwهvب شvهwباء، أبwيvض بvيwضاء، حراءأحwمvر)لون(: 
أسwوvد سvوwداء، أسwمvر سvمwراء

أحwوvر حvوwراء، أدwعvج دvعwجاء، أهwيvف هvيwفاء، أك|حvل كxحwلء)جال جسدي(: 
 أعwمvى عvمwياء، أط|رvش طxرwشاء، أبwكxم بvك|ماء، أصwلxع صvل|عاء، أصvم)عيب جسدي(: 

صvم�اء، أعwوvر عvوwراء، أعwرvج عvرwجاء، أجwذxم جvذ|ماء، أشwعvث شvعwثاء، أشwيvب شvيwباء
أحق حvمwقاء، أرwعvن رvعwناء، أهwوvج هvوwجاء)عيب خ~ل�قي(: 

كس هناك ثل: غلم أمwرvد، ول يقال: مرداء. وبالع عvل( بل )فxعwلء( م  ]هناك )أف|
[ .)فxعwلء( بل )أف|عvل( مثل: حسناء، وشوهاء، ول يقال: أحسن، وأشوه

 (أف@ع(ل)
 مؤنثه

)ف'ع9لء(

نvة(، كxسwلن كxسwلxى )كxسwلنvة(، مvلن مvلىvى|ش|شvطvطع|شان عvطvطعع   )عvط|شا
سان نvعwسvى wعvة(، نvك|رانvس( ىvك|رvك|ران سvس ،)ةvبانwضxغ( ىvبwضxبان غwضxغ ،)ةvلنvم( 
 )نvعwسانvة(، رvي-ان رvي�ا )رvي�انvة(، جvوwعان جvوwعvى )جvوwعانvة(، حvزwنان حvزwنvى )حvزwنانvة(،
انvة(، لxهwفان نvة(، حvيwران حvيwرvى )حvيwر هvى )وvل|ها  ثxك|لن ثxك|لxى )ثxك|لنvة(، وvل|هان وvل|
مvى wدvمان نwدvة(، نvن يvا )خvزwيا wزvيان خwزvة(، خvان نvة(، غxيwران غxيwرvى )غxيwر فxى )لxهwفا wهxل 
نvة(، عvجwلن عvجwلxى ظxى )يvق|ظا نvة(، يvق|ظان يvق| عvى )شvبwعا wبvعان شwبvة(، شvن  )نvدwما

)عvجwلنvة(

(ف'ع9لن)
مؤنثه
 )ف'ع9ل'ى(

و)ف'ع9لن(ة(

يل طويلةط ط،vة{يxر{يك{ي كxرxركك ف،xو{ يف عفي يض مvر{يضvة،،ة عف يد بvع{يدvة، مvر{   بvع{
 كxر{يه كxر{يهة، قxل{يل قxل{يلxة، قxص{ي قxص{يvة، دvم{يم دvم{يمvة، نvب{يل نvب{يلxة، ظxر{يف ظxر{يفxة،
يل بvخ{يلxة، حvز{ين يم حvل{يمvة، نvظ{يف نvظ{يفxة، بvخ{ يم عvظ{يمvة، حvل{  جvم{يل جvم{يلxة، عvظ{

حvز{ينvة

(ف'ع>يل)
مؤنثه
)ف'ع>يل'ة(

سvة،،vة{نxطxطف{ن فxطxطف ف،vة{ر{رش{ر أشش أش،vة{حفxر{ح فxر{ح بvة، شvر{س شvر{   طxر{ب طxر{
 مvغ{ص مvغ{صvة، كxم{د كxم{دvة، غxض{ب غxض{بvة، رvضB رvض{يvة، لxب{ق لxب{قxة، دvم{ث دvم{ثxة،
نvة، حvذ{ر ج{س نvج{سvة، مvر{ن مvر{ vة، نvن ش{ن خvش{ vة، خvه ج{ل خvج{لxة، شvر{ه شvر{ vخ 

(ف'ع>ل)
مؤنثه
)ف'ع>ل'ة(
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حvذ{رvة، سvم{ج سvم{جvة
  صvعwب صvعwبvة، شvهwم،vث}ةvثرvثt رر ر،wلxةvهvهسwل سvهvهس س،wمvةvخvخضwم ضvخvخضض

ظ}ة، رvط|ب رvط|بvة، نvذ|ل xف tظxة، فvم wخxم فwخ xة، فvغ|دvغ|د و vة، وvب مvة، عvذ|ب عvذ| wهvش 
نvذ|لxة، جvعwد جvعwدvة، عvف- عvف}ة، كxلt كxل}ة، وvعwر وvعwرvة

(ف'ع9ل)
مؤنثه
)ف'ع9ل'ة(

المصادر  3
 ، يدل على هذا الدث، دون أنص8عود اسم يدل على الدث مردا� من الزمن. فقولك: الصدر

 يقي�د بزمان ماضB أو حاضر أو مستقبل. أما الفعل صvع{دv، أو يvصwعvد~، فدالÌ على وقوع الدث ف زمن
معي.

 وللمصدر أنواع متلفة هي: الصدر الصلي، ومصدر التوكيد، ومصدر الرة، ومصدر النوع،
والصدر اليمي، والصدر الصناعي. 

فة، في~قصvد به الصدر الصلي، دون غيه يد بوصف أو إضا من دون تقي  وحي يطلق )الصدر( 
من الصادر.

 المصدر الصلي3-1

 مصادر الفعل الثلثي المجرد3-1-1
  الفعل الثلثي الرد كثية جدا. وقد جع بعض النحاة عددا� من هذه الوزان،مصادرأوزان 

 tرد، بل يلجؤون إلطقياس فيها تام مطم ل يزعموا أن الفرأوا أنا تنقاد لضوابط مددة، ولكنه
 يvرد له ساع يالفها. ورأى آخرون أن أوزان مصادر الفعل الثلثيالقياس على هذه الضوابط ما ل 

كلها ساعية.
 ثxبvتv يvث|ب~ت، نو: � ، أو مصدرانبvسvمv يvبwس{م~ بvسwما، نو: وقد يكون للفعل الواحد مصدر واحد

 .� ، أو أكثر..ثxخ~نv يvث|خ~ن~ ثxخانvة� وث�خ~ونvة� وث{خvنا، نو: � ، أو ثلثة مصادرثxباتا� وث�ب~وتا
:أكثر مصادر الفعال الثلثية دورانايبي الدول الت 

أمثلة الوزن أمثلة الوزن
فرح، أسف، وجع... ف'ع(ل ... عد، نوم،ضرب ف'ع9ل

شجاعة، فصاحة، كرامة... ف'ع(الة ... لصوق، صعود،قدوم ف:ع8ول
إباء، فرار، جاح ... ف>ع(ال بقاء، ثراء، جلل... 'ع(الفف

صهيل، حفيف، زفي... ف'ع>يل جولن، غليان، دوران... ف'ع(لن
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سهولة، خشونة، صعوبة... ف:ع8ولة جولة، حسرة، رحة... ف'ع9ل'ة
سعال، دوار، زحار... ف:ع(ال ح~سwن، ن~بwل، ج~بwن... ف:ع9ل

زراعة، تارة، صناعة... ف>ع(ال'ة ح~مwرvة، ص~ف|رvة، ز~رwقxة... ف:ع9ل'ة
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 مصادر الفعل الثلثي المزيد3-1-2
 تتلف مصادر الفعال الثلثية الزيدة عما سبقها )أي مصادر الفعال الثلثية الردة( ف أنا

قياسية مطtردة، ذات أوزان معلومة، يندر الروج عليها.
يبي�ن الدول الت أوزان مصادر الفعال الثلثية الزيدة:

أمثلة الصدر الضارع وزن الفعل
، إنقاذ، إيان...إكرام، إخراج

إعادة، إرادة، إشادة...إقامة، 
vال|عإف|ع

إف|عvلxة )معتل العي(
ي~ف|ع{ل� xلvأف|ع

تعليم، تدريب، تطويل، تبيي...
توصية، تسمية، ترقية، تغطية...
تطئة، تبئة، توطئة، تنشئة...

تvف|ع{يل
تvف|ع{لxة )م~عvلt اللم(

تvف|ع{لxة )مهموز اللم(
ي~فxع�ل� xع�لxف

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

xاعvلxة~فم~ف
)لغي الثال اليائي(vال {عف{ع

ي~فxاع{ل� xلvاعxف

 الثلثي
الزيد
برف

انطلق، اندار، انقطاع، انيار... انwف{عvال يvنwفxع{ل� xلvعxفwان
احترام، استماع، اعتداء، احتواء... اف|ت{عvال يvف|تvع{ل� xلvعvاف|ت

احرار، ابيضاض، ارتاج... اف|ع{لل qلvف|عvي اف|عvل}
تاه~ل، تداف�ع، تداعB، تضام-... تvفxاع~ل يvتvفxاعvل� xلvاعxفvت

تعلqم، تو¡ل، تغذ، تول، تعلqل... تvفxع¡ل يvتvفxع�ل� xع�لxفvت

 الثلثي
 الزيد
برفي

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

اسwت{ف|عvال
 اسwت{فxعwلxة )م~عvل

العي(
يvسwتvف|ع{ل� xلvف|عvتwاس

اعشيشاب، احديداب، اخليلق... اف|ع{يعvال يvف|عvوwع{ل� xلvعwوvاف|ع
اجلو-اذ، اخرو-اط، اعلو-اط... اف|ع{و�ال يvف|عvو�ل� xو�لvاف|ع

احيار، ابييضاض، اشهيباب... اف|ع{يلل qالvف|عvي اف|عvال}

 الثلثي
الزيد
 بثلثة

أحرف
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 مصادر الفعل الرباعي المجرد والمزيد3-1-3
 مصادر الفعال الرباعية الردة والزيدة قياسية مطtردة، وف الدول الت أوزان مصادر الفعال

الرباعية الردة والزيدة:

أمثلة الصدر الضارع وزن الفعل
دحرجة، طمأنة، بسملة، زلزلة...
زلزال، قلقال، و{سواس، زعزاع..

فxعwلxلxة
ف{عwلل )للمضاعف(

ي~فxعwل{ل� xلxلwعxف
 الرباعي
الرد

تلب~ب، تبهر~ج، تبعث�ر، تزلز~ل... تvفxعwل�ل يvتvفxعwلxل� xلxلwعxتف
افرنقاع، احرنام، اسحنفار... اف|ع{نwلل يvف|عvنwل{ل� xلxلwنvاف|ع
اطمئنان، اشئزاز، اقشعرار... اف|ع{ل}ل qل{لvف|عvي اف|عvلxل}

 الرباعي
الزيد

 المصدر الميمي3-2
 م(ذ@ه(ب، م(ع9ش(ق،هو اسم يدل على الدث، وأوله ميم زائدة، وليس على وزن )م~فاعvلxة(؛ نو: 

م(غ9ف>ر(ة، م(ساءiة، م(ح9يا، م(ر(د. 
وهو كالصدر الصلي ف معناه واستعماله، ول يالفه إلt ف صورته اللفظية.

 صوغه من الفعل الثلثي المجرد3-2-1
يصاغ الصدر اليمي من الفعل الثلثي الرد وفق ما يلي:

أمثلة نوع الفعل الوزن
 ، مvوwق{ف، مvوwض{ع، مvوwل{د، مvوwس{م،vوwع{د، مvوwر{دمم

مvوwق{د، مvوwص{ل، ...
 ، صحيح اللم،مثال واوي

تسقط فاؤه ف الضارع
 مvس{ي، مvغ{يب، مvج{يء، مvش{يب، )أصله: مvبwي{ع(، مvب{يع

مvص{ي، مvق{يل، مvز{يد، مvب{يت...
  العي مكسور،أجوف يائي
ف الضارع

م(ف@ع>ل

  )أصله:مvط|لxع، مvدwخvل، مvق|تvل، مvوwجvل، مvتاب
 مvقال، مvمات، مvنwجvى، مvجwرvى، مvهwوvى،مvتwوvب(، 

مvسvد...- )أصله: مvف|رvر(، مvفxر
ما عدا النوعي السابقي م(ف@ع(ل
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 م(ف@س(د(ة، م(س9ألة، م(ب9خ(ل'ة، م(ج9ب(ن(ة، قد يكون الصدر اليمي على وزن )مvف|عvلxة(؛ نو: :ملحظة
م(س9غ(ب(ة، م(ي9س(ر(ة، م(و(دcة، م(ح(بcة، م(ذ'لrة، م(ش(قrة، م(ن9جاة، م(هان(ة، م(لم(ة، م(خاف'ة، م(قال'ة، م(ساءiة...

 صوغه من غير الثلثي المجرد3-2-2
  اليمي من الفعل الثلثي الزيد ومن الفعل الرباعي الرد والزيد، على وزنالصدريصاغ 

 الضارع البن للمجهول، مع إبدال حرف الضارعة ميما� )أي على وزن اسم الفعول(، كما هو
موض�ح ف الدول الت:

مثال
الصدر اليمي
)اسم الفعول(

الضارع الهول وزن الفعل

م~دwخvل م~ف|عvل ي~ف|عvل� xلvأف|ع
م~مvز�ق م~فxع�ل �لxعي~فxع xع�لxف
م~قاتvل م~فxاعvل ي~فxاعvل� xلvاعxف

 الزيدالثلثي
برف

م~نwقxلxب م~نwفxعvل vلxعي~نwفxع xلvعxفwان
م~شwتvكى م~ف|تvعvل ي~ف|تvعvل� xلvعvاف|ت
م~سwوvد- tلvم~ف|ع qلvي~ف|ع اف|عvل}

م~تvضارvب vلعم~تvفxاع ي~تvفxاعvل� xلvاعxفvت
م~تvجvر�ع م~تvفxع�ل ~تvفxع�ليي xع�لxفvت

 الثلثي الزيد
برفي

م~سwتvعwتvب م~سwتvف|عvل ي~سwتvف|عvل� xلvف|عvتwاس
م~حwدvوwدvب vلwعvوwع|ع|ع~ف~فمم ي~ف|عvوwعvل� xلvعwوvاف|ع
م~جwلxو�ذ م~ف|عvو�ل ي~ف|عvو�ل� xو�لvاف|ع
م~دwهvام- tالvم~فع qالvي~ف|ع اف|عvال}

الزيد الثلثي
أحرف بثلثة

م~دvحwرvج م~فxعwلxل ي~فxعwل{ل� xلxلwعxف الرباعي الرد
م~تvسvل|سvل م~تvفxعwلxل يvتvفxعwلxل� xلxلwعxتف
م~حwرvنwجvم م~ف|عvنwلxل يvف|عvنwل{ل� xلxلwنvاف|ع
tأنvم~ط|م tلxلvم~ف|ع qل{لvف|عvي اف|عvلxل}

الرباعي الزيد
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 مصدر المرة3-3
 نظر الطفل إل أمه نظرة، ادفعيصاغ مصدر الرة للدللة على حدوث الفعل مرة واحدة؛ نو: 

القعد( دفعة.
 ويشترط ف مصدر الرة أن يكون فعله تاما�، ويدل على حدث حس-يÕ، وقابل للتكرار. أما

 الفعال الناقصة )كان، أصبح...(، والفعال الدالة على معن مرد عقلي )عvل{مv، فxه{مv...(، والفعال
الدالة على صفة ثابتة )كxر~مv، حvس~نv...(، فليس لا ف هذا الصدر نصيب.

 صوغه من الفعل الثلثي المجرد3-3-1
 ن(ف@خ(ة، خ(ر9ج(ة، س(ي9ر(ة، ل'ق@ي(ة،(؛ نو: ف'ع9ل'ةيصاغ مصدر الرة من الفعل الثلثي الرد على وزن )

د(و9ر(ة، ج(و9ل'ة، ج(ل@س(ة...
صلي على وزن ) صدر ال نة تدل على العدد؛ نو: ف'ع9ل'ةوإذا كان ال ت(، ج{يءÂ بقري  دعو

أصدقائي د(ع9و(ة� واحدة�، وب(غ(ت� النائم( ب(غ9ت(ة� واحدة، وصاح ص(ي9ح(ة� واحدة...

 صوغه من غير الثلثي المجرد3-3-2
 يصاغ مصدر الرة من الفعل الثلثي الزيد ومن الفعل الرباعي الرد والزيد، بزيادة تاء ف آخر
نة لفظية للدللة على العدد؛ ن ف آخر الصدر الصلي تاء زائدة جيء بقري  الصدر الصلي. فإن كا

صارعةنو:  صارعت البطل' م ي، و صيات، وأقمت8 ف حلب إقامت يض ثلث تو  وصcيتك( بالر
واحدة، ودحرجنا الطار( دحرجة� واحدة.

يتضمن الدول الت أوزان مصدر الرة للفعال الثلثية الزيدة والفعال الرباعية الردة والزيدة:

113



مثال الصدر الضارع وزن الفعل
ةإكرام
إقامة

لxةvال|عإف|ع
إف|عvلxة )معتل العي(

ي~ف|ع{ل� xلvأف|ع

تكذيبة
توصية
تطئة

تvف|ع{يلxة
تvف|ع{لxة )م~عvلt اللم(

تvف|ع{لxة )مهموز اللم(
ي~فxع�ل� xع�لxف

مبايعة xاعvلxة~فم~ف ي~فxاع{ل� xلvاعxف

 الزيد برفالثلثي

انطلقة لxةانwف{عvال يvنwفxع{ل� xلvعxفwان
استماعة لxةاف|ت{عvال يvف|تvع{ل� xلvعvاف|ت
ارتاجة اف|ع{للxة qلvف|عvي اف|عvل}
تواعدة تvفxاع~لxة يvتvفxاعvل� xلvاعxفvت
توح¡مة ¡لxةتvفxع¡ل يvتvفxع�ل� xع�لxفvت

الثلثي الزيد برفي

استخراجة
استجابة

لxةاسwت{ف|عvال
 اسwت{فxعwلxة )م~عvل

العي(
يvسwتvف|ع{ل� xلvف|عvتwاس

احديدابة لxةاف|ع{يعvال يvف|عvوwع{ل� xلvعwوvاف|ع
اجلو-اذة لxةاف|ع{و�ال يvف|عvو�ل� xو�لvاف|ع
ازويرارة لxةاف|ع{يلل qالvف|عvي اف|عvال}

 بثلثة الزيد الثلثي
أحرف

دحرجة فxعwلxلxة ي~فxعwل{ل� xلxلwعxف الرباعي الرد
تزلزلة تvفxعwل�لxة يvتvفxعwلxل� xلxلwعxتف

احرنامة لxةاف|ع{نwلل يvف|عvنwل{ل� xلxلwنvاف|ع
اطمئنانة }لxةاف|ع{ل}ل qل{لvف|عvي اف|عvلxل}

الرباعي الزيد

114



 مصدر الهيئة3-4
سمى أيضا�  صدر اليئة )وي صاغ م صدر النوعي عه؛ نو:م ند وقو  ( للدللة على صفة الدث ع

 ويشترط ف مصدر اليئةجلس التلميذ ج>لسة' العاجز، أنت( ح(س(ن8 الو>ق@ف'ة، وأخوك ع(ط>ر8 الس}ية. 
أن يكون فعله تاما.

 صوغه من الفعل الثلثي المجرد3-4-1
ثي الرد على وزن ) عل الثل صدر اليئة من الف صاغ م ي(ة،(؛ نو: ف>ع9ل'ةي ت(ة، ش>ق@و(ة، م>ش9  م>ي

ض>ح9ك'ة...
صلي على وزن ) صدر ال نة تدل على النوع؛ نو: ف>ع9ل'ةوإذا كان ال ب(، ج{يءÂ بقري ت8 أ  خدم
خ>د9م(ة' البي، يعيش الؤمن ع>يشة� كرية...

 صوغه من غير الثلثي المجرد3-4-2
 يصاغ مصدر اليئة من الفعل الثلثي الزيد ومن الرباعي الرد والزيد بوصف الصدر الصلي أو

يه؛ نو:  فة إل ته أو الضا بة،إضاف ستقبال� حار{ا�، كن حسن الجا ستقبلنا ا ته إكراما� عظيما�، ا  أكرم
هذا امتحان يسي، استرحنا استراحة تامة، ل تكن كثي التشاؤم، يتمايل تايل الغصن...
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قواعد تصريف السماء  4

 تعاريف4-1
 : تويل السم الفرد الذكر إل مؤنث، أو مثن، أو جع... وهو يقتصر على- تصريف السم

 الساء التمكنة )أي: ال�عwرvبة(، أما الساء البنية )نو: هو، كم، حيث، أين...( فل يدخلها التصريف
غالبا.

 هو السم العwرب الذي ليس ف آخره حرف علة، أو هزة بعد ألف زائدة؛ :الصحيحالسم - 
كاتب، كاتبة...ج(ب(ل�، ج>د(ال، د>ر9ه(م، نو: 

 (ل@و�،ددنو: ؛ هو السم العرب الذي آخره واو أو ياء قبلها سكون : شبه الصحيحالسم- 
�ي كذلك لظهور حركات العراب على آخره كالصحيح.~م~مسوس ظب9ي.

 : هو السم العرب الذي ف آخره ياء مفردة لزمة قبلها كسرة؛ نو: النقوصالسم- 
 ~م�ي منقوصا� لن بعض حركات العراب ل تظهر عليه للثقل، كالضمةس وسالداع>ي، القاض>ي.

والكسرة.
 ، مصطفى.هدى، رضا: هو السم العرب الذي آخره ألف لزمة؛ نو:  القصورالسم- 

. لتعذر ظهورها عليه،�ي مقصورا� لنه ق�ص{رv عن حركات العراب~م~مسوس
 .، ساءبناء، غناءهو السم العرب الذي آخره هزة بعد ألف زائدة؛ نو:  : المدودالسم- 

�ي مدودا� لن ألفه بعدها هزة تكنها من الد.~م~مسوس
 

  المؤنث4-2
: تعريفه

 (، أو لفظي )نو:ورقة(، أو مازي )نو: عصفورةهو اسم يدل على مؤنث حقيقي )نو: 
(.شس(، أو معنوي )نو: حزة

:أحكامه
 أو, (بائع وبائعةنو: )تاء متحركة مربوطة   علمة التأنيث تلحق السم ف آخره, وهي:-1

.(أحر وحراءنو: ), أو ألف مدودة (عطشان وعطشىنو: )ألف مقصورة 
  الصل ف التاء أن تدخل على الساء الشتقة الت يوصف با ول تؤنث بصيغ أخرى, نو:-2
منطلقة...و}د ومترددة، منطلق دناعمة، متردوناعم 

يستثن من ذلك صيغ يستوي فيها الذكر والؤنث أهها:
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.رجل صبور وامرأة صبور نو: (؛ )مبالغة اسم الفاعلف'ع8ول
رجل جريح وامرأة جريح. نو: (؛ )بعن مفعولف'ع>يل

رجل مهذار وامرأة مهذار. )مبالغة اسم الفاعل وصفة مشبهة(؛ نو: م>ف@ع(ال
رجل ه8م(ز(ة وامرأة ه8م(ز(ة. )مبالغة اسم الفاعل(؛ نو: ف:ع(ل'ة
رجل علrمة وامرأة علrمة. نو: (؛ )مبالغة اسم الفاعلف'عcالة

 ف'ع9ل'ى: تدخل ساعا� على الساء الامدة والشتقة، ومن أشهر أوزاناالقصورة  ألف التأنيث -3
رجل عطشان وامرأة عطشى. نو: ؛(ف'ع9لن)مؤنث 
 :تدخل ساعا� على بعض الساء الامدة والشتقة، ومن أشهر أوزاناالمدودة  ألف التأنيث -4

رجل أسود وامرأة سوداء.(؛ نو: أف@ع(ل )مؤنث ف'ع9لء

 المثنى4-3
 (، أو ياءهذان كاتباننو: )ألف ونون ف حالة الرفع  تعريفه: اسم معرب يدلt على اثني بزيادة

(.رأيت الكات>ب(ي9ن>، مررت بالكات>ب(ي9ن>نو: )ونون ف حالت النصب والر 
تثنية الساء حسب أنواعها:يوضح الدول الت 

أمثلة نوع السم
 منصور ومنصوران،مدحرجان، ومدحرج ، كاتبانوكاتب 

متدر-ب ومتدربان، مستغفر ومستغفران... >رخصحيح الخ

مرمي- ومرمي�ان، غxن{ي- وغxن{ي-ان، مvدwع~و- ومvدwع~و�ان، عvد~و- وعvد~و�ان... شبه الصحيح
 ، الداعي والداعيان، العطي والعطيان، الهتديالقاضيانوالقاضي 

والهتديان، الستعدي والستعديان... صالنقو

عvصvوان، رحى ورvحvيان ورvحvوvان...وعصا ، فxتvيvانوفت  القصور الثلثي
 مصطفيان، مvل|هvىومصطفى ، vانvيvيwنwن~س~سححوvى wنwن~س~سحح

ومvل|هvيان... القصور غي الثلثي

ابتداء وابتداءان، إنشاء وإنشاءان، ضياء وضياءان...، قر-اءانوقر-اء  ( )هزته أصليةالمدود
دعاء ودعاءان، رجاء ورجاءان، رداء ورداءان...  vلةwدwد~ب~بم )هزته مالمدود

 من ألف منقلبة عن واو أو

117



(ياء

، غر-اء وغر-اوان...صحراوانوصحراء ، بيضاوانوبيضاء   للتأنيث )هزته المدود
ت واوا� ف الثن(vلwدwد�ب�بأ
 جمع المذكر السالم4-4

 دلt على أكثر من اثني بزيادة واو سل{م بناء مفرده عند المع، و جع الذكر السال هو ما-1
 رأيتنو: )(، أو ياء ونون ف حالت النصب والر هؤلء كاتبوننو: )ونون ف حالة الرفع 

(.ومررت على الكات>ب>ي الكات>ب>ي(،
 شرط جع الذكر السال:-2

.� لذكر عاقل خاليا� من تاء التأنيث نو: ممد ممدونعلما- أن يكون 
 (، ول من'ع9لءف@ع(ل ففأف خالية من تاء التأنيث، وليست من باب )عاقل- أن يكون صفة لذكر 

(، ول ما يستوي فيه الذكر والؤنث.'ع9ل'ىفف'ع9لن فباب )
 الساء:عيوضح الدول الت جع الذكر السال حسب أنوا

أمثلة نوع السم
 منصور ومنصورون،ن، ومدحرجومدحرج ، كاتبونوكاتب 

متدر-ب ومتدربون، مستغفر ومستغفرون... >رخصحيح الخ

...- وأ�م�ي¡ون�ي�ممرمي- ومرمي¡ون، غxن{ي- وغxن{ي¡ون، مvدwع~و- ومvدwع~و¡ون، أ�م شبه الصحيح
 ، الداعي والداعون، العطي والعطون، الهتدينوالقاضوالقاضي 

والهتدون، الستعدي والستعدون... صالنقو

...، م~رwتvضvى وم~رwتvضvوwنwنفxومصطفوأعلxوwن، مصطفى وأعلى  القصور الثلثي
...، وض�اء ووض-اؤوننؤوضياء وضيا، نؤوقر-اوقر-اء  ( )هزته أصليةالمدود

رجاء ورجاؤون، بن-اء وبن�اؤون، م{عطاء ومعطاؤون...
 vلةwدwد~ب~بم )هزته مالمدود

 من ألف منقلبة عن واو أو
(ياء

 جمع المؤنث السالم4-5
 t على أكثر من اثنتي بزيادة ألفلدل سل{م بناء مفرده عند المع، و جع الؤنث السال هو ما-1
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.كاتباتوكاتبة نو: ؛ وتاء ف آخره
 يمع هذا المع:-2

.زينب زينبات نو: ؛ - السم العلم الدال على مؤنث
ن(ظ@رة ن(ظ'رات، حزة حزات. :نو؛  - ما ختم من العلم والجناس بتاء التأنيث

عالة عالات، فضلى ف:ض9ل'ي(ات. نو: ؛ - صفة الؤنث
معدود معدودات. نو: ؛ - صفة الذكر غي العاقل

إحصاء إحصاءات، تدحرج تدحرجات. نو: ؛ - مصادر الفعال الثلثية الزيدة والرباعية
أنثى أنثيات، ذكرى ذكريات.نو: ؛  - ماختم بألف مقصورة للتأنيث
شقراء شقراوات، صحراء صحراوات. نو: ؛ - ماختم بألف التأنيث المدودة

  تكون صياغة جع الؤنث السال، ف الصحيح الخر غي الختوم بتاء زائدة، وشبه الصحيح-3
اصطلح واصطلحات، استدراك واستدراكات.الخر، بزيادة علمة المع؛ نو: 

ستقالت، استقالة وا مع على آخره؛ نو:  مة ال نه، ث تزاد عل  والختوم بالتاء الزائدة تذف م
لبت ياء ف ثي الرد، وق صلها ف الثل بل التاء الزائدة ألف ر~د-ت إل أ ية وكريات. فإن كان ق  كر

فتاة وفتيات، قناة وقنوات، مستقاة ومستقيات.غيه؛ نو: 
ية؛ نو:  كم التثن نا هو ح كم المدود ه  ابتداء وابتداءات، لقاء ولقاءات، بيضاءوح

وبيضاوات.
صحيحها، الال من الدغام، إذا كان مفتوح الفاء ي ال ساكن الع ثي الرد، ال سم الثل  وال

تح ف المع؛ نو:  نه بالف  . فإذا كان مضموم الفاء جاز سكون العيح(س9رة وح(س(راتحركت عي
 . وإذا كان مكسور الفاء جاز سكونخ8ط@وة وخ8ط@وات وخ8ط'وات وخ8ط:واتوفتحها وضمها؛ نو: 

.ر>ح9لة ور>ح9لت ور>ح(لت ور>ح>لتالعي وفتحها وكسرها؛ نو: 
 د(و9رة ود(و9رات، م(ر{ةأما العتل العي والذي فيه إدغام فيجب فيهما سكون العي ف المع؛ نو: 

.ض(خ9مة وض(خ9مات، م8ر{ة وم8ر{ات. وكذلك الصفة تلزم سكون العي ف المع؛ نو: وم(ر{ات
 الساء:عيوضح الدول الت جع الؤنث السال حسب أنوا

 

أمثلة نوع السم
إنازات، تساؤل وتساؤلت، انطلق وانطلقات...وإناز  >رخصحيح الخ

vي- ومي�ات، نvه~و- ونvه~و�ات...مم شبه الصحيح
الختوم بتاء زائدة كرية وكريات، استقالة واستقالت، وفاة ووvفxيvات، صلة
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...طيات~عقنوات، معطاة ومووصvلوات، منتقاة ومنتقيات، قناة 
...، م~ن وم~نيات، مvها ومvهvوات، س~ها وس~هvواتهدياتوهدى  القصور الثلثي

ذكرى وذكريات، ع~ظ|مvى وع~ظ|مvيات، نvجwوvى ونvجwوvيات... الثلثيغي القصور 
إنشاء وإنشاءات، هناء وهناءات، ابتداء وابتداءات... ( )هزته أصليةالمدود

رجاء ورجاءات، نداء ونداءات، لقاء ولقاءات...
 vلةwدwد~ب~بم )هزته مالمدود

 من ألف منقلبة عن واو أو
(ياء

، غر-اء وغر-اوات...صحراواتوصحراء ، بيضاواتوبيضاء   للتأنيث )هزته المدود
ت واوا� ف الثن(vلwدwد�ب�بأ

 جمع التكسير 4-6
 جبال،وجبل ، كتبوكتاب نو: ؛ هو مادل على أكثر من اثني وتغي بناء مفرده عند المع

 وسي بذا السم لا أصاب الفرد من التغيي ف هذا. رسول ورسل، أحر وحر، أسلوب وأساليب
المع، فكأنا ك�س�ر 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. 

أنواع الساء الت تمع جع تكسي:أشهر  التيتضمن الدول 
أمثلة نوع السم

 قxلxم وأقلم، لسان وألسنة، نر وأنار، جدار وجدران، طفل
...، رسالة ورسائلجوهووأطفال، وجه و اسم ذات

 مصعد ومصاعد، مبد ومبارد، مكواة ومكاوB، قناع وأقنعة،
 ناقوس ونواقيس، ميزان وموازين، مسمار ومسامي، ملعقة

وملعق، منخل ومناخل، مفتاح ومفاتيح...
اسم آلة

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

ومضارب...
اسا الزمان والكان
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 ، كسلن كسلىبيضوأسود سوداء وسود، أبيض بيضاء 
...وك�سال، سكران سكرى وس~كارى،  الصفة الشبهة

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

مبالغة اسم الفاعل م{سكي ومساكي، جاسوس وجواسيس...مvغاوير،وم{غwوار 
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قواعد التصريف المشترك  5
 الدغام5-1

 تعريفه: 5-1-1
 (دمم نو: �؛الدغام إدخال حرف ف حرفB آخر من جنسه بيث يصيان حرفا� واحدا� مشددا

vدwدÍا.مvمwد~د~ ميvدvدv يم م: وأصلها،µا(د(دم(م8د� ميي

 أقسامه: 5-1-2
:صغي وكبيينقسم الدغام إل 

 نو:؛كان أxو�ل� الرفي التماثلي ساكنا� ف الصل : مافالصغي

(م(د�م -Â د -ّ�  )     ←    م -Â د -ْ د -� 

 فيه عمل� واحدا�، وهو إدخال الرف الول ف الثان.لنوس~مي صغيا� 
كان فيه متحركان، فأسكن أولما بذف حركته؛ نو: : ماوالكبي

 Â- د Â- د Â- م    ←      Â- د -ْ د Â- م      ←     Âّ- د Â- م  (cد)م)
أو بنقلها؛  نو:

(ي(م8د�)  ي -Â م -ُ د -ُّ     ←     ي -Â م -ُ د -ْ د -ُ    ←    ي -Â م -ْ د -ُ د -ُ 
. السكان والدغام عملي وها:فسمي كبيا� لن فيه

 أحواله:5-1-3
: الدغام وجوب5-1-3-1

نو:؛ يب الدغام ف الرفي التجانسي إذا كانا ف كلمة واحدة -
 Â- ر Â- ر Â- م    ←     Âّ- ر Â- م(  cر)م)

(ي(م8ر�  )ي -Â م -ُ ر -ُّ     ←    ي -Â م -ُ ر -ْ ر -ُ 

(ح(اجc  )ح -Â ا ج -ّ�     ←    ح -Â ا ج -{ ج -� 
يب الدغام ف الرفي التجانسي إذا كان أولما ف الكلمة والثان ضميا� متصل�, نو:  -

(س(ك'ت�  )س -Â ك-Â ت -ُّ     ←    س -Â ك-Â ت -ْ ] ت -ُ [

(س(ك'نcا  )س -Â ك-Â ن -Âّ ا    ←    س -Â ك-Â ن -ْ ] ن -Â ا [
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: الدغام منع5-1-3-2
يتنع الدغام ف الواضع التية:

ت(ت(ر، د(د(ن. - أن يكون الرفان التماثلن ف أول الكلمة نو: 
: - أن يكون الرفان ف اسم

ج8د(د, د8ر(ر، ص8ف'ف،(؛ نو: ف:ع(ل على وزن )   
س8ر8ر, ش8ل:ل، ج8د8د،(؛ نو: ف:ع8ل أو على وزن )
ح>ل'ل, ل>م(م، ك>ل'ل،(؛ نو: ف>ع(ل أو على وزن )
ض(ر(ر، ط'ل'ل, خ(ب(ب،(؛ نو: ف'ع(ل أو على وزن )

ج(ل@ب(ب(, نو: ؛ - أن يكون الرفان التماثلن ف وزن الرباعي
ش(دcد(, م8ه(لyل نو: �؛ - أن يكون أول الرفي مدغما

أع9ز>ز9 بالعلم، وأ'ح9ب>ب9 ب>ه. ( للتعجب؛ نو:أ'ف@عل)  - أن يكون الرفان التماثلن ف صيغة
م(د(د9ت8, ش(د(د9ن'. - أن يكون سكون الرف الول بسبب اتصال ضمي رفع متحرك؛ نو: 

:  الدغام وعدمه جواز5-1-3-3
 ف الواضع التية: )فكqه(يوز الدغام وتركه

  فمن أمثلةو للبناء؛أ - أن يكون الرف الول متحركا� والثان ساكنا� بسكون عارض للجزم 
  وذلكامد8د9/م8دc، اغ@ض8ض9/غ:ضc. ومن أمثلة البناء: م(ن9 ي(ر9ت(دc/ي(ر9ت(د>د9، وم(ن9 ي8شاق}/ي8شاق>ق9،الزم: 

 أو ياء(، ل ي(م8د�وا، م8د�وا)نو:  أو واو الماعة (،ل ي(م8دcا، م8دcا )نو: بشرط عدم اتصال ألف الثني
.(ل ي(م8دcنr، م8دcنr )نو:  أو نون التوكيد(،ل ت(م8د}ي، م8د}ي )نو: الؤنثة الخاطبة

  فإن كانت حركة� الرفح(ي>ي(/ح(يc، ع(ي>ي(/ع(يc. - أن تكون عي الكلمة ولمها ياءين نو: 
 (، وكذلك إنلن ي8ح9ي>ي(، ورأيت8 م8ح9ي>يا�الثان عارضا� للعراب وجvبv الفك¡ وامتنع الدغام )نو: 

(.ح(ي>يت8، ع(ي>يت8عvرvضv سكون الرف الثان وجvبv الفك¡ وامتنع الدغام )نو: 

 العلل5-2 
العلل هو:

,( يvوwر{ث�:والصل) ي(ر>ث نو: ؛- حذف حرف العلة
x )والصل: قxوvلx(,ق'ال- أو قلبه؛ نو: 

 )والصل: يvمwش{ي~(,ي(م9ش>ي- أو تسكينه؛ نو:  
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 العلل بالحذف5-2-1
ي~حذف حرف العلة ف ثلثة مواضع:

 ق:م9، ب>ع9، خ(ف9، ق:م9ت8، ي(ق:م9ن(، ر(م(ت9، ترم8ون'،  أن يكون حرف مد- ملتقيا� بساكنB بعده؛ نو:-1
.شادc، بشرط أل يكون الساكن بعد حرف العلة مدغما�، نو:  ترم>ي(، قاض�، فت¶ى)أنت(

ي ف الضارع، فتحذف فاؤه من الضارع-2 سور الع عل مثال� واويا� معلوما� مك   أن يكون الف
. ي(ع>د8، ع>د9، ع>د(ة� ؛ نو: ومن الصدر أيضا� )إذا ع~و�ض عنها بالتاء(والمر

مر الفرد الذكر؛ نو:  أن يكون الفعل معتلt الخر، فيحذف آخره-3  v،اد9ع8، ار9م>، اخ9ش ف أ
.ي(خ9ش{، ل ي(ر9م~، ل ي(د9عل  وف الضارع الزوم الذي ل يتصل بآخره شيء؛ نو:

يتضمن الدول الت أمثلة على العلل بالذف:
بعد الذف قبل الذف الكلمة
w )المر من قxامv(ق:م   م -ْ ُ –وْ ق -ا   ق -ُ م -ْ

w )المر من بvاعv(ب>ع   ع -ْ { –يْ ب -ا   ب -{ ع -ْ
w )المر من خvافv(خ(ف  ف -ْ Â  -وْ خ -ا   خ -Â ف -ْ

~ )الضارع من وvعvدv(ي(ع>د   -ْ ع -{ د -ُ  وي -Â   ي -Â ع -{ د -ُ
w )المر من وvعvدv(ع>د   -ْ ع -{ د -ْ  وا   ع -{ د -ْ

~ )الضارع من وvضvعv(ي(ض(ع   -ْ ض -Â ع -ُ  وي -Â   ي -Â ض -Â ع -ُ
w )المر من وvضvعv(ض(ع   -ْ ض -Â ع -ْ  وا   ض -Â ع -ْ

ي -Â ث -{ ق -ُ  Â- ي(ث>ق   -ْ ث -{ ق -ُ  وي)vث{قvالضارع من و( ~
w )المر من وvث{قv(ث>ق    ْ -ْ ث -{ ق -وا   ث -{ ق -ْ

ا د -ْ ع -ُ   -ْ وا د -ْ ع -ُ  ~ )المر من دvعvا(اد9ع
ا ر -ْ م -{ -ْ يا ر -ْ م -{  { )المر من رvمvى(ار9م

Â- ا خ -ْ ش   Â- اخ9ش     -ْيا خ -ْ ش)vش{يvالمر من خ( v
-ْ و ي -Â د -ْ ع -ُ   ل()  ي -Â د -ْ ع -ُ  ل() ~ )الضارع من دvعvا(ي(د9ع)ل( 
-ْ ي ي -Â ر -ْ م -{   ل() ي -Â ر -ْ م -{   ل() { )الضارع من رvمvى(ي(ر9م)ل( 
v )الضارع من خvش{يv(ي(خ9ش)ل(  ي ي -Â خ -ْ ش -Â   ل() ي -Â خ -ْ ش(   ل)
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Â- ْ-
B  -ا م -Â ر B )اسم الفاعل من رvمvى يvرwم{ي(ر(ام -�     ي{  -ا م -Â ر
B  -ا ز -Â غ B  )اسم الفاعل من غxزvا يvغwز~و(غ'از -�     و{  -ا ز -Â غ
م -Â ت -ْ  -Â ر w )رvمvى مسندا� إل الغائبة(ر(م(ت     ْ -Â ت -يم -Â-  Â ر
ز -Â ت -ْ -Â غ ْ  -Â ت -وز -Â-  Â غ w )غxزvا مسندا� إل الغائبة(غ'ز(ت

 ْ ج -Â ل -Â ت -ا ن
-ْ

w )انwفxعvلxتw من جvل(ان9ج(ل'ت ْ -Â ت -وْ ج -Â ل -Â  -ا ن

 ْ ت -Â ض -Â ت-ا ر 
-ْ

 Â ت -وْ ت -Â ض -Â -ا ر 
- ْ

w )اف|تvعvلxتw من رvض{يv(ار9ت(ض(ت

 ْ ع -Â و -Â ت-ا ر 
-ْ

w )اف|عvل}تw من رvعvا(ار9ع(و(ت ْ -Â ت -وْ ع -Â و -Â -ا ر 

 Â س -Â ا م -Â ت-ت 
-ْ

 Â ت -وÂ س -Â ا م -Â -ت 
- ْ

w )تvفxاعvلxتw من سvمvا(ت(س(ام(ت

 Â ز -Â ك -Âّ ت-ت 
-ْ

w )تvفxع�لxتw من زvكxا(ت(ز(كrت ْ -Â ت -وÂ ز -Â ك -Âّ -ت 

 ْ ث -Â ن -Â ت -ا ن
- ْ

 Â ت -يْ ث -Â ن -Â  -ا ن
- ْ

w )انwفxعvلxتw من ثxنvى(ان9ث'ن(ت

 ْ ت -Â ف -Â ت-ا ك 
-ْ

 Â ت -يْ ت -Â ف -Â -ا ك 
- ْ

w )اف|تvعvلxتw من كxفxى(اك@ت(ف'ت

 Â ن -Â ا س -Â ت-ت 
-ْ

 Â ت -يÂ ن -Â ا س -Â -ت 
- ْ

w )تvفxاعvلxتw من نvس{يv(ت(ن(اس(ت

 Â ر -Â ق -Âّ ت-ت 
-ْ

 Â ت -يÂ ر -Â ق -Âّ -ت 
- ْ

w )تvفxع�لxتw من رvق{يv(ت(ر(قrت

 -ْض-Â ر -Â ت ْ- ا س
ْ-ت

 Â-و  -Â ض -ْ ر -Â ت ْ- ا س
ْ - ت

w )اسwتvف|عvلxتw من رvض{يv(اس9ت(ر9ض(ت
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 ت -Â ل -ْ و -Â ل ْ- ا ح
- ْ

 ت Â- و -Â ل -ْ و -Â ل ْ- ا ح
- ْ

w )اف|عvوwعvلxتw من حvلx(اح9ل'و9ل'ت

 -ْن-Â غ -Â ت ْ- ا س
ْ-ت

 Â- ي -Â ن -ْ غ -Â ت ْ- ا س
ْ - ت

w )اسwتvف|عvلxتw من غxن{يv(اس9ت(غ9ن(ت

 ت -Â ر -ْ و -Â ر ْ- ا ع
- ْ

 ت Â- ي -Â ر -ْ و -Â ر ْ- ا ع
- ْ

w )اف|عvوwعvلxتw من عvر{يv(اع9ر(و9ر(ت

ْ  -د -ْ ن -Â ت -Â أ ْ  -Â ت -ود -ْ ن -Â-  Â أ w )أxف|عvلxتw من دvنvا(أد9ن(ت
w )أxف|عvلxتw من هvدvى(أ'ه9د(ت ْ -Â ت -يهـ -ْ د -Â-  Â أ ْ -هـ -ْ د -Â ت -Â أ

ْ -ز -Â ك -Âّ ت  Âّ- ك Â- ت -وز Â-  ْ w )فxع�لxتw من زvكxا(ز(كrت
ْ -ر -Â ق -Âّ ت  Âّ- ق Â- ت -ير Â-  ْ w )فxع�لxتw من رvق{يv(ر(قrت

ْ -ح -Â ا ب -Â ت  Â- ا ب Â- ت -وح Â-  ْ w )فxاعvلxتw من حvبvا(ح(اب(ت
ْ -ج -Â ا ر -Â ت  Â- ا ر Â- ت -يج Â-  ْ w )فxاعvلxتw من جvرvى(ج(ار(ت

 العلل بالقلب5-2-2
5-2-2-1Qقلب الواو والياء ألفا 

.د(ع(ا، ر(م(ى، ق'ال'، ب(اع( ، انقلبتا ألفا�؛ نو:ما الواو والياء بركة أصلية وانفتح ما قبلهتإذا ترك
ويشترط ف ذلك ما يلي:

  . فإذاباع )الصل: قxوvلx(، قال أن يتحرك ما بعدها، إن كانتا ف موضع عي الكلمة؛ نو: -1
سvكxنv ما بعدها، فل ت~عvلtن؛ نو: طxو{يwل, سvوvاد، غxي~وwر، بvيvان.

2-.vي{يvع ،vي{يvح ،vو{يvه ،vو{يxالعتل اللم؛ نو: ق )xع{لxعلى وزن )ف Bفعل vتكونا عي tأل 
 ألt تكونا عيv اسم على وزن )فxعvلن(؛ نو: دvوvران، جvوvلن, طxوvفان، حvيvوان، طxيvران.-3
  ألt تكونا عيv ف{عwل تيء الصفة� الشبهة منه على وزن )أف|عvل(؛ نو: حvو{لx يvحwوvل� فهو أحwوvل�،-4

سم لحق بذا ا هو أهwيvف~. وي هو أغيد, وهvي{فv يvهwيvف~ ف هو أعwوvر~، وغxي{دv يvغwيvد~ ف  وعvو{رv يvعwوvر~ ف
 التفضيل، فتقول: هذا أبwيvن~ من ذاك، وهذه أق|وvم~ من تلك. وكذلك يلحق به فعل التعجب،

فتقول: ما أبwيvنv قxوwلxه~، وأبwي{نw به، وما أق|وvمv لسانvه~، وأق|و{مw به.
  ألt تكون الواو عينا� ف وزن )افتعل( الدال على معن الشاركة؛ نو: ازwدvوvج~وا، واجwتvوvروا.-5
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فإن خل الفعل من معن الشاركة أ�ع{ل}ت الواو؛ نو: يرتادون، يتانون.
  ألt يتمع إعللن ف الكلمة؛ نو: هوvى )أصله: هvوvيv(؛ أ�ع{ل}ت اللم بقلبها ألفا�، وسvل{مvت-6

العي لعلل اللم، كيل يتمع إعللن ف كلمة واحدة.
  ألt تليهما ألف§ ول ياءُ مشددة )إن كانتا ف موضع لم الكلمة(؛ نو: غxزvوvا، رvمvيvا، عvصvوان،-7

فxتvيان، فxتvو{ي.
قلب الواو والياء ألفا:الدول الت أمثلة على يتضمن 

بعد القلب قبل القلب الكلمة
د(ع(ا   -Â  ود -Â ع -Â   د -Â ع -Â ا
ر(م(ى   -Â  ير -Â م -Â   ر -Â م -Â ى
 Â- ا ل Â- ق  Â- وق  Â- ل Â-   'ق'ال

 Â- ا ع Â- ب  Â- يب  Â- ع Â-   )ب(اع
ى-Â و  -Â ط ط'و(ى   -Â  ي -Â و -Â ط
Â ا ن -� -ك -Â م ن -� -Â وْ  -ك -Â م م(ك'ان�
Â ا ر -� -س -Â م ر -� -Â يْ  -س -Â م م(س(ار�
Â ا م -Â -ق -Â أ م -Â- Â وْ  -ق -Â أ أ'ق'ام(
Â ا د -Â -ب -Â أ د -Â- Â يْ  -ب -Â أ أ'ب(اد(

ق -Â ا م -Â- Â ْ ت -ا س اس9ت(ق'ام( -Â م -Âوق -ْ  -Â ْ ت -ا س
ق -Â ا ل -Â- Â ْ ت -ا س اس9ت(ق'ال' -Â ل -Âيق -ْ  -Â ْ ت -ا س
ْ ق -Â ا د -Â -ا ن ان9ق'اد( -Â د -Âوْ ق -Â  -ا ن
ان9ه(ال' -Â ل -Âي  -Â ْ هـ -ا ن ا ل -Â- Â ْ هـ -ا ن
ْ ت -Â ا د -Â -ا ق اق@ت(اد( -Â د -Âوْ ت -Â  -ا ق
اك@ت(ال' -Â ل -Âي  -Â ْ ت -ا ك ا ل -Â- Â ْ ت -ا ك

5-2-2-2 Rقلب الواو ياء 
تقلب الواو ياء» ف عدة مواضع؛ أهها:
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  )أصلهما:د>ي(ة، ح>يل'ة ، )أصلهما: م{وwعاد، م{وwزان(م>يز(ان، م>يع(اد  أن تvسك�نv بعد كسرة؛ نو:-1
ح{وwلxة، د{وwمvة(. 

فإن ل تكن ساكنة، ل ت~قلب؛ نو: إوvز�ة، ع{وvض، ص{وvان...
. v )أصلها: رvض{وv(ر(ض>ي،  )أصلها: الغاز{و~(الغاز>ي أن تتطرف بعد كسرة؛ نو: -2

فإن ل تتطر�ف، ل ت~قلب؛ نو: ع{وvج، ح{وvل...
 ،ق>ي(ام  أن تقع حشوا� بي كسرة وألف ف مصدر الفعل الجوف الذي أ�ع{ل}تw عي~ ف{عwل{ه{؛ نو:-3

 )أصلها: ق{وام، انق{واد، ع{وادvة(. ع>ي(اد(ة، ان9ق>ي(اد
صدرا�، ل ت~قلب؛ نو: س{وvار، ر{وvاق، خ{وvان، س{وvاك... وكذلك إن مة م كن الكل  فإن ل ت

.)vرvاوvار )مصدر حvف الصدر؛ نو: ح{و wص{ح¡ إن ل صح�ت العي ف الفعل، صح�تvوكذا ت 
وكذا تvص{ح¡ إن ل يكن قبلها كسرة؛ نو: رvواح، زvوال. يكن بعدها ألف§؛ نو: ح{وvل.

  إذا اجتمع الواو مع الياء ف كلمة، والسابق منهما متأصل ذاتا� وسكونا�، فعندئذ تقلب الواو-4
. س(ي}د، ط'ي{، م(ر9م>ي{ياء وت~دغxم ف الياء؛ نو: 

لها مفتوح، على أن تكون-5 عة أو أكثر، وما قب   إذا وقعت طرفا� ف الفعل الاضي، وكانت راب
. أعط'ي9ت8، زكrي9ت8، استرض(ي9ت8منقلبة أيضا� ف الفعل الضارع؛ نو: 

قلب الواو ياء:الدول الت أمثلة على يتضمن 
بعد القلب قبل القلب الكلمة

م>يع(اد�     -� -ْ ع -Â ا دوم -{  -�م -{ ي ع -Â ا د
م -�   -Â سم -{ ي  م>يس(م�    م -� -Â س -ْ وم -{ 
ن -Â ة -�   -Â جم -{ ي  م>يج(ن(ة�    ن -Â ة -� -Â ج -ْ وم -{ 

ح>يل'ة�   -ْ ل -Â ة  وح -{   ح -{ ي ل -Â ة
الغاز>ي(   -Â وال -ْ غ -Â ا ز -{  -Â  ال -ْ غ -Â ا ز -{ ي

Â- ض -{ ي Â- ض -{   ر Â- ور    Â- )ر(ض>ي
د8ع>ي( -Â    و -{ ُ ع -د   -{ ي -Âُ ع -د

ص>ي(ام� -� -Â ا مو -{ ص -�   -{ ي -Â ا مص
ان9ق>ي(اد�  -�  -Â ا د وا ن -ْ ق -{  -�  ا ن -ْ ق -{ ي -Â ا د
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ع>ي(اد(ة�     -� -Â ا د -Â ةوع -{  -�  ع -{ ي -Â ا د -Â ة
د>ي(ار�     -� -Â ا رود -{  -�  د -{ ي -Â ا ر
ق>ي(م�     -� -Â موق -{  -�  ق -{ ي -Â م

س(ي}د�  -�  -{ د وس -Â ي -ْ  -�س -Â ي -ّ{ د
ط -Â ي -ّ�    Â- ط'ي� -ْ ي -�    وط

م(ر9م>ي� ي -�     وم -Â ر -ْ م -ُ  -ّ� م -Â ر -ْ م -{ ي
-Âّم -ُ ع -Â ل -ّ{ م -{ ي  ي -Â   وم -ُ ع -Â ل -ّ{ م -ُ  cم>يyم8ع(ل

-Âّ -{ ي { ج -ْ ر -خم -ُ  ي -Â   و -ُ { ج -ْ ر -خم -ُ  cم8خ9ر>ج>ي
أ -Â س -ْ م -Â  ي -ْ ت -ُ   Â- س -ْ م Â- أ'س9م(ي9ت8 -ْ ت -ُ وأ

س -Â م -Âّ  ي -ْ ت -ُ   Âّ- م Â- ي9ت8 -ْ ت -ُوسcس(م
د -Â ا ن -Â ي -ْ ت -ُ  Â- ا ن Â- د(ان(ي9ت8 -ْ ت -ُود

ا ن -ْ ج -Â ل -Â ي -ْ ت -ُ  Â- ل Â- ان9ج(ل'ي9ت8 -ْ ت -ُوا ن -ْ ج
ا ر -ْ ت -Â ض -Â ي -ْ ت -ُ  Â- ض Â- ار9ت(ض(ي9ت8 -ْ ت -ُوا ر -ْ ت

ا ر -ْ ع -Â و -Â ي -ْ ت -ُ  Â- و Â- ار9ع(و(ي9ت8 -ْ ت -ُوا ر -ْ ع
ت -ْ س -Â ا م -Â ي -ْ ت -ُ  Â- ا م Â- س Â- ت(س(ام(ي9ت8 -ْ ت -ُوت
ت -Â ز -Â ك -Âّ  ي -ْ ت -ُ   Âّ- ك Â- ز Â- ي9ت8 -ْ ت -ُوتrت(ز(ك

 ا س -ْ ت -Â ر -ْ ض -Â ي -ْ ت
ُ-

 Â- ر -ْ ض Â- توا س -ْ ت ْ-  
ُ-

اس9ت(ر9ض(ي9ت8

 ا ح -ْ ل -Â و -ْ ل -Â ي -ْ ت
ُ-

 Â- و -ْ ل Â- اح9ل'و9ل'ي9ت8 -ْ ت -ُوا ح -ْ ل

د -ُ ن -ْ ي -Â ا  )ف�عwلxى(د8ن9ي(ا -Â ىود -ُ ن -ْ 
إ -{ ي -ْ ع -Â ا د -� إيع(اد� -ْ ع -Â ا د -�وإ -{ 

ت -Â د -Â ا ع -{ ي -Â ا -» ت(د(اع>يا� -Â ا -»وت -Â د -Â ا ع -ُ 
ت -Â غ -Â ذ -ّ{ ي -Â ا -» ت(غ(ذyيا� -Â ا -»وت -Â غ -Â ذ -ُّ 
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ا ن -ْ ق -{ ي -Â ا د -� ان9ق>ي(اد� -Â ا د -�وا ن -ْ ق -{ 
ا ق -ْ ت -{ ي -Â ا د -� اق@ت>ي(اد� -Â ا د -�وا ق -ْ ت -{ 

ا س -ْ ت -{ ي ر -Â ا د -� اس9ت>ي(اد� -ْ ر -Â ا د -�وا س -ْ ت -{ 

5-2-2-3 Qقلب الياء واوا 
ف عدة مواضع؛ أهها:واوا� تقلب الياُء 

.>نم8وق>ن ي8وق>ن8، إذا كانت ساكنة بعد ضمة، وواقعة ف كلمة غي دالtة على جع؛ نو: -1
. ف'ت9و(ى إذا وقعت لما� لسم على وزن )فxعwلى(؛ نو: -2
. (ىب:وبطط إذا وقعت عينا� لسم على وزن )ف�عwلى(؛ نو: -3

قلب الياء واوا:الدول الت أمثلة على يتضمن 

بعد القلب قبل القلب الكلمة
ي8وق>ن8    { ن -ُ -ق -ْ يُ  -ي    { ن -ُ -ق -ْ ُ و -ي
م8وق>ن8    { ن -ُ -ق -ْ يُ  -م    { ن -ُ -ق -ْ ُ و -م

ى  -Â و -ْ Â ر -ش ى  -Â ي -ْ Â ر -ش ش(ر9و(ى
ُ و ب -Â ى  -ط ْ ب -Â ى  -يُ  -ط ط:وب(ى

 قلب الواو والياء همزة 5-2-2-4
ف عدة مواضع، أهها:� هزة ُ واواالياءتقلب 

.د8عاء، ب>ناء إذا تطر-فتا بعد أل{فB زائدة؛ نو: -1
تا ف فعله؛ نو: -2 سم الفاعل، وأ�ع{ل}  . فإن ل ت~عvلt ف الفعل، ل ت~عvلقائل، بائع إذا وقعتا عيv ا

ف اسم الفاعل؛ نو: عاو{ر§، عاي{ن§.
قلب الواو والياء هزة:الدول الت أمثلة على يتضمن 

بعد القلب قبل القلب الكلمة
س(م(ا̧ء    -� وÂ م -Â ا  -س    -� Â م -Â ا ء -س
ق'ضا'̧ء    -� يÂ ض -Â ا  -ق    -� Â ض -Â ا ء -ق
ك>س(ا̧ء    -� و{ س -Â ا  -ك    -� { س -Â ا ء -ك
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س(قrا̧ء    -� يÂ ق -Âّ ا  -س    -� Â ق -Âّ ا ء -س
ق -Â ا ئـ -{ ل -� ق'ائ>ل� -{ ل -�وق -Â ا 

ب -Â ا ئـ -{ ع -� ب(ائ>ع� -{ ع -�يب -Â ا 
إ -{ ع -ْ ط -Â ا ء -» إع9ط'اءÂ- ¹ ا -»وإ -{ ع -ْ ط -Â ا 

إ -{ هـ -ْ د -Â ا ء -» إه9د(اءÂ- ¹ ا -»يإ -{ هـ -ْ د -Â ا 
ا س -ْ ت -{ د –ْ ع –Â ا ء -»   -Â اوا س -ْ ت -{ د –ْ ع –Â ا 

«-
اس9ت>د9ع(اء¹

ا س -ْ ت -{ هـ -ْ و -Â ا ء -» ـ -ْ و -Â ا    -Â اوا س -ْ ت -{ ه
«-

اس9ت>ه9و(اء¹

ا ح -ْ ل -{ ي -ْ ل -Â ا ء -»   -Â اوا ح -ْ ل -{ ي -ْ ل -Â ا 
«-

اح9ل>يل'ء¹

ا ح -ْ ت -{ و -Â ا ء -» اح9ت>واءÂ- ¹ ا -»يا ح -ْ ت -{ و -Â ا 
ع>د(ا̧ء    -� و{ د -Â ا  -ع    -� { د -Â ا ء -ع
م>ر(ا̧ء    -� ي{ ر -Â ا  -م    -� { ر -Â ا ء -م
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 إعلل الهمزة 5-2-2-5
لها، فتنقلب بل العلل مث شبه أحرف العلة، لذلك تvق نا ت ي أ صحيحة، غ  المزة من الروف ال

إليها ف بعض الواضع:
ية حرف مد-1 ية، وجب قلب الثان   إذا اجتمع هزتان ف كلمة، وتركت الول وسكنت الثان

. آم(ن(، أ:وم>ن8، آم>ن9، إياني~جانس حركةx ما قبلها؛ نو: 
(.ك:ل@( و)خ8ذ@ ت~حذxف وجوبا� ف فعل المر الشتق من )أخذ( و)أكل(، فنقول: )-2
ت على-3 صاريف )رأى( ال يع ت ف ج مر من )رأى(، و عل الضارع وال   ت~حذxف وجوبا� ف الف

.ي(رى، ر(، أرى، ي8ر>ي، أ'ر>وزن )أف|عvل(، فنقول: 
  ت~حذxف وجوبا� هزة باب )أف|عvل(، ف الضارع واسvي الفاعل والفعول والصدر اليمي واسvي-4

.ي8ك@ر>م8، م8ك@ر>م�، م8ك@ر(م�الزمان والكان؛ نو: 
:الدول الت أمثلة على إعلل المزةيتضمن 

بعد العلل قبل العلل الكلمة
Â- ن Â- آ م آم(ن( -ْ م -Â ن -Âء -Â أ
آ م -{ ن -ْ آم>ن9 -ْ م -{ ن -ْء -Â أ

إي(ان� -� -ْ م -Â ا نء -{ إ -�إ -{ ي م -Â ا ن
خ -ُ ذ -ْ  -ْ -ْ خ -ُ ذ ء ا خ8ذ@

ي -Â ر -Â ى  ي(ر(ى -Â ى أي -Â ر -ْ  
ي -ُ ك -ْ ر-{ م -ُ ي8ك@ر>مÂ- 8 ك -ْ ر-{ م -ُأي -ُ 
م -ُ ك -ْ ر-{ م -� م8ك@ر>م� -Â ك -ْ ر-{ م -�أم -ُ 
م -ُ ك -ْ ر-Â م -� م8ك@ر(م� -Â ك -ْ ر-Â م -�أم -ُ 

 العلل بالتسكين 5-2-3
ويراد به شيئان: 

كة حرف الع فB متحرك،لالول: حذف حر عد حر فت الواو والياء ب قل. فإذا تطر-  لtة دفعا� للث
 يدعو الداعي إل النادي، ويقضي القاضي علىح~ذفتw حركتهما إن كانت ضمة� أو كسرة؛ نو: 

132



.يرم8ون، ي(غ9ز8ون. فإن لزم من ذلك اجتماع ساكني، ح~ذفتw لم الكلمة؛ نو: الان
ن ك:الثا قل حر ة عن حرف العلةة حرف العلة ن كة النقول نت الر ساكن قبله. فإذا كا   إل ال

سها؛ نو: سة له، ق�لب حرفا� يان ي مان نت غ يبيع. وإن كا قل؛ نو: يvق�وم و سة� له، اكت~فيv بالن  مان
 أقوvمv، أxب{يvنv، ي~ق|و{م~، مvق|وvم( )الصل:أقام، أبان، ي8قيم، م(قام

:لعلل بالتسكيالالدول الت أمثلة على يتضمن 
بعد التسكي قبل التسكي الكلمة

ي(د9ع8و    -z  وُ -ع د -ْ Â -ي      وُ -ع د -ْ Â -ي
الق'اض>ي)جاء(     -zي  { ق -Â ا ض -ْا ل -   ي { ق -Â ا ض -ْا ل -
الق'اض>ي)إل(     ->ي  { ق -Â ا ض -ْا ل -   ي { ق -Â ا ض -ْا ل -

ي(ق:ول: -ُ لz- و ق -ْ Â -ي      ق -ُ و ل -ُ Â -ي
ي(ب>يع8 -ُ ع>- ي ب -ْ Â -ي      ب -{ ي ع -ُ Â -ي
)تسكي وحذف(  ق -ُ و ل -� Â -م م(ق:ول� -�ل و z- و ق -ْ Â -م
سكي�   ب -{ ي ع -Â -م  )ت

وحذف(
م(ب>يع� -�ع و z- ي ب -ْ Â -م

سكي-ْ م -ُ و ن -Â  ر Â -ي  )ت
وحذف(

ي(ر9م8ون' -Âنو  z- ي { ر -ْ م -Â -ي

سكي-ْ ز -ُ و ن -Â غ Â -ي  )ت
وحذف(

ي(غ9ز8ون' -Âنو  z- و ُ غ -ْ ز -Â -ي

 البدال5-3
:  تعريفه5-3-1

 . فهو يشبه العلل من حيث أن كلÀ منهما تغييvهنv مكانر ووضع آخر،البدال هو إزالة حرف
ف الوضع، إلt أن العلل خاص¤ بأحرف العلtة، وأما البدال فيكون ف الروف الصحيحة.

 : أهم حالته5-3-2
.اثrأر إذا كانت فاء )افتعل( ثاء»، أ�بدلت تاؤه ثاء»، وأ�دغمتا؛ نو: -1
.ادcعى إذا كانت فاء )افتعل( دال�، أ�بدلت تاؤه دال�، وأ�دغمتا؛ نو: -2
.اطqرد إذا كانت فاء )افتعل( طاء»، أ�بدلت تاؤه طاء»، وأ�دغمتا؛ نو: -3
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.اذ@د(ك'ر، از9د(هى إذا كانت فاء )افتعل( ذال� أو زايا�، أ�بدلت تاؤه دال�؛ نو: -4
.اصطفى،اضطجع،اظطلم إذا كانت فاء )افتعل( صادا� أو ضادا� أو ظاء، أ�بدلت تاؤه طاء»؛ نو:-5
.اتcصل، اتcسر إذا كانت فاء )افتعل( واوا� أو ياء، أ�بدلت تاء»، وأ�دغمت ف تاء الفتعال؛ نو: -6

:لعلل بالتسكيالالدول الت أمثلة على يتضمن 
بعد البدال قبل البدال الكلمة

 )افتعل من صvفxا(اص9ط'ف'ى    ى ف -Â Â- ت-ْ  ا ص    ى ف -Â Â--ْ ط  ا ص
 )مفتعل من صvفxا(م8ص9ط'ف'ى ى ف -Â Â- ت-ْ  م -ُ ص ى ف -Â Â--ْ ط  م -ُ ص

 )افتعال من صvفxا(اص9ط>ف'اء    ا ء ف -Â {- ت-ْ  ا ص    ا ء ف -Â {--ْ ط  ا ص
v )افتعل من ضvجvعv(اض9ط'ج(ع ع -Â ج -Â Â- ت-ْ  ا ض ع -Â- Â -ْ ط -Â ج ا ض

ع -{ -ْ ط -Â ج م -ُ ض ع ج -{ Â- ت-ْ  م -ُ ض  )مفتعل من ضvجvعv(م8ض9ط'ج>ع
ع -Â ا -ْ ط -{ ج ا ض ع ج -Â ا {- ت-ْ  ا ض )افتعال من ضvجvعv( اض9ط>ج(اع
v )افتعل من ظxلxمv(اظ@ط'ل'م    م -Â ل -Â Â- ت-ْ  ا ظ    م -Â- Â -ْ ط -Â ل ا ظ

م   -{ -ْ ط -Â ل م -ُ ظ م ل -{ Â- ت-ْ  م -ُ ظ  )مفتعل من ظxلxمv(م8ظ@ط'ل>م
م -Â ا -ْ ط -{ ل ا ظ م ل -Â ا {- ت-ْ  ا ظ  )افتعال من ظxلxمv(اظ@ط>ل'م
v )افتعل من طxرvدv(اطrر(د    د -Â ر -Â Â- ت-ْ  ا ط    د -Â- Â -ْ ط -Â ر ا ط

 )مفتعل من طxرvدv(م8طrر>د    د ر -{ Â- ت-ْ  م -ُ ط    د -{ -ْ ط -Â ر م -ُ ط
د ر -Â ا {- ت-ْ  ا ط -Â ا د-ْ ط -{ ر ا ط  )افتعال من طxرvدv(اطyر(اد
v )افتعل من زvهvرv(از9د(ه(ر ر -Â هـ -Â Â- ت-ْ  ا ز    ر -Â- Â -ْ د -Â هـ ا ز

ر   -{ -ْ د -Â هـ م -ُ ز v )مفتعل من زvهvرv(م8ز9د(ه>ر ر هـ -{ Â- ت-ْ  م -ُ ز
ر -Â ا -ْ د -{ هـ ا ز ر هـ -Â ا {- ت-ْ  ا ز  )افتعال من زvهvرv(از9د>ه(ار
v )افتعل من ذxكxرv(اذ@د(ك'ر    ر -Â ك -Â Â- ت-ْ  ا ذ    ر -Â- Â -ْ د -Â ك ا ذ

ر ك -{ Â- ت-ْ  م -ُ ذ -{ ر-ْ د -Â ك م -ُ ذ  )مفتعل من ذxكxرv(م8ذ@د(ك>ر
ر ك -Â ا {- ت-ْ  ا ذ -Â ا ر-ْ د -{ ك ا ذ  )افتعال من ذxكxرv(اذ@د>ك'ار
 )افتعل من دvعvا(ادcع(ى    ى ع -Â Â- ت-ْ  ا د    ى ع -Â Â--ْ د  ا د
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 )مفتعل من دvعvا(م8دcع(ى ى ع -Â Â- ت-ْ  م -ُ د    ى ع -Â Â--ْ د  م -ُ د
 )افتعال من دvعvا(اد}ع(اء ع -Â ا ء{- ت-ْ  ا د ع -Â ا ء{--ْ د  ا د

v )افتعل من ثxأxرv(اثrأ'ر    ر -Â أ -Â Â- ت-ْ  ا ث    ر -Â- Â -ْ ث -Â أ ا ث
ر -Â -ْ ث -Â أ م -ُ ث  )مفتعل من ثxأxرv(م8ثrأ'ر ر أ -ÂÂ- ت-ْ  م -ُ ث

ر -Â ا -ْ ث -{ ئـ ا ث ر ئـ -Â ا {- ت-ْ  ا ث v )افتعال من ثxأxرv(اثyئ'ار
x )افتعل من وvصvلx(اتcص(ل ل -Â ص -Â Â- ت-ْ  وا  ل -Â- Â -ْ ت -Â ص ا ت

ل -{ -ْ ت -Â ص م -ُ ت ل  ص -{ Â- ت-ْ  وم -ُ  x )مفتعل من وvصvلx(م8تcص>ل
ل -Â ا -ْ ت -{ ص ا ت ل ص -Â ا {- ت-ْ  وا   )افتعال من وvصvلx(ات}ص(ال
v )افتعل من يvسvرv(اتcس(ر ر -Â س -Â Â- ت-ْ  يا  ر -Â- Â -ْ ت -Â س ا ت

ر -{ -ْ ت -Â س م -ُ ت ر  س -{ Â- ت-ْ  يم -ُ  v )مفتعل من يvسvرv(م8تcس>ر
ر -Â ا -ْ ت -{ س ا ت ر س -Â ا {- ت-ْ  يا   )افتعال من يvسvرv(ات}س(ار
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 قواعد رسم الهمزة5-4
 الهمزة في أول الكلمة5-4-1
ها إذا كانت مكسورة�،القاعدة  : تكتب المزة فوق اللف إذا كانت مفتوحة� أو مضمومة�، وتت

سواء أسبقت برف أم ل. وشذt )ل{ئxل}  لxئ{نw  هؤ~لxء{(.
 كتابة المزة ف أول الكلمة:أمثلة علىوفيما يلي 

مكسورة مضمومة مفتوحة
     المزة

وقبلها

إج(ابة أ:خ>ذ' - أ:مcة أ'ك'ل' - أ'م(ان(ة ل شيء

و(إج(ابة و(أ:مcة - س(أ:طيع8 و(أ'ك'ل' - و(أ'مانة مفتوح

بإجابة >لzح9م(ل - بأ:مة >لiكتب - بأ'مانة مكسور

أإج(ابة أ'أ:ح9م(ل: - أ'أ:مة 8ب@ت@ت'كأ'أ'ك - أ'أ'مان(ة هزة
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 الهمزة في وسط الكلمة5-4-2
لها(، سواءالقاعدة ة ما قب ك ها وحر ي )حركت سب أقوى الركت تب المزة على حرف ينا  : تك

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. 
 كتابة المزة ف وسط الكلمة:أمثلة علىوفيما يلي 

مكسورة مضمومة مفتوحة ساكنة
            المزة

  وقبلها
 ع>ب9ئ>ه    أ'س9ئ>ل'ة 
 ي8س9ئ>م   ج8ز9ئ>ه> 

 ع>ب9ؤ8ه م(س9ؤ8ول 
 ي(ض9ؤ8ل  ج8ز9ؤ8ه8 

  ن(ش9أ'ة   م(ر9أ'ى 
ج8ز9أ'ي9ن     ع>ب9أ'ه

)ل ترد( ساكن

  م8ت(ر(ئyس   ن(ب(ئ>ه> 
 س(ئ>م  م8ج(زcئ>ي 

  ن(ب(ؤ8ه  ر(ؤ8وف 
م8ج(زcؤ8ون ت(ر(ؤ�س

  ح(د(أ'ة  م8ت(أ'د}ب 
ن(ب(أ'ه      ت(ر(أrس

  ي(أ@م8ل   ر(أ@س 
 ن(ش(أ@ت

(م(ن@تف'أ@ت
مفتوح

 ت(باط:ئ>ه   م8ئ>ج{ 
س8ئ>ل'

 ف:ؤ8وس
ت(ب(اط:ؤ8ه

 ل:ؤ9ل:ؤ(ة   ف:ؤ(اد 
 ي8ؤ(م   (باط:ؤ(ه تت

 ي8ؤ9م>ن   ش8ؤ9م 
8م>ن9ت اؤ9ت  ي(س8ؤ9ه8 

مضموم

 قار>ئي  قار>ئه> 
 قار>ئ:ون  قار>ئ:ه8 

ب(ر>ئوا
 ف>ئ'ة   و>ئ'ام 
 ب(ر>ئا  ق'ار>ئ'ه8 

 ج>ئ@ت   ب>ئ@ر 
 ب>ئ@س   ائ@ت(م(ن( 

مكسور

ق'رcائ>ي   قائد 
 س(ائل   ح(يائه> 

ت(ثاؤ8ب  ق'رcاؤ8ون
ح(ياؤ8ه8

 ق>ر(اءiة  م8س(اءiل'ة 
س(اءiل  ح(ياءiه8  

)ل ترد( ألف

 و8ض8وئه  ض(و9ئه> 
م(و9جوئي(

ض(و9ءzه8  و8ض8وءzه8
م(و9جوءzون'

  س(و9ءiة س(م(و9ءiل 
م8ر8وءiة ض(و9ءiه   

)ل ترد( واو ساكنة

 ر(د>يئ>ه    ف'ي9ئ>ه> 
 ي(ي9ئ>س   ب(ط>يئ>ي 

 ر(د>يئ:ه     ف'ي9ئ:ه8 
ب(ط>يئ:ون'  م(ي9ئ:وس

ه(ي9ئ'ة      ف'ي9ئ'ه8
 ر(د>يئ'ه  ب(ط>يئ'ة 

)ل ترد( ياء ساكنة
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 الهمزة في آخر الكلمة 5-4-3
: تكتب المزة على ما يناسب حركة ما قبلها، ويستثن:القاعدة

 - المزة النفردة قبل تنوين النصب أو ألف الثني فتكتب على نبة إذا س~بقت برف يتصل با
بعده.

ي تنقلبان مد-ة فوق اللف، إذا كانت الكلمة اسا�؛ نو:  - المزة فوق اللف وبعدها ألف الثن
.قرأا. أما إذا كانت الكلمة فعل�، فتبقى المزة على حالا فوق اللف؛ نو: م(لجآن

 كتابة المزة ف آخر الكلمة:أمثلة علىوفيما يلي 
بعدها ألف
تثنية السم

منونة
بالنصب

غي منونة
بالنصب

 المزة 
  وقبلها

ج8ز9ءiان          ع>ب9ئ'ان
 �ا9ئع>ب9ئ
¹ا9ءج8ز9ء

ج8ز9ء         ع>ب9ء ساكن

م(ل@ج(آن> ام9ر(أ        م(ل@ج(أ
   �     ق'ر(أ   م(ل@ج(أ�

ام9ر(أ'
مفتوح

ت(ب(اط:ؤ(ان> ¶ا:ؤت(ب(اط:ؤ
   �    ام9ر8ؤ  ت(ب(اط:ؤ�

    �   و(ض8ؤ  ت(ب(و�ؤ�
مضموم

ق'ار>ئان> �ا>ئق'ار>ئ
   �   ام9ر>ئ   ق'ار>ئ�

  ي(ب9ت(د>ئ   ظ'م>ئ'   
مكسور

ح(ياءiان> ح(ياء¹ �ح(ياء¸ ألف

8وءiان9بم(خ9ب     ض(و9ءiان>  
¹ا9ءض(و9ء

¹اء8وء9بم(خ9ب

   �8وء(ب    ي(ب    ض(و9ء̧

8وء9بم(خ9ب
واو ساكنة

ب(ط>يئ'ان         ش(ي9ئ'ان �ائب(ط>يئ          �ا9ئش(ي9ئ ب(ط>يء         ش(ي9ء ياء ساكنة
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 اللم الشمسية واللم القمرية5-5
سية تب ولاللم الشم هي لم تك ها حرف مشد�د، و ت يكون بعد يف ال هي لم )أل( التعر  : 

لفظ. و أت بعدها تسمى الروف ت ت ت  ، وهي: ت، ث، د، ذ، ر، ز، س، ش،الروف الشمسيةال
.ص، ض، ط، ظ، ل، ن

ية هي لماللم القمر ي مشد�د، و ها حرف متحرك غ ت يكون بعد يف ال هي لم )أل( التعر  : 
لفظ. و تب وت سمى الروف تك ها ت أت بعد ت ت يةال هي: أ، ب، ج، ح، خ، ع،الروف القمر  ، و

.غ، ف، ق، ك، م، هـ، و، ي
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