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الفصل الدراسي

 -1الفعل إلي الجامد و
المتصرف
ينقسم الفعل إلي :
متصرف  :وهو ما لم يلزم صيغة واحدة
ناقص التصرف
تام التصرف

جامد  :وهو ما الزم صيغة واحدة
ما الزم صيغة األمر
ما الزم صيغة الماضي

 -1الفعل الجامد ينقسم إلي :
أ -وهو ما الزم صيغة الماضي مثل " :طالما  ،وقل َّما  ،وليس  ،وما دام  ،وعسي  ،واخلولق  ،ونعم  ،وبئس".
ب -ما الزم صيغة األمر مثل  :هبْ  ،وتعلم بمعني اعلم  ،وهات  ،وتعال  ،وهلم .
 -2الفعل المتصرف نوعان :
أ -تام التصرف  :وهو الذي يجئ منه الماضي  ،والمضارع واألمر مثل  :كتب وفهم ......... ،
ب -ناقص التصرف  :وهو ما يجئ منه الماضي والمضارع ال غير وذلك مثل  :كاد  ،وأوشك  ،وأفعال
االستمرار  .أو يجئ منه المضارع واألمر دون الماضي  :وهما ( يذر  ،ويدع  ،وذر  ،ودع ) .

 -2تقسيم الفعل إلي صحيح ومعتل
 -1الفعل الصحيح  :هو ما كان كل حرف من حروفه األصلية صحيحا ً وهو علي ثالثة أنواع :
أ -السالم  :وهو ما كان خاليا ً من الهمز  ،والتضعيف  ،وحروف العلة مثل  :حضر  ،وأكرم  ،وتسابق .
ب -المهموز  :وهو ما كان أحد حروفه األصلية همزة مثل  :أمر  ،وسأل  ،وقرأ .
جـ-المضعف  :وهو نوعان :
َّ
واهتز..... ،
فر ،
 -1مضعف الثالثي  :وهو ما كانت عينه والمه من جنس واحد  .مثل َّ
 -2مضعف الرباعي  :وهو ما كانت فاؤه والمه من جنس واحد  ،وعينه والمه الثانية منن جننس رخنر .
مثل عسعس  ،وزلزل  ،وزعزع .
 -2الفعل المعتل  :هو ما كان بعض حروفه األصلية من أحرف العلة وهو علي خمسة أنواع :
أ -المثال  :وهو ما كانت فاؤه حرف علة  .مثل  :وجد  ،ويسر  ،وتوكل ...... ،
ب -األجوف  :وهو ما كانت عينه حرف علة  .مثل  :نال  ،وقال  ،وباع ....... ،
جـ -الناقص  :ما كانت المه (أي رخره) حرف علة .مثل  :دعا  ،سعي  ،سما ....... ،
د -اللفيف المقرون  :ما كانت عينه ولالمه (أي ثانيه وثالثه) حرفي علة مثل  :نوي  ،طوى .
هـ -اللفيف المفروق  :ما كانت فاؤه والمه (أي أوله ورخره) حرفي علة مثل  :وعي  ،وفى .

تدريبات
 -1بين نوع األفعال الجامدة  ،والمنصرفة فيما يأتي :
 -1قل هاتوا برهانكم .

 -2ال حبذا السرعة الطائشة  -3 .ذبح الجزار شاه  -4 .ما برح المطر هاطالً .
سما  -قلما  -كاد  -أضاء  -رقى

 -2ضع األمر من األفعال السابقة  /مبيناً ماال يمكن صوغه منها  ،ولماذا ؟
 -3اشرح مفهوم المصطلحات اآلتية مع التمثيل :

الفعل الجامد  -الفعل المتصرف  -الفعل الصحيح  -الفعل المعتل  -السالم  -المضعف  -المثال  -المهموز .

 -4مثل لما يأتي :
 -2جملة فعلية فعلها جامد .
فعل جامد يدل علي الرجاء .

 -1جملة فعلية فعلها مثال ناقص التصرف .
 -3جملة فعلية فعلها ال ماضي له .

حكم الأفعال عند إسنادها إلي الضمائر
إعداد أ /أحمد البربري
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الفصل الدراسي

 -1السالم والمهموز
 إذا أسند السالم إلي ضمائر الرفع البارزة  .لم يحدث هذا اإلسناد فيه تغييرا .
 نقول في الماضي  :سمعت الصوت  ،وسمعنا  ،الطفالن سمعا  ،واألطفال سمعوا  ،والبنات سمعن . ونقول في المضارع  :الطفالن يسمعان  ،واألطفال يسمعون  ،وأنت تسمعين  ،والبنات يسمعن . ونقول في األمر  :اسمعا  ،واسمعوا  ،واسمعي  ،واسمعن . إذا أسند المهموز إلي ضمائر الرفع فهو مثل السالم تماما ً .إال أن الهمزة تحذف من ( رأي ) في المضارع واألمر
تقول  :يري  ،ره  ،ومن ( أري ) في جميعع التصعاري ، ،و( أ عذ  ،أ،عل  ،أمعر  ،سعيل ) فعي األمعر تقعول :عذ ،
و،ل  ،ومر  ،وسعل  .وهعذا الحعذف واجع فعي جميعهعا إذا و ععت أول الكعال ويتعرجح اإلابعات عاعي الحعذف فعي
األمر من ( سيل  ،وأمر ) تقول  :إن شئت فاسيلني  ،أو فساني إن طابت فيمرني  ،أو فرني .

 -2المضعف

الثلاثيالماضي
 حكم
 يفك إدغام إذا أسند إلي ضمير رفع متحرك مثل  :عدد المال مثل  :عددت المال  ،وفررنا من األسد ،
َّ
والفتيات شددن الحبل  ،ويبقي إدغامه إذا أسند إلي غيره  .مثل َّ
شق الولد الثوب  ،والوالدان شقَّا  ،واألوالد شقوا .
 حكم المضارع
 يفك إدغامه إذا أسند إلي نون اإلناث مثل  :الفتيات يعددن المال  ،ويمررن بالمساكين
 يبقي إدغامه إذا أسند إلي ضمير رفع سااكن مجزوماا ً كاان أو غيار مجازوم أو إلاي اسام ظااهر وضامير
مستتر ولم يكن مجزوما ً مثل  :أنت تعقين  ،وهما يعفان  ،وهم يعفون ومحمد يعف .
 ويجوز فيه األمران إذا كان مجزوما ً بالسكون مثل  :لم يصد  ،ولم يصدد  ،ولم يستفز ولم يستفزز .
 حكم األمر
 يفك إدغامه إذا أسند إلي نون اإلناث مثل  :اعففن يا نساء  ،واكففن عن التبرج .
غفي يا سعاد  ،وعفَّا  ،وعفَّوا .
 ويبقي إدغامه إذا أسند إلي ضمير ساكن مثل ِّ :
 ويجوز األمران إذا أسند إلي ضمير مستتر مثل  :عف يا علي  ،واعفف  ،وكف عن الشر  ،واكفف .

تدريبات
 -1أذكر بإيجاز حكم المهموز والسالم  ،مع التمثيل .
 -2عرف المضعف الثالثي  ،واذكر حكمه من جهتي اإلدغام والفك إذا كاا أماراً مسانداً
إلي ضمائر الرفع الساكنة  ،ونو النسوة مع التمثيل لما تذكر .
( -3تاء الفاعل  -أل ،االانين) الضميرا السابقا اجعل كال منهما للفعل (عف) في جملتين من إنشائك

 -4هات األمر من الفعل المضعف مسنداً إلي الضمير المستتر .

 -3الأجوف
نف  ،وصن ْ
نف  ،ولننم يصن ْ
نل  ،أو
نل  .أو لبناااا األماار مثننل  :خن ْ
 تحااذف عينااه إن سااكنل المااه للجاازم مثننل  :لننم يخن ْ
التصاله بضمير رفع متحرك فتقول في الماضي  :عدتُ من السفر  ،وعدنا  ،والمربيات عدن .
وفي المضارع َ :يعُدْن  ،وفي األمر  :عدن  .وتحرك فاا الماضي المجرد عند إسناده إلاي هاذا ضامير بالضام
إن كان من باب نصر رمل وبالكسر إن كان من باب ضرب  .أو فرح مثل ِّ :ع ْشت ِّ ،خ ْفت ِّ ،م ْلت .
 وتبقي عينه إن تحركل المه ؛ التصاله بضمير رفع ساكن مثل  :صاما  ،وصاموا  ،ويصومان  ،ويصومون ،
وتصومون  ،وتصومين  ،وصوما  ،وصومي  ،وصومي .

-4
المثال
إعداد أ /أحمد البربري
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ال يتغير المثال باإلسناد إلي الضمائر وتحذف واوه في المضارع إذا كان علي وزن ( يَف ِعال بفاتا اليااا
صل  .فال حذف في ( يُورق ) لعدم وجود الياا المفتوحاة وال فاي ( يَ ْنو َج ُز و
وكسر العين مثل  :يَثِّق  ،ويَ ِّ
يهنب  ،يضن ُع  .وتحاذف فاي األمار أيضاا ً
َي ْو َج ُع ) لعدم الكسرة وشذ من المفتوح العين بذَر  ،يدع  ،بطأ ،
ُ
ص ْل .
حمالً علي حذفها في المضارع مثل  :ثِّ ْق ِّ ،
 -5الناقص
 حكم الماضي

 -1إذا اتصل بضمير رفع متحرك أو بألف االثنين فإن كانل المه واو أو يااا بقيتاا مثنل  :سنررت بجندِّي ،
ورضيت بنصيبي  ،وسرورا ً  ،ورضيا .
 إن كانل ألفا ً قلبل ياا رابعة فصاعدا ً مثل  :ز َّكيت ْ ،
وألفَيت  ،وز َكينا  .وردّل إلاي أصالها إن كانال
ثالثة مثل  :سموت  ،وأتيت  ،وس َموا  ،وأتَيَا .
س ُر َر ْ
ت  ،ورضيت وحاذفل
 -2إذا اتصلل به تاا التأنيث بقيل الالم علي حالها إن كانل واوا ً أو يا ًا  .مثل َ :
إن كانل ألفا ً مثل  :رمت و ْألقَت .
 -3إذا أسند إلي واو الجماعة حذفل المه وبقي فتا ما قبلها للداللة عليها إن كان المحذوف ألفاا ً مثنل  :زكنوا
سنروا  ،ونَهنوا  ،أو
وألقوا ويبقى ضم ما قبلهاا لمناسابة واو الجماعاة إن كاان المحاذوف واوا مثنل ُ :
سوا .
كان المحذوف ياا مثل  :ر ُ
ضوا  ،ونَ ُ
 حكم المضارع

 -1إذا أسند إلي واو الجماعة أو ياا المخاطبة حذفل المه وبقيل الفتحة قبل الواو والياا إن كان
المحذوف ألفا ً مثل  :المخلصون يَ ْسعَ ْون في الخير  ،وأنت يا سعاد ت َ ْسعَيْن  :وضم ما قبل واو الجماعة وكسر
ما قبل ياا المخاطبة إذا لم يكن ألفا ً مثل  :يمشون  ،ويدعون  ،وتمشين  ،وت َ ْد ِّعين .
 -2إذا أسند إلي نون اإلناث أو ألف االثنين بقيل المه علي حالها إن كانل واوا ً أو ياا مثل :الفتيات يدْعون
ويمشين  ،وأنتما تدعوان  ،وتمشيان  ،وإن كانل ألفا ً قلبل ياا مثل  :الفتيات يَسْعيْنَ في الخير  ،والوالدان
يسعيان في الخير .
 حكم األمر

عنوا
األمر كالمضاارع المجازوم فاي جمياع أحوالاه مثنل الفعنل ادْع ( ادعنون ) إساناده إلاي ناون اإلنااث  ( ،اد ُ
إسناده إلي ألف االثنين  ( ،ادْعوا ) إسناده إلي واو الجماعة  ( ،ادْعي ) إسناده إلي ياا المخاطبة .
امش ( ْامشينَ ) إسناده إلي نون اإلنااث  ( ،امشنيا ) إساناده إلاي ألاف االثناين  ( ،امشنوا ) إساناده إلاي
ومثل ِّ :
واو الجماعة  ( ،امشي ) إسناده إلي ياا المخاطبة .
 -6اللفيف

اللفيف المفروق يعامل معاملة المثال والناقص والمقرون يعامل معاملة الناقص
تدريبات
 -1ما األجوف من األفعال ؟ ومتى تحذف عينه ؟ ومتى تبقى مع التمثيل ؟
 -2ما حكم الماضي األجوف إذا اتصل به ضمير رفع متحرك مع التمثيل ؟
 ( -3عاش  -صال  -نال ) أسند األفعال السابقة إلي تاء الفاعل  ،وأشكل فاءها مع بيا السبب.
 -4عرف الفعل الناقص  .واذكر ضمائر الرفع البارزة التي يمكن أ تتصل به .
 -5متى تحذف الم الناقص الماضي عند إسناده إلي الضمائر البارزة ؟ ومتى تثبت ؟
 ( -6سري  -روي ) هات مضارع و أمر الفعلين السابقين ثم اسند إليهما واو الجماعة وألف االثنين وياء المخاطبة .

همزتا الوصل والقطع
إعداد أ /أحمد البربري
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الفصل الدراسي

همزة الوصل  :هي همزة تزاد في أول الكلمة ليتوصل بهنا إلني النطنق بالسناكن وتثبنت فني بندء الكنالم ،
وتسقط في وسطه .
مواضعها

 توجد همزة الوصل في أنواع الكلمة الثالثة  .االسم  ،والفعل  ،والحرف

 -1الاسم  :توجد في االسم قياسا ً وسماعا ً .
أ -القياسي في مصادر الخماسي والسداسي تبعا ً ألفعالهما مثل  :اختباء  ،واستمساك .
ب -السماعي في األسماا اآلتية وهي  " :ابن – ابنم – ابنة – امرؤ – امرأة – اسم – است – أي ُمنن – اثننان
– اثنتان " .
 -2الفعل  :تكون في الفعل فيما يأتي :
أ -ماضي الخماسي مثل  :اختبرت الصديق .
سكَ الصديق برأيه .
ب -ماضي السداسي مثل  :ا ْست َْم َ
ْ
جـ -أمر الخماسي والسداسي مثل  :اختَبِّر  ،وا ْست َْم ِّسك .
د -أمر الثالثي الساكن ثاني مضارعه مثل  :ا رأ الصحيفة .
 -3الحرف  :توجد في ( أل سواا أكانل معرفة مثل  :الكتناب  ،والرجعل  ،أم زائدد مثعل  :الحعارث  ،ومثلهدا أم
في لغة حمير ومن ذلك ما ورد في الحديث الذي ورد بلغتهم  " :ليس من امبر امصيام من امسفر " .
( ب ) همزة القطع



همزة القطع  :هي التي تثبت في بدء الكالم ودرجه  ،وتكون في المضارع مثعل  :رأي  ،وفدي الماضدي الثالثدي
مثل  :أ ذ  ،وفي الماضي الرباعي  ،وأمره ومصدره مثعل  :أرسعل  ،وإرسعال  ،أر ِسعل  ،وفدي جميدا األادماء ،
والحروف ما عدا األاماء العشر السابقة  ،و ( أل ) .

تدريبات
 -1ما همزة الوصل ؟ وما الغرض من زيادتها ؟ وما موضعها في األسماء ؟
 -2هل توجد في الفعل المضارع ؟ وأذكر مواضعها القياسية والسماعية .
 -3ما الفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع ؟ وما مواضع القطع ؟
 -4قال تعالى  " :وإذ استسقى موسى لقومه فقانا اضرب بعصاك الحجر  ،فعانفجرت منعه اانتعا ع عرة عينعا ً ،
د عام ،ل أناس م ربهم ، ،اوا واشربوا من رزق هللا  ،وال تعثوا في األرض مفسدين " .
أ -عين همزات الوصل التي احتوت عليها اآليات الكريمة .
ب -هات مصدري الفعلين ( استقي  ،وانفجرت ) وبيت نوع السماعي فيهما .
جا -صغ األمر من الفعل ( علِم )  ،واضبط همزته مع بيا نوعها .

إعداد أ /أحمد البربري
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