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درب نفسك على معرفة األفعال؛ لتستخرجها من أي نص

وظيفته هي اإلخبار عن وقوع الحدث في الزمان الحاضر بالنسبة إلى المتكلم

وسنعرف جميع صوره الممكنة في الجدول التالي 

بتطبيق ذلك على توليد جميع األفعال المضارعة من الفعل الماضي )َذَهَب(

الوثيقة ] ١١ [

المثالالفعل المضارعالضميرالجنسالعددالمقام

المتكلم عن نفسه

المفرد
َأْذَهُبأ + ............أنامذكر
َأْذَهُبأ + ............أنامؤنث

المثنى
َنْذَهُبنـ + ............نحُنمذكر
َنْذَهُبنـ + ............نحُنمؤنث

الجمع
َنْذَهُبنـ + ............نحُنمذكر
َنْذَهُبنـ + ............نحُنمؤنث

المثالالفعل المضارعالضميرالجنسالعددالمقام

المتكلم عن الـُمخاَطب

المفرد
َتْذَهُبتـ + ............أنَتمذكر
َتْذَهِبـــــــــــــــــــــينتـ + ......... + ينأنِتمؤنث

المثنى
َتْذَهَبـــــــــــــــــــــانتـ + ......... + انأنتمامذكر
َتْذَهَبـــــــــــــــــــــانتـ + ......... + انأنتمامؤنث

الجمع
َتْذَهُبـــــــــــــــــــــونتـ + ......... + ونأنتممذكر
َتْذَهْبــــــــــــــــــــَنتـ + ......... + َنأنتنَّمؤنث

المثالالفعل المضارعالضميرالجنسالعددالمقام

المتكلم عن  الَغائب

المفرد
َيْذَهُبيـ + ............هومذكر
َتْذَهُبتـ + ............هَيمؤنث

المثنى
َيْذَهَبـــــــــــــــــــــانيـ + ......... + انهمامذكر
َتْذَهَبـــــــــــــــــــــانيـ + ......... + انهمامؤنث

الجمع
َيْذَهُبـــــــــــــــــــــونيـ + ......... + ونهممذكر
َيْذَهْبــــــــــــــــــــَنيـ + ......... + نهنَّمؤنث

لم يتصل به الصق بعدي

لم يتصل به الصق بعدي

اتصل به الصق بعدي ثنائي 

اتصل به الصق بعدي أحادي

لم يتصل به الصق بعدي

اتصل به الصق بعدي ثنائي 

اتصل به الصق بعدي أحادي
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تأمل الجدول والحظ:

القسم األول: 

القسم الثاني: 

القسم الثالث: 

صور الفعل المضارع التي تراها في الجدول السابق تنقسم ثالثة أقسام:

األفعال المضارعة التي اتصل بها الصٌق بعدي ثنائي )......... + ين - ......... + ان - ......... + ون(

وهي األفعال التي اتصل بها أحد ثالثة ضمائر، هي:

١.  ياء المخاطبة: ويكون الفعل المضارع معها مبدوًءا بحرف المضارعة )التاء( ال غير؛ ألن المقام مقام خطاب. 

2.ألف االثنين: ويكون الفعل المضارع معها مبدوًءا بحرف المضارعة )التاء( أو )الياء( حسب المقام.

3. واو الجماعة: ويكون الفعل المضارع معها مبدوًءا بحرف المضارعة )التاء( أو )الياء( حسب المقام.

وهي في الجدول السابق خمس صور هي: )َتْذَهِبــــــــــــــــين، َتْذَهَبـــــــــــــــــــان، َيْذَهَبـــــــــــــــــــان، َتْذَهُبـــــــــــــــــون، َيْذَهُبــــــــــــــــون(

ــه ســيكون لهــا أحــكاٌم خاصــٌة؛  ــة الخمســة( أو )األفعــال الخمســة(؛ ألن ــا هــو )األمثل وقــد جعــل النحــاة لهــا اســًما خاصًّ
صــل بهــا  ــه يتَّ فـ)األفعــال الخمســة( أو )األمثلــة الخمســة( إذن: هــي مجموعــٌة خاصــٌة مــن األفعــال المضارعــة، ُتعــرف بأنَّ

ــر: يــاء المخاطبــة، ألــف االثنيــن، واو الجماعــة. أحــد ثالثــة ضمائ

األفعال المضارعة التي اتصل بها الصٌق بعدي ُأحادي )......... + َن(

وهــي األفعــال التــي اتصلــت بــه نــون النســوة، ويكــون الفعــل المضــارع معهــا مبــدوًءا بحــرف المضارعــة )التــاء( أو )الياء( 
حســب المقام.

ولها في الجدول السابق صورتان، هما: )َتْذَهْبــــــــــــــــــــَن، َيْذَهْبــــــــــــــــــــَن(

األفعال المضارعة التي لم يتصل بها الصٌق بعدي وهي أربع صوٍر، هي: )َأْذَهُب، َنْذَهُب، َتْذَهُب، َيْذَهُب( 

تابع الوثيقة ] ١١ [


