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درب نفسك على معرفة األفعال؛ لتستخرجها من أي نص

القسم األول من الفعل المضارع

األفعال المضارعة التي لم يتصل بها الصٌق بعدي

توليد األفعال المضارعة من األفعال الماضية التي قبل آخرها حرف علة

مثل: شاَء، قال، أصاب، احتاَج، استطاَع، كان

المثالالفعل المضارعالضميرالجنسالعددالمقام

المتكلم عن نفسه

المفرد
َأُكْوُنَأْسَتِطْيُعَأْحَتاُجُأِصْيُبَأُقْوُلَأَشاُءأ + ............أنامذكر
َأُكْوُنَأْسَتِطْيُعَأْحَتاُجُأِصْيُبَأُقْوُلَأَشاُءأ + ............أنامؤنث

المثنى
َنُكْوُنَنْسَتِطْيُعَنْحَتاُجُنِصْيُبَنُقْوُلَنَشاُءنـ + ............نحُنمذكر
َنُكْوُنَنْسَتِطْيُعَنْحَتاُجُنِصْيُبَنُقْوُلَنَشاُءنـ + ............نحُنمؤنث

الجمع
َنُكْوُنَنْسَتِطْيُعَنْحَتاُجُنِصْيُبَنُقْوُلَنَشاُءنـ + ............نحُنمذكر
َنُكْوُنَنْسَتِطْيُعَنْحَتاُجُنِصْيُبَنُقْوُلَنَشاُءنـ + ............نحُنمؤنث

المثالالفعل الماضيالضميرالجنسالعددالمقام

المتكلم عن الـُمخاَطب

المفرد
َتُكْوُنَتْسَتِطْيُعَتْحَتاُجُتِصْيُبَتُقْوُلَتَشاُءتـ + ............أنَتمذكر

المثنى

الجمع

المثالالفعل الماضيالضميرالجنسالعددالمقام

المتكلم عن الَغائب

المفرد
َيُكْوُنَيْسَتِطْيُعَيْحَتاُجُيِصْيُبَيُقْوُلَيَشاُءيـ + ............هومذكر
َتُكْوُنَتْسَتِطْيُعَتْحَتاُجُتِصْيُبَتُقْوُلَتَشاُءتـ + ............هَيمؤنث

المثنى

الجمع
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تأمل الجدول والحظ:

ــاُج ( واليــاء فــي   الفعــل المضــارع الــذي لــم يتصــل بــه الصــقٌ بعــدي وقبــل آخــره حــرف علــة، كاأللــف فــي ) أشــاُء وأحَت
ــوُل وأُكــوُن(: )ُأِصيــُب وأســَتِطيُع( والــواو فــي )أُق

 حالته األصلية هي أن يكون مضموم اآلخر، كما ترى في الجدول )الرفع بالضمة الظاهرة(

 فــإن دخلــت عليــه أداة نصــب انفتــح آخــره، فــكان منصوًبــأ عالمــة نصبــه الفاتحــة الظاهــرة، فتقــول )مشــيئة اللــه خيــر لــي 
مــن أن شــاَء (

  وأن دخلــت عليــه أداة جــزم حذفــت حركتــه، فــكان مجزوًمــا عالمــة جزمــه الســكون، فتقــول )لــم أشــأ إلزعاجــك(، بحــذف 
األلــف التــي قبــل آخــر )أشــاء( ألن آخــر الفعــل ســكن بالجــزم، واأللــف أصــال ســاكنة،  فيلتقــي ســاكنان، فيحــذف األول 

منهمــا ، ولذلــك يجــب عنــد تفكيــك )لــم أشــأ( أن تعيــد األلــف  فتقــول

)لم( كلمة، و )أشاء( كلمة، ثم تفسر حذف األلف عنده تركيبها.  

 وقس على ذلك )لم أحتج( و)لم ُأصب( و)لم أسُتِطْع( و)لم أُقل( و)لم أَكن( 

 الفعل المضارع من )كان(: )أكون، نكون، يكون، تكون( له حكم خاص حين يكون:

- مجزوًما  

- بعده كلمة تبدأ بحرف متحرك مثل:   

) لم أُكنْ َكاذًبا، لم َنُكْن َكاِذِبيْن، لم َيُكْن َكاِذًبا، لم َتُكْن َكاِذبًا(   

وهو جواز حذف حرف النون من الفعل، فتقول:-   

) لم أُك َكاذًبا، لم َنُك َكاِذبيْن، لم َيُك َكاِذًبا، لم َتُك َكاِذًبا(   

وذلك يجب مراعاة ذلك عن التفكيك، فيقال )لم( كلمة، و)أكون( كلمة، ثم تفسر سبب حذف الواو وحرف النون.

وقس على ذلك

تابع الوثيقة ] ١٣ [


