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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 آخرها حرف علة

مثل: دعا، رمى، سعى، ألقى، اصطفى، استدعى

المثالالفعل المضارعالضميرالجنسالعددالمقام

المتكلم عن نفسه

المفرد
َأسَتدِعيَأصَطِفيُألِقيَأسَعىَأْرِميَأدُعوأ + ............أنامذكر
َأسَتدِعيَأصَطِفيُألِقيَأسَعىَأْرِميَأدُعوأ + ............أنامؤنث

المثنى
َنسَتدِعيَنصَطِفيُنلِقيَنسَعىَنْرِميَندُعونـ + ............نحُنمذكر
َنسَتدِعيَنصَطِفيُنلِقيَنسَعىَنْرِميَندُعونـ + ............نحُنمؤنث

الجمع
َنسَتدِعيَنصَطِفيُنلِقيَنسَعىَنْرِميَندُعونـ + ............نحُنمذكر
َنسَتدِعيَنصَطِفيُنلِقيَنسَعىَنْرِميَندُعونـ + ............نحُنمؤنث

المثالالفعل المضارعالضميرالجنسالعددالمقام

المتكلم عن الـُمخاَطب

المفرد
َتسَتدِعيَتصَطِفيُتلِقيَتسَعىَتْرِميَتدُعوتـ + ............أنَتمذكر

المثنى

الجمع

المثالالفعل المضارعالضميرالجنسالعددالمقام

المتكلم عن الَغائب

المفرد
َيسَتدِعيَيصَطِفيُيلِقيَيسَعىَيْرِميَيدُعويـ + ............هومذكر
َتسَتدِعيَتصَطِفيُتلِقيَتسَعىَتْرِميَتدُعوتـ + ............هَيمؤنث

المثنى

الجمع



© 2022م - 1444هـجميع الحقوق محفوظة لــ 

وثائق المدخل إلى النحو والصرف واإلمالء | 

تأمل الجدول والحظ:

الفعــل المضــارع الــذي لــم يتصــل بهــا الصــٌق بعــدي وآخــره حــرف علــة، كالــواو فــي )َأدعــو، وَندعــو، وَيدعــو، وَتدعــو( واليــاء فــي )َأرمــي وَنرمــي 
وَيرمــي وَترمــي(، واأللــف فــي )َأســعى وَنســعى وَيســعى وَتســعى(: 

- كان من حقه أن تكون حالته األصلية هي الرفع بالضمة كأخيه صحيح اآلخر في مثل: )أكتُب، نكتُب، يكتُب، تكتُب( إال أن:

وقس على ذلك: 

- ُألقي / لن ُألقَي / لم ُألِق

- َأصطفي / لن َأصطفَي / لم َأصطِف

- َأستدعي / لن َأستدعَي / لم َأستدِع

ويجب مراعاة كل ما سبق عند التفكيك.

• ظهــور الضمــة علــى الفعــل المضــارع معتــل اآلخــر باليــاء والــواو ممكــن، إال أنَّ فيــه ثقــاًل علــى اللســان، حيــن تقــول: )أدعــُو( و)أرمــُي(، ولذلــك 
هــا النحــاة مقــدرة علــى الــواو واليــاء، فقالــوا: مرفــوع بضمــة مقــدرة منــع مــن ظهورهــا الثقــل. حذفــت العــرب الضمــة، طلًبــا للتخفيــف، وعدَّ

هــا  ــا، ولذلــك عدَّ ــل الحركــة فهــي ســاكنة مطلًق ــا؛ ألن األلــف ال تقب ر مطلًق • ظهــور الضمــة علــى الفعــل المضــارع معتــل اآلخــر باأللــف متعــذِّ
ــوا: مرفــوع بضمــة مقــدرة منــع مــن ظهورهــا التعــذر. النحــاة مقــدرة علــى األلــف، فقال

- فإن دخلت عليه أداة نصٍب: 

• انفتــح آخــره إن كان معتــل اآلخــر بالــواو أو اليــاء، فــكان منصوًبــا، عالمــة نصبــه الفتحــة الظاهــرة، فتقــول: )لــن أدعــَو غيــَر اللــه( و)لــن أرمــَي 
المحصنــات( ألن الفتحــة خفيفــة ال ثقــل فــي ظهورهــا علــى هذيــن الحرفيــن.

هــا النحــاة مقــدرة علــى األلــف،  • وامتنــع ظهــور الفتحــة علــى معتــل اآلخــر باأللــف، ألن األلــف ال تقبــل الحركــة فهــي ســاكنة مطلًقــا، ولذلــك عدَّ
فقالــوا: منصــوب بفتحــة مقــدرة منــع مــن ظهورهــا التعــذر.

- وإن دخلت عليه أداة جزٍم: 

• ُحـــــذفت الواو من معتل اآلخـــر بها، ووضعت الضمـــة دلياًل عليها، فقيل مثاًل: )لم أدُع غيــــــــــــــــَر الله(.

• وُحذفت الياء من معتل اآلخـــر بها، ووضعت الكسرة دلياًل عليها، فقيل مثاًل: )لم أرِم المحـــــــــصنات(.

• وحذفت األلف من معتل اآلخر بها، ووضعت الفتحة دلياًل عليها، فقيل مثاًل: )لَم أسَع بالنميمة قط(
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