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درب نفسك على معرفة األفعال؛ لتستخرجها من أي نص

القسم الثاني من الفعل المضارع

األفعال المضارعة التي اتصل بها الصٌق بعدي ثنائي 

توليد األفعال المضارعة من أفعال ماضية صحيحة اآلخر+ إسنادها إلى ياء المخاطبة - ألف االثنين - واو الجماعة

مثل: فهم، شاء، أحسن، اجتهد، استعان

المثالالفعل المضارعالضميرالجنسالعددالمقام

المتكلم عن نفسه

المفرد

المثنى

الجمع

المثالالفعل المضارعالضميرالجنسالعددالمقام

المتكلم عن الـُمخاَطب

المفرد
َتسَتِعيِنيَنَتجَتِهِديَنُتحِسِنيَنَتَشاِئيَنَتفَهِميَنتـ + ......... + ينأنِتمؤنث

المثنى
َتسَتِعيَناِنَتجَتِهَداِنُتحِسَناِنَتَشاءاِنَتفَهِماِنتـ + ......... + انأنتمامذكر
َتسَتِعيَناِنَتجَتِهَداِنُتحِسَناِنَتَشاَءاِنَتفَهِماِنتـ + ......... + انأنتمامؤنث

الجمع
َتسَتِعيُنوَنَتجَتِهدوَنُتحِسُنوَنَتَشاؤوَنَتفَهُموَنتـ + ......... + ونأنتممذكر

المثالالفعل المضارعالضميرالجنسالعددالمقام

المتكلم عن الَغائب

المفرد

المثنى
َيسَتِعيَناِنَيجَتِهداِنُيحِسَناِنَيَشاَءاِنَيفَهِماِنيـ + ......... + انهمامذكر
َتسَتِعيَناِنَتجَتِهَداِنُتحِسَناِنَتَشاَءاِنَتفَهِماِنيـ + ......... + انهمامؤنث

الجمع
َيسَتِعيُنوَنَيْجَتِهُدوَنُيحِسُنوَنَيَشاؤوَنَيفَهُموَنيـ + ......... + ونهممذكر
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تأمل الجدول والحظ:

- الفعل المضارع الذي اتصل به الصق بعدي ثنائي: 

)ياء المخاطبة + نون الرفع(

)ألف االثنـــــــين + نون الرفع(

)واو الجمـــــاعة + نون الرفع(

له في جدول التوليد السابق سبع حاالت هي:

1. الفعل المضارع المبدوء بحرف المضارعة التاء + ياء المخاطبة، في نحو: أنِت َتفهِميَن يا فاطـــــمة.

2. الفعل المضارع المبدوء بحرف المضارعة التاء + ألف االثنين، في نحو: أنتما َتفهماِن يا محمـــــدان.

3. الفعل المضارع المبدوء بحرف المضارعة التاء + ألف االثنتين، في نحو: أنتما َتفهماِن يا هنـــــــدان.

4. الفعل المضارع المبدوء بحرف المضارعة التاء + واو الجماعة، في نحو: أنتم َتفهموَن يا محمـدون.

5. الفعل المضارع المبدوء بحرف المضارعة الياء + ألـــــف االثــــــــــنين، في نحــــــــــو: هــــــــــما َيفهـــــــماِن.

6. الفعل المضارع المبدوء بحرف المضارعة والتأنيث التاء + ألف االثنتين، في نحو: همـــــا َتفهــــماِن.

7. الفعل المضارع المبدوء بحرف المضارعة الياء + واو الجــــــــــماعة، فــــــــــي نحـــــو: هـــــم َيفهـــــــــموَن.

ولكــن ألن الصــورة اللفظيــة )َتفهمــان( واحــدة فــي الحــاالت )2( و)3( و)6( واحــدة، أصبــح عــدد صــور الفعــل المضــارع فــي 
اه النحــاة: األفعــال الخمســة، أو األمثلــة الخمســة. هــذا القســم خمــس، ولذلــك ســمَّ
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- عند إسناد الفعل المضارع صحيح اآلخر إلى ياء المخاطبة ُيكسر آخره ليناسب الياء.

- عند إسناد الفعل المضارع صحيح اآلخر إلى ألف االثنين ُيفتـــــح آخره ليناسب األلف.

- عند إسناد الفعل المضارع صحيح اآلخر إلى واو الجماعة ُيضـــــــمُّ آخره ليناسب الواو.

- ياء المخاطبة وألف االثنين وواو الجماعة ضمائر، وهي أسماء، وسيأتي الحديث عنها عند شرح باب األسماء.

- النــون التــي بعــد يــاء المخاطبــة وألــف االثنيــن وواو الجماعــة هــي عالمــة الرفــع، تعويًضــا لهــذه األفعــال عــن ضمــة الرفــع التــي ٌحذفــت، ووضــع مكانــه 

الكســرة المناســبة لليــاء، والفتحــة المناســبة لأللــف، والضمــة المناســبة للــواو.

ــه مــن األفعــال  ــون؛ ألن ــوت الن ــون الرفــع، ولذلــك حيــن تكــون ثابتــة نقــول )مرفــوع وعالمــة رفعــه ثب ــوت ن ــة األصليــة لألفعــال الخمســة هــي ثب - الحال

الخمســة(.

- عند تفكيك الفعل المضارع وهو في هذه الحالة نقسمه ثالث كلمات: ) الفعل المضارع كلمة / الضمير كلمة / نون الرفع كلمة، ( فنقول:

• في تفكيك )تفهمين(: )تفهُم( كلمة وقد ُكسرت الميم لتناسب الياء، و)ياء المخاطبة( كلمة وهي اسم، و)نون الرفع( كلمة وهي حرف.

• في تفكيك )تفهمان(: )تفهـُم( كلمة وقد ُفتحت الميم لتناسب األلف، و)ألف االثنين( كلمة وهي اســـــم، و)نون الرفع( كلمة وهي حرف.

ت الميم لتناسب الواو، و)واو الجماعة( كلمة وهي اســــــم، و)نون الرفع( كلمة وهي حرف. • في تفكيك )تفهمون(: )تفهُم( كلمة وقد ُضمَّ
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- فــإن دخلــت علــى أحــد األفعــال الخمســة أداة نصــٍب حذفــت النــون مــن آخــره، فــكان منصوًبــا، عالمــة نصبــه حــذف النــون، فتقــول: )لــن تفهمــي 
ولــن تفهمــا ولــن تفهمــوا(، وعنــد التفكيــك تراعــي ذلــك، فتقــول:

• فــي تفكيــك )لــن تفهمــي(: )لــن( كلمــة، و)تفهــُم( كلمــة وقــد ُكســرت الميــم لتناســب اليــاء، و)يــاء المخاطبــة( كلمــة وهــي اســم، واألصــل 
)تفهميــن( بالنــون ولكــن النــون ُحذفــت لدخــول أداة النصــب )لــن(.

• فــي تفكيــك )لــن تفهمــا(: )لــن( كلمــة، و)تفهــُم( كلمــة وقــد ُفتحــت الميــم لتناســب األلــف، و)ألــف االثنيــن( كلمــة وهــي اســم، واألصــل 
)تفهمــان( بالنــون ولكــن النــون ُحذفــت لدخــول أداة النصــب )لــن(.

• فــي تفكيــك )لــن تفهمــوا(: )لــن( كلمــة، و)تفهــُم( كلمــة وقــد حذفــت ضمــة الرفــع، وجــيء بضمــة أخــرى علــى الميــم لتناســب الــواو، و)واو 
الجماعــة( كلمــة وهــي اســم، واألصــل )تفهمــون( بالنــون ولكــن النــون ُحذفــت لدخــول أداة النصــب )لــن(، ووضــع مكانهــا األلــف الفارقــة، التــي 

فــت عــن غيرهــا مــن الــواوات المتطرفــة. ُتكتــب وال ُتنطــق، تمييــًزا لــواو الجماعــة حيــن تطرَّ

- فــإن دخلــت علــى أحــد األفعــال الخمســة أداة جــزم حذفــت النــون مــن آخــره، فــكان مجزوًمــا، عالمــة جزمــه حــذف النــون، فتقــول: )لــم تفهمــي 
ولــم تفهمــا ولــم تفهمــوا(، وعنــد التفكيــك تراعــي ذلــك، فتقــول:

• فــي تفكيــك )لــم تفهمــي(: )لــم( كلمــة، و)تفهــُم( كلمــة وقــد ُكســرت الميــم لتناســب اليــاء، و)يــاء المخاطبــة( كلمــة وهــي اســم، واألصــل 
)تفهميــن( بالنــون ولكــن النــون ُحذفــت لدخــول أداة الجــزم )لــم(.

• فــي تفكيــك )لــم تفهمــا(: )لــم( كلمــة، و)تفهــُم( كلمــة وقــد ُفتحــت الميــم لتناســب األلــف، و)ألــف االثنيــن( كلمــة وهــي اســم، واألصــل 
)تفهمــان( بالنــون ولكــن النــون ُحذفــت لدخــول أداة الجــزم )لــم(.

• فــي تفكيــك )لــم تفهمــوا(: )لــم( كلمــة، و)تفهــُم( كلمــة وقــد حذفــت ضمــة الرفــع، وجــيء بضمــة أخــرى علــى الميــم لتناســب الــواو، و)واو 
الجماعــة( كلمــة وهــي اســم، واألصــل )تفهمــون( بالنــون ولكــن النــون ُحذفــت لدخــول أداة الجــزم )لــم(، ووضــع مكانهــا األلــف الفارقــة، التــي 

فــت عــن غيرهــا مــن الــواوات المتطرفــة. ُتكتــب وال ُتنطــق، تمييــًزا لــواو الجماعــة حيــن تطرَّ

ويجب مراعاة كل ما سبق عند التفكيك.


