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درب نفسك على معرفة األفعال؛ لتستخرجها من أي نص

القسم الثالث من الفعل المضارع

األفعال المضارعة التي اتصل بها الصٌق بعدي ثنائي 

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

مثل: دعا، رمى، سعى، ألقى، اعتدى، استجدى

المثالالفعل المضارعالضميرالجنسالعددالمقام

المتكلم عن نفسه

المفرد

المثنى

الجمع

المثالالفعل المضارعالضميرالجنسالعددالمقام

المتكلم عن الـُمخاَطب

المفرد
َتسَتجِديَنَتعَتِديَنُتلِقيَنَتسَعيَنَترِميَنَتدِعيَنتـ + ......... + ينأنِتمؤنث

المثنى
َتسَتجِدَياِنَتعَتِدَياِنُتلِقَياِنَتسَعَياِنَترِمَياِنَتدُعَواِنتـ + ......... + انأنتمامذكر
َتسَتجِدَياِنَتعَتِدَياِنُتلِقَياِنَتسَعَياِنَترِمَياِنَتدُعَواِنتـ + ......... + انأنتمامؤنث

الجمع
َتسَتجُدوَنَتعَتُدوَنُتلُقوَنَتسَعوَنَترُموَنَتدُعوَنتـ + ......... + ونأنتممذكر

المثالالفعل المضارعالضميرالجنسالعددالمقام

المتكلم عن الَغائب

المفرد

المثنى
َيسَتجِدياِنَيعَتِدَياِنُيلِقَياِنَيسَعَياِنَيرِمَياِنَيدُعَواِنيـ + ......... + انهمامذكر
َتسَتجِدَياِنَتعَتِدَياِنُتلِقَياِنَتسَعَياِنَترِمَياِنَتدُعَواِنيـ + ......... + انهمامؤنث

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

- عند إسناد الفعل المضارع معتل اآلخر باأللف، إلى ياء المخاطبة، مثل )َتسَعى( تقلب األلف ياء ثم تحذف تخفيًفا؛ لثقل اجتماعها مع 
ياء المخاطبة لو قلت: )َتسَعِييَن(، فتقول:

)َتسَعيَن( ويبقى الحرف الذي قبل حرف العلة مفتوًحا، وعند تفكيك )تسَعين( تقول: )تسعى( كلمة وقد حذفت األلف بعد قلبها إلى 
ياء تخفيًفا، و)ياء المخاطبة( كلمة، و)نون االرفع( كلمة.

- عند إسناد الفعل المضارع معتل اآلخر بالواو، إلى ألف االثنين، مثل )تدعو، يدعو( ُيفتح آخره لمناسبة األلف، فيقال )َتدُعَواِن، َيدُعَواِن(، 
وعند التفكيك تقول:

)َتدُعو( كلمة، و)ألف االثنين( كلمة، و)نون الرفع( كلمة.

- عند إسناد الفعل المضارع معتل اآلخر بالياء، إلى ألف االثنين، مثل )ترمي، يرمي( ُيفتح آخره لمناسبة األلف، فيقال )َترِمَياِن، َيرِمَياِن(، 
وعند التفكيك تقول:

)َترِمي( كلمة، و)ألف االثنين( كلمة، و)نون الرفع( كلمة.

وِقس على ذلك: )ُتلِقَياِن، َتعَتِدَياِن، َتسَتجِدَياِن( و)ُيلِقَياِن، َيعَتِدَياِن، َيسَتجِدياِن(
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- عنــد إســناد الفعــل المضــارع معتــل اآلخــر بالــواو، إلــى يــاء المخاطبــة، مثــل )تدعــو( تحذف الــواو تخفيًفا؛ لثقــل اجتماعها مع يــاء المخاطبة 
لــو قلــت: )َتدُعِويــَن(، وتكســر حركــة الحــرف الســابق للــواو، وهــو العيــن في هــذا المثال، فتقــول: )َتدِعيَن(، وعنــد تفكيك )َتدِعيــَن( تقول:

)تدُعو( كلمة وقد حذفت الواو تخفيًفا، وُكسرت العين لمناسبة الياء، و)ياء المخاطبة( كلمة، و)نون الرفع( كلمة.

- عنــد إســناد الفعــل المضــارع معتــل اآلخــر باليــاء، إلــى يــاء المخاطبــة، مثــل )َترِمــي( تحــذف اليــاء تخفيًفــا؛ لثقــل اجتماعهــا مــع يــاء 
المخاطبــة لــو قلــت )َترِمييــن(، فتقــول:

)َترِمين(، وعند تفكيك )َترِمين( تقول: )َترِمي( كلمة وقد حذفت الياء تخفيًفا، و)ياء المخاطبة( كلمة، ونون الرفع كلمة.

وِقس على ذلك: )ُتلِقيَن، َتعَتِديَن، َتسَتجِديَن(
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- عند إسناد الفعل المضارع معتل اآلخر باأللف، إلى ألف االثنين، مثل )تسعى، يسعى( ُتقلب األلف ياًء، وُتفتح لمناسبة األلف، فيقال )َتسَعَياِن، 

َيسَعَياِن(، وعند التفكيك تقول:

)َتسعى( كلمة، و)ألف االثنين( كلمة، و)نون الرفع( كلمة.

- عند إسناد الفعل المضارع معتل اآلخر بالواو، إلى واو الجماعة، مثل )تدعو( تحذف الواو تخفيًفا؛ لثقل اجتماعها مع واو الجماعة لو قلت: 

)َتدُعُووَن(، فتقول: )َتدُعوَن(، وعند تفكيك )َتدُعون( تقول:

)تدُعو( كلمة وقد حذفت الواو تخفيًفا، و)واو الجماعة( كلمة، و)نون الرفع( كلمة.

- عند إسناد الفعل المضارع معتل اآلخر بالياء، إلى واو الجماعة، مثل )َترِمي( تحذف الياء تخفيًفا؛ لثقل اجتماعها مع واو الجماعة لو قلت 

)َترِمُيون(، وتضم الحرف الذي قبل الياء، وهو الميم في هذا المثال؛ ليناسب الواو، فتقول:

ت الميم لمناسبة الواو، و)واو الجماعة( كلمة، ونون الرفع كلمة. )َترُمون(، وعند تفكيك )َترُموَن( تقول: )َترِمي( كلمة وقد حذفت الياء تخفيًفا، وُضمَّ

وِقس على ذلك: )ُتلُقوَن، َتعَتُدوَن، َتسَتجُدوَن( و )ُيلُقوَن، َيعَتُدوَن، َيسَتجُدوَن(

- عند إسناد الفعل المضارع معتل اآلخر باأللف، إلى واو الجماعة، مثل )َتسَعى( تقلب األلف ياء ثم تحذف تخفيًفا؛ لثقل اجتماعها مع واو الجماعة 

لو قلت: )َتسَعُيوَن(، فتقول:

)َتسَعوَن( ويبقى الحرف الذي قبل حرف العلة مفتوًحا، وعند تفكيك )تسَعون( تقول: )تسعى( كلمة وقد حذفت األلف بعد قلبها إلى ياء تخفيًفا، 

و)واو الجماعة( كلمة، و)نون االرفع( كلمة.

دة من فعل معتل اآلخر ترفع بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذف النون، كما قلنا في صحيح اآلخر، وال فرق بينهما في ذلك. - األفعال الخمسة المولَّ

ويجب مراعاة كل ما سبق عند التفكيك
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