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فإن قبل أحدها فهو فعٌل ماٍض؛ ألنَّ الفعل الماضي يقبل دخول تاء الفاعل وتاء التأنيث عليه مطلًقا	 

نحو:-	 

الوثيقة ] ٢9 [

درب نفسك على معرفة األفعال؛ لتستخرجها من أي نص

وظيفته هي اإلخبار عن وقوع الحدث في الزمان الماضي بالنسبة إلى المتكلم 	 الفعل الماضي

واألصل أن َتعرف هذا الفعل من خالل داللته، فإن أشكَل عليك فعٌل ما، فما عليك إال أن تضعه في أحد القوالب األربعة اآلتية: 	 

د المخَبر عنه: 	  د صور الفعل الماضي عند اإلخبار به بتعدُّ تتعدَّ

فهذه ثالثة مقامات للكالم: 	 

- ثم إنَّ الُمخَبَر عنه )النفس، والمخاَطب، والغائب( قد يكون مذكًرا وقد يكون مؤنًثا

- وكلٌّ منهما قد يكون مفرًدا وقد يكون مثًنى وقد يكون جمًعا

ــق الكفاية  وبضــرب هــذه االحتمــاالت فــي بعضهــا نكــون قــد اســتقصينا جميــع االحتمــاالت الممكنــة لصــور الفعــل الماضــي، وهــي تحقِّ

ــَر عــن جميــع أغراضــه الُمحتملة. ــم بالعربيــة؛ لُيعبِّ االســتعمالية للمتكلِّ

ُم به عن نفسه 	  فقد ُيخِبُر المتكلِّ

وقد يخِبُر عن غيره: وغيُره هذا قد يكون:	 

ُم إليه حديثه 	  ه المتكلِّ مخاَطًبا حاضًرا يوجِّ

ث عنه في غيبته	  غائًبا يتحدَّ

أنا .....ــُت

أنا آمنــــــُت

1. اإلخبار عن النفس

أنِت .....ــِت

وأنِت آمنــــــِت

3. اإلخبار عن الغائب

أنَت .....ــَت

وأنَت آمنــــــَت

٢. اإلخبار عن المخاَطب 

هي .....ـــْت

وهي آمنــــــْت
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الفعل المضارع

فعل الطلب

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

- واألصل أن َتعرف هذا الفعل من خالل داللته، فإن أشكل عليك فعٌل ما؛ فما عليك إال أن تضعه في أحد القوالب األربعة اآلتية:	 

وظيفته هي طلب إحداث الفعل في الزمان المستقبل بالنسبة إلى المتكلم	 

- األصــل أن تعــرف هــذا الفعــل مــن خــالل داللتــه، فــإن أشــكل عليــك فعــٌل مــا؛ فــإن عالمــة هــذا الفعــل قبــول اتصــال اليــاء التــي 	 

تخاَطــُب بهــا األنثــى بــه، مــع داللتــه علــى األمــر، فــي القالــب اآلتــي:    

فكلُّ كلمٍة صحَّ وضعها مكان النقاط فهي فعل أمٍر، نحو

د: المقام والعدد والجنس، التي شرحتها لك عند حديثي  د المخَبر عنه، بناًء على تعدُّ د صوره عند اإلخبار به بتعدُّ - وهذا الفعل تتعدَّ

عن الفعل الماضي قبل قليل.

- صور هذا الفعل محصورٌة في مقام الخطاب ال غير؛ ألنه المقام الموافق لمعنى الطلب.

فإن قبل أحدها فهو فعٌل مضارٌع؛ ألنَّ الفعل المضارع يقبل دخول هذه األحرف األربعة قبله مطلًقا

نحو:-	 

َلـم  .....

يا هند كلي واشربـييا ِهنُد .....ــي

لم أظلم

ســـ  .....

سأعدل

َلن   .....

ولن أظلم

سوف   .....

وسوف أعدل
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جدول توليد األفعال

1- مقام المتكلم عن نفسه

اســتعمل هــذا الجــدول فــي توليــد األفعــال بجميــع صورهــا، ودرب نفســك علــى التفريــق بيــن األفعــال الثالثــة بالمعنــى، فــإن أشــكل عليــك 

شــيء فاســتعمل العالمــات اللفظيــة فــي التفريــق بينهــا.

الفعل الماضيالضميرالجنسالعددالمقام

فعل الطلبالفعل المضارع

غير مؤكد
مؤكد بالنون 

الخفيفة
مؤكد بالنون 

الثقيلة
غير مؤكد

مؤكد بالنون 
الخفيفة

مؤكد بالنون 
الثقيلة

المتكلم عن  
نفسه

المفرد
أنامذكر

أنامؤنث

المثنى
نحُنمذكر

نحُنمؤنث

الجمع
نحُنمذكر

نحُنمؤنث
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جدول توليد األفعال

٢- مقام المتكلم عن غيره: المتكلم عن المخاطب

اســتعمل هــذا الجــدول فــي توليــد األفعــال بجميــع صورهــا، ودرب نفســك علــى التفريــق بيــن األفعــال الثالثــة بالمعنــى، فــإن أشــكل عليــك 

شــيء فاســتعمل العالمــات اللفظيــة فــي التفريــق بينهــا.

الفعل الماضيالضميرالجنسالعددالمقام

فعل الطلبالفعل المضارع

غير مؤكد
مؤكد بالنون 

الخفيفة
مؤكد بالنون 

الثقيلة
غير مؤكد

مؤكد بالنون 
الخفيفة

مؤكد بالنون 
الثقيلة

المتكلم عن  
نفسه

المفرد
أنَتمذكر

أنِتمؤنث

المثنى
أنتمامذكر

أنتمامؤنث

الجمع
أنتممذكر

أنتنَّمؤنث
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جدول توليد األفعال

3- مقام المتكلم عن غيره: المتكلم عن الغائب

اســتعمل هــذا الجــدول فــي توليــد األفعــال بجميــع صورهــا، ودرب نفســك علــى التفريــق بيــن األفعــال الثالثــة بالمعنــى، فــإن أشــكل عليــك 

شــيء فاســتعمل العالمــات اللفظيــة فــي التفريــق بينهــا.

الفعل الماضيالضميرالجنسالعددالمقام

فعل الطلبالفعل المضارع

غير مؤكد
مؤكد بالنون 

الخفيفة
مؤكد بالنون 

الثقيلة
غير مؤكد

مؤكد بالنون 
الخفيفة

مؤكد بالنون 
الثقيلة

المتكلم عن  
نفسه

المفرد
هومذكر

هَيمؤنث

المثنى
همامذكر

همامؤنث

الجمع
هممذكر

هنَّمؤنث


