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درب نفسك على معرفة األفعال؛ لتستخرجها من أي نص

الحالة األصلية التي ُخلق عليها الفعل الماضي:	 الفعل الماضي

وكان األصل أن يبقى الفعل الماضي على هذه الهيئة عند اتصال الضمائر به:	 

- وكان األصل في )فهُمـوا( أن يقال: 	 

ـــر بالعوامـــل الداخلـــة عليـــه، فأنـــت تقـــول: )فهـــَم( بالفتـــح،  - هـــي تحريـــك آخـــره بفتحـــٍة ظاهـــرٍة، فهـــو ثابـــٌت علـــى هـــذه الهيئـــة، وال يتأثَّ

ـــر عـــن حالتـــه، وال يســـتجيب  ثـــم ُتدِخـــل عليـــه أداة الشـــرط الجازمـــة )إْن(، مثـــاًل، فتقـــول: )إن فهـــم َ كافأتـــه( فيظـــلُّ مفتوًحـــا أيًضـــا، ال يتغيَّ

ـــر؛ ولذلـــك  (، فهـــو كالبنـــاء الثابـــت الـــذي ال يتغيَّ ـــه )فعـــٌل مبنـــيٌّ ـــر بهـــا؛ ولذلـــك حكـــم عليـــه النحـــاة بأنَّ للعوامـــل الداخلـــة عليـــه، وال يتأثَّ

ـــا(: فعـــٌل مـــاٍض مبنـــيٌّ علـــى الفتـــح الظاهـــر. قالـــوا فـــي: )فهـــَم، فهَمـــْت، فهَمـــا، فهَمـَتــ

ـــِت،  ـــَت، فهَم ـــُت، فهَم ـــَن( أن يقـــال: )فهَم ـــا، فهْمــ ، فهْمن ـــنَّ ـــم، فهْمُتـ ـــِت، فهْمُتمـــا، فهْمُتـ ـــَت، فهْم ـــُت، فهْم - فـــكان األصـــل فـــي )فهْم

، فهَمنـــا، فهَمــــَن( بفتـــح آخـــر الفعـــل، ولكـــنَّ الفتحـــة ُحذفـــت لتخفيـــف النطـــق، فأصبـــح الفعـــل الماضـــي  فهَمُتمـــا، فهَمُتــــم، فهَمُتــــنَّ

ـــا علـــى هـــذا الســـكون العـــارض عنـــد اتصالـــه بهـــذه الضمائـــر؛ ولذلـــك قالـــوا فـــي الفعـــل الماضـــي عنـــد اتصالـــه بهـــا: فعـــٌل مـــاٍض  مبنيًّ

مبنـــيُّ علـــى الســـكون؛ التصالـــه بضميـــر الرفـــع المتحـــرك.

ـــا علـــى  )فِهَمـــــوا( بفتـــح آخـــر الفعـــل، ولكـــنَّ الفتحـــة ُقلبـــت إلـــى ضمـــة؛ لتناســـب الـــواو، ويخـــفَّ النطـــق، فأصبـــح الفعـــل الماضـــي مبنيًّ

هـــذا الضـــم العـــارض عنـــد اتصالـــه بـــواو الجماعـــة؛ ولذلـــك قالـــوا فـــي الفعـــل الماضـــي عنـــد اتصالـــه بهـــا: فعـــٌل مـــاٍض مبنـــيٌّ علـــى الضـــم؛ 

ـــواو الجماعـــة. ـــه ب التصال

ـــا علـــى الفتـــح؛ ولكـــنَّ  - كان حـــقُّ الفعـــل الماضـــي الـــذي آخـــره ألـــٌف، نحـــو )دعـــا، رمـــى، أعطـــى، اعتـــدى، اســـتدعى ...( أن يكـــون مبنيًّ

ر الـــذي منـــع مـــن ظهـــوره التعـــذر، أي: تعـــذر  ك أبـــًدا؛ ولذلـــك قـــال النحـــاة إنـــه: فعـــٌل مـــاٍض مبنـــيٌّ علـــى الفتـــح المقـــدَّ األلـــف ســـاكنٌة ال تحـــرَّ

تحريـــك األلـــف.
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قسم النحاة صور الفعل المضارع التي تراها في الجدول السابق ثالث مجموعاٍت:	 الفعل المضارع

- الفعل المضارع حين ال يكون من األمثلة الخمسة، وال متصاًل بنون النسوة، وهو صحيح اآلخر، نحو )أفهُم، نفهُم، يفهُم، تفهُم(: 

ن من خمس صوٍر بينها شبٌه كبيٌر، وهي األفعال التي اتصل بها أحد ثالثة ضمائر، هي: تتكوَّ

أي:  و)يفهْمــــَن(  )تفهْمــــَن(  همـــا:  صورتيـــن،  مـــن  ن  تتكـــوَّ

النســـوة. نـــون  بـــه  اتصلـــت  الـــذي  المضـــارع  الفعـــل 

يفهـــُم،  نفهـــُم،  )أفهـــُم،  هـــي:  صـــوٍر،  أربـــع  مـــن  ن  تتكـــوَّ

مـــن  ليســـت  التـــي  المضارعـــة  األفعـــال  وهـــي  تفهـــُم(، 

النســـوة. نـــون  بهـــا  تتصـــل  ولـــم  الخمســـة،  األمثلـــة 

ا هو )األمثلة الخمسة( أو )األفعال الخمسة(؛ ألنه سيكون لها أحكاٌم خاصٌة؛ فـ)األفعال الخمسة( أو )األمثلة الخمسة( وقد جعل النحاة لها اسًما خاصًّ

صل بها أحد ثالثة ضمائر: ياء المخاطبة، ألف االثنين، واو الجماعة. ه يتَّ إذن: هي مجموعٌة خاصٌة من األفعال المضارعة، ُتعرف بأنَّ

تكـون حالتـه األصليـة التـي ُخلـق عليهـا هـي )الرفـع بالضمـة الظاهـرة(، فـإن دخلـت عليـه أداة نصـٍب انفتـح آخـره، فـكان منصوًبـا، عالمـة نصبـه 
الفتحـة الظاهـرة، فتقـول: )أريـد أْن أفهـَم(، وإن دخلـت عليـه أداة جـزٍم ُحذفـت حركتـه، فـكان مجزوًمـا، عالمـة جزمـه السـكون، فتقول )لـم أفهْم(.

ـه منصـوٌب بظهـور  ـه علـى أنَّ ـه مرفـوٌع بظهـور الضمـة علـى آخـره، ويدلُّ ـه يـدُل الناظـَر علـى أنَّ ا كان هـذا الفعـل معِرًبـا عـن نفسـه بنفسـه؛ ألنَّ ولــمَّ
اه النحـاة )ُمعَرًبـا(؛ ألنَّ حالتـه اإلعرابيـة ُيفَصـُح عنهـا بعالمتـه الظاهـرة علـى آخـره. ـه مجـزوٌم بسـكون آخـره، سـمَّ ـه علـى أنَّ الفتحـة علـى آخـره، ويدلُّ

1.  ياء المخاطبة: ويكون الفعل المضارع معها مبدوًءا بحرف المضارعة )التاء( ال غير؛ ألن المقام مقام خطاب. 

2.  ألف االثنـــين: ويكون الفعــــــــــل المضارع معهــــــــا مبدوًءا بحرف المضـــــارعة )التاء( أو )الياء( حسب المقام.

٣.  واو الجماعة: ويكون الفعــــــــــل المضارع معهــــــــا مبدوًءا بحرف المضـــــارعة )التاء( أو )الياء( حسب المقام.

األولى: 

الثالثة:الثانية:

)تفهمـين، تفهمـان، يفهمـان، تفهمـون، يفهمـون(.  فاألفعال الخمسة في الجدول السابق هي: 
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كان حقُّ الفعل المضارع الذي ليس من األمثلة الخمسة، وال متصاًل بنون النسوة، وهو معتل اآلخر بالياء، نحو )أرمي، نرمي، يرمي، ترمي(، أو معتل اآلخر 

بالواو نحو )أدعو، ندعو، يدعو، تدعو(: 

كان حقُّ الفعل المضارع الذي ليس من األمثلة الخمسة، وال متصاًل بنون النسوة، وهو معتل اآلخر باأللف، نحو: )أسعى، نسعى، يسعى، تسعى(: 

- أن يكـوَن مرفوًعـا فـي حالتـه األصليـة، عالمـة رفعـه ضمـٌة ظاهـرٌة، مثـل أخيـه صحيـح اآلخـر )أفهُم، نفهُم، يفهـُم، تفهُم(؛ ولكنَّ ظهور الضمة سـيكون ثقياًل على اللسـان حين تقـول: )أرمُي، 

ـه فعـٌل مضـارٌع مرفـوٌع بضمٍة مقدرٍة منع مـن ظهورها الثقل، أي: ثقـل إظهار الضمة على اليـاء أو الواو. نرمـُي، يرمـُي، ترمـُي( أو تقـول: )أدعـُو، ندعـُو، يدعـُو، تدعـُو(؛ ولذلـك قـال النحـاة: إنَّ

ـا إذا دخلـت عليـه أداة نصـٍب فإنـه ُينصـب، وتكـون عالمـة نصبـه فتحـًة ظاهـرًة؛ ألنَّ الفتحـة خفيفـٌة علـى اليـاء والـواو، فيقـال: )لـن أرمـَي، ولـن نرمـَي، ولـن يرمـَي، ولـن ترمـَي(، ويقـال: )لـن  - أمَّ

أدعـَو، ولـن ندعـَو، ولـن يدعـَو، ولـن تدعـَو(.

 : ا إذا دخلت عليه أداة جزٍم؛ فإنَّ - أمَّ

 حرف العلة )الياء( في اليائي ُيحذف، وتبقى الكسرة التي قبل الياء دلياًل عليها، فيقال: )لم أرِم، ولم نرِم، ولم يرِم، ولم ترِم(.	 

 وحرف العلة )الواو( في الواوي ُيحذف، وتبقى الضمة التي قبل الواو دلياًل عليها، فيقال: )لم أدُع، ولم ندُع، ولم يدُع، ولم تدُع(.	 

ه مجزوٌم. ويكون حذف حرف العلة عالمًة على أنَّ

ـه )فعـٌل ُمعـَرٌب( أيًضا، ُيرفـع وتكون  ـر عـن حالتـه األولـى األصليـة؛ ولذلـك قـال النحـاة: إنَّ - فثبـت بذلـك أنَّ الفعـل المضـارع فـي هـذه الحالـة يتأثـر بالعوامـل الداخلـة عليـه ويسـتجيب لهـا؛ فيتغيَّ

عالمـة رفعـه الضمـة المقـدرة، وُينصـب وتكـون عالمـة نصبـه الفتحـة الظاهـرة، وُيجـزم وتكـون عالمـة جزمـه حذف حـرف العلة.

ـه فعـٌل مضـارٌع مرفـوٌع، عالمـة  ك أبـًدا؛ ولذلـك قـال النحـاة: إنَّ - أن يكـون مرفوًعـا، وعالمـة رفعـه ضمـٌة ظاهـرٌة، مثـل أخيـه صحيـح اآلخـر )أفهـُم، نفهـُم، يفهـُم، تفهـُم(؛ ولكـنَّ األلـف سـاكنٌة ال تحـرَّ

رفعـه ضمـٌة مقـدرٌة منـع مـن ظهورهـا التعـذر، أي: تعـذر تحريـك األلف.  

ك  ـه إذا دخلـت عليـه أداة نصـٍب أن ُيفتـح آخـره، فيكـون منصوًبـا، عالمـة نصبـه الفتحـة الظاهـرة، مثـل أخيـه صحيـح اآلخـر )أفهـُم، نفهـُم، يفهـُم، تفهـُم(؛ ولكـنَّ األلـف سـاكنٌة ال تحـرَّ - وكان حقُّ

ـه فعـٌل مضـارٌع منصـوٌب، عالمـة نصبـه فتحـٌة مقـدرٌة منـع مـن ظهورهـا التعـذر، أي: تعـذر تحريـك األلـف. أبـًدا؛ ولذلـك قـال النحـاة: إنَّ

ـا إذا دخلـت عليـه أداة جـزم فـإنَّ حـرف العلـة األلـف ُيحـذف، وتبقـى الفتحـة التـي قبـل األلـف دليـاًل عليهـا، فيقـال: )لـم أسـَع، لـم نسـَع، لـم يسـَع، لـم تسـَع(، فيكون حـذف حرف العلـة عالمًة  - أمَّ

علـى أنـه مجزوٌم.

ـر عـن حالتـه األولـى األصليـة؛ ولذلـك قـال النحـاة: إنـه )فعـٌل ُمعـَرٌب( أيًضا، ُيرفـع وتكون  - فثبـت بذلـك أنَّ الفعـل المضـارع فـي هـذه الحالـة يتأثـر بالعوامـل الداخلـة عليـه ويسـتجيب لهـا؛ فيتغيَّ

عالمـة رفعـه الضمـة المقـدرة، وُينصـب وتكـون عالمـة نصبـه الفتحـة المقـدرة، وُيجـزم وتكـون عالمـة جزمـه حذف حـرف العلة.
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اإلعراب الذي استحقته األفعال المضارعة في الحاالت السابقة: 

الفعل المضارع حين تتصل به نون النسوة، نحو )تفهْمـَن، يفهْمـَن( )ترمْيـَن، يرمْيـَن( )تدعْوَن، يدعْوَن( )تسعْيَن، يسعْيَن(: 

الفعل المضارع حين يكون من األمثلة الخمسة، نحو )تفهماِن، يفهماِن، تفهموَن، يفهموَن، تفهمين(: 

حكم اإلعراب ال يزول عن األمثلة الخمسة بتوكيدها: 

يزول بدخول نون التوكيد على الفعل؛ ألنها حين تدخل عليه يجب أن يلزم آخرها حركًة واحدًة هي الفتحة:
( فـــال يطـــرأ 	  (، وال تتأثـــر بدخـــول أداة الجـــزم، فأنـــت تقـــول: )ال تفهَمــــنَّ ، تفهَمــــنَّ ، يفهَمــــنَّ ، نفهَمـــــنَّ ـــد بالنـــون تصبـــح هكـــذا: )أفهَمـــــنَّ  فاألفعـــال )أفهـــُم، نفهـــُم، يفهـــُم، تفهـــُم( حيـــن ُتؤكَّ

ـــرت فيـــه. ـــد بعدهـــا أصـــاًل، ولـــو دخلـــت عليـــه لمـــا أثَّ ـــا أدوات النصـــب فـــإنَّ الفعـــل المضـــارع ال يؤكَّ علـــى الفعـــل تغييـــٌر، أمَّ

(، فـــال 	  (، وال تتأثـــر بدخـــول أداة الجـــزم، فأنـــت تقـــول: )ال ترمَيــــنَّ ، ترمَيــــــــــــنَّ ، يرمَيــــــــــــنَّ ، نرمَيــــــــنَّ ـــد بالنـــون تصبـــح هكــــــــــــذا: )أرمَيــــــــــــنَّ واألفعـــال )أرمـــــــــي، نرمــــــي، يرمــــــــــــي، تــــــــــرمي( حيـــن ُتؤكَّ
يطـــرأ علـــى الفعـــل تغييـــٌر.

(، فـــال 	  (، وال تتأثـــر بدخـــول أداة الجـــزم، فأنـــت تقـــول: )ال تدعـــَونَّ ، تدعـــــــــــــَونَّ ، يـــــــدعَونَّ ، ندعـــــــَونَّ ـــد بالنـــون تصبـــح هكــــــذا: )أدعـــــــَونَّ واألفعـــال )أدعـــــــــو، نــدعــــــــــــو، يــــــــــــدعو، تـــــــــدعــــــو( حيـــن ٌتؤكَّ
يطـــرأ علـــى الفعـــل تغييـــٌر.

( بقلـــب األلـــف يـــاء، وال تتأثـــر بدخـــول أداة الجـــزم، فأنـــت تقـــول: 	  ، تخشـــَينَّ ، يخشـــَينَّ ، نخشـــَينَّ واألفعـــال )أخشـــى، نخشـــى، يخشـــى، تخشـــى( حيـــن تؤكـــد بالنـــون تصبـــح هكـــذا: )أخشـــَينَّ
(، فـــال يطـــرأ علـــى الفعـــل تغييـــٌر. )ال تخشـــَينَّ

ـــر الفعـــل وال 	  ـــَن( فـــال يتأث ـــم تفهْمـ ـــَن( و)ل ـــن تفهْمـ ـــَن( و)ل ـــة عليـــه، فأنـــت تقـــول: )تفهْمـ ـــر بالعوامـــل الداخل ـــزم صـــورًة واحـــدًة؛ ألنهـــا حيـــن تدخـــل عليـــه يجـــب أن يســـكن آخـــره، فـــال يتأث يل
تتغيـــر صورتـــه.

تكـــون حالتـــه األصليـــة هـــي )ثبـــوت النـــون بعـــد ألـــف االثنيـــن، وواو الجماعـــة، ويـــاء المخاطبـــة(، فـــإن دخَلـــت عليـــه أداة نصـــٍب حذفـــت النـــون، فقيـــل: )لـــن تفهمـــا، لـــن يفهمـــا، لـــن تفهمـــوا، 	 
ـــًة  ـــون عالم ـــذف الن ـــون ح ـــي(، فيك ـــم تفهم ـــوا، ل ـــم يفهم ـــوا، ل ـــم تفهم ـــا، ل ـــم يفهم ـــا، ل ـــم تفهم ـــل: )ل ـــا، فقي ـــون أيًض ـــت الن ـــزٍم حذف ـــه أداة ج ـــت علي ـــي(، وإن دخل ـــن تفهم ـــوا، ل ـــن يفهم ل

مشـــتركًة بيـــن النصـــب والجـــزم، إن ُســـبق الفعـــل بـــأداة نصـــٍب فهـــي عالمـــة نصـــٍب، وإن ســـبق بـــأداة جـــزٍم فهـــي عالمـــة جـــزٍم.
ر عن حالته األولى األصلية؛ ولذلك قال النحاة إنه )فعٌل معَرٌب(.	  فثبت بذلك أن الفعل المضارع في هذه الحالة يتأثر بالعوامل الداخلة عليه ويستجيب لها؛ فيتغيَّ

صـــل بهـــا غيـــر مباشـــرة؛ ألن ألـــف االثنيـــن وواو الجماعـــة ويـــاء المخاطبـــة، باإلضافـــة إلـــى النـــون فـــي حـــال الرفـــع، تفصـــل بيـــن آخـــر الفعـــل ونـــون التوكيـــد؛ ولذلـــك 	  ألن النـــون التـــي تتَّ
ـــد بهـــا األفعـــال الخمســـة )نـــون التوكيـــد غيـــر المباشـــرة(. يت النـــون التـــي ُتؤكَّ ُســـمِّ
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 الحالة األصلية لفعل الطلب، الذي لم تتصل به ياء المخاطبة وال ألف االثنين وال واو الجماعة، وال نون النسوة، وهو صحيح اآلخر: فعل الطلب

صل به ياء المخاطبة وال ألف االثنين وال واو الجماعة، وال نون النسوة:  - إذا كان فعُل الطلب معتَل اآلخر، ولم تتَّ

د فعل الطلب بالنون، وهو في الحالة السابقة )أي: حين يكون معتل اآلخر، ولم تتصل به ياء المخاطبة وال ألف االثنين  حين يؤكَّ
، ادُع(: وال واو الجماعة، وال نون النسوة(، نحو )اخَش، صلِّ

صل به ياء المخاطبة وال ألف االثنين  د فعل الطلب بالنون، وهو في الحالة السابقة، )أي: حين يكون صحيح اآلخر، ولم تتَّ حين ُيؤكَّ

وال واو الجماعة، وال نون النسوة(، نحو )افهم(:
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ـــْج، أكمـــْل، اغفـــْر، اســـتغفْر ...(؛ وألنـــه ال يفـــارق هـــذه الحالـــة، وال يقبـــل دخـــول ناصـــٍب وال جـــازٍم، حكـــم النحـــاة عليـــه بأنـــه 	  ـــْم، عاِل هـــي ســـكون آخـــره، نحـــو )افهـــْم، َعلِّ
) )فعـــٌل مبنـــيُّ

فـــإن حـــرف العلـــة الـــذي فـــي آخـــره ُيحـــذف، ثـــم إن كان حـــرف العلـــة المحـــذوف ألًفـــا بقيـــت الفتحـــة دليـــاًل عليـــه، وإن كان يـــاًء بقَيـــت الكســـرة، وإن كان واًوا 	 
بقَيـــت الضمـــة:

تقول: )يا محمد: اسَع، اخَش، ارَض ...(	 
 	)... ، وتقول: )يا محمد: امِش، ارِم، صـلِّ
وتقول: )يا محمــد: ادُع، انـُج، اسـُم، ...(	 

ويقال في إعرابها جميًعا: فعُل طلٍب مبنيٌّ على حذف حرف العلة. 

ـــا علـــى الفتـــح؛ ألن نـــون التوكيـــد حينئـــٍذ هـــي )نـــون التوكيـــد المباشـــرة(، التـــي ليـــس بينهـــا وبيـــن آخـــر 	  فـــإن حـــرف العلـــة يعـــود وُيفتـــح، فيكـــون الفعـــل مبنيًّ
الفعـــل حائـــل، فيقـــال: 

َيــْن، ادُعـَوْن(.	  فت نون التوكيد قلت: )يا محمد: اخَشَيــْن، صلِّ ( فإن خفَّ ، ادُعـَونَّ َيــنَّ ، َصلِّ )يا محمد: اخَشَيــنَّ
، مبنيٌّ على الفتح؛ التصاله بنون التوكيد المباشرة. ويقال في إعراب الفعل: فعل طلٍب أمريٍّ

فإنـــه ُيبنـــى علـــى الفتـــح؛ ألنَّ نـــون التوكيـــد حينئـــٍذ هـــي )نـــون التوكيـــد المباشـــرة(، التـــي ليـــس بينهـــا وبيـــن آخـــر الفعـــل حائـــٌل، فيقـــال: )افهَمـــنَّ يـــا محمـــد( فـــإن 	 
فـــَت نـــون التوكيـــد قلـــت: )افهَمــــْن يـــا محمـــد(. خفَّ
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- إذا اتصل فعل األمر بياء المخاطبة أو ألف االثنين أو واو الجماعة، سواء كان: 

د فعل الطلب بالنون، وهو متصل بياء المخاطبة، أو ألف االثنين، أو واو الجماعة:  حين ُيؤكَّ

إذا اتصل فعل الطلب بنون النسوة: 

األصل في فعل الطلب أن يقال في تحريره: 

صحيح اآلخر، نحو: )يا طالبة افهمي، ويا طالبان افهما، ويا طالُب افهموا( 	 
وا(:	  يا، ويا رجاُل صلُّ ي، ويا رجالن صلِّ أم معتل اآلخر، نحو: )يا امرأة صلِّ
ا على حذف النون.	  فإن فعل األمر يكون مبنيًّ

ا على حذف النون، سواء كان صحيح اآلخر أم معتل اآلخر	  فإنه يظل مبنيًّ

ا على السكون، تقول )افهْم( فإذا أسندته إلى نون النسوة قلت: )افهْمــَن( 	  فإنه يظلُّ مبنيًّ
(، بزيادة ألٍف فارقٍة بين نون النسوة ونون التوكيد. ر هذا الحكم بتأكيد الفعل بالنون؛ ألنه سيقال: )افهمـنـانِّ وال يتأثَّ

ًها إلى الخالق  	  ( حين يكون موجَّ )فعُل طلٍب دعائيٍّ

ًها إلى مخلوٍق 	  ( حين يكون موجَّ و)فعُل طلٍب أمريٍّ

ـــن 	  ـــب األب م ـــى، كطل ـــى األدن ـــى إل ـــن األعل ـــا م ًه ـــوق موجَّ ـــى المخل ـــه إل ـــب الموجَّ ـــل الطل ـــول: إن كان فع ـــك فيق ـــي ذل ـــد ف ـــم يزي وبعضه

ـــٍب( ال غيـــر،  (، وإن كان مـــن األدنـــى إلـــى األعلـــى فيقـــال )فعـــُل طل ـــٍب أمـــريٍّ ـــه، أو األســـتاذ مـــن تلميـــذه، ونحـــو ذلـــك فيقـــال )فعـــل طل ابن

.) ـــٍب رجائـــيٍّ أو )فعـــُل طل

ًهـــا 	  ي فعـــل الطلـــب مطلًقـــا )فعـــل أمـــر( علـــى التســـامح فـــي العبـــارة، وال بـــأس فـــي ذلـــك إال حيـــن يكـــون موجَّ وكثيـــٌر مـــن المعربيـــن ُيســـمِّ

إلـــى الخالـــق ÷ فـــإنَّ ذلـــك ال ينبغـــي.
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جدول توليد األفعال

1- مقام المتكلم عن نفسه

استعمل هذا الجدول في توليد األفعال بجميع صورها، ودرب نفسك على التفريق بين الفعل المبني والفعل المعرب.

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

2- مقام المتكلم عن غيره: المتكلم عن المخاطب

استعمل هذا الجدول في توليد األفعال بجميع صورها، ودرب نفسك على التفريق بين الفعل المبني والفعل المعرب.

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

٣- مقام المتكلم عن غيره: المتكلم عن الغائب

استعمل هذا الجدول في توليد األفعال بجميع صورها، ودرب نفسك على التفريق بين الفعل المبني والفعل المعرب.

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


