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المقدمة
ّ
امل������������������ق������������������دم������������������ة
ّ

رب العالمين ،و�أف�ضل ال�سالم و� ّأتم الت�سليم على �س ّيد المر�سلين �أبي
الحمد هلل ِّ
القا�سم مح ّمد بن عبد اهلل وعلى �آله الط ّيبين الطاهرين.
ُتعتبر اللغة العرب ّية من اللغات ال�صعبة لأ ّنها تت�ش ّكل ك ّل حروفها من حركات،
وفيها الت�ضعيف وفيها الممنوع من ال�صرف والمبني والمعرب وفيها من القواعد
ما ي�صعب على ابن اللغة ف�ض ًال عن غيره� ،إ�ضافة �إلى �صعوبة النطق ببع�ض
الحروف الموجودة فيها .لكن مع ذلك ك ّله ُتع ّد اللغة العرب ّية من �أجمل اللغات لما
فيها من تف ُّن ٍن في التعابير البالغ ّية ،ولما فيها من قدرة على ا�ستيعاب المعنى
عربي م ّما �أ�ضفى
ب�شكل دقيق ،وقد �أُنزل القر�آن الكريم
ٍ
والإحاطة به ٍ
بل�سان ٍّ
على اللغة �أ�صال ًة وح�صانة ،فخلدت اللغة بخلود القر�آن ،وجاءت ال�س ّنة النبو ّية
ال�شريفة و�أحاديث العترة الطاهرة  Rبهذه اللغة ،فزادتها �أهم ّية واعتبار ًا.
من هنا كان اهتمامنا باللغة العرب ّية ،وقمنا في جمعية المعارف الإ�سالم ّية
بو�ضع هذا الكتاب بين يدي �أبناء اللغة العرب ّية ا ّلذين يتك ّلمونها دون معرفة
قواعدها ،ويتح ّدثون بها دون معرفة �أ�سرارها ،ل ُي�ساعدهم على غور هذه اللغة
فق�سمناه �إلى حلقتين ك ّل حلقة تحوي خم�سة ع�شر
و�سبر حروفها ٍ
ب�شكل �أف�ضلّ ،
در�س ًا ،وفي ك ّل در�س حاولنا اعتماد �أ�سلوب جديد في تع ّلم اللغة ،حيث ُيطرح
بيد مع الطالب �إلى النتيجة.
ال�س�ؤال ،ويت ُّم الإجابة عنه ،لن�صل يد ًا ٍ
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ن�س�أل اهلل �سبحانه وتعالى �أنْ يتق ّبل م ّنا هذا العمل المتوا�ضع ،وعلى �أمل �أنْ
ُيغني به طلاّ ب اللغة ويكون عون ًا لهم على فهمها واال�ستفادة منها� .إ ّنه نعم المولى
ونعم ال�سميع.
ٌ
قواعد اللغة العرب ّي ِة
بحوث يف
ِ

8

مركز نون للت�أليف والترجمة

الدرس األ ّول
الن�ص ،الف ِـ ْق ُ
رة ،اجلملة
�أق�سام الكالم
ُّ

أقسام الكالم
النصُّ ،الفـ ْ
ِق ُ
ُ
الجملة
رة،

أهداف الدرس:
الطالب �إلى �أق�سام الكالم.
�1 .1أن يتع َّرف
ُ
�2 .2أن يم ّيز بين �أنواع الجمل.
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الن�ص:
ُّ
النا����س ب�أبيها ر�سولِ ا ِ
���ت فاطم ُة � Oأ�شب َه
هلل  Pف���ي الخَ لقِ والخُ ُلقِ
ِ
كان ْ
���ي � Qأنّها  Oكانت تذ ّك ُره ب�أبيها
والمنط���قِ  .وقد ذك َر �أمي ُر الم� َ
ؤمنين عل ٌّ
هلل ً ,P
كريم ِ
نطقت مل ْأت
ر�س���ولِ ا ِ
قوام���ه و�إذا ْ
���ت َح ْ
كانت �إذا َم�شَ ْ
قائ�ل�اْ :
كت َ
�سمعي بكالم ِه.
ِ
أحب ِ
وكان من مظاهرِ
أكرمَ .P
وكانت الزهرا ُء َّ � O
النا�س �إلى الر�سولِ ال ِ
حب الر�سولِ Pلفاطم َة � Oأنّه كان يخاطبها بقوله :يا �أُ ّما ُه ,ومن هنا كانت
ِّ
ُكنيتُها� :أُ ّم �أبيها.
ورمت قدماها,
وكانت فاطم ُة � َ
وقفت في ال�صال ِة ح ّتى ْ
أعبد �أهلِ زمانها ,فلقد ْ
قت ب�أ�س ِو َرتها ِ
وعقدها
و�صامت ح ّتى ا�صف َّر لو ُنها والت�صقَ بط ُنها بظهرها ,وت�ص ّد ْ
ْ
ِ
هلل تعالى.
وثوب زفافها في �سبيلِ ا ِ
كم���ا كانت الزه���را ُء  ,Oبك ّل ما كان���ت تم ّثله من مزاي���ا �أخالق ّي ٍة �سامي ٍة,
مين.
�س ّيد ًة لن�سا ِء العا َل َ
* (من كتاب :في رحاب محمد و�أهل بيته لل�شيخ الكا�شي  -بت�صرف)

الن�ص ،الف ِـ ْق ُ
رة ،اجلملة
�أق�سام الكالم
ُّ

س ّيدة النساء
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�إ�ضاءة:
ُ
وأقسامها:
الكلمة
ُ
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ِ

الكلم��� ُة هي اللفظ ُة المف���رد ُة الم�ؤ ّلف ُة من ٍ
عدد من ح ِ
���روف الهجا ِء ,وهي ت ُد ُّل
معنى ما« :ح�صانٌ »�« ,سفين ٌة».
على ً
معنى وا�ض ٌح ومفي ٌد:
�أ ّم���ا الجمل ُة فتتك َّون من كلمتين �أو �أكث َر؛ بحي���ثُ ُ
يكون لها ً
}ا ْل َح ْم ُد ِل
ِ َر ِّب ا ْل َعالَمِ َين{((( « -العل ُم نو ٌر».
ٌ
وحرف.
أق�سام :ا�س ٌم وفع ٌل
والكلم َة ثالث ُة � ٍ
 اال�س� � ُم :ه���و ما دلَّ على ٍالزمن
�ش���يء ُيد َر ُك بالحوا�س �أو بالعق���لِ  ,وال ي�ش ِّك ُل
ُ
جزء ًا منه« :مدر�سة ٌ»ٌ ,
«رجل»« ,عدال ٌة»�« ,صال ٌة».
 الفع ُل :هو ما دلَّ على ح�صول �أمرٍ في زمنٍ ما�« :صا َم»�« ,سج َد».ُ
تكت�سب معناها من غيرها:
معنى بذاتها ،و�إنّما
ُ
الحرف :هو كلم ٌة ال تد ُّل على ً
«على»ِ ,
«منْ »�« ,أ ْو».
الن�ص:
حو َل ِّ
الكالم:
أقسام
�Xأ ّو ًال:
ُ
ِ
X
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الن�ص؟
عم يتح ّدثُ
 َُّّ
الن�ص عن ال�س ّيد ِة فاطم َة الزهرا ِء .O
يتح ّدثُ
ُّ
مو�ضوع مع َّينٍ ؟
الكالم ا ّلذي يدو ُر حول
 ماذا ن�س ّميٍ
َ
((( الفاتحة 2 :

الن�ص ،الف ِـ ْق ُ
رة ،اجلملة
�أق�سام الكالم
ُّ

الن�ص.
ن� ّسميهّ :
الن�ص؟
 ِمنْ َك ْم ِق ْ�س ٍم يت�أ ّلفُ هذا ُّق�سم يع ّب ُر عن فك���ر ٍة �أ�سا�س تتع ّلقُ بمو�ضو ِع
أق�سام ,وك ُّل ٍ
�إنّ���ه يتك َّو ُن م���ن �أربع ِة � ٍ
فالق�سم الأ ّو ُل يتح��� ّدثُ عن �ش َب ِه ال�س ّيد ِة فاطم��� َة الزهراء  Oب�أبيها
الن����ص,
ُ
ّ
حب ر�سولِ اهلل Pلفاطم َة ,O
هلل ,P
ر�سولِ ا ِ
ُ
والق�سم الثاني يتح ّدثُ عن ِّ
والق�سم الراب ُع والأخي ُر يتح ّدثُ عن
���م الثالثُ يتحدثُ عن عبادتها ,O
ُ
والق�س ُ
مين.
كونِ فاطم َة � Oس ّيد ًة لن�سا ِء العا َل َ
ق�سم من هذه الأق�سا ِم الأربع ِة؟
 ماذا ن�سمّي ك َّل ٍن�س ّمي ِهِ :ف ْق َر ًة
 م َّم تتك َّون ُّكل ِف ْق َر ٍة؟
تتك َّون ك ُّل ِف ْق َر ٍة من ُج َملٍ مترابط ٍة.
ا�ســــــتنتـاج

الن�ص :هو كال ٌم يدو ُر حو َل مو�ضو ٍع مع َّينٍ  ,ويت�ألفُ غالباً من ِفق ٍ
ْرات.
ُّ
الن�ص يتحدثُ ع ��ن فكر ٍة �أ�سا�سي ٍة .وتتك� � َّون كل ِفقْر ٍة
 ال ِف ْق� � َرة :ه ��ي ق�س ٌم من ّمن ُج ٍ
مل مترابط ٍة.

الج َم ِل:
Xثانياً :أنوا ُع ُ
X

ُ
اجلملة النوا ُة:
«ورمت قدماها».
وجدنا هذه الجمل َة
ْ
الن�ص ْ
�إذا ُعدنا �إلى ِّ
 -ما هي الكلم ُة التي �أخب ْرنا بوا�سطتها عن ال َو َر ِم� ,أو ا ّلتي �أ�سندنا �إليها التو ّر َم؟
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�إنّها «قدماها» ,فهي المخ َب ُر عنه� ,أي الم�س َن ُد �إلي ِه.
 ب� ّأي كلم ٍة �أخب ْرنا عنِ اال�سم «قدماها»؟�أخبرنا عن اال�سم بالفعل «ورمت»؛ �أي �أ�سندنا �إليه فهو مخ َب ٌر به� ،أو م�س َن ٌد �إليه.
 م َّم تتك َّون هذه الجمل ُة« :ورمت قدماها»؟تتك َّو ُن من الم�سن َِد والم�سن َِد �إلي ِه.
 ماذا ن�س ّمي الجمل َة ا ّلتي تتك َّونُ من ركنينِ فقط؟ن�س ّميها «الجمل َة النوا َة».
ا�ســــــتنتـاج

 -الجمل ُة النوا ُة تتك َّونُ من ركنَينِ فقط هما :الم�س َن ُد والم�س َن ُد �إلي ِه.

اجلملة الب� ُ
ُ
سيطة:
 �إذا قر�أن ��ا ه ��ذه الجمل َة« :كانت الزهرا ُء �س ّيد ًة لن�س ��ا ِء العا َلمينَ »� ,أ ّي ُة كلم ٍة�أخبرنا عنها بكونها � Oس ّيدة ن�ساء العالمين؟
اال�سم «الزهراء» ,فقد �أ�سندنا �إليه الكينونة فهو «م�س َن ٌد �إليه».
�إنّها ُ
 ب� ّأي كلم ٍة �أخب ْرنا عن «الزهراء»؟بالفعل «كانت» ,فهو مخ َب ٌر به �أو «م�س َن ٌد».
 ما هما ركنا هذه الجمل ِة؟هما الم�سن ُد �إليه «الزهراء» والم�س َن ُد «كانت».
 ُْعد هذه الزيادة «�إلى �أن تكو َن �س ّيد ًة لن�سا ِء العا َلمينَ » ركناً من �أركان
هل ت ُّ
الجمل ِة؟

كلاّ� ,إنها زياد ٌة تو�ضيحي ٌة.
 ماذا ن�س ّمي الجمل َة التي تتك َّون من ركنَينِ رئي�سينِ وزياد ٍة تو�ضيح ّي ٍة؟ن�س ّميها «الجمل َة الب�سيط َة».
ا�ســــــتنتـاج

اجلملة املر ّك ُ
ُ
بة:
ورمت
 من كم جملة ب�سيطة تتك َّون هذه الجمل ُة:«وقفت في ال�صال ِة حتّى ْ
ْ
قدماها»؟
ورمت
�إ ّنه���ا تتك��� َّو ُن من جمل َتي���ن ب�سيط َتي���ن« :وقف � ْ�ت ف ��ي ال�ص�ل�ا ِة» و«ح ّت ��ى ْ
قدماها».
 هل من ٍرابط بين هاتين الجملتَينِ ؟
�سبب للجملة الثاني ِة.
نعم ,ل َّأن الجمل َة الأولى هي ٌ
 ماذا نُ�س ّمي الجمل َة المك َّون َة من جملتينِ تجم ُع بينهما �صل ٌة مع َّين ٌة؟ُن�س ّميها «الجمل َة المر َّكب َة».

الن�ص ،الف ِـ ْق ُ
رة ،اجلملة
�أق�سام الكالم
ُّ

 -الجمل ُة الب�سيط ُة تتك ّونُ من ركنَينِ رئي�سينِ وزياد ٍة تو�ضيحي ٍة.

ا�ســــــتنتـاج

 الجمل� � ُة المر ّكب� � ُة تتك� � ّونُ م ��ن جمل َتي ��نِ عل ��ى الأق� � ّل ,ترب � ُ�ط بينهم ��ا �صل� � ٌةوا�ضح ٌة.
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1 .1الكلم��� ُة ه���ي اللفظ��� ُة المف���رد ُة الم�ؤ ّلف ُة من ع ٍ
ِ
حروف
���دد من
معنى ما« :ح�صانٌ »�« ,سفين ٌة».
الهجا ِء ,وهي ت ُد ُّل على ً
مو�ضوع مع ّي���نٍ  ,ويتك��� ّو ُن غالب ًا من
الن����ص كال ٌم ي���دور ح���ول
ٍ
ُّ 2 .2
ِفق ٍ
ْرات.
الن�ص ,وهي
3 .3ال ِفقْ���ر ُة تتح َّدثُ عن فكر ٍة �أ�سا�س تتع َّلقُ
ٍ
بمو�ضوع ّ
تتك َّو ُن غالب ًا من ُج َملٍ مترابط ٍة.
معنى تا ٌّم .وهي ثالث ُة �أنوا ٍع:
4 .4للجمل ِة ً
َين هما الم�س َن ُد �إليه والم�س َن ُد:
 .أالجمل ُة النوا ُة :وتتك َّو ُن من ركن ِ
«ينت�ص ُر الحقُّ »« ,ال�صل ُح خي ٌر».
.بالجمل� � ُة الب�سيط� � ُة :وتتك َّو ُن من الم�سن َِد �إلي���ه والم�سن َِد ومن
ِ
الم�سجد».
زيادة تو�ضيح ّي ٍة« :ي�ص ّلي الرج ُل في
ُ
وتربط
 .جالجمل� � ُة المر ّكب� � ُة :وتتك��� َّو ُن من جمل َت ِين عل���ى الأق ّل,
«ت�ضرب المقاوم ُة العد َّو حتّى تُجب َره
بينهم���ا �صل ٌة وا�ضح ٌة:
ُ
على مغارد ِة �أرا�ضينا المحتلة ِ».

متـــــر ينــــــا ت

الن�ص ،الف ِـ ْق ُ
رة ،اجلملة
�أق�سام الكالم
ُّ

���ي م�ؤ ّل ُف ِ
كتاب
كتاب «مفاتيح الجن ��ان» :عندما �ألف ُّت َ
ق���الَ ال�شيخُ ٌ
عبا�س الق ّم ُّ
«من ��ازل الآخ ��رة» وطبعتُه َ
ال�شيخ ِ
عبد
وو�صل �إلى «ق� � ّم»ْ ..
و�صلت �إحدى ُن�سخ ِه �إلى ِ
حرم المع�صوم ِة O
كان يب ّي ُن َ
بع�ض الم�سائ���لِ دائم ًا في ِ
ال���رزّاقِ ا ّلذي َ
�صحن ِ
َ
ال�شيخ ِ
ُ
ي�شترك
عبد الرزّاقِ  ،وكان
قبل �ص�ل�ا ِة الجماع ِة .وكان والدي من ُمريدي
ِ
كتاب «منازل الآخرة»
يومي ًا في مجل�س ِهَ ..
يفتح َ
كان ال�شيخُ عب ُد الرزّاقِ في النها ِر ُ
للم�ستمعين.
ويقر�أُ منه
َ
كنت َ
����ال :يا �شيخُ عبا�س!َ ..
����وم جا َء والدي �إلى ِ
البيت ،وق َ
مثل هذا
َ
ليتك َ
وذات ي ٍ
ِ
اليوم في ِه.
الواعظ ،ت�ستطي ُع �أن ترقى المنب َر ،وتقر�أَ في هذا
ِ
الكتاب ا ّلذي قر�أ لنا َ
أردت ع��� ّد َة م ٍ
كنت في ك ّل
���رات � ْأن �أقولَ له � ّإن هذا
� ُ
الكتاب من م�ؤ َّلفاتي ،ولكنّي ُ
َ
هلل
ّقني ا ُ
أ�سكت،
قلتَّ :
واكتفيت ب� ْأن ُ
ُ
م���ر ٍة �أ�سيط ُر على نف�سي و� ُ
تف�ض ْل بالدعا ِء ليوف َ
تعالى.
*(من كتاب� :سيماء ال�صالحين لل�شيخ ر�ضا مختاري  -بت�صرف)

الن�ص؟
 - 1ما هو مو�ضوع هذا ّ
� - 2ضع ّ
ِ
الجمل الب�سيط ِة.
خطاً تحتَ �إحدى
� - 3ضع ّ
الج ِ
مل المر ّكب ِة.
خطين تحت �إحدى َ
� - 4أ ِّلفْ جمل ًة ب�سيط ًة.
� - 5أ ِّلفْ جمل ًة مر َّكب ًة.
 - 6الجمل ُة« :جا َء والدي �إلى ِ
البيت» ب�سيط ٌة �أم مر َّكب ٌة؟
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بحوث يف
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الدرس الثاني
ملة الفعليـ ُة واجلـ ُ
اجلـ ُ
إ�سمـيـ ُة
ملة ال
ُ
ُ
ّ
ّ

الجـ ُ
الفعليـ ُة
ملة
ُ
ّ
والجـ ُ
اإلسمـيـ ُة
ملة
ُ
ّ

أهداف الدرس:
الجمل ِة الفعل ّي ِة.
�1 .1أن يتع َّرف
الطالب �إلى ُ
ُ
الجمل ِة الإ�سم ّي ِة.
�2 .2أن يتع َّرف �إلى ُ
�3 .3أن يف ّرق بين الجملتين.
19
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الن�ص:
ُّ
���ن �أتبا ِع ه����ؤال ِء العظما ِءُ .
يقول
الأئ ّم��� ُة ُقد َو ُتن���ا ,و�إنّها نعم��� ٌة كبير ٌة � ْأن َ
نكون م ْ
الر�س ُ
هلل ُح َّب الأئ ّم ِة من � ِ
أ�صاب خي َر الدنيا
���ول َ « :Pمنْ َرزَق ُه ا ُ
أهل بيتي فق ْد � َ
والآخ ��ر ِة ،ف�ل�ا َي ُ�ش َّك ��نَّ �أنّه في الج ّن� � ِة .و�إنّ في ح � ّ�ب � ِ
أهل بيتي ع�شري ��نَ خ�صل ًة،

ملة الفعليـ ُة واجلـ ُ
اجلـ ُ
إ�سمـيـ ُة
ملة ال
ُ
ُ
ّ
ّ

أئم ُتنا ُق ْد َوتُنا
ّ

ع�ش ٌر منها في الدنيا ،وع�ش ٌر في الآخر ِةّ � ،أما في الدنيا فالزه ُد ِ
ر�ص على
والح ُ
ِ
ُ
والن�شاط
الموت,
العل � ِ�م ،وال� � َو َر ُع في الدينِ  ،والرغب ُة في العباد ِة ,والتوب� � ُة قب َل
هلل ع� � َّز وج َّل
ف ��ي قي ��ا ِم اللي � ِ�ل ,والي�أ� � ُ�س م ّما ف ��ي �أيدي النا� � ِ�س ,والحف � ُ�ظ لأم ِر ا ِ
ونه ِي� � ِه ,والتا�سع ُة ُبغ� � ُ�ض الدنيا ,والعا�شر ُة ال�سخا ُء .و� ّأما ف ��ي الآخر ِة فال ُي َ
ن�ش ُر
كتب ل ��ه براء ٌة من
ل ��ه دي ��وانٌ  ,وال ُي َ
ن�ص � ُ�ب له مي ��زانٌ  ,و ُيعطى كتا َب� � ُه بيمين ِه ,و ُي ُ
حلل الج ّن� � ِة ,و ُي�ش َّف ُع في مائ ٍة من � ِ
الن ��ارِ ,و ُيب َّي� � ُ�ض وج ُههُ ,و ُيك�سى منْ ِ
أهل بيت ِه,
ِ
تيجان الج ّن ِة ،والعا�شر ُة يدخ ُل
هلل ع َّز وج َّل �إلي ِه بالرحم� � ِة ,و ُيت َّو ُج من
وينظ� � ُر ا ُ
الج ّن َة بغير ح�سابٍ َ ,ف ُطوبى لمح ّبي � ِ
أهل بيتي».
*(من كتاب م�شكاة الأنوار لل�شيخ الطبر�سي  -بت�ص ّرف)
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الن�ص:
حو َل ِّ
الج ُ
ملة الفعل ّي ُة:
�Xأ ّو ًالُ :
X

ٌ
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«يقول الر�س � ُ
ُ
هلل ح � َّ�ب الأئ ّم ِة»,
�ول»َ « ,رزَق ُه ا ُ
الج َم َل التالي��� َة:
الن�ص ُ
نقر�أ ف���ي ِّ
« ُي َ
ن�ش ُر له ديوانٌ ».
 بماذا تبد�أ ُّالج َم ِل المذكور ِة؟
كل جمل ٍة منَ ُ
تبد�أ بفعلٍ يتلوه ا�س ٌم مرفو ٌع.
وحد ْد ُر ْكنَي ٍّ
َ
عرب َ
كل منها:
الفعل
الجملِ ِّ
والفاعل في هذه ُ
 �أَ ُْ
ُ
الر�سول»
«يقول
يق � ُ
�ول :فع ٌل م�ضار ٌع معلو ٌم مرفوع وعالمة رفع���ه ال�ضم ُة الظاهر ُة على �آخره,
وهو «الم�س َن ُد».
ُ
ُ
«يقول» ,وهو
الر�سول :فاع ُل مرفوع وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهر ُة على �آخره
«الم�س َن ُد �إليه».
حب الأئ ّم ِة»
« َرزَق ُه ا ُ
هلل َّ
مبني على الفتح الظاهر ُة على �آخره ,وهو «الم�س َن ُد».
رزقَ :فع ٌل ٍ
ما�ض معلو ٌم ٌّ
اهللُ :فاع��� ٌل مرف���وع وعالم���ة رفعه ال�ض ّم���ة الظاه���ر ُة على �آخ���ره«رزقَ» ,وهو
«الم�س َن ُد �إليه».
« ُي َ
ن�ش ُر له ديوانٌ »
ن�ش� � ُر :فع ٌل م�ضار ٌع مجه ُ
ُي َ
���ول الفاعلِ  ،مرفوع وعالم ُة رفع���ه ال�ض ّمة الظاهرة
على �آخره ,وهو الم�س َن ُد.

نائب الفاعلِ مرفوع وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره((( ,وهو
دي ��وانٌ ُ :
«الم�س َن ُد �إليه».
ا�ســــــتنتـاج

الج ُ
ملة االسم ّي ُة:
Xثانياًُ :
X

 - 1الحظ الجمل َت ِين التالي َت ِين« - 1 :الأئ ّم ُة قد َوتُنا» و«ال�صدقُ محمو ٌد».
 بماذا تبد�أُ ُّالج ْملَتَين المذكورتينِ ؟
كل جمل ٍة منَ ُ
مرفوع يتبعه ا�س ٌم �آخ ُر مرفو ٌع.
با�سم
ٍ
تبد�أُ ك ٌّل منهما ٍ
وحد ْد ُر ْكنَي ٍّ
كل منهما:
عرب ِ
الج ْم َل َت ِين ِّ
هاتين ُ
 �أَ ْ«الأئ ّم ُة قد َوتُنا»
مبتد�أٌ مرفو ٌع ,وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره ،وهو «الم�س َن ُد
الأئ ّم ُةَ :
�إلي ِه».
قدو ُتن ��ا :قدوة :خب��� ٌر مرفو ٌع وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاه���رة على �آخره ,وهو
«الم�س َن ُد».
مبتد ٌ�أ مرفو ٌع وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره ,وهو «الم�س َن ُد
ال�صدقُ َ :
�إليه ِ».
َم ْح ُم ��و ٌد :خب��� ٌر مرف���و ٌع وعالم���ة رفع���ه ال�ض ّم���ة الظاه���رة عل���ى �آخ���ره ,وهو
«الم�س َن ُد».
((( �سنتط ّرق �إلى «نائب الفاعل» في ال�صفحات التالية من الكتاب.

ملة الفعليـ ُة واجلـ ُ
اجلـ ُ
إ�سمـيـ ُة
ملة ال
ُ
ُ
ّ
ّ

الجمل� � ُة التي تبد�أُ ٍ
بفعل �س ��وا َء كا َن الفاع� � ُل معلوماً �أ ْم
الجمل� � ُة الفعل ّي� � ُة ه ��ي ُ
مجهو ًال.
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ا�ســــــتنتـاج

الجمل ُة التي تحتوي مبت َد�أً وخبراً.
الجمل ُة اال�سم ّي ُة هي ُ

ٌ
قواعد اللغة العرب ّي ِة
بحوث يف
ِ

ال�صد َق محمو ٌد».
 - 2الحظ الجملة التالية�« :إنّ ِّ
 ِم َّم كانت تت�أ َّلفُ هذه الجمل ُة قب َل ِدخول «�إنَّ» عليها؟
كانت قبل دخول «�إنَّ» عليها م�ؤ َّلف ًة من مبتد ٍ�إ وخبرٍ « :ال�صدقُ محمو ٌد».
لقد ْ
حرف نا�س ٌخ ُ
َ
ح�صل بعد دخولِ «�إنَّ» عليه���ا؟ («�إنَّ» ٌ
يدخل على المبتد�إ
 م���اذاوالخبرِ ) .و�سي�أتي الكالم عنه.
ُ
بعد � ْأن
انقلب ال�ضمي ُر
أ�صبح ا�سم ًا لـ «�إنَّ» َ
َ
المنف�صل «هي» �إلى �ضميرٍ م ّت�صلٍ و� َ
أ�صبح خب ُر المبتد�إ «نعم ٌة» خبر ًا لـ«�إنَّ».
َ
كان َ
مبتد�أً ,كما � َ
 هل جمل ُة «ال�صدقُ محمو ٌد» فعل ّي ٌة �أم ا�سم ّي ٌة؟َ
الداخل عليها ٌ
حرف ال فع ٌل.
مبتد�أٌ وخب ٌر ,ول َّأن
�إنّها جمل ٌة ا�سم ّي ٌة ,ل َّأن �أ�ص َلها َ
ا�ســــــتنتـاج

�إذا دخ َل على الجمل ِة اال�سم ّي ِة ٌ
حرف نا�سخٌ ف�إنّها تبقى جمل ًة ا�سم ّي ًة.

24

احـــفـــظ

متـــــر ينــــــا ت

ؤمنين  :Qالزه ُد ثروةٌ ،والور ُع ُجنّ��� ٌة ،و� ُ
ِ
الزهد �إخفا ُء
أف�ضل
قالَ �أمي��� ُر الم� َ
ِ
الزه ِ
كالوقوف عند
���ح ,وال ور َع
���د  ...وال ك��� َر َم كالتقوى ,وال تجار َة كالعملِ ال�صال ِ
ِ
ُ
���د
النا�س :الزه���اد ُة ِق َ�ص ُر الأملِ
ال�شبه��� ِة ,وال زه َ
���رام� ... .أ ّيه���ا ُ
كالزهد في الح ِ
كم فقد
عند
تن�سوا َ
عند ال ِن َع ِم والور ُع َ
وال�شك��� ُر َ
عند ال ِن َع ِم �شك َر ْ
المحارم ( )...وال َ
ِ
بح َج ٍج ُم�س ِفر ٍة ظاهر ٍة ،و ُك ٍتب بارز ِة العذ ِر وا�ضح ٍة.
�أعذ َر ا ُ
هلل ُ

ملة الفعليـ ُة واجلـ ُ
اجلـ ُ
إ�سمـيـ ُة
ملة ال
ُ
ُ
ّ
ّ

كان فاع ُله
 - 1الجمل ُة الفعل ّي ُة ه���ي الجمل ُة ا ّلتي تبد�أُ بفعلٍ � ,سوا َء َ
المذنب».
معلوم ًا �أم مجهو ًال« :يجاه ُد الرج ُل»ُ « ,يعا َق ُب
ُ
مبتد�أً وخبر ًا �أو ما
 - 2الجمل ُة اال�سم ّي ُة ه���ي الجمل ُة ا ّلتي تت�ض َّم ُن َ
مبتد�أً وخبر ًا« :الن�ص ُر �أكي ٌد»�« ,إ َّن الن�ص َر �أكيدٌ».
َ
كان �أ�ص ُله َ

الطبر�سي  -بت�ص ّرف)
*(من كتاب م�شكاة الأنوار :لل�شيخ
ّ

الن�ص؟
 - 1ما هو مو�ضو ُع هذا ّ
الن�ص ُجملتَين فعل َّيتَين.
 - 2ا�ستخر ْج منَ ّ
الن�ص ُجملتَين ا�سم َّيتَين.
 - 3ا�ستخر ْج منَ ّ
� - 4أعر ِْب الجمل َة التالي َة« :الزهاد ُة ِق َ�ص ُر ال ِ
أمل».
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الدرس الثالث
ُ
الفعل املا�ضي وبنا�ؤه على الفتح

ُ
الفعل الماضي
وبناؤه على الفتح

أهداف الدرس:
الطالب �إلى الفعلِ الما�ضي.
�1 .1أن يتع َّرف
ُ
�2 .2أن يم ّيز �أنحاء بناء الفعل الما�ضي.
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ِ
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الن�ص:
ُّ
���ي  Qوخديج ٌة زوج ُة الر�س���ولِ �أ َّولَ ُم�س ِلمين �آمنا بنب َّو ِة مح ّم ٍدP
َ
كان عل ٌّ
وي عن � ِ
���ت في الجاهل ّي ِة �إلى
أحد ال
ِ
أ�شخا�ص �أنّه قالَ  :جئ ُ
و�ص ّدق���ا ر�سال َته ،وق���د ُر َ
م ّك َة و�أنا �أُري ُد � ْأن �أبتا َع لأهلي من ثيابِها ِ
بن ِ
عبد ال ُم َّط ِلبِ ،
ا�س َ
وعطرِ ها ،ف� ُ
أتيت الع ّب َ
�شاب فرمى
َ
وكان رج ًال تاجر ًا ،ف�أنا َ
جال�س حيثُ �أنظ ُر �إلى الكعب ِة � ...إذ جا َء ٌّ
عند ُه ٌ
ألبث � اّإل ي�سير ًا ح ّتى جا َء غال ٌم
قام ُم�ستقب َِل الكعب ِةّ ،ثم ْلم � ْ
بب�صرِ ِه �إلى ال�سما ِء ّثم َ
���ث � اّإل ي�سير ًا ح ّتى � ِ
فقامت خل َف ُهما ,ف َر َك َع
أتت ام���ر�أ ٌة
���ام على يمي ِن ِهّ ،ثم ْلم �ألب ْ
ْ
فق َ
ال�شاب
ف�سجد
الغالم والمر�أةُ،
ال�شاب فرف َع
الغالم والم���ر�أةُ ،فرف َع
ال�شاب فرك َع
َ
ُّ
ُّ
ُّ
ُ
ُ
ا�س �أم ٌر عظي ٌم ،ق���الَ
العبا�س� :أم ٌر عظي ٌم,
���د
الغالم والمر�أةُُ ،
ف�سج َ
ُ
ُ
فقلت :ي���ا ع ّب ُ
ال�شاب؟
تدري َم ْن هذا
ُّ
بن ِ
الغالم؟ هذا
ابن �أخي� ،أتدري من هذا
عبد اهللُ ،
قلت :ال ،قالَ  :هذا مح ّم ٌد ُ
ُ
ُ
ابن �أخي� ،أتدري َم ْن هذه المر�أةُ؟
علي ُ
ٌّ
بنت ٍ
رب ال�سما ِء
خويلد زوج ُت ُهّ � .إن َ
هذه خديج ُة ُ
ابن �أخي هذا �أخب َرني � ّأن ر َّبه ّ
ر�ض ك ّلها �أح ٌد على
���ن ا ّلذي ُه َو علي ِه ,وال واهلل ما على الأَ ِ
والأر� ِ���ض � َأم َر ُه بهذا الدي ِ
الدين غير ه�ؤال ِء الثالث ِة.
هذا ِ

ُ
الفعل املا�ضي وبنا�ؤه على الفتح

أ ّول المسلمين
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الن�ص:
حو َل ِّ
ُ
الفعل الماضي؟
�Xأ ّو ًال :ما هو
X

ٌ
قواعد اللغة العرب ّي ِة
بحوث يف
ِ

َّ�ص ال َ
وي»« ,جا َء»« ,رك َع» «ر َف َع».
ألفاظ الآتي َةُ « :ر َ
ن�ستخرج من الن ِّ
ُ
 ما نو ُع هذه ال ِألفاظ؟
�إنَّها �أفعا ٌل ت ُد ُّل على ُح ُد ِ
وث �شَ ٍ
ما�ض.
يء وح�صو ِله في زمنٍ ٍ
لت هذه ال ُ
أفعال؟
 َمتَى َح َ�ص ْهذه ال ُ
ح�صلت في ز ََمنٍ َم َ�ضى وو َّلى َق ْب َل ز ََمانِ ال َّتكلُّ ِم.
أفعال
ْ
 ماذا ن�س ّمي هذه الأفعا َل؟ُن َ�س ِّميها �أفْعا ًال ِ
ما�ض َي ًة.
ا�ســــــتنتـاج

ال ِف ْع ُل الما�ضي ِف ْع ٌل َي ُد ُّل على ُح ُد ِ
وح ُ�صو ِل ِه في َز َمنٍ َم َ�ضى و َو َّلى.
وث �شي ٍء ُ
بناء الفعل الماضي
Xثانياًُ :
X
الف ْت ِح َّ
�أ :على َ
الظاه ِر:
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هي �صحيح ُة ال ِآخرِ � ْأم تنتهى ِ
بحرف ِع َّل ٍة؟
 الأ ْف َع ُال الثالث ُة المذكور ُة �آنف ًا هل َ�إنَّها �صحيح ُة ال ِآخرِ .
 ب�أ ّي ِة َح َر َك ٍة ُ�ضب َِط � ِآخ ُرها؟ُ�ضب َِط � ِآخ ُر ُك ّل ِف ْعلٍ منها بحرك ِة ال َف ْت ِح.
 َه ْل في النَّ�ص �أ ْف ٌعال ما�ضي ٌة ُ�أخْ رى ُ�ضب َِط � ِآخ ُرها بال َفت ِْح؟
َن َع ْم ,في النَّ�ص �أفعا ٌل ِ
ما�ض َي ٌة �أخرى ُ�ضب َِط � ِآخ ُرها بال َف ْت ِح�« :سج َد»�« ,أخب َرني»,

«�أم َره»�«،آمنَا»�«،ص َّدقا».
 َه ْل هي �صحيح ُة ال ِآخرِ؟�صحيح ال ِآخرِ .
َن َع ْم ,ك ّلها
ُ
ن�س َت ْن ِت ُج من هذا ك ّله؟
 -ماذا ْ

ا�ســــــتنتـاج

ال ِفع ُل الما�ضي ُي ْبنَى في ال ْأ�ص ِل على ال َفت ِْح َّ
الظ ِاه ِر على �آخره �إذا كا َن �صحي َح
ال ِآخرِ.

ُ
الفعل املا�ضي وبنا�ؤه على الفتح

ن�ستنتج � َّأن ال ِف َ
ال�صحيح الآخر ,ال َت َت َغ َّي ُر َح َرك ُة � ِآخرِ ه� ,إذا لم ي َّت ِ�ص ْل
الما�ضي
عل
ُ
َ
َ
به �شي ٌء ,وكذ ِل َك �إذا �إ َّت َ�ص َلت ِب ِه تا ُء الت�أ ِن ِ
(ت) .مثل�َ :س َج َد ْت َ � -آمن َْت.
يث ْ
نعرب ال ِف ْع َل الما�ضي؟
 كيف ُني على ال َف ْت ِح ِ
ُ
الظاهر على �آخره.
نقول� :إ َّن ُه ِف ْع ٌل ٍ
ما�ض َم ْب ٌّ

ب :بنا ُؤ ُہ على َ
المقد ِر:
الف ْت ِح
َّ

الن�ص نج ُد َ
الفعل «رمى».
�إذا عدنا �إلى ّ
 َه ْل َظ َه َرتْ على � ِآخره َح َر َك ُة ال َفت ِْح؟الَ ,فق َْد َت َعذَّ َر ت َْح ُ
ريك � ِآخرِ ه بِال َف ْت ِح.
 لماذا؟���رف الأخير �ألف ًا ل ّي َن ًة ,وال ُي ِ
الح ِ
مك ُن � ْأن ت َْظ َه َر عليها الحرك ُة؛ لأنَّها
ب�سبب َك ْونِ َ
َح ُ
رف َم ٍّد َ�س ِاك ٌن ,فهو ِف ْع ٌل ُم ْع َت ُّل ال ِآخرِ بالأ ِل ِف.
نعرب الفع َل «رمى»؟
 -كيف ُ
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َنق � ُ
���ح ال ُم َق َّدر على
�ول ف ��ي �إع ��رابِ هذا الفع � ِ�ل� :إ َّن ُه ِف ْع��� ٌل ٍ
مبني على ال َف ْت ِ
ما�ض ٌّ
� ِآخرِ ِهَ ،م َن َع من ُظهوره ال َّت َع ُّذ ُر.
ا�ســــــتنتـاج

ُيبنى ال ِف ْع ُل الما�ضي على ال َفتْح ال ُم َق َّد ِر �إذا كان ُم ْع َت َّل ال ِآخ ِر بال ِ
ألف.
ٌ
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ج :بنا ُؤ ُه على َ
المحذوفة:
األلف
المقد ِر على
الف ْت ِح
َّ
ِ
ِ
أتت».
الن�ص فع ًال ما�ضي ًا �آخ َر هو «� ْ
نج ُد في ّ
 ما ا ّلذي اتَّ�ص َل بهذا ِالفعل؟
ات�ص َل ْت به «تا ُء الت�أْ ِن ِ
يث».
 َك ْيفَ كان ال ِفع ُل َق ْب َل ات�صال تَا ِء ال َّت� ِأنيث به؟
كان الفع ُل على حاله الأ�صل ّي ِة�« :أتى».
َ
ات�ص َل ْت ِب ِه تا ُء ال َّت ْ�أ ِن ِ
يث؟
من � ِآخرِ هذا الفعلِ ِح َ
 لماذا ُح ِذف َِت الأ ِل ُف ْين َ
َلق َِد ْاج َت َم َع َحرفانِ �ساكنان (الأ ِل ُف ال َّل ّي َن ُة في � ِآخرِ ال ِف ْعلِ وتا ُء الت�أنيث� :أت َْى تْ )
ال�س ِاك َن ْي ِن.
ف َُح ِذ َف الأ َّو ُل «الأ ِلفُ » وبقيت التاءَ ،منْع ًا ِم َن ا ْل ِتقَا ِء َّ
أتت»؟
نعرب الفع َل «� ْ
 كيف ُ���ح ال ُم َق َّد ِر على الأل ِ
���ف المحذوف��� ِة ,والتا ُء
�أت � ْ�تِ :ف ْع��� ٌل ما� ٍ���ض َم ْب ِن ٌّي عل���ى ال َف ْت ِ
للت�أْ ِ
نيث.
ا�ســــــتنتـاج

ُي ْبن ��ى ال ِف ْع ُل الما�ضي على ال َفت ِْح ال ُمق َّد ِر على ال ِ
ألف المحذوف ِة �إذا كان ُم ْع َت َّل
لت ِب ِه تا ُء ال َّت�أْ ِ
نيث.
الآخ ِر بالأ ِل ِف وات ََّ�ص ْ

احـــفـــظ

ُ
الفعل املا�ضي وبنا�ؤه على الفتح

 ال ِف ْع ُ���ل الما�ضي ِف ْع ٌل َي ُد ُّل على ُح ِ
دوث �شَ ٍ
وح ُ�صو ِل ِه في ز ََمنٍ
���يء ُ
َم�ضى و َو َّلى« :جا َء ن�ص ُر اهللِ».
 وهو ُي ْبنَى في الأ�صلِ على ال َف ْت ِح َّالظ ِاهرِ :
����ح ال ِآخ����رِ �« :ساع� � َد»� ,أ ْو ُم ْع َت َّل���� ُه بال����وا ِو �أو بالياء:
�أ � -إذا كان �صحي َ
«خفي».
َ
«�س ُر َو»َ ،
ب � -إذا ا َّت�ص َل ْت به تا ُء ال َّت�أْ ِ
«لعبت»�« ,أكلَ ْت».
نيث:
ْ
�صلت ِب ِه �أ ِل ُف اال ْث َن ْي ِن�« :آمنَا»�« ,ص َّد َقا».
ج � -أ ْو �إذا ا َّت ْ
 و ُي ْبنى على ال َف ْت ِح ال ُم َق َّدر على �آخرِ ِه� :إذا كان ُم ْع َت َّل ال ِآخرِ بالأ ِل ِف,و َل ْم َي َّت ِ�ص ْل ِب ِه َ�ض ِمي ُر َرف ٍْع ُم َت َح ٌ
«�س َعى».
ركَ « :د َعا»َ ,
ُ
المحذو َف ِة� :إذا كان ُم ْع َت َّل
 و ُي ْبنَى على ال َف ْت ِح ال ُمقَ��� َّد ِر على الأ ِل ِفوات�صلت ِب ِه تا ُء ال َّت�أْ ِ
نيثَ « :د َع ْت»« ,ج َرتْ ».
ال ِآخرِ بالأ ِل ِف
ْ
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خُ َ
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ُيبنى في الأ�صل على:
ال َفت ِْح
َّ
الظ ِاه ِر

ال ُم َق َّد ِر

�أ �	-إذا كا َن �صحي� � َح ال ِآخ� � ِر ول� � ْم يت َِّ�ص ��لْ ب� � ِه
�شَ ْي ٌءَ :دخَ َل.
ب�	-إِذا ات�صلَ ْت به تَا ُء الت� ِ
أنيثَ :دخَ لَ ْت
ج � -إِذا ات�صلَ ْت به �ألف االثنين� :ص ّدقا.

 عل ��ى �آخ ِر ِه �إذا كا َن ُم ْع َت� � َّل ال ِآخ ِر ب َالأ ِل ِف�أو الي ��ا ِء ول� � ْم يتَّ�ص ��لْ ب� � ِه �شَ � ْ�ي ٌءَ :د َع ��ا -
َر َمى

	�إذا كا َن ُم ْع َت� � َّل ال ِآخ� � ِر بال ��وا ِو �أو اليا ِء و َل ْمَيت َِّ�صلْ ب ِه �شَ ْي ٌء�َ :س ُر َو – ن َِ�س َي
	�أو ات�صلَ ْت ب ِه تا ُء ال َّت� ِأنيث�َ :س ُر َوتْ – ن َِ�س َي ْت
�	-أو �أَ ِلفُ االثْن ْينِ �َ :س ُر َوا  -ن َِ�س َيا

 عل ��ى الأَ ِل � ِ�ف المحذُو َف� � ِة �إذا كا َن ُم ْع َت� � َّلال ِآخ� � ِر بالأَ ِل ِف ال ُم ْن َق ِل َب ِة َع ��نْ وا ٍو �أو َيا ٍء
وات ََّ�صلَ ْت ب ِه تَا ُء ال ْت� ِ
أنيثَ :د َع ْت – َر َم ْت

 �إذا كا َن ُم ْع َت َّل ال ِآخ ِر ال ُم ْن َق ِل َب ِةعنِ ال َوا ِو �أ ِو ال َيا ِء وات�صلَ ْت ب ِه �أ ِلفُ
االثنْينِ َ :د َع َواَ ،ر َم َيا

متـــــر ينــــــا ت

الن�ص جمل ًة ب�سيط ًة.
 - 1ا�ستخر ْج من ّ
الن�ص جمل ًة مر َّكب ًة.
 - 2ا�ستخر ْج من ّ
الفتح
الن�ص الأفعا َل الما�ضي� � َة المبن ّي َة على ِ
 - 3ا�ستخ ��ر ْج م ��ن ّ
الظاهرِ.
ال ما�ضياً ات�صلَ ْت به تا ُء الت� ِ
الن�ص فع ً
أنيث.
 - 4ا�ستخر ْج من ّ
الن�ص فع ً
الفتح المق َّد ِر
ال ما�ضي� �اً مبن ّياً على ِ
 - 5ا�ستخ ��ر ْج من ّ
على �آخره و�أعربه.
الن�ص فع ً
الفتح المق َّد ِر
ال ما�ضي� �اً مبن ّياً على ِ
 - 6ا�ستخ ��ر ْج من ّ
على ال ِ
ألف المحذوف ِة و�أعربه.

ُ
الفعل املا�ضي وبنا�ؤه على الفتح

ل ّم���ا دعا ُ
هلل عنها� ,أ ّولَ
ر�ض���ي ا ُ
إ�سالم كانت خديج ُة,
ر�سول اهلل � Pإل���ى ال ِ
َ
كانت �إلى جانبِه في �أ�ش ّد المواق ِ
���ف �صعوب ًة و�ش ّدةً,
م���ن � َ
آمن به من الن�سا ِء .وق���د ْ
���ت في �سبيلِ الدع���و ِة ِ
قري�ش ما ًال ,وقد قالَ
كانت �أكث��� َر ٍ
بجهدها وما ِلها� ,إذ ْ
و�ضح ْ
َّ
���ول اهلل ِ
« :Pم ��ا نف َعني ٌ
مال ُّ
قط مثل ما ن َف َعني م � ُ
ر�س ُ
كانت
�ال خديج َة» .وقد ْ
ِ
الجديد ثاني ًا.
الدين
���وذج المر�أ ِة المجاهد ِة
بح�سن تب ّعله���ا �أ ّو ًال ،وبدفاعها عن ِ
ِ
نم َ
زت به م���ن خ�صالٍ ح�سن ٍة فقد غَ َدت �س ّي���د ًة لن�ساء العا َلمين .وقد
ونظ���ر ًا لما تم َّي ْ
قبل الهجر ِة ِ
هلل عنها َ
�سنين.
ر�ضي ا ُ
بثالث َ
تو ِّف َي ْت َ
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الدرس الرابع
وال�ضم
الفعل املا�ضي على ال�سكون
بناء
ِ
ّ
ُ

الفعل الماضي
بناء
ِ
ُ
على السكون والضمّ

أهداف الدرس:
ال�س ُكونِ .
�1 .1أن يتع َّرف
ُ
الطالب �إلى بِنا ِء ال ِف ْعلِ الما�ضي على ُّ
ال�ض ِّم.
�2 .2أن يتع َّرف �إلى بِنا ِء ال ِف ْعلِ الما�ضي على ّ
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الن�ص:
ُّ
ِ
ُ
�أخ���ذَ
هلل
الجديد ,متح ّم ًال في �سبيلِ ا ِ
الدين
النا�س �إلى ِ
ر�سول اهلل  Pيدع���و َ
���ن في الجزير ِة
تعال���ى �أ�ش ّد �أن���وا ِع الأذى واال�ضطها ِد,
فانت�ش���رت �أنوا ُر هذا الدي ِ
ْ
العرب ّي ِة وما حولها من ٍ
بالد.

وال�ضم
الفعل املا�ضي على ال�سكون
بناء
ِ
ّ
ُ

َح َواريّو الوالية

أعظم رجالِ هذ ِه الأ ّم ِة,
َ
وكان �أ َّولَ الم�سلمي َ
أ�سلم عد ٌد م ْ
علي َّ ,Qثم � َ
���ن � ِ
���ن ٌّ
كالم
الفار�سي و�أبي ذ ٍّر
و�سلمان
كع ّمار ِبن يا�سرٍ
َ
ّ
الغفاري والمقدا ِد ,الذين �سمعوا َ
ّ
الر�س���ولِ Pو َو َعوا قو َله ,و�أُوتوا النعم َة الكبرى �إذ كانوا من خير ِة �أ�صحابِه P
علي ِبن �أبي ٍ
ِ
طالب .Q
وخير ِة �
أ�صحاب و�ص ِّي ِه �أميرِ الم� َ
ؤمنين ّ
التاريخ
وجد ُت لهم في
علي  Lا ّلذين ما ْ
ِ
النبي َ
وحوار ّيو ٍّ
ه����ؤال ِء هم َح َوار ّيو ّ
مثي ًال.
و�س َرى
َجوب ال َ
َل ْو َط ِفق َْت ت ُ
المَ ،
أر�ضَ ،ل َما ر�أ ْيت خَ ْير ًا ِمنهم ،فَه ُموا َح ِقيق َة ال ْإ�س ِ
َ
في كيا ِنهم و ُر ِ
وحهِ ْمِ ،
والمثل الأَ ْع َلى.
وعم ُلوا ب ِه ،ف َكا ُنوا القُدو َة
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الن�ص:
حو َل ِّ
ون:
الف ْع ِل الماضي على ُّ
ناء ِ
�Xأ ّو ًال :بِ ُ
الس ُك ِ
X
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الن�ص هذا الفع َل« :وج ْدتُ »« ،ر�أ ْيت».
نقر�أ في ّ
 ما الذي ات ََّ�ص َل بهذا ِالفعل؟
ا َّت َ�ص َل بهذا الفعلِ �ضمي ٌر ُم َت َح ِّر ٌك «التَّا ُء» وهو الفاع ُل.
 ما عال َم ُة بنائه؟«وج ْد  +تُ »« ،ر� ْأي  +تَ ».
عالم ُة بنائ ِه ال�سكونُ َ :
ال�سابق
ال�س ُ
 ِل َا�س ُت ْب ِدلَ ُّ
كون بال َف ْت ِح في هذا ال ِف ْعلِ  ,وقد م َّر معنا في ال َّدر�س َّ
���م ْ
الما�ضي ُي ْبنَى في ال ْأ�صل على ال َف ْت ِح؟
� َّأن ال ِف ْع َل
َ
ثالث َح َر ٍ
لكان ثقي ًال على ال َّل�سانِ ,لتوالي ِ
كات
لأنَّ��� ُه لو ُح ِّر َك � ِآخ ُر الفعلِ بِال َف ْت ِح َ
أخف على ال َّل�سانِ .
كون � َّ
ال�س ُ
كون بِال َف ْتح ِل َت َ
ا�س ُت ْب ِدلَ ُّ
فيه « َو َج َدتُ »ِ ,لذلك ْ
 ما هي �ضمائ ُر ال َّر ْف ِع ال ُمت ََح ِّرك ُة؟(�سج ْد ُت)،
�ضمائ ُر ال َّرفع ال ُم َتحركة هي :التَّا ُء ال ُمتَح ّرك ُة ُ
وفروعها« :تُ » ( ِل ْل ُم َت َك َِّل ِم)َ ,
(�سج��� ْد ِت)ُ « ,ت َم ��ا» ( ِل ْل ُمخَ َاط َب ْي ِن
(�سج��� ْد َت)«ِ ,ت» ( ِل ْل ُمخَ َاط َب��� ِة) َ
«تَ » ( ِل ْل ُمخَ َاط���بِ ) َ
وال ُم َ
(�سج ْدتُم)ُ « ,ت ��نَّ » (لل ُمخَ َاط ِ
بات)
(�سج ْدتُما)ُ « ,ت� � ْم» (لل ُمخَ َاط َ
بين) َ
خاط َب َت ْي���ن) َ
ِ
(�سج ْدنَ ).
(�سج ْدنا)َ « ,ن»
(�سج ْدت ُّن)َ « ,نا» (لل ُم َت َك ِّل َ
(للغائبات) َ
مين) َ
َ
بالمتحرك في مقابل ال�ساكن.
تنبيه :مرادنا
ّ
ا�ســــــتنتـاج

ال�سكُون �إذا ات ََّ�ص َل به �ضمي ُر َر ْف ٍع ُمت ََح ِّر ٌك.
ُي ْبنَى ال ِف ْع ُل الما�ضي على ُّ

(ت ُ المخاطبة  -نا الجماعة  -نون الن�سوة).
و�ضمائر الرفع المتحركة هيَ ِ :
الف ْع ِل الماضي على ّ
الض ِّم:
ناء ِ
Xثانياً :بِ ُ
X
وال�ضم
الفعل املا�ضي على ال�سكون
بناء
ِ
ّ
ُ

الحظ الفعلَين�« :سم ُعوا» و«فه ُموا» و «عملوا».
 ما الذَّي ات ََّ�ص َل ِب ِهذه الأفعال؟ا َّت َ�ص َل ِب ُك ِّل ِف ْعلٍ منها �ضمي ُر الجماع ِة «الوا ُو» وهو الف ِ
َاع ُل.
 ما ح َرك ُة �آخ ِر ك ِّل ِف ْع ٍل منها؟«�س ِم ُع +وا»َ « ,فه ُم  +وا»« ،عم ُل  +وا».
ُح ِّر َك � ِآخ ُر ُك ِّل ِف ْعلٍ ِمنْها َّ
بال�ض ِّم َ
الما�ضي ُي ْبنَى في ال ِ
أ�صل على ال َفت ِْح,
ال�سا ِب ��قِ �أَ َّن ال ِف ْع َل
 َع ِل ْمن ��ا في ال َّد ْر ِ�س ََّ
ال�ض ُّم بال َفت ِْح في هذه الأفعال؟
َف ِل َم ْا�س ُت ْب ِد َل َّ
ي�س َت ْوجِ ُب
ْام َت َن َع ِبنَا ُء � ِآخرِ ال ِف ْعلِ على ال َف ْت ِح ِل ُو ُقوع «الواوِ» َب ْعد ُه (والواو َح ْر ُف َم ٍّد ْ
ون ما َق ْب َل ُه م�ضموم ًا).
�أَ ْن َي ُك َ
ا�ســــــتنتـاج

ال�ض ِّم �إذا ات ََّ�صلَ ْت ِب ِه «واو الجماع ِة».
ُي ْبنَى ال ِف ْع ُل الما�ضي على َّ
Xثالثاً :عالمة الفعل الماضي:
X

 كيف نتع ّرف على الفعل الما�ضي؟ نتع��� ّرف علي���ه م���ن خ�ل�ال و�ض���ع «ت» المتح ّركة في �آخ���ره� ،أو ت���اء الت�أنيثالمفتوحة.
 هل ك ّل فعل يقبل الـ«ت» المتح ّركة في �آخره� ،أو تاء الت�أنيث المفتوحة؟خا�صة بالفعل الما�ضي.
 -كال؛ فهذه عالمة ّ
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 �أعطني �أ�سئلة:وجدت ،وج ِ
وجد ْت� ،أ ّم���ا الفعل الم�ض���ارع (الآتي
���دت،
ُ
 َو َج َد وج َ���دتَ ،
ي�صح
ي�صح �أن نقول
ُ
(يجدت) ،وكذلك فعل الأمر (الآتي) ،ال ّ
ذك���ره) فال ّ
�أن تقول مث ًال�( :إلع ْب ُت).
ٌ
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ا�ســــــتنتـاج

عالمة الفعل الما�ضي �أن يقبل في �آخره التاء المتح ّركة« ،قر�أتُ »« ،وج ْدتُ ».
وج َدتْ .
�أو تاء الت�أنيث المب�سوطة َ
الف ْع ِل الماضي على َّ
َ
المق َّد ِر:
الض ِّم
ناء ِ
 Xرابعاً :بِ ُ
X

الن�ص ُ
الفعل «�أُوتوا».
ور َد في ّ
 كيفَ كان ال ِف ْع ُل َق ْب َل ات َّ�ص ِال «الواو» ب ِه؟وتي».
كان َم ْبنياً على ال َفت ِْح�« :أُ َ
 وعلى �أَ ِّي �شي ٍء ُب ِن َي ِحينَ ات ََّ�صلَت ِب ِه «واو الجماعة»؟ال�ض ِّم ,ف َ
َقيل�« :أُ ِت َي  +وا = �أُو ِت ُيوا».
ِحين ات ََ�ص َلت ِب ِه «واو الجماعة» ُب ِن َي على َّ
�صبح ْت «�أُوتُوا»؟
 ِل َم �أَ َال�ض َّم ُي�س َت ْثق َُل على «الياء» ِل َكونها َح��� ْر َف ِع َّل ٍة�ُ ,س ِّكن َْت و ُن ِق َل ال�ض ُّم �إلى
ِبم���ا �أَ َّن َّ
الح ْر ِف ال���ذي َ�س َبقَها وهو «التَّا ُء» ,فقي َ
فاج َت َم َع َح ْرف���ا ِع َّل ٍة َ�س ِاكنانِ
َ
���ل�« :أُو ُت ْي ْوا»ْ ,
(الح ْر ُف الأَخي ُر في ال ِف ْعلِ ) والوا ُو .ف َُح ِذ َف الأَ َّو ُل (اليا ُء) َمنْع ًا ال ْل ِتقَا ِء
هما :ال َيا ُء َ
ال�س ِاك َن ْي ِنَ ,ف ِق َيل�« :أُوتُوا»َ ,
ُ
المحذو َف ِة.
ال�ض ُّم على «التَّا ِء» ِل َي ُدلَّ على ال َيا ِء
وظ َّل َّ
َّ
 كيفَ ُن ْعر ُِب هذا ال ِف ْع َل؟ال�ض ِّم ال ُم َق َّد ِر على اليا ِء ال َم ْح ُذو َف ِة ال َّت�صا ِل ِه بواو
�أُو ُت ��واِ :ف ْع ٌل ٍ
ني على َّ
ما�ض َم ْب ٌّ

ا�ســــــتنتـاج

ال�ض� � ِّم ال ُم َق� � َّد ِر �إذا ات ََّ�صلَت ِب ِه «وا ُو
ُيبن ��ى ال ِف ْع� � ُل الما�ض ��ي المعت ّل الآخر على َّ
الجما َع ِة».

وال�ضم
الفعل املا�ضي على ال�سكون
بناء
ِ
ّ
ُ

ال�سكونِ في ِّ
محل َر ْف ِع ِ
فاعلٍ .
ني على ُّ
الجماع ِة .والواو� :ضمي ٌر ُم َّت ِ�ص ٌل َم ْب ٌّ
الن�ص الفع ُل « َو َعوا».
كما ورد في ّ
 كيفَ كان ال ِف ْع ُل ق ْب َل ات ََّ�صال «الواو» ِب ِه؟كان «و َعى»َ ,م ْب ِني ًا على ال َف ْت ِح الم َق َّد ِر على الأ ِل ِفَ ,م َن َع ِم ْن ُظهو ِر ِه ال َّت َع ُّذ ُر.
 وعلى �أَ ِّي �شَ ٍي ُب ِن َي حين ا َّت َ�ص َلت ِب ِه «واو الجماعة»؟حي���ن ا َّت َ�ص َلت ِب ِه «واو الجماعة» « َو َعى  +وا» ْاج َت َم��� َع َح ْرفا ِع َّل ٍة ِ
�ساكنانِ (هما
ال�س ِاك ِن ْي ِنَ ,
الأ ِل ُ
وظ َّل ال َف ْت ُح
���ف في � ِآخرِ ال ِف ْعلِ وال���وا ُو) ُ
فح ِذ َف الأَ َّو ُل َمنْع ًا الل ِتقَ���ا ِء َّ
على العين ِل َي ُدلَّ على الأ ِل ِف ال َم ْح ُذو َف ِة.
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 - 1عالمة الفعل الما�ضي �أن يقبل التاء المتح ّركة في �آخره.
ال�س ُك���ونِ العا ِر� ِ���ض �إذا ا َّت َ�ص َل ِب ِه
ُ - 2ي ْبنَ���ى ال ِف ْع��� ُل الما�ض���ي على ُّ
و�ض َما ِئ ُر ال َّر ْف ِع ال ُم َت َح َّرك ُة ِهي« :تُ »« ,تَ »,
َ�ضمي ُر رف ٍْع ُم َت َح َّر ٌكَ .
ِ
«ت» (وفروعه���ا)« ,نَ» (الن�س���وة)« ,ن ��ا»« :ك َت ْب ��تُ »َ « ,د َر ْ�س ��نَ »,
« َر�أَ ْينَا».
ال�ض ِّم �إذا ا َّت َ�ص َل ْت ِب ِه «واو الجماعة».
 - 3وهو ُي ْبنَى على َّ
�صحيح الآخرِ َ « :فر ُِحوا».
ال�ض ُّم ظاهر ًا �إذا كان ال ِف ْع ُل
 و َيكون ََّ
 ويكون ُم َق َّدر ًا على الألف المحذوفة �إذا كان ُم ْعت َّل الآخر بالألفال ُم ْن َق ِلبة عن واوٍَ « :د َعوا»� ,أو عن ٍ
ياءَ « :ر َموا».
���ون ُمقَ��� َّدر ًا عل���ى «ال ��واو» المحذوف���ة �إذا كان ُم ْع َت َّ
���ل الآخر
 ويك ُ«�س ُروا»� ,أو على الي���ا ِء المحذوف ِة �إذا كان ُم ْع َت َّل الآخرِ باليا ِء:
بالواوَ :
«ن َُ�سوا».

ال�ص ُة ال َّد ْر ِ�س
خُ َ

ُي ْبنَى على
ال�ض ِّم ال َعار ِ
ِ�ض
َّ
لت ب ِه وا ُو الجماع ِة)
(�إذا ات ََ�ص ْ
�إِذا كا َن �صحي َح ال ِآخرِ:
َدخَ ُلوا

ال�سك ِ
ُون ال َعار ِ
ِ�ض
ُّ
(�إِ َذا ات ََّ�ص َل ب ِه �ضَ ِمي ُر َر ْف ٍع
ُمت ََح ِّر ٌك)
َدخَ ْلتُ – َدخَ ْلتَ – َدخَ ل ِْت
َدخْ لتُما – َدخَ ْل ُت ْم
َدخَ ْلتُنّ – َدخَ ْلنَا َ -دخَ ْلنَ

وال�ضم
الفعل املا�ضي على ال�سكون
بناء
ِ
ّ
ُ

الفعل الما�ضي

على الأَ ِل ِف المحذو َف ِة المنقلب ِة َعنْ واوٍَ :د َع ْوا
على الأَ ِل ِف المحذُو َف ِة المنقل َب ِة ِعنْ َيا ٍءَ :ر َم ْوا
على ال َوا ِو المحذُو َف ِة�َ :س ُر ْوا
على ال َيا ِء المحذو َف ِة :ن ُْ�سوا
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هلل ع َّز وج َّل :ما منْ مخل ��وقٍ يعت�ص ُم بمخلوقٍ
النبي � Pأ ّنه قال« :يق ��و ُل ا ُ
ع���ن ِّ
دون ��ي �إلاّ َ
�اب ال�سم � ِ
أر�ض من دونه ,ف� ��إنْ �س�أ َلني ل ��م �أُ ِ
عطهْ ،و�إنْ
�اوات وال ِ
قط ْع ��تُ �أ�سب � َ
دعان ��ي ل ��م �أُجِ ْب� �هُ ,وم ��ا منْ مخل ��وقٍ يعت�ص� � ُم ب ��ي دو َن َخلق ��ي �إلاّ �ضم َن � ِ�ت ال�سماواتُ
وال ُ
أر�ض رز َقه ,ف�إنْ �س�ألني �أعطي ُته ،و�إنْ دعاني لأجب ُته ,و�إنْ ا�ستغف َرني غف ْرتُ له».
ُ - 1د َّل على ال ِ
أفعال الما�ضي ِة المبن ّي ِة على الفت ِْح.
ُ - 2د َّل عل ��ى الأفع � ِ
�ال الما�ضي� � ِة المبن ّي� � ِة عل ��ى ال�ض� � ِّم واذك� � ْر
ال�سبب.
َ
 - 3ه ��ل يوج� � ُد في الن� � ّ�ص ٌ
فعل ٍ
مبني عل ��ى ال َفت ِْح الم َق َّد ِر
ما�ض ٌّ
على الأ ِل ِف؟
أعرب الجمل َة التالي َة« :غفرتُ لهُ».
ْ �-4

الدرس الخامس
الفعل امل�ضارع والأفعال اخلم�سة
�صياغة
ِ

الفعل المضارع
صياغة
ِ
و
األفعال الخمسة

أهداف الدرس:
الطالب �إلىالفعلِ الم�ضارع
�1 .1أن يتع َّرف
ُ
�2 .2أن ُيم ّيز �صياغة الفعلِ الم�ضار ِع.
�3 .3أن ُيع ّدد الأفعالِ الخم�س ِة.
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الن�ص:
ُّ
المقاوم��� ُة ُ
وال�شعوب الت���ي تُح َت ُّل �أرا�ضيها وال ت�سعى
�شرف الأ ّم ِة ورم ُز ع ّزتها.
ُ
لأج���لِ طر ِد المح َت ِّ
�شعوب ال تدري معن���ى الكرام ِة وال ت ِ
ُب�ص ُر
هي ٌ
���ل وتعنو لإرادت ِهَ ,
�سبي َ
ِ
ين الذين ثاروا في
���ل الع ّز ِة .وعلى هذه
ال�شعوب �أن تنظ��� َر �إلى تجرب ِة اللبنان ّي َ
بكل �أ�شكالِ المقاوم ِة ِّ
ال�صهيوني ,وقاوموه ِّ
فكان
وبكل �أنوا ِع
وج ِه المح َت ِّل
ال�سالحَ ,
ِ
ّ
ِ
الرج ُ
يواجهون بها
الع�ص���ي
يحملون
�ش���رارات المقاوم ِة,
���ال ,عن���د انطالقِ �أولى
َ
َ
َّ
لهم م���ن � ٍ
أدوات ب�سيط ٍة.
جن���و َد الع���د ّو ,وكانوا ير�شقونهم بالحج���ار ِة وبما يت َي ّ�س ُر ْ
وكان ِ
الزيت في �أوعي ٍة كبير ٍة وي�سك ْبنَ��� ُه على الجنو ِد عندما كانوا
���ت الن�سا ُء َ
يغلين َ
ِ
الطرقات م�شا ًة �أو في �آل ّياتهم الع�سكر ّي ِة.
يجتازون
َ
ومع مرو ِر الأ ّي ِام و َثب ِ
المجاهدين
إخال�ص هلل تعالى ,ر�أينا
���ات العزيم ِة ,وم َع ال ِ
َ
العظيم ,ور�أين���ا َ
جي�ش العد ّو يف ُّر منهزم ًا م���ن �أر�ضنا العزيز ِة,
���ون الن�ص َر
يح ّقق َ
َ
وكان هذا الن�ص ُر
وعا َد جنو ُبنا
الحبيب يزهو برج���و ِع �أبنائ ِه �إليه ورجوع ِه �إليهمَ .
ُ
تحقيق ًا لقولِ ا ِ
هلل تعالىَ } :ولَيَن ُْ�ص َر َّن اهللُ َم ْن يَن ُْ�ص ُر ُه �إِ َّن اهللَ لَ َق ِويٌّ َع ِزيزٌ{.
يق�ص َر ْن �أح ٌد
في���ا �أ ّيه���ا
الم�ست�ضعفون في ال ِ
َ
أر�ض ,يا م���ن اح ُت َّل ْت ديا ُره���م ,ال ّ
منكم في الجها ِد في �سبيلِ وطنه ,وال ي�ض َعف َْن؛ ف َمن لم
يجاهد ولم ُي�ست�ش َه ْد لأجلِ
ْ
لبنان قدو ًة
ولتكن تجرب ُة المقاوم ِة في َ
ينعم به الأحرا ُرْ ,
ينعم بم���ا ُ
حر ّي��� ِة بلد ِه لن َ
الغا�شم.
لكم على طريقِ قتالِ العد ِّو
ِ

الفعل امل�ضارع والأفعال اخلم�سة
�صياغة
ِ

ُ
ُ
األم ِة
المقاومة
شرف ّ
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الن�ص:
حو َل ِّ
ُ
الفعل المضار ُع:
�Xأ ّو ًال:
X

ٌ
قواعد اللغة العرب ّي ِة
بحوث يف
ِ

ِ
الكلمات التالي َة« :تُب�ص ُر»« ,يت َي َّ�س ُر»« ,يف ُّر».
الن�ص ال�سابق
لنت�أ ّم ْل في ّ
ِ
الكلمات؟
 ما نو ُع هذههي �أفعا ٌل لأنّها تد ُّل على ح�صولِ �أمرٍ في زمنٍ مح َّد ٍد.
َ
تدل هذه ال ُ
 على � ّأي زمنٍ ُّأفعال؟
ُ
�سيح�صل بعد قليلٍ في
الزمن الحا�ضرِ � ,أو
�إنّها تد ُّل على �أمرٍ يح�ص ُل ال َآن وفي ِ
الم�ستقبلِ .
 م ��اذا ن�س ّم ��ي هذه الأفعا َل التي ُّتدل على ح�ص � ِ
�ول �أمرٍ في الزمنِ الحا�ض ِر
ِ
الم�ستقبل؟
�أو
ن�س ّميها �أفعا ًال م�ضارع ًة.
ا�ســــــتنتـاج

ِ
الفع ُل الم�ضار ُع ُّ
حدوث �أمرٍ في الزمن الحا�ض ِر �أو في الم�ستق َب ِل.
يدل على
ُ
الفعل المضار ِع:
صياغة
Xثانياً:
ِ
X
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أفعال التي ذكرناها �سابقاً ,فما هو ما�ضي هذه ال ِ
 �إذا عدنا �إلى ال ِأفعال؟
ما�ضيها هو« :تُب�ص ُر� :أب�ص َرتْ »« ,يت َي َّ�س ُرَ :ت َي َّ�س َر»« ,يف ُّر :ف َّر».
 كيف تح َّو َلت هذه ال ُأفعال �إلى � ٍ
أفعال م�ضارِع ٍة؟
من «� ِ
�ضارع ًة بِزيادة ٍ
أحرف ال ُم�ضارعة» على �أَ َّولها.
حرف ْ
ْ
تحولت �أَفعا ًال ُم َ
 ما هذه ال ُأحرف؟

الفعل امل�ضارع والأفعال اخلم�سة
�صياغة
ِ

أحرف (ن�-أ-ي-ت) ويجمعها ُ
هي �أربع ُة � ٍ
لفظ « َن�أَ ْيتُ » .وال ب َّد من �أَ ْن يبد�أَ ال ِف ْع ُل
ال ُم�ضار ُع ب ٍ
ِواحد منها ,ف َنق ُ
ُولَ « :ن ْذ َه ُب»�« ,أ ْذ َه ُب»َ « ,ي ْذ َه ُب»َ « ,ت ْذ َه ُب».
 كيف تُزا ُد «�أَ ْح ُر ُف ال ُم�ضارع ِة» على �أَ َّو ِل ال ُم�ضار ِع؟تُزا ُد َو ْف َق التالي:
ُّون «ن» للمتك ِّلمين والمتكلمات« :ن َ +ذ َه َب = َن ْذ َه ُب»
والن ُ
ال َه ْمز ُة «�أ» لل ُم َت َك ِّل ِم �أَو ال ُم َت َك َّلم ِة�« :أَ َ +ذ َه َب = �أَ ْذ َه ُب»
ِ
«يذهبان»,
يذهب»,
ذهب =
ُ
والي���ا ُء «ي» للغائبِ المذ َّكرِ وم�ؤ ّنث��� ِه وجمع ِه« :ي َ +
«يذهبونَ»« ,يذه ْبنَ ».
َ
َ
للمخاطبِ
والمخاطب ِة (مفرد ًا �أو مثنَّى �أو جمع ًا) ,وللغائبة ومثنَّاها:
والتا ُء «ت»
ِ
تذهبان»�« ,أنت ��م تذهبونَ»,
«ت  +ذه � َ�ب = �أن ��تَ تذه � ُ�ب»�« ,أن � ِ�ت تذهبينَ »�« ,أنتم ��ا
ِ
تذهبان».
تذهب»« ,هما
«�أنتُنَّ تذهبنَ »« ,هي
ُ
ا�ســــــتنتـاج

الفعل الما�ضي بزياد ِة ٍ
حرف من � ِ
ي�صا ُغ الفع ُل الم�ضار ُع من ِ
أحرف الم�ضا َرع ِة
على �أ ّول ِه .و� ُ
أحرف الم�ضا َرع ِة �أربع ٌة ,وهي :ن � -أ  -ي  -ت.
ُ
ُ
الخمسة:
األفعال
Xثالثاً:
X

لنت�أ ّملِ الفع َل ِين التال َي ِين« :يحملونَ» و«يحقّقونَ».
 ما نو ُع هذينِ الفعلَينِ ؟�إ ّنهم���ا فعالنِ م�ضارعانِ  .ففع ُل «يحملونَ» ي��� ُد ُّل على ِ
الزمن
حدوث «الحمل» في ِ
الزمن الحا�ضرِ �أي�ض ًا.
الحا�ضرِ  ,وفع ُل «يحقّقونَ» يد ُّل على ح�صولِ «التحقيق» في ِ
ِ
ِ
م�ضارعان؟
فعالن
 -ما الذي د َّل على �أنّهما
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ٌ
قواعد اللغة العرب ّي ِة
بحوث يف
ِ

ِ
بحرف م�ضا َرع ٍة هو «الياء».
دلَّ على ذلك ابتدا�ؤهما
 ما الذي اتّ�ص َل بالفعلَينِ «يحملون» و«يحقّقون»؟ات�صلت بهما «واو» الجماع ِة.
َ
 �ص��� ِّر ْف الفع َوالمخاطبِ
���ل الم�ض���ار َع «يحملون» مع �ضمائ���رِ جمع الغائ���بِ
َ
والمخاطب ِة.
ومثنّاهما
�ان»ِ �« ,
�ان»�« ,أنتما تحم�ل ِ
«ه ��م يحمل ��ونَ»�« ,أنتم تحمل ��ونَ»« ,هما يحم�ل ِ
أنت
تحملينَ ».
 ما عد ُد هذه ال ِأفعال الم�ضارِع ِة؟
�إنّها خم�س ٌة.
 ما الذي اتّ�ص َل بالفعلَين «يحملون» و«تحملون»؟اتّ�صلت بهما «واو» الجماع ِة.
 ماذا ات�ص َل بالفعلَينِ «يحمالن» و«تحمالن»؟اتّ�ص َل ْت بهما «�ألفُ االثنينِ »
ِ
بالفعل «تحملينَ »؟
 وماذا ات�ص َلَ
المخاطب ِة».
اتّ�ص َل ْت به «يا ُء
ا�ســــــتنتـاج
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الأفع � ُ
�ال الخم�س� � ُة ه ��ي ُّ
ّ�صلت ب ��ه «وا ُو الجماع ��ة» �أو «�ألفُ
كل فع � ٍ�ل م�ض ��ا ِر ٍع ات ْ
َ
المخاطب ِة».
االثنينِ » �أو «يا ُء

احـــفـــظ

الفعل امل�ضارع والأفعال اخلم�سة
�صياغة
ِ

 - 1الفع ُ
���ل الم�ض���ا ِر ُع ي ُد ُّل عل���ى ِ
حدوث �أمرٍ ف���ي الزمن الحا�ضرِ
أكتب»� ,أو في الم�ستق َبلِ «�أ�ساف ُر».
«� ُ
 - 2ي�ص���ا ُغ ُ
الفعل الم�ضا ِر ُع من الما�ضي بزياد ِة ٍ
حرف من � ِ
أحرف
���رف الم�ضا َرع ِة �أربع ٌة يجم ُعها ُ
الم�ضا َرع ِة على �أ ّول ِه .و�أح ُ
لفظ
«ن�أيت».
 - 3الأفع ُ
���ال الخم�س��� ُة ه���ي ك ُّل فع���لٍ
���ت ب���ه «وا ُو
م�ض���ارع اتّ�ص َل ْ
ٍ
الجماع� � ِة»« :يبنون»« ,تبنون»� .أو «�أ ِل ��فُ االثنَينِ »« :يبنيان»,
َ
المخاطب ِة»« :تبنين».
«تبنيان»� .أو «يا ُء
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ال�ص ُة ال َّد ْر ِ�س
خُ َ

ال ِف ْع ُل الم�ضار ُع
ٌ
قواعد اللغة العرب ّي ِة
بحوث يف
ِ

ُه َو ِف ْع ٌل َي ُد ُّل على ُح ُد ِ
وث �شَ ي ٍء في الحالِ �أَ ْو في ال ُم ْ�س َت ْق َبلِ
و ُي َ�صا ُغ ِمنَ ال ِف ْعلِ الما�ضي
بِز َيا َد ِة َح ْر ٍف ِمنْ �أَ ْح ُر ِف ال ُم َ�ضا َر َع ِة على �أَ َّو ِل ِه� :أ – ن – ي  -ت

َم ْ�ض ُموماً
�إذا كان ما�ضي ِه
ُر ِ
باعياً
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مفتوحاً
�إذا كان َما�ضي ِه َغ ْي َر
ُر َب ِاع ٍّي

متـــــر ينــــــا ت

«نهج البالغ ِة»

الن�ص جمل ًة فعلي ًة.
 - 1ا�ستخر ْج من ّ
الن�ص جمل ًة �إ�سمي ًة.
 - 2ا�ستخر ْج من ّ
الن�ص الأفعا َل الم�ضارِع َة ،ث ّم ر َّدها �إلى �صيغ ِة
 - 3ا�ستخر ْج من ّ
الما�ضي.
 - 4ا�ستخ ��ر ْج م ��ن الن� � ّ�ص ثالث� � َة � ٍ
أفعال م ��نَ الأفع � ِ
�ال الخم�س ِة،
واذك ْر عالم َة رف ِع ك ِّل ٍ
فعل منها.
 - 5ح� � ِّولْ الفع� � َل الما�ض � َ�ي «فع َل» الموجو َد في الن� � ّ�ص �إلى ٍ
فعل
م�ضار ٍع ,و�ص ِّر ْف ُه مع � ِ
أحرف الم�ضا َرع ِة.
أعرب الجمل َة التالي َةَ « :ي ْ�أ ِتي َعلَى الن ِ
َّا�س َز َمانٌ ».
ْ �-6

الفعل امل�ضارع والأفعال اخلم�سة
�صياغة
ِ

ؤمنين َ « :Qي�أْ ِتي َعلَى الن ِ
َّا�س َز َمانٌ لاَ َي ْبقَى ِفي ِه ْم ِمنَ ا ْل ُق ْر� ِآن
عن �أمير الم� َ
ال ْ�سلاَ ِم �إلاّ ْا�س ُمهَُ ,و َم َ�ساجِ ُد ُه ْم َي ْو َم ِئ ٍذ َع ِام َر ٌة ِمنَ ا ْل ِبنَا ِء ,خَ َر ٌاب
�إلاّ َر ْ�س ُمهَُ ,و ِمنَ ِْ إ
الَ ْر ِ�ضِ ,م ْن ُه ْم َتخْ ُر ُج ا ْل ِف ْت َن ُة َو ِ�إ َل ْي ِه ْم َت�أْوِي
ِمنَ ا ْل ُه َدى�ُ ,سكَّا ُن َها َو ُع َّما ُر َها �شَ ُّر �أَ ْه ِل ْ أ
ا ْلخَ ِطي َئ ُةَ ,ي ُر ُّدو َن َمنْ �شَ َّذ َع ْن َها ِفي َهاَ ,و َي ُ�سو ُقو َن َمنْ َت�أَخَّ َر َع ْن َها �إِ َل ْي َهاَ .يق ُ
هلل
ُول ا ُ
ُ�س ْب َحا َن� �هَُ :ف ِب ��ي َحلَفْتُ َ ألَ ْب َع َثنَّ َعلَى �أُو َل ِئ َك ِف ْت َن ًة َت ْت ُر ُك ا ْل َح ِلي َم ِفي َها َح ْي َرانََ ,و َق ْد
َف َع َلَ ,ون َْحنُ ن َْ�س َت ِقي ُل اهلل َع ْث َر َة ا ْل َغ ْفلَ ِة».
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ٌ
قواعد اللغة العرب ّي ِة
بحوث يف
ِ
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الدرس السادس
رف���ع ال��ف��ع��ل امل�����ض��ارع وب��ن��ا�ؤه

رفع الفعل المضارع
وبناؤه

أهداف الدرس:
الطالب �إلى عالم ِة رف ِع الفعلِ الم�ضا ِر ِع الظاهر ِة
�1 .1أن يتع��� َّرف
ُ
والم َق َّدر ِة.
�2 .2أن يتع َّرف �إلى بنا ِء الفعلِ الم�ضا ِر ِع.
�3 .3أن يتع َّرف �إلى ِ
ثبوت النونِ في الأفعالِ الخم�س ِة.
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ٌ
قواعد اللغة العرب ّي ِة
بحوث يف
ِ
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الفعل المضار ُع ٌ
ُ
فعل مع َر ٌب:
�Xأ ّو ًال:
X

الدر����س ال�سابقِ نجد الأفعالَ التالي َة« :تُب�ص ُر»,
الن�ص في بداي ِة
ِ
�إذا عدن���ا �إلى ّ
«يت َي َّ�س ُر»« ,يف ُّر»« ,ينع ُم».
 بماذا ُح ِّر َك �آخ ُر هذه ال ِأفعال؟
ُح ِّر َك �آخ ُرها بال�ض ّم ِة الظاهر ِة.
ِ
ِ
الم�ضارعان« :تنظ َر» و»ينع َم»؟
الفعالن
 كيفَ ُح ِّر َكُح ِّر َك �آخرهما بالفتح ِة الظاهر ِة.
ِ
ِ
الم�ضارعان« :يجاه ْد» و» ُي�ست�ش َه ْد»؟
والفعالن
ُح ِّر َك �آخرهما بال�سكونِ .
 ماذا يعني تغيي ُر حرك ِة �آخ ِر ِالفعل الم�ضا ِر ِع؟
يعني ذلك � َّأن َ
مبني ,و�أنوا ُع �إعراب ِه ثالث ٌة:
الفعل الم�ضار َع فع ٌل م ْع َر ٌب غي ُر ٍّ
ون�صب وجز ٌم.
رف ٌع
ٌ

رف��ع الفعل امل�����ض��ارع وب��ن��ا�ؤه

الن�ص:
حو َل ِّ
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 متى يكونُ الفع ُل الم�ضار ُع مرفوعاً؟يكون مرفوع ًا �إذا تج َّر َد من النا�صبِ
والجازم.
ُ
ِ
ا�ســــــتنتـاج

الفع ُل الم�ضار ُع ٌ
فعل مع َر ٌبُ ,ير َف ُع �إذا تج َّر َد من النوا�صبِ والجوازمِ.
ٌ
قواعد اللغة العرب ّي ِة
بحوث يف
ِ

ُ
الفعل المضا ِر ِع الظاهر ُة:
عالمة رف ِع
Xثانياً:
ِ
X

 هل ال ُأفعال التي ذكرناها �سابقاً �صحيح ُة الآخرِ؟
نعم هي �صحيح ُة الآخرِ وال يوج ُد بينها فع ٌل معت ُّل الآخرِ .
 ما عالم ُة رفعها؟عالم ُة رفعها ال�ض ّم ُة الظاهرةُ.
ا�ســــــتنتـاج

الفع ُل الم�ضا ِر ُع �إذا كا َن �صحي َح ال ِآخ ِر تكونُ عالم ُة رفعه ال�ض ّم ُة الظاهر ُة.
َ
ُ
المق َّدر ُة:
الفعل المضا ِر ِع
عالمة رف ِع
Xثالثاً:
ِ
X
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لنت�أ ّملِ الأفعالَ الم�ضارِع َة التالي َة« :ت�سعى»« ,تدري»« ,يزهو»« ,تعنو».
دل على �أنّها � ٌ
 ما الذي َّأفعال م�ضارِع ٌة؟
دلَّ على �أنّها �أفعا ٌل م�ضارع ٌة ابتدا ُء ِّ
كل فعلٍ منها ٍ
بحرف من � ِ
أحرف الم�ضا َرع ِة،
«التا ُء» في «ت�سعى» و«تدري» و«تعنو» ،و«اليا ُء» في «يزهو».
 هل هي � ٌأفعال مرفوع ٌة؟
هي �أفعا ٌل مرفوع ٌة؛ لأنّها لم ت�سبقها �أدوات الن�صب والجزم.
نعمَ ,
 -ما عالم ُة رفعها؟

عالم ُة رفعها ال�ض ّم ُة المق َّدر ُة على «الواوِ» و«الياء» لل ِثقَلِ (في الأفعال« :يزهو»,
«تعنو»« ،تدري») ,وال�ض ّم ُة المق َّدر ُة على «الأ ِل ِف» للت َع ُّذ ِر (في الفعل« :ت�سعى»).
ا�ســــــتنتـاج

ُ
 ما ال ُأفعال الخم�س ُة من ِ
«يقول»؟
الفعل
ِ
ِ
«تقوالن»« ,تقولينَ ».
«يقوالن»,
هي« :يقولونَ»« ,تقولونَ»,
َ
 ما الذي اتّ�ص َل بهذ ِه ال ِأفعال؟
َ
المخاطب ِة.
اتّ�ص َل ْت بها «وا ُو الجماع ِة» و«�ألفُ االثنَينِ » و«يا ُء»
�سبب ِ
ثبوت النونِ في �آخرِ هذه الأفعالِ الخم�س ِة؟
 ما ُال�ض َّم ِة.
ثبوت النونِ هو عالم ُة رف ِع الأفعالِ الخم�س ِة نياب ًة ِ
عن َّ
ُ
 ما حرك ُة هذه ِالنون؟
َ
المخاطب ِة».
هي مك�سور ٌة مع «�أ ِل ِف االثنَينِ » ومفتوح ٌة م َع «وا ِو الجماع ِة» و«يا ِء

رف��ع الفعل امل�����ض��ارع وب��ن��ا�ؤه

ُير َف� � ُع الفع� � ُل الم�ض ��ا ِر ُع �إذا كا َن مع َت� � َّل الآخ� � ِر ب� �ـ «ال ��واو» �أو «الي ��اء» :وتكونُ
عالم� � ُة رفع ��ه ال�ض ّم� � ُة الم َق� � َّدر ُة لل ِث َق � ِ�ل .و ُير َف� � ُع �إذا كا َن مع َت� � َّل الآخ� � ِر بالأ ِل ِف
وتكونُ عالم ُة رفع ِه ال�ض ّم ُة الم َق َّدر ُة للت َع ّذرِ.
ُ
الخمسة:
األفعال
النون في
ثبوت
Xرابعاً:
ِ
ِ
ِ
X

ا�ســــــتنتـاج

ِ
عالم ُة رف ِع ال ِ
النون.
هي ثبوتُ
أفعال الخم�س ِة َ
الفعل المضا ِر ِع:
بناء
Xخام�ساًُ :
ِ
X

 - 1لنت� ّأم ِل الفعلَينِ الم�ضار َعينِ « :ين�ص َرنَّ» و«ي�ضع َفنْ ».
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 بماذا ات َّ�ص َل ٌّكل منهما؟
ِ
ك ٌّل منهما ات َّ�ص َل بنونِ
(وهي نو ٌن ت�أتي في �آخر الفعلِ من �أجلِ ت�أكيده,
التوكيدَ ,
ِ
التوكيد
نون
وهي نوعانِ  :م�ش َّدد ٌة مفتوح ٌة وخفيف ٌة �ساكن ٌة) .وفي الفعلِ الأ ّولِ �أتت ُ
م�ش َّددةً ,وفي الثاني خفيف ًة.
بط �آخ ُر ٍّ
 ب� ِّأي حرك ٍة ُ�ض َكل منهما؟
ُ�ض َ
بط �آخ ُر ٍّ
الفتح.
كل منهما بحرك ِة ِ
ُعرب هذا الفع َل الم�ضار َع؟
 كيفَ ن ُِ
الفتح التّ�صاله بنونِ
التوكيد.
مبني على ِ
هو فع ٌل م�ضار ٌع ٌّ
ِ
لنالحظ الآ َن الفع َل الم�ضا ِر َع« :ي�سك ْبنَ ».
-2
 ماذا ات ََّ�ص َل بهذا ِالفعل؟
ات َّ�ص َل ْت به «نونُ النِّ�سو ِة» وهي �ضمي ٌر م َّت�ص ٌل في ِّ
محل رف ِع فاعلٍ .
 كيف نج ُد �آخ َر هذا ِالفعل؟
نج ُد �آخ َر ُه �ساكن ًا.
ُعرب هذا الفع َل الم�ضار َع؟
 كيفَ ن ُالن�س َو ِة.
مبني على ال�سكونِ التّ�صاله بنونِ ْ
هو فع ٌل م�ضار ٌع ٌّ
ا�ســــــتنتـاج
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ِ
ُيبنى الفع ُل الم�ضا ِر ُع على الفت ِْح �إذا ات ََّ�صلَ ْت به «نونُ
التوكيد» اتّ�صا ًال مبا�شَ راً:
ِ
«يعالجنَ ».
الن�سو ِة»:
« َل َي ْ�س َم َعنَّ » .ويبنى على
ْ
ال�سكون �إذا ات َّ�صلَ ْت به «نونُ ْ

احـــفـــظ

رف��ع الفعل امل�����ض��ارع وب��ن��ا�ؤه

 - 1الفع��� ُل الم�ض���ار ُع فع��� ٌل مع َر ٌبُ ,يرفَ��� ُع �إذا ل���م ت�سبقها �أدوات
الن�صب والجزم(التي �س���وف نتع ّرف �إليها فيما بعد)�« :أُطي ُع
وال َد َّي».
هي:
-2
ُ
عالمات رف ِع الفعلِ الم�ضا ِر ِع َ
�صحيح ال ِآخرِ �« :أُطي ُع».
كان
�أ  -ال�ض َّم ُة الظاهر ُة �إذا َ
َ
ب  -ال�ض َّم ُة المق��� َّدر ُة لل ِثقَلِ �إذا كان مع َت َّل ال ِآخرِ بالواوِ« :يدعو»,
�أو اليا ِء« :ي�صلي».
ج  -ال�ض َّم��� ُة المق��� َّدر ُة لل َت َع��� ُّذ ِر �إذا كان مع َت��� َّل ال ِآخ���رِ بالأ ِل ِ
���ف:
«ي�سعى».
من الأفعالِ الخم�س ِة« :ي�صومونَ».
بوت النونِ �إذا كان َ
د ُ -ث ُ
ُ - 3يبنى الفع ُل الم�ضار ُع:
���ت به «نونُ التوكي � ِ�د» اتّ�صا ًال ِ
مبا�شر ًا:
الفتح �إذا ا َّت َ�ص َل ْ
�أ  -عل���ى ِ
« ِل َي�س َم َعنَّ »ِ « ,ل َي ْ�سم ْعنَ ».
���ت ب��� ِه «ن ��ونُ الن�س� � َو ِة»« :الطالباتُ
ال�سك���ونِ �إذا ا َّت َ�ص َل ْ
ب  -عل���ى ُّ
َي ْد ُر ْ�سنَ ».

63

ال�ص ُة ال َّد ْر ِ�س
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َّ
ال�ض َّم ُة ال ُم َق َّد َر ُة

ُث ُبوتُ ال ُن ِ
ّون
ال�ض َّم ُة َّ
َّ
الظ ِاه َر ُة

َي ْذ َه ُب

في الأ ْف ِ
عال الخم�س ِة

ِلل ِّثق َِل

ِلل َّت ّع ُّذ ِر

َي ْ�س ُمو
َي ْر ِمي

َي ْبقَى
َي َت َعا َلى

متـــــر ينــــــا ت

*(نهج البالغة)

الن�ص الأفع ��ا َل الم�ضارع َة ال�صحيح َة الآخ ِر
 - 1ا�ستخ ��ر ْج منَ ّ
واذك ْر عالم َة �إعرابها.
الن�ص فع ً
ال م�ضارِعاً مع َت ّل الآخ ِر بالوا ِو واذك ْر
 - 2ا�ستخر ْج منَ ّ
عالم َة �إعرابه.
الن�ص فع ً
ال م�ضارِعاً مع َت ّل الآخ ِر باليا ِء واذك ْر
 - 3ا�ستخر ْج منَ ّ
عالم َة �إعرابه.
 - 4ا�ستخ ��ر ْج م ��نَ الن� � ّ�ص فع�ل ً�ا م�ضارِعاً مع َت� � ّل الآخ� � ِر بالأ ِل ِف
واذك ْر عالم َة �إعرابه.
أعرب الجمل َة التالي َةَ « :ي ْك َر ُه ا ْل َم ْوتَ ».
ْ �-5
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ؤمنين ِ Qل َر ُجلٍ َ�س�أَ َل ُه �أَ ْن َي ِع َظ ُه« :لاَ َت ُكنْ ِم َّمنْ َي ْر ُجو ْال ِآخ َر َة
ق���الَ �أمي ُر الم� َ
الَ َم ِلَ ,يق ُ
ِب َغ ْي ِر َع َم ٍل َو ُي َر ِّجي ال َّت ْو َب َة ب ُِط ِ
الد ْن َيا ِب َق ْو ِل الز َِّاه ِدينَ َو َي ْع َم ُل
ول ْ أ
ُول ِفي ُّ
ِفي َه ��ا ِب َع َم � ِ�ل ال َّر ِاغ ِبي ��نَ َ ...ي ْعجِ ُز َع ��نْ �شُ ْك ِر َما �أُو ِت � َ�ي َو َي ْب َت ِغي ال ِّز َي ��ا َد َة ِفي َما َب ِق َي,
ال�صا ِل ِحينَ َولاَ َي ْع َم ُل َع َملَ ُه ْم َو ُي ْب ِغ ُ
�ض
َي ْن َهى َولاَ َي ْن َت ِهي َو َي�أْ ُم ُر ِب َما لاَ َي�أْ ِتيُ ,ي ِح ُّب َّ
ا ْل ُم ْذ ِن ِبي ��نَ َو ُه� � َو �أَ َح ُد ُه ْمَ ,ي ْك َر ُه ا ْل َم� � ْوتَ ِل َك ْث َر ِة ُذنُو ِب ِه َو ُي ِقي ُم َعلَ ��ى َما َي ْك َر ُه ا ْل َم ْوتَ
ِم ��نْ �أَ ْج ِل� � ِه َ ...يخْ َ�شى ا ْل َم� � ْوتَ َولاَ ُي َبا ِد ُر ا ْل َف� � ْوتَ َ ,ي ْ�س َت ْع ِظ ُم ِمنْ َم ْع ِ�ص َي� � ِة َغ ْي ِر ِه َما
َي ْ�س َت ِق ُّل �أَ ْك َث َر ِم ْن ُه ِمنْ َنف ِْ�س ِه».
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الدرس السابع
ن�������ص���ب ال����ف����ع����ل امل���������ض����ارع

المضارع
نصبُ الفعل
ِ

أهداف الدرس:
�صحيح
���ب �إلى ن�صبِ الفع���لِ الم�ضارِع
ِ
�1 .1أن يتع��� َّرف الطال ُ
الآخرِ والمعت ّل الآخر.
�2 .2أن يتع َّرف �إلى ن�صبِ الأفعالِ الخم�س ِة.
�3 .3أن يم ّيز بين �أنواع الن�صب.
67
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ال َن ُّ�ص:
 ُ�س ِئ َ���ن ا ْلخَ ْيرِ َما ُه َو؟ َف َق���الَ َ « :ل ْي� � َ�س ا ْلخَ ْي ُر �أَنْ
ؤمنين َ Qع ِ
���ل �أمي��� ُر الم� َ
َي ْك ُث� � َر َما ُل � َ�ك َو َو َل ُد َكَ ،و َل ِكنَّ ا ْلخَ ْي َر �أَنْ َي ْك ُث� � َر ِع ْل ُم َك َو�أَنْ َي ْع ُظ َم ِح ْل ُم َك َوَ�أنْ ُت َب ِاه َي
النَّا� � َ�س ِب ِع َب ��ا َد ِة َر ِّب َكَ ,ف إِ�نْ �أَ ْح َ�سنْتَ َح ِم� � ْدتَ اهلل َو�إِنْ �أَ َ�س�أْتَ ْا�س َت ْغ َف ْرتَ اهللَ ,ولاَ خَ ْي َر
الد ْن َيا �إلاّ ِل َر ُجلَ ْي ��نِ َ :ر ُج ٍل �أَ ْذن ََب ُذنُوباً َف ُه َو َي َت َدا َر ُك َه ��ا بِال َّت ْو َب ِةَ ،و َر ُج ٍل ُي َ�سا ِر ُع
ِف ��ي ُّ
ِفي ا ْلخَ ْي َر ِات.
 وقالَ َ :Qل ْن َت ْعرِ فُوا ال ُّر�شْ َد َح َّتى َت ْعرِ فُوا ا َّل ِذي َت َر َك ُهَ ،و َل ْن َت�أْخُ ُذوا ب ِِمي َثاقِال ِْك َت ِ
اب َح َّتى َت ْعرِ فُوا ا َّل ِذي َنق ََ�ض ُهَ ،و َل ْن َت َم َّ�س ُكوا ِب ِه َح َّتى َت ْعرِ فُوا ا َّل ِذي َن َبذَ ُه.
 وق���الَ َ :Qما َ�أخَ ذَ ا ُهلل َع َل���ى �أَ ْهلِ ال َْج ْهلِ َ�أ ْن َي َت َع َّل ُموا َح َّت���ى َ�أخَ ذَ َع َلى �أَ ْهلِ
ُح�سن خدم��� َة ر ِّب َك ,وب� ِ
بالعلم تهتدي �إل���ى ر ِّب َك ,وبال ِ
أدب
أدب ت ُ
���م �أَ ْن ُي َع ِّل ُم���واِ .
ا ْل ِع ْل ِ
ِ
العذاب.
من
الخدم ِة
ي�ستوجب العب ُد والي َت ُه وقر َب ُه ,فاقبلِ الن�صيح َة كي تنج َو َ
ُ
 وق���الَ  Qل ِيوم القيام ِة وه َو
أحد الغلم���انِ  :يا ُ
غالم� ,أَي�س ُّر َك �أن تلقى اهلل َ
كن في الدنيا زاه���د ًا وفي الآخر ِة راغب ًا ,وعلي َ
عن َ
���ك بال�صدقِ في
���ك را� ٍ���ض؟ ْ ...
جمي ِع �أمور َِك.
*(نهج البالغة )
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الن�ص:
حو َل ِّ
الصحيح اآلخ ِر:
الفعل المضا ِر ِع
نصب
�Xأ ّو ًال:
ُ
ِ
ِ
X
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لنت�أَ َّم ِل الجمل َة التالي َة« :بالأدبِ ُتح�سنُ خدم َة ر ِّب َك».
 هل في هذ ِه الجمل ِة ٌفعل م�ضا ِر ٌع؟
نعم� ,إنّه الفع ُل« :ت ِ
ُح�سنُ ».
 هل ه َو ٌفعل �صحي ُح الآخرِ؟
ِ
بحرف النونِ  ,وهو ٌ
حرف �صحي ٌح.
نعم ,فهو ينتهي
 ما عالم ُة �إعرابِ هذا ِالفعل؟
ال�ض َّم ُة.
�إنّه مرفو ٌع وعالم ُة رفع ِه َّ
لنت�أَ َّم ِل الجمل َة التالي َةَ « :ل ْي َ�س ا ْلخَ ْي ُر �أَنْ َي ْك ُث َر َما ُل َك».
 هل في هذ ِه الجمل ِة ٌفعل م�ضا ِر ٌع؟
نعم� ,إنّه الفع ُلَ « :ي ْك ُث َر».
 هل ه َو ٌفعل �صحي ُح الآخرِ؟
ِ
بحرف الرا ِء ,وهو ٌ
حرف �صحي ٌح.
نعم ,فهو ينتهي
 ما عالم ُة �إعرابِ هذا ِالفعل؟
من�صوب وعالم ُة ن�صب ِه الفتح ُة.
�إنّه
ٌ
ن�صب هذا الفع َل؟
 ماذا الذي َن�صب ُه ُ
حرف الن�صبِ «�أنْ » الذي جا َء قب َل ُه.

الفعل المضا ِر ِع المع َت ِّل اآلخ ِر:
نصب
Xثانياً:
ُ
ِ
X

الن�ص � ٌ
أفعال م�ضارع ٌة معت َّل ُة ال ِآخ ِر جرى ن�ص ُبها؟
 -هل في ِّ

لم تظهرِ الفتح ُة على �آخرِ ِه لت َع ُّذ ِر ِ
لفظها على الأ ِل ِف ,ولذلك ف�إنّه ُيع َر ُب كالتالي:
من�صوب وعالم ُة ن�صب ِه الفتح ُة الم َق َّدر ُة على الأ ِل ِف لل َت َع ُّذرِ.
فع ٌل م�ضار ٌع
ٌ
ا�ســــــتنتـاج

أحد � ِ
ن�ص ُب الفع ُل الم�ضار ُع ب� ِ
ن�ص ِب ِه الفتح ُة الظاهر ُة
ُي َ
الن�صبِ  ,وعالم ُة ْ
أحرف ْ
�إذا كا َن �صحي� � َح ال ِآخ� �رِ� ,أو مع َت� � َّل ال ِآخ� � ِر بال ��وا ِو �أو الي ��ا ِء .و�إذا كا َن مع َت َّل ال ِآخ ِر
بالأ ِل ِف تكونُ عالم ُة ن�ص ِب ِه الفتح ُة الم َق َّدر ُة على �آخر ِه للت َعذُّ رِ.
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نعم ,وهي�« :أَنْ ُت َب ِاه َي»« ,كي تنج َو»�« ,أن تلقى».
 على � ّأي ٍفعل من هذه ال ِ
أفعال ظهرتْ عالم ُة الن�صبِ ؟ ولماذا؟
���رت عالم��� ُة الن�ص���بِ على الفع���لِ الم�ض���ا ِر ِع المع َت ِّ
���ل الآخرِ بال���وا ِو واليا ِء
ظه ْ
« ُت َب ِاه َي»« ,تنج َو».
 لماذا ل ْم تظه ِر الفتح ُة على �آخ ِر ِالفعل «تلقى»؟

الخمسة:
األفعال
نصب
Xثانياً:
ُ
ِ
ِ
X

الم�ضارع ِين « َت ْع ِر ُفوا» و« َي َت َع َّل ُموا» الم�سبو َق ِين بحرفَي الن�صبِ
لنت�أ َّملِ الفع َل ِين
َ
«لنْ » و«�أنْ ».
 ما نو ُع هذينِ الفعلَينِ الم�ضار َعينِ ؟من الأفعالِ الخم�س ِة لأنّهما م�ضارعانِ ا َّت�ص َل ْت ٍّ
بكل منهما «وا ُو الجماع ِة».
�إنّهما َ
هي عالم ُة رف ِع ال ِ
أفعال الخم�س ِة؟
 ما َثبوت النونِ .
عالم ُة رفعها ُ
ِ
ظهرت النونُ في هذينِ الفعلَينِ ؟
 -هل
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ُ
ال ,لأنّهم���ا من�صوبانِ ُ ,
الفعل «تعرِفوا» ِ
والفعل «يتع َّلموا»
بحرف الن�صبِ «لنْ »
ِ
بحرف الن�صبِ «�أنْ ».
 ما عالم ُة ن�صبهما؟���ذف الن���ونِ  ,ل َّأن �أ�ص َلهما َ
عالم��� ُة ن�صبهم���ا ح ُ
قبل دخ���ولِ النا�ص���بِ عليهما:
«تعرفونَ» و«يتع َّلمونَ».
ا�ســــــتنتـاج

أفعال الخم�س ِة ُ
حذف ِ
ن�صبِ ال ِ
النون.
عالم ُة ْ
الفعل المضار ِع:
نواصب
Xرابعاً:
ُ
ِ
X

الن�ص � َ
أحرف الن�صبِ .
 ا�ستخر ْج منَ ِّ«كي»« ,حتَّى».
�إنّها�« :أنْ »« ,لنْ »ْ ,
 على � ّأي زمنٍ ت ُد ُّل ال ُأفعال الم�ضارع ُة الوارد ُة بع َدها؟
نفهم � ّأن لقا َء
�إنّها ت ُد ُّل على الم�ستق َبلِ  ,فمن جمل ِة «�أن تلقى اهلل يو َم القيام ِة» ُ
�سيكون في الم�ستق َبلِ .
هلل تعالى
ا ِ
ُ
 ماذا ن�ستنت ُج من ذلك؟ن�ستنتج � َّأن � َ
أحرف الن�صبِ تجع ُل الم�ضار َع خال�ص ًا لال�ستقبالِ .
ُ
لنت�أ َّم ِل الجملتَينِ التال َيتَينِ ِ :
«اقبل الن�صيح َة كي تنج َو منَ العذابِ »َ « ,ل ِكنَّ
ا ْلخَ ْي َر �أَنْ َي ْك ُث َر ِع ْل ُم َك».
 �أيمكننا �أنْ ن�ض َع م�ص َدراً م�ؤ َّو ًال بد ًال منْ «كي تنج َو» في الجمل ِة الأولى؟نعمُ ,
نقولِ :
«اقبل الن�صيح َة للنجا ِة» بد ًال من« :كي تنج َو».
ي�صح ذلك في الجمل ِة الثاني ِة؟
 -وهل ُّ

فنقول« :لكنّ الخي َر كثر ُة ِ
ُ
علم َك».
نعم ,ن�ض ُع الم�صد َر «كثرة»
 ماذا ن�ستنت ُج من َذلك؟
ن�ستنتج من ذلك � َّأن «�أنْ » و«كي» حرفانِ م�صدريانِ ي�ؤ َّو ُل ك ُّل ٍ
واحد منهما مع ما
ُ
من ال ِ
الج ْمل ِة.
بعد ُه بم�صدرٍ ،له مح ٌّل َ
َ
ح�س َب وقوع ِه في ُ
إعراب َ
�أ�شه� � ُر �أح � ِ
�رف الن�ص ��بِ ثالث� � ٌة�« :أنْ »« ,ل ��نْ »« ,ك ��ي» ,بالإ�ضاف� � ِة �إل ��ى «ح ّت ��ى»
و«�إ َذن».
(ين�ص ُب َ
���ب ِ
�أنْ  :ح ُ
ون�ص ٍ
الفعل
���رف
م�ص���د ٍر (�أي ي����ؤ َّو ُل وما َ
َ
بعد ُه بم�ص���درٍ)ْ ,
الم�ضار َع) ,وا�ستقبالٍ (لأنّه يجع ُل الم�ضا ِر َع خال�ص ًا لال�ستقبالِ )�« :أرجو �أن تعو َد
فل�سطينُ لأه ِلها».
ك ��يُ :
ٍ
ون�ص���ب وا�ستقبالٍ  ,مث��� ُل «�إنْ »�« :سافرتُ ك ��ي �أتع َّل َم» .وقد
حرف م�صد ٍر
الم الج��� ِّر التعليلي ُة �إ ّم���ا لفظ ًا�« :سافرتُ لك ��ي �أتع َّل� � َم»� ,أو تقدير ًا:
تقت ُ
���رن بـ «كي» ُ
فيكون ت�أوي ُلها�« :سافرتُ للت َع ُّل ِم» .وه���ي ت َ�ؤ َّو ُل مع ما بعدها
«�ساف ��رتُ ك ��ي �أتع َّل� � َم»ُ ,
بالالم.
بم�صد ٍر مجرو ٍر
ِ
���ي (ينفي ح�صولَ الفع َ
ل ��نْ  :ه���و ُ
حرف ٍ
���ل في الم�س َتق َب���لِ ) ,كما �أنّه
ن�صب ونف ٍ
ُ
حرف ا�ستقبالٍ « :لن يفل َح الظالمونَ».
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ن�ص � ُ�ب الفع� � ُل الم�ض ��ار ُع ب�أح � ِ�د �أح � ِ
�رف الن�ص ��بِ  ,وعالم� � ُة
ُ - 1ي َ
ن�صب ِه:
كان
كان
تدر�س»� ,أو َ
�أ  -الفتح��� ُة الظاهر ُة �إذا َ
�صحيح الآخرِ �« :أن َ
َ
ينج َو»� ,أو اليا ِء« :كي ي�ص ِّل َي».
معت َّل الآخرِ بالواوِ« :لنْ ُ
كان معت��� َّل الآخرِ
ب  -الفتح��� ُة المقَ��� َّدر ُة على �آخ���ر ِه للت َع��� ُّذ ِر �إذا َ
بالأ ِل ِف« :لن يبقى».
ج-ح ُ
كان من الأفع���الِ الخم�س ِة« :لن
���ذف الن���ونِ من �آخ���ر ِه �إذا َ
يفلحوا».
� - 2أ�شه� � ُر �أح � ِ
�رف الن�ص ��بِ و�أكثره ��ا ا�ستعما ًال ه ��ي�« :أنْ »« ,لنْ »,
«كي».
�أ � -أنْ  :ح ُ
ون�ص ٍ
���ب وا�ستقب���الٍ �« :أرج ��و �أنْ ينت�ص� � َر
���رف
َ
م�ص���د ٍر ْ
المجاه ُد».
ب  -ك ��ي :ح ُ
ٍ
ون�ص���ب وا�ستقبالٍ « :يجاه ُد ك � ْ�ي يح ِّر َر
���رف م�صد ٍر
�أر�ضَ هُ».
الم الج ِّر التعليلي ُة لفظ ًا�« :سافرتُ لكي �أتع َّل َم»
وق���د ُ
تقترن بـ«ك ��ي» ُ
�أو تقدير ًا�« :سافرتُ كي �أتع َّل َم» ,وت�أوي ُلها�« :سافرتُ للت َع ُّل ِم».
ج  -ل ��نْ  :ح ُ
���ي وا�ستقب���الٍ « :ل ��نْ �أك ��و َن ن�صي ��راً
ٍ
���رف
ن�ص���ب ونف ٍ
للظالمينَ ».

ال�ص ُة
الخُ َ
ال ِف ْع ُل
ال ُم َ�ضار ُع

و َعال َم ُة ن َْ�ص ِب ِه
ال َفت َْح ُة َّ
الظ ِاه َر ُة:
�أَنْ َيك ِْ�س َر
�أَنْ َي ْ�ص ُح َو
َلنْ َي ْر ِم َي
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ُين َْ�ص ُب ِب َ�أ َح ِد َ�أ ْح ُر ِف ال َن ّْ�صبِ ََو�أ�شْ َه ُرها� :أَنْ َ ،لنْ َ ،ك ْي

َحذ ُْف َح ْر ِف ال َن ِ
ّون:
�إِ َذا كا َن ِم ��نَ ا َلأ ْف َع � ِ
�ال
الخَ ْم َ�س ِةَ :لنْ َت ْعلَ ُموا
ال َفت َْح ُة ال ُم َق َّد َر ُة ِلل َّت َع ُّذرِ:
َلنْ َي ْبقَى
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هلل تعالى في كتاب ِه العزيزِ:
قا َل ا ُ
 }1 .1لَ ْن تَنَالُوا ا ْل ِب َّر َحتَّى تُنْفِ ُقوا مِ َّما ت ُِح ُّبو َن{ (�آل عمران)92 :
� } 2 .2إِ َّن الَّذِ َين َك َف ُروا لَ ْن تُ ْغن َِي َع ْن ُه ْم �أَ ْم َوالُ ُه ْم َو اَل �أَ ْول ُد ُه ْم مِ َن اهلل � َش ْيئًا َو�أُولَئ َِك ُه ْم
َو ُقو ُد النَّارِ { (�آل عمران)10 :
ال�س َما َو ِات َو ْ أالَ ْر ِ�ض لَ ْن نَدْ ُع َو مِ ْن
َ } 3 .3و َربَ ْطنَا َع َلى ُق ُلوبِهِ ْم ِ�إ ْذ َقا ُموا َف َقالُوا َر ُّبنَا َر ُّب َّ
ُدونِهِ ِ�إلَ ًها لَ َقدْ ُق ْلنَا ِ�إ ًذا � َش َط ًطا { (الكهف)14 :
َ } 4 .4ف َر َد ْدنَا ُه �إِلَى �أُ ِّمهِ َك ْي تَ َق َّر َع ْينُ َها َو اَل تَ ْح َز َن َو ِلتَ ْع َل َم �أَ َّن َو ْع َد اهلل َحقٌّ {(الق�ص�ص:
)13
 5 .5ق���الَ ر�س ُ
���ول اهلل « :Pل ��ن َ
رب الع� � ّز ِة عل ��ى َم ��ن كا َن ف ��ي قلب ِه
يغ�ض � َ�ب ُّ
مخاف ٌة».
ؤمنين  « :Qان ُْظ� � ُروا �أَ ْه َل َب ْي ِت َن ِب ِّي ُك� � ْم َفا ْل َز ُموا َ�س ْم َت ُه ْم
 6 .6ق���الَ �أمي ُر الم� َ
َوا َّت ِب ُعوا �أَ َث َر ُه ْم َفلَنْ ُيخْ ر ُِجو ُك ْم ِمنْ ُه ًدى َو َلنْ ُي ِعي ُدو ُك ْم ِفي َر ًدى».
تكافي
إمام ال�صادقُ « :Qا�صب� � ْر على �أعدا ِء ال ِن َع � ِ�م ف�إن َّك لنْ
 7 .7ق���الَ ال ُ
َ
من ع�صى اهلل َ
فيك ب�أف�ض َل منْ �أنْ تطي َع اهلل في ِه».
أر�ض �إلاّ وفيها عال ٌم ُ
 8 .8ع���ن �أبي عبد اهلل « :Qلن تبقى ال ُ
يعرف الح َّق
ِ
الباطل».
من
أهل الدينِ �أنْ ت�صي َر ال ُ
 9 .9وعنه « :Qمن ف�سا ِد الدينِ وف�سا ِد � ِ
أموال �إلى
َ
المعروف».
من ال ي�ؤ ّدي فيها الح َّق وال ي�صطن ُع فيها
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�رف الن�ص ��بِ ال ��وارد َة ف ��ي الآي � ِ
 - 1ا�ستخ ��ر ْج �أح � َ
�ات والأحادي � ِ�ث
�أعاله.
ُ - 2د َّل على ال ِ
أفعال الم�ضارِع ِة المن�صوب ِة ,واذك ْر عالم َة �إعرابِ
ٍّ
كل منها.
ِ
 - 3وردتْ في ال ِ
أحاديث � ٌ
أفعال م�ضارع ٌة من�صوب ٌة مع َت َّل ُة
آيات وال
الآخرِ ,على �أ ّيها ظهرتْ الفتح ُة �أو ُق ِّد َرتْ ؟ ولماذا؟
 - 4على � ّأي زمنٍ ت ُد ُّل ال ُ
أفعال الم�ضارع ُة المن�صوب ُة؟
 - 5الح ��ظ الن� � ّ�ص رق ��م � 7أ ِّولْ «�أنْ » وفع� � َل «تطي� � َع» بم�ص ��دره,
واذك ْر مح َّله منَ الإعرابِ .
 - 6الح ��ظ الآي ��ة المذك ��ورة ف ��ي رق ��م � ،4أ ِّولْ «ك ��ي» وم�ضار َعها
بم�صدرٍ ,واذك ْر مح َّله منَ الإعرابِ .
أعرب الجمل َة التالي َة« :لن َ
رب الع ّز ِة».
يغ�ض َب ُّ
ْ �-7
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الدرس الثامن
امل���������ض����ارع
ال����ف����ع����ل
ج��������زم
ِ
ُ
ِ

المضارع
الفعل
جزمُ
ِ
ِ

أهداف الدرس:
.1
.2
.3
.4

جزم الفعلِ الم�ضا ِر ِع
�1أن يتع َّرف
ال�صحيح الآخرِ
ِ
ُ
الطالب �إلى ِ
و المعت َِّل الآخرِ .
جزم الأفعالِ الخم�س ِة.
�2أن يتع َّرف �إلى ِ
جزم الفعلِ الم�ضار ِع الم�شَ ّد ِد.
�3أن يتع َّرف �إلى ِ
جوازم الفعلِ الم�ضار ِع.
يعدد
�4أن ِّ
ِ
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الن�ص:
ُّ
كامنين
المجاهدون
وكان
جنح
َ
الظ�ل�امَ .
َ
َ
���رب َ
من القري ِة َ
تحت ِ
كان الع���د ُّو يقت ُ
ِ
���ن ,فباغتوه َ
أحد �ش ّبانِ القري ِة من
ف���ي ع ّد ِة �أماك َ
قبل � ْأن يطلقَ جنو ُد ُه النا َر .لك َّ
���ن � َ
�أ�صح ِ
الظالم �إلى
���رب في
���اب
ِ
النفو�س ال�ضعيف��� ِة لم ي�شاركْ في المعرك ِة ,فقد ه َ
ِ
الباب ب�ش َّد ٍة مخاطب ًا �أ َّم ُه« :افتحي يا �أ ِّمي,
ولم ي َر ُه �أح ٌد� .أخذَ يطرقُ َ
من���زلِ �أهل ِه ْ
ال تت�أخّ ��ري� ,أخ � ُ
تر�ض
ولم َ
�اف �أنْ يران ��ي جن ��و ٌد الع ��د ِّو» .وعرف ْته �أ ُّم ُه من �صو ِت��� ِه ْ
قالت« :ال تدنُ من بابناَ ,و ْل َت ُع ْد من
البنها � ْأن َ
الباب ,بل ْ
تفتح ل ُه َ
يكون جبان ًاْ ,
فلم ْ
حي ��ثٌ �أتي ��تَ  .عا ٌر َ
عليك �أن َ
تترك �شباب القري ِة يقاتلو َن العد َّو دو َن �أنْ ت�شار َكهم
َ
ال�شرف الكبي َر .ع ْد �إلى ه�ؤال ِء ال ِ
أبطال الذينَ لم يتخ ّل ْوا عن واجبهم ولم
هذا
يجبن ��وا ول ��م َ
فلم ت ُر َّد
يخ�ش ْوا مواجه َة العد ِّو» .و�أعا َد اب ُنها عليها َ
تفتح ْ
الطلب � ْأن َ
علي ِه.
قام ب ِه ,وعا َد �إلى �أبنا ِء قريت ِه ول ّما تنت ِه المعرك ُة بعد,
أح�س
ُّ
ال�شاب بخطىء ما َ
� َّ
نف�س ُه قائ ًال« :لأَج ِر ب�سرع ٍة قب� � َل �أنْ يفوتَني ُ
ولَ ْم ُح عن
�شرف الجها ِد ْ ,أ
مخاطب��� ًا َ
نف�سي عا َر اله َربِ  ,ولأَ ْح ِم � َ
أر�ض قريتي من اعتدا ِء المعتدينَ ».
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َّ�ص الأفعالَ الآتي َة« :ل ْم ُي َ�شارِكْ »َ « ,ل ْم َت ْفت َْح»َ « ,ي ْط ُرقُ ».
رج من الن ِّ
ن�ستَخْ ْ
ِل ْ
 ما نو ُع هذه ال ِأفعال؟
�إ ّنه���ا �أفعا ٌل م�ضارع��� ٌة ,بِدليل ابت���دا ِء ُك ٍّل منها ِبح ِ
���رف م�ضا َرع ٍةُ « :ي�ش ��ارِكْ »,
« َت ْفت َْح»َ « ,ي ْط ُرقُ ».
 �أهي � ٌأفعال �صحيح ُة الآخر؟
ِ
بالقاف,
���م ,فالأ َّو ُل ينتهي بِال���كاف ,وال َّثاني ينتهي بالحاء ,وال َّثال���ثُ ينتهي
َن َع ْ
وهي ُح ٌ
روف �صحيح ٌة.
 ما عالم ُة � ِإعراب ُك ٍّل منها؟
كون ,والثالثُ
ال�س ُ
الأ َّول « ُي�شارِكْ » وال َّثاني « َت ْفت َْح» َمجزومانِ  ,وعالم ُة جزمهما ُّ
ال�ض َّم ُة.
« َي ْط ُرقُ » مرفو ٌع ,وعالم ُة رفعه َّ
 ما الذي َجزَ َم الفعلين « ُي�شارك» و« َت ْفت َْح»؟ُ
الحرف « َل ْم» الذي جاء َقبلهما ,و ُي�س َّمى حرف َج ْز ٍم.
�إنَّه
 ما معنى َج ْز ِم الفعل؟ِ
الحرف الأخيرِ فيه (�أو َق ْط ُع ُه).
كين
معنا ُه ت َْ�س ُ
�صحيح ال ِآخ ِر جرى َج ْز ُم ُه؟
َّ�ص ُم�ضار ٌع �آخ ُر
 هل في الن ُِّ
دخلت
نعم ,هناك الفعل « َت ُع ْد»
المجزوم بِـ «ال ِم الأمرِ»� .أ�ص ُل ُه « َت ُعو ُد» .وعندما ْ
ُ
أ�صبح:
ال�س ِاك ِ
عليه «ال ُم الأمرِ» �صار « ِل َت ُعو ْد» ُ
نين ف� َ
فحذفَت منه الواو َمنع ًا ال ْل ِتقَا ِء َّ
« ِل َت ُع ْد».

ا�ســــــتنتـاج

ُي ْج ��زم ال ِف ْع� � ُل ال ُم�ض ��ار ُع ِب�أح � ِ�د � ِ
ال�سكون
أحرف َ
الج� � ْزمِ ,ويكُونُ عالم ُة جزم� � ِه ُّ
َّ
الظاهر �إذا كا َن �صحي َح الآخرِ.

ِلنَت�أ َّمل الأفعا َل ال ُم�ضار َعة الآتي َةَ « :ل ْم َي َر»« ,ال َت ْدنُ »َ « ,ل َّما َت ْن َت ِه».
مجزُوم ٌة؟
 هل هذه الأفعال ْنعم �إنَّها مجزوم ٌة ,فقد َ�س َبق ْتها � ُ
الج ْز ِم « َل ْم» ,و«ال النَّاهي ُة» ,و« َل َّما».
أحرف َ
أفعال قب َل ِ
 ما �أ�ص ُل هذه ال ِجزمها؟
�أ�ص ُلها على التَّواليَ « :ي َرى»َ « ,ت ْدنُو»َ « ,ت ْنتَهي».
 �أل ْي َ�س ْت �أفعا ًال ُم ْعت َّل َة الآخرِ؟نع ��م� ,إِ َّنه ��ا ُم ْع َت َّل� � ُة الآخرِ :ف���الأ َّو ُل ينتهي بالأل ِ
ق�ص���ور ِة ,وال َّثاني ينتهي
���ف ال َم ُ
بالواوِ ,وال ّثالثُ ينتهي باليا ِء ,وكلُّها � ُ
أحرف ِع ّل ٍة.
 ما الذّي حدثَ ِلهذ ِه ال ِأفعال َ
الم�ضارع ِة المعت َّل ِة الآخر بعد جزمها؟
الج���زم �أُ ْ�س ِق َط ُ
حي���ن َدخَ َل عليها ُ
حرف ال ِع ّل ِة م���ن �آخرهاَ « :ل ْم َي َر»« ,ال
حرف َ
َت ْدنُ »َ « ,ل َّما َت ْن َت ِه».
 هل في النَّ�ص � ٌأفعال ُم�ضارع ٌة ُ�أخرى ُم ْع َت َّل ُة الآخر َج َرى َجزمها؟
نع���م ,في النَّ�ص �أفعا ٌل ُم�ضارع ٌة �أُخرى ُم ْعت َّل��� ُة الآخر َج َرى َجز ُمها ,وهيَ « :ل ْم
َت ْر َ
�ض»« ,لأَ ْجرِ»« ,لأَ ْم ُح« ,لأَ ْح ِم».
 ما هي عالم ُة جزم َك ِّل ِف ْع ٍل منها؟ُ
ُ
وحذف «اليا ِء» من الفعلين «�أَ ْجري
حذف «الألف ال َّل ِّين ِة» من الفعل « َت ْر�ضَ ى»,
ُ
وحذف «الواو» من الفعل «�أَ ْم ُحو».
و�أَ ْحمي»,

���ارع
���ل امل���������ض�
ج�������زم ال����ف����ع� ِ
ُ
ِ

الفعل المضا ِر ِع المع َت ِّل اآلخ ِر:
جزم
Xثانياً:
ُ
ِ
X

83

ا�ســــــتنتـاج

حذف ِ
�إذا كان ال ِفع� � ُل ال ُم�ض ��ار ُع ُم ْع َت َّل الآخر كانت عالم� � ُة ِ
جزمه َ
حرف الع َّلة
من �آخر ِه.
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Xثالثاًَ :ج ْز ُم األ ْف َعال َ
مسة:
الخ
ِ
X

ِل َن َت�أم���ل الأفعالَ الم�ضارع َة الآتي َة« :ال َت َت�أَخَّ ري»َ « ,ل� � ْم َيتَخَ َّلوا»َ « ,ل ْم َي ْج ُبنُوا»,
« َل ْم َيخْ َ�شوا».
 ما نو ُع هذه ال ِأفعال؟
�إ َّنه���ا من الأفعالِ الخَ ْم�س��� ِة ,التَّ�صالِ «ي ��اء ال ُمخاطب ِة» ب���الأول ,وات�صالِ «واو
الجماع ِة» بالأف َعالِ الباقي ِة.
 �أم ْر ُفو َع ٌة هي �أَ ْم َم ْجزوم ٌة؟�إنَّها َمجزُوم ٌة ,فال ِفع ُل الأ َّو ُل مجزُو ٌم بِـ «ال النَّاهي ِة» ,وال ُ
أفعال البا ِقي ُة مجزوم ٌة
بِـ « َل ْم».
 ما عالم ُة رفع ال ِأفعال الخم�س ِة؟
وت النُّونِ .
عالم ُة َرفعها ُث ُب ُ
 هل ظهرت النُّونُ في هذه ال ِأفعال؟
ال� ,إنَّها محذوف ٌة.
 لماذا؟جزم الأفعالِ الخم�س ِة ُ
حذف النُّونِ من �آخرها.
لأنَّها �أفعا ٌل مجزوم ٌة ,وعالم ُة ِ

ا�ســــــتنتـاج

َع َ
ال َم ُة َج ْز ِم ال ِ
أفعال الخَ ْم َ�س ِة َحذ ُْف النُّون من � ِآخرِها.
َ
الم َش َّد ِد:
Xرابعاًَ :ج ْز ُم
المضار ِع ُ
X

ا�ســــــتنتـاج

ال�سك ��ون ال ُمق َّدر
�إذا كا َن ال ِف ْع� � ُل الم�ض ��ار ُع ُم�ش� � َّد َد الآخ ِر كان � ْ�ت عالم ُة جزْم ِه ُّ
على ال ِآخر.
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ِلن ِ
ُالحظ الفع َل الم�ضارعَ « :ل ْم َت ُر َّد».
 ما ما�ضي هذا ال ِف ْع ِل؟ما�ضي ِهَ « :ر َّد».
 ما نو ُعهُ؟���ن ُ�س ّكنَت ال َّد ُال الأولى و�أُ ْد ِغ َم ْت في
�إ َّن� � ُه ِفع � ٌ�ل ُم َ�ش َّد ُد الآخرِ� ,أَ�ص ُلهَ « :ر َد َد» ,ولك ْ
ال َّدالِ ال َّثانية ,ف ُق ْلناَ « :ر ْد َد ــــ َر َّد».
 ماذا �سبق ال ِفع َل الم�ضار َع « َت ُر َّد»؟�سبق ُه ُ
الجزم « َل ْم».
حرف
ِ
 ما عالمة َجزمه؟عالم ُة ِ
كون المق َّد ُر على � ِآخر ِه ,ل َّأن �أَ�صل ُهَ « :ت ُر ْد ُد» فحين ُجزِ َم ُ�س ِّك َن
ال�س ُ
جزمه ُّ
���ن َح َّركنا ال َّدالَ
ال�س ِاك َني ِ
� ِآخ��� ُر ُه ,فقلناَ « :ت� � ُر ْد ْد» ,فالتق���ى �ساكنان ,ولمنع التق���ا ِء َّ
ِ
ال�سكون
ال َّثاني��� َة بالفتح ِة لأنّها �أَخفُّ
الحركات ,فقلناَ « :ل ْم َت ُر ْد َد َل� � ْم َت ُر َّد» ,فيكون ُّ
الجزم) ُمق َّدر ًا على الحرف الأخيرِ .
(وهو عالم ُة
ِ
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ا�ستخرج �أَ َ
َّ�ص.
حرف
الجزم الوارد َة في الن ِّ
ْ
ِ
�إنَّهاَ « :ل ْم» و« َل َّما» و«ال ُم الأمرِ» و«ال النَّاهي ُة».
 عندما ُنقولَ « :لم َت ْفت َْح» و« َل َّما َتنْت ِه» هل دلَّ حرفا الجزم « َل ْم» و « َل َّما» على
ح�صول الفعلِ الم�ضارع بعدهما �أم على نفي ح�صول ِه؟
لقد د َّال على نفي ح�صولِ الفعلِ .
ِ
ِ
�ستقبل؟
الحال �أو ال ُم
 وهل َب ِق َي َز َمنُ الم�ضار ِع بعدهما َي ُّدل على���ان الم�ض���ارع بعدهما �إل���ى الما�ضيَ « :ل� � ْم َت ْف َت � ْ�ح» �أي« :ما
���ب زم ُ
ال ,فق���د ان َق َل َ
انتهت».
َفت ََح ْت» ,و« َل َّما َت ْن َت ِه» �أي« :ما ْ
 ماذا ن�ستنت ُج من ذلك؟وجزم ٍ
وقلب� :أي ينفيان الم�ضار َع ,ويجزمانه
ُ
ن�ستنتج � َّأن « َل ْم» و« َل َّما» حرفا نفي ٍ
ويقلبان زما َن ُه �إلى الما�ضي.
 وعندما نقول « ِل َت ُع ْد» ,عال َم ت ُد ُّل «ال ُم الأمر»؟القيام ِب ِه.
َت ُد ُّل على طلبِ ح�صولِ الفعلِ �أو
ِ
 ما حرك ُة « َال ِم الأمرِ»؟�إ َّنه���ا مك�سورةٌ � ,اّإل �إذا وقعت بعد «الواو» و «الفاء» فالأكث ُر ت�سكينهاَ « :و ْلأَ ْم ُح»,
لَ ْح ِم».
« َف ْ أ
 و�إذا قلناَ « :ال َت ْدنُ » َف َعال َم َت ُد ُّل «ال النَّاهية»؟القيام بالفعلِ .
َت ُد ُّل على النهي عن
ِ
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الأح � ُ
وهي« :ل ��م» و«ل َّما» و«ال ُم الأمرِ»
�رف التي تج ِز ُم الفع� � َل الم�ضار َع �أربع ٌةَ ,
و«ال الناهي ُة».

احـــفـــظ

أحد � ِ
ُ - 1يج���زَ ُم الفع ُل الم�ض���ار ُع ب� ِ
وتكون عالم ُة
���زمُ ,
أحرف الج ِ
�صحيح الآخرِ « :لم ي ّت ِع ْظ».
كان
جزم ِه ال�سكون الظاهر �إذا َ
َ
كان الفع ُل الم�ضار ُع مع َت َّل ال ِآخرِ كانت عالم ُة جزم ِه َ
حذف
� - 2إذا َ
ِ
ي�س َع»« ,لم ي ْد ُع».
حرف الع ّل ِة من �آخر ِه« :لم يرمِ»« ,لم ْ
من الأفع���الِ الخم�س ِة كانت عالم ُة
� - 3إذا َ
كان الفع��� ُل الم�ض���ار ُع َ
جزم ِه َ
حذف النونِ من �آخرِ ِه« :لم يذنبوا».
كان الفع ُ
���ل الم�ض���ار ُع م�شَ َّد َد ال ِآخرِ كان���ت عالم ُة جزم ِه
� - 4إذا َ
ال�سكون الم ّق َّدر على �آخر ِه« :لم َي ُم َّر».
ُّ
أحرف التي تجزِ ُم َ
 - 5ال ُ
وهي:
الفعل الم�ضار َع �أربع ٌةَ ,
«لم» و«ل َّما» :ك ٌّل منهما ُ
وجزم ٍ
وقلب.
حرف ٍ
نفي ٍ
ُ
ح�صول الفعلِ .
«ال ُم الأمرِ»ُ :يط َل ُب بها
عن الفعلِ .
«ال الناهي ُة»ُ :يط َل ُب بها الكفُّ ِ

���ارع
���ل امل���������ض�
ج�������زم ال����ف����ع� ِ
ُ
ِ

«لم» و «ل َّما» :ك ٌّل منهما ُ
وجزم ٍ
وقلب.
حرف ٍ
نفي ٍ
ُ
ح�صول الفعلِ .
«ال ُم الأمرِ»ُ :يط َل ُب بها
عن الفعلِ .
«ال الناهي ُة»ُ :يط َل ُب بها الكفُّ ِ
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ال�ص ُة ال َّد ْر ِ�س
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الج ْز ِم ِ
وه َيَ :ل ْم و َل َّما ،وال ُم ال ْأم ِر وال الن ِّاه َي ُة
ُي ْج َز ُم ِب�أَ َح ِد �أَ ْح ُر ِف َ
و َعال َم ُة َجز ِْم ِه

ال�سكونُ
ُّ
َّ
الظ ِاه ُر
�إذا كان �صحيح
الآخر:
ِل َت ْد ُر ْ�س
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َحذ ُْف

ال ُم َق َّد ُر
�إذا كان م�ش ّدد
الآخر:
ال َت ُم َّر من هنا
َح ْر ِف ال ِع َّلة
�إذا كان معت ّل الآخر:
ِلت َْ�سقِ ال َع ْط�شَ ا َن
َل ْم �أَ�شْ ُك من ال َم َر ِ�ض
ال ت َْ�س َع َو َرا َء الأذى

ن ِ
ُون الأ ْف َعالِ الخَ ْم َ�س ِة
�إذا كان من الأفعال
الخم�سة:
َل ْم ت َُ�سا ِف ُروا
ِلت َْ�س َم َعا َما �أَ ُق ُ
ول
ال َتك ِْذبِي

متـــــر ينــــــا ت

هلل تعالى في كتاب ِه العزيزِ:
قا َل ا ُ
َ } -و َك َذل َِك بَ َع ْثنَا ُه ْم ِليَت ََ�سا َءلُوا بَ ْينَ ُه ْم َقا َل َقائ ٌِل مِ ْن ُه ْم َك ْم لَ ِب ْثتُ ْم َقالُوا لَ ِب ْثنَا يَ ْو ًما �أَ ْو بَ ْع َ�ض

���ارع
���ل امل���������ض�
ج�������زم ال����ف����ع� ِ
ُ
ِ

يَ ْو ٍم َقالُوا َر ُّب ُك ْم �أَ ْع َل ُم ِب َما لَ ِب ْثتُ ْم َفا ْب َعثُوا �أَ َح َد ُك ْم ِب َورِ ِق ُك ْم هَذِ ِه �إِلَى ا ْل َمدِ ينَةِ َف ْليَ ْن ُظ ْر َ�أ ُّي َها �أَ ْز َكى
َط َعا ًما َف ْليَ�أْ ِت ُك ْم ب ِِر ْز ٍق مِ ْن ُه َو ْليَتَ َل َّط ْف َو اَل يُ ْ�شعِ َر َّن ِب ُك ْم �أَ َحدًا{ (الكهف.)19 :
 } َف����إِ ْن لَ ْم يَ ْ�ست َِجيبُوا لَ َك َف ْاع َل ْم �أَنَّ َما يَ َّت ِب ُعو َن �أَ ْه َوا َء ُه ْم َو َم ْن �أَ َ�ض ُّل مِ َّم َن اتَّبَ َع َه َوا ُه ِب َغ ْي ِرُهدًى مِ َن ا ِهلل �إِ َّن اهلل اَل يَ ْهدِ ي ا ْل َق ْو َم َّ
الظالِمِ َين{ (الق�ص�ص.)50 :
 } لَئ ِْن لَ ْم يَ ْنتَهِ ا ْل ُمنَا ِف ُقو َن َوالَّذِ َين فِي ُق ُلوبِهِ ْم َم َر ٌ�ض َوا ْل ُم ْرجِ ُفو َن فِي ا ْل َمدِ ينَةِ لَنُ ْغ ِريَن ََّكبِهِ ْم ثُ َّم اَل يُ َجاوِ ُرونَ َك فِي َها � اّإل َقل اًِيل{ (الأحزاب)60 :
 } �أَيَ ْح َ�س ُب َ �أ ْن لَ ْم يَ َر ُه �أَ َحدٌ { (البلد)7 : } لَ ْم يَلِدْ َولَ ْم يُولَدْ * َولَ ْم يَ ُك ْن لَ ُه ُك ُف ًوا �أَ َحدٌ {(الإخال�ص)4 - 3 : } َو�إِ َذا ق َِيل لَ ُه ْم اَل تُ ْف�سِ دُوا فِي َْالأ ْر ِ�ض َقالُوا �إِنَّ َما نَ ْح ُن ُم ْ�صل ُِحو َن{(البقرة)11 :
 } يَ���ا �أَ ُّي َها الَّذِ َين َ�آ َمنُوا اَل تَ ُقولُ���وا َراعِ نَا َو ُقولُوا ا ْن ُظ ْرنَا َو ْا�س َم ُع���وا َو ِل ْل َكاف ِِر َين َع َذ ٌاب�أَل ٌِيم{ (البقرة)104 :
ِيم ِب َما يَ ْ�صنَ ُعو َن{ (فاطر)8 :
 } َف اَل تَ ْذ َه ْب نَ ْف ُ�س َك َع َل ْيهِ ْم َح َ�س َر ٍات �إِ َّن اهللَ َعل ٌ } �أَ�أُ ِنز َل َع َل ْيهِ ال ِّذ ْك ُر مِ ْن بَ ْي ِننَا بَ ْل ُه ْم فِي � َش ٍّك مِ ْن ذِ ْك ِري بَ ْل لَ َّما يَ ُذو ُقوا َع َذ ِاب{(�ص)8 : } َو�آَخَ ِر َين مِ ْن ُه ْم لَ َّما يَ ْل َح ُقوا بِهِ ْم َو ُه َو ا ْل َع ِزي ُز ا ْل َحكِ ُيم{(الجمعة)3 :َ } -ك اَّل لَ َّما يَ ْق ِ�ض َما �أَ َم َر ُه {(عب�س)23 :
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 - 1ه � ْ�ل ف ��ي ال ِ
آيات �أفع � ٌ
�ال ما�ضي� � ٌة؟ ا�ستخرجها واذك� � ْر عالم َة
بنا ِء ٍّ
كل منها.
 - 2ا�ستخر ْج منَ ال ِ
آيات القر�آن ّي ِة الأفعا َل الم�ضارع َة المجزوم َة
المنتهي� � َة بح � ٍ
َ
الحرف الج ��از َم ٍّ
لكل منها,
�صحيح ,وح ِّدد
�رف
ٍ
واذك ْر عالم َة جزمها.
 - 3ا�ستخر ْج منَ ال ِ
آيات القر�آني ِة الأفعا َل الم�ضارع َة المجزوم َة
ِ
َ
الحرف الجاز َم ٍّ
لكل منها ,واذك ْر
بحرف ع ّل ٍة ,وح ِّدد
المنتهي َة
عالم َة جزمها.
 - 4ا�ستخر ْج منَ ال ِ
آيات القر�آن ّي ِة ما تجد ُه منَ ال ِ
أفعال الخم�س ِة
َ
الحرف الجاز َم ل � ٍّ
�كل منها ,واذك ْر عالم َة
المجزوم� � ِة ,وح ِّدد
جزمها.
� - 5أعرب الجملة التالية« :لم ي�ستجيبوا».

الدرس التاسع
ُ
������������ل الأم������������������������� ِر
ف�������������ع�

ُ
فعل األم ِر

أهداف الدرس:
.1
.2
.3
.4
.5

الطالب �إلى فعلِ الأمرِ .
�1أن يتع َّرف
ُ
�2أن يتع َّرف �إلى �صياغ ِة فعلِ الأمرِ .
���ح الآخ���رِ والمعت َِّل
�3أن يتع��� َّرف �إل���ى بن���ا ِء فع���لِ الأمرِ ال�صحي ِ
الآخرِ .
���ن الأفع���الِ
�4أن يتع��� َّرف �إل���ى بن���ا ِء فع���لِ الأم���رِ الم�ص���و ِغ م َ
الخم�س ِة.
�5أن يتع َّرف �إلى بنا ِء فعلِ الأمرِ الم�شَ َّد ِد.
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الن�ص:
ُّ
ع����� َل�����ي َ
��������ن ِك���� َل����ي����هِ ����م����ا
��������دي ِ
�����ك بِ�������بِ������� ِّر ال��������وال َ
وق ْ
ار����ض���ي���ا ف���ي ال��م��ع��اه ِ��د
�����ل ل��ه��م��ا :ع���نّ���ي َ
���ظ ل�����س��ا َن َ
�����ف ال َأذى واح���ف ْ
��ك واتَّ������قِ الإل����� َه
و ُك َّ
ِ
�������ب ُك����������� َّل َز ْي���������������نٍ وم�������اجِ ِ
�������د
و�
�������ص�������اح ْ

ُ
ف������������ع������������ل الأم������������������������ ِر

ٌ
موعظة

����م وال ت���������� ْر ُج غَ �����ي����� َر ُه
وب��������اهلل ف����ا�����س���� َت���� ْع����� ِ����ص ْ
وال ت ُ
َ�������ك ف�����ي ال����نَّ����ع����م����ا ِء ع����ن���� ُه بِ����ج ِ
����اح ِ
����د
�����ن ال���� َم����ك����رو ِه َط������ ْرف َ
ُ
���ب
وغ����� َّ����ض ع ِ
َ������ك واج��� َت��� ِن ْ
� َأذى ال���ج���ا ِر وا� ْ��س�� َت��م��� ِ��س ْ��ك ب َ��ح�� ْب��لِ ال َم ِ
حام ِد
������ن ف������ي ال����دن����ي����ا ب������ن������ا َء م�������ؤ َِّم������لٍ
وال تَ������ ْب ِ
��������ي ع���ل���ي���ه���ا ب����خ����ا ِل ِ
����د
خ�������ل�������ود ًا ف����م����ا ح ٌّ
علي
ُين�سب �إلى الإمام ّ

Q
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حو َل ِّ
ُ
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تعريف
�Xأ ّو ًال:
ِ
X
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ِ
«�صاح ْب».
لنت�أَ َّم ِل الفع َل المذكو َر:
 ما ما�ضي ِه؟«�صاح َب».
ما�ضيه:
َ
 ما عالم ُة بنائ ِه؟عالم ُة بنائ ِه الفتح ُة الظاهر ُة على �آخرِ ِه.
 كيفَ ن�صو ُغ الم�ضا ِر َع منهُ؟ن�صوغ� � ُه بزي ��اد ِة ح � ٍ
�رف م ��ن �أح� � ُر ِف الم�ضا َر َع� � ِة :ن� ,أ ,ي ,ت ,فنق ُ
ُ
���ول:
« ُي ِ
�صاح ُب».
 ما عالم ُة رف ِع ِه؟�صحيح ال ِآخ���رِ  ,ولم ُي�س َب ْق ٍ
جازم �أو
عالم��� ُة رفع ِه ال�ض َّم ُة الظاهر ُة لأنّه
ُ
بحرف ٍ
ٍ
نا�صب.
 كيفَ ن َْج ِز ُمهُ؟ِ
�صاحب».
بحرف جز ٍم قبلَه ,ف َي ْ�س ُكنُ �أخ ُر ُه« :لم ُي
ن�أتي
ْ
حذف ِ
حرف الم�ضا َرع ِة من �أ َّو ِل ِه ,بع َد ِ
 ل ��و حذَفن ��ا َحرف الجزمِ ,ماذا يبقى
منه؟
ِ
«�صاح ْب».
يبقى:
 ما نو ُع هذا ِالفعل؟
�إ ّن ُه فع ُل �أمرٍ .

ا�ست ْع َ�ص َم

ي�س َت ْع ِ�ص ُم

لم ي�س َت ْع ِ�ص ْم

ا�س َت ْع ِ�ص ْم

ا�ست ْم َ�س َك

ي�س َت ْم ِ�س ُك

لم ي�س َت ْم ِ�س ْك

ا�س َت ْم ِ�س ْك

ُ
ف������������ع������������ل الأم������������������������ ِر

 كيفَ ُي�صا ُغ فع ُل الأم ِر �إذاً؟ن�أتي بالفعلِ الم�ضا ِر ِع ف َنجزِ ُم ُه ّثم ِ
نحذ ُف منه َ
بقي بعد
حرف الم�ضا َرع ِة ,وما َ
ذلك منه هو ِف ْع ُل الأمرِ :
ِ
�صاح ْب
�صاحب
لم ُي
�صاحب
ُي
�صاحب
ُ
َ
ْ
«اج َت ِن ْب»,
الن�ص
ْ
ون�ستخرج من���ه الأفعالَ الآتي َة« :ق � ْ�ل»ِ « ,احف � ْ�ظ»ْ ,
لنعد �إل���ى ِّ
ْ
«ا�س َت ْم ِ�س ْك».
«ا�س َت ْع ِ�ص ْم»ْ ,
ْ
 ما نو ُع هذه ال ِأفعال؟
�إنّها � ُ
أفعال �أمرٍ .
 كيفَ �صيغ َْت؟�صيغ َْت بالطريق ِة المذكور ِة �سابق ًا� ,أي ب� ْأن ن� َأتي بم�ضار ِع ٍّ
كل منها ونجزمهّ ,ثم
َن ْح ِذ ُف منه َ
حرف الم�ضارع ِة ,وذلك كالآتي:
�أ  -قالَ ُ
يقول
َين)
لم َي ُق ْولْ ( ُتحذَ ُف الوا ُو منع ًا اللتقا ِء ال�ساكن ِ
لم يق ُْل
ُق ْل.
لم ْ
ْاحف َْظ
يحفظ
يحف َُظ
ب َ -ح ِفظ
ألف الو�صلِ ل َّأن العربي َة تخلو من كلم ٍة تبد�أُ ب�ساكنٍ ) ْ
( ُن ُ
احفظ.
�ضيف �إلى �أ ّوله � َ
اج َت ِن ْب
يجتنب
لم
يجتنب
ج  -اجتن ََب
ُ
ْ
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وحذف ِ
ِ
ُي�صا ُغ فع ُل الأم ِر من ِ
حرف الم�ضا َرع ِة
الفعل الم�ضا ِر ِع ,وذلك بجزم ِه
منه:
ف� ��إن ت َب َّق ��ى منه ما يبد�أُ بحرك ٍة ظ َّل كما هو« :ت َك َّل ْم» ,و�إن ت َبقَّى منه ما يبد�أُ ب�ساكنٍ
الو�ص ِلِ « :ا ْ
حفظ».
�أُ�ضيف َْت �إلى �أ َّو ِل ِه �أ ِلفُ ْ
اآلخ ِر:
فعل األم ِر
بناء
الصحيح ِ
Xثالثاًُ :
ِ
ِ
X

ل َن ُع ْد �إلى �أفعالِ الأمرِ المذكور ِة �سابق ًا ولْنت َ�أ َّم ْلها:
َ
المخاط ُب بهذه ال ِ
 منِأفعال؟
َ
�شخ�ص مذَ َّك ٌر.
المخاط ُب بها
ٌ
 بماذا ينتهي ٌّكل منها؟
ٍ
�صحيح �ساكنٍ .
بحرف
ينتهي ك ٌّل منها
ٍ
ا�ســــــتنتـاج

َ
ِ
ال�سكون الظاه ِر �إذا كا َن �صحي َح
المخاطبِ على
ُيبنى فع ُل الأم ِر الم�س َن ُد �إلى
الآخرِ.
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اآلخ ِر:
بناء
فعل األم ِر المع َت ِّل ِ
Xرابعاًُ :
ِ
X

لنت�أ َّملِ َ
الفعل« :اتَّقِ ».
 ما نو ُعهُ؟ �إنّه فع ُل �أمرٍ . كيفَ �صي َغ؟�صي َغ بالطريق ِة المذكور ِة �سابقاً ,وهي التالي ُة:

ا َّتقى

َي َّتقي

لم َي َّتقِ

تَّقِ

اتَّقِ

 ما عالم ُة بنائ ِه؟جزم م�ضار ِِع ِه� ,أي ُ
حذف ِ
حرف الع َّل ِة من �آخر ِه.
هي ُ
نف�سها عالم ُة ِ
عالم ُة بنائه َ
ا�ســــــتنتـاج

فعل األم ِر المصو ِغ َ
الخمسة:
األفعال
من
بناء
ِ
Xخام�ساًُ :
ِ
ِ
X

الح ْظ َ
ل ُن ِ
الفعل« :ا ْر�ضَ يا».
 ما نو ُع ِالفعل هذا؟ �إنّه فع ُل �أمرٍ .
 كيفَ �صي َغ؟�صي َغ كالآتي� :أنتما تر�ضيانِ لم ت ْر�ضيا

ْر َ�ضيا

ُ
ف������������ع������������ل الأم������������������������ ِر

حذف ح � ِ
المخاطبِ عل ��ى ِ
َ
�رف الع َّل� � ِة� ,إذا كا َن
ُيبن ��ى فع� � ُل الأم� � ِر الم�س َن� � ُد �إل ��ى
م�صوغاً من الم�ضار ِع المع َت ِّل ال ِآخرِ.

ا ْر َ�ضيا.

 ما عالم ُة بنائ ِه؟وهي هنا ح ُ
���ذف النونِ لأنّه
نف�سها عالم ُة ج ْ
عالم��� ُة بنائ ِه ه���ي ُ
���ز ِم م�ضار ِِع ِهَ ,
م�صو ٌغ من � َأح ِد الأفعالِ الخم�س ِة.
ا�ســــــتنتـاج

النون �إذا كا َن م�صوغاً من � ِ
ُيبن ��ى فع ُل الأم ِر الم�س َن ُد على ح � ِ
�ذف ِ
أحد ال ِ
أفعال
الخم�س ِة.
َ
المش َّد ِد:
فعل األم ِر
بناء
�Xساد�ساًُ :
ِ
X

لنت�أ َّملِ الفع َل ِين الم�ش َّد َد ِينُ « :كفَّ » ُ
�ض».
و«غ َّ
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 ما نو ُعهما؟الب�صرِ .
�إنّهما فعال �أمرٍ  ,لأ ّن ُه ُيط َل ُب بهما الكفُّ ِ
عن الأذى وغّ ُّ�ض َ
 كيف �صي َغ ٌّكل منهما؟
�صي َغ ك ٌّل منها بالإتيانِ بم�ض���ا ِر ِع ٍّ
إ�سقاط ِ
وج ْز ِم ِه و� ِ
حرف الم�ضا َرع ِة
كل منهما َ
من �أ َّو ِل ِه:
ُك َّف.
ْلم َي ُك َّف
َك َّف
ي ُكفُّ
ُغ َّ�ض.
ُ�ض
ُ�ض
غَ َّ�ض
َيغ ُّ
ْلم َيغ َّ
 ما عالم ُة بنا ِء ٍّكل منهما؟
ال�سكون المق َّد ُر على �آخر ِه.
جزم م�ضارع ِه� ,أي
ُ
عالم ُة بنائه هي نف�سها عالم ُة ِ
ا�ســــــتنتـاج

َ
المخاطبِ على ال�سك � ِ
�ون الم َق َّد ِر على �آخر ِه �إذا
ُيبن ��ى فع ُل الأم� � ِر الم�س َن ُد �إلى
كا َن م�صوغاً من الم�ضار ِع الم�ش َّد ِد الآخرِ.
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احـــفـــظ
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 - 1فع ُل الأمرِ فع ٌل ُيط َل ُب به م َّمن ُي َ
من الأعمالِ ,
القيام بعملٍ َ
خاط ُب ُ
الزمن الذي يق ُع بعد انتها ِء ال َت َلف ُِّظ ب ِه« :اق َر�أْ كتا َب َك».
في ِ
ُ - 2ي�صا ُغ ُ
ِ
وحذف
فعل الأم���رِ من الفعلِ الم�ضا ِر ِع ,وذلك بجزم ِه
ِ
حرف الم�ضا َرع ِة منه:
���ي منه ما يب���د�أُ بحرك ٍة ظ��� َّل كما ه���وِ :
«�صاح ْب َم ��ن تثقُ
ف����إن بق َ
بقي منه ما يب���د�أُ ب�ساكنٍ �أُ�ضيف َْت �إلى �أ َّو ِل ِه �أ ِل ُف
بخُ ُل ِق� � ِه»  ,و�إن َ
الو�صلِ ِ « :ا ْ
در�س َك».
حفظ َ
ْ
َ
المخاطبِ على ال�سكونِ الظاهر
ُ - 3يبن���ى فع ُل الأمرِ الم�س َن ُد �إلى
�صحيح الآخرِ �« :ساع ْد � َ
أخاك» ,ويبنى على ال�سكونِ �إذا
كان
�إذا َ
َ
ا َّت َ�ص َل ْت به «نونُ الن ِّْ�س َو ِة»�« :سامحنَ المخط َئ».
َ
حذف ِ
المخاطبِ على ِ
حرف الع َّل ِة,
ُ - 4يبنى فع ُل الأمرِ الم�س َن ُد �إلى
كان م�صوغ ًا من الم�ضار ِع المعت َِّل ال ِآخرِ « :ا ْدنُ منّي».
�إذا َ
ُ - 5يبن���ى ُ
فعل الأمرِ الم�س َن ُد على ِ
كان م�صوغ ًا
حذف الن���ونِ �إذا َ
م���ن � ِ
أحد الأفعالِ الخم�س ِة� ,أي �إذا ا َّت َ�ص َل ْت به «وا ُو الجماع ِة»:
َ
المخاطب ِة»:
«�سي ��روا»� ,أو «�أ ِل ��فُ االث َني ��نِ »�« :سي ��را»� ,أو «ي ��ا ُء
«�سيري».
َ
المخاطبِ على ال�سكونِ الم َق َّد ِر
ُ - 6يبنى فع ُل الأم���رِ الم�س َن ُد �إلى
كان م�صوغ��� ًا من الم�ض���ار ِع الم�ش��� َّد ِد الآخرِ :
عل���ى �آخ���ر ِه �إذا َ
ُ
�ض ب�ص َر َك».
«غ َّ
ِ
���ح �إذا ا َّت َ�ص َل ْت به «ن ��ونُ
التوكيد»
ُ - 7يبن���ى فع ُل الأم���رِ على الف ْت ِ
اتِّ�صا ًال مبا�شَ ر ًاِ « :اذ َه َبنَّ ».
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ال�ص ُة ال َّد ْر ِ�س
خُ َ
ِف ْع ُل الأَ ْم ِر
(�أ ِو َّ
الطلَب)
ٌ
قواعد اللغة العرب ّي ِة
بحوث يف
ِ

ُي ْطلَ ُب ِب ِه ِمنَ ال ُم َ
خاطبِ ال ِقيا ُم ِب َع َم ٍل ُم َع َّينٍ في ال ُم ْ�س َت ْق َب ِل
ُي ْبنَى َعلى
ال�س ِ
كون
ُّ

َحذ ِْف

الفتح

َّ
الظ ِاه ُر

ال ُم َق َّد ِر

َح ْر ِف ال ِع ّلَ ِة

�إذا كان �صحيح
الآخر:

�إذا كان م�صوغاً
من الم�ضارع
الم�ش ّدد الآخر:

�إذا كان م�صوغاً
من الم�ضارع
المعت ّل الآخر:

َ�س ِاع ْد
َ�س ِاع ْد َن

ُم َّد

ِا ْر ِم
ِا ْب َق
اُ ْد ُع
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َّ
الظ ِاه ُر
�إذا ات�صلت به نون التوكيد:
ِا ْذ َه َب َّن

ن ِ
ُون
الأ ْف َعالِ الخَ ْم َ�س ِة

�إذا كان م�صوغاً
من �أحد الأفعال
الخم�سة:

َل ْم ت َُ�سا ِف ُروا
ِلت َْ�س َم َعا َما
�أَ ُق ُ
ول
ال َتك ِْذبِي

متـــــر ينــــــا ت

(نهج البالغة)

ُ
ف������������ع������������ل الأم������������������������ ِر

اج َع ْل َنف َْ�س � َ�ك ِميزَاناً ِفي َما َب ْي َن � َ�ك َو َب ْينَ
ع���ن �أمي���ر الم�ؤمنين َ « :Qيا ُب َن � َّ�ي ْ
َغ ْي� �ر َِكَ ,ف�أَ ْح ِب � ْ�ب ِل َغ ْير َِك َما ت ُِح ُّب ِل َنف ِْ�س َكَ ,وا ْك� � َر ْه َل ُه َما َت ْك َر ُه َل َهاَ ,ولاَ ت َْظ ِل ْم َك َما
لاَ ت ُِح � ُّ�ب �أَنْ ت ُْظلَ� � َمَ ,و َ�أ ْح ِ�سنْ َك َما ت ُِح ُّب َ�أنْ ُي ْح َ�سنَ �إِ َل ْي � َ�كَ ,و ْا�س َت ْقب ِْح ِمنْ َنف ِْ�س َك َما
ت َْ�س َت ْقب ُِح� � ُه ِم ��نْ َغ ْير َِكَ ,وا ْر� � َ�ض ِمنَ الن ِ
َّا�س ِب َما َت ْر�ضَ ا ُه َل ُه ْم ِم ��نْ َنف ِْ�س َكَ ,ولاَ َتق ُْل
َما لاَ َت ْعلَ ُم َو�إِنْ َق َّل َما َت ْعلَ ُمَ ,ولاَ َتق ُْل َما لاَ ت ُِح ُّب �أَنْ ُيقَا َل َل َك (َ )...و�أَ ْك ِر ْم َنف َْ�س َك
َعنْ ُك ِّل َد ِن َّي ٍة ( )...و َبا ِد ِر ا ْل ُف ْر َ�ص َة َق ْب َل �أَنْ َتكُو َن ُغ َّ�ص ًة».

 - 1ا�ستخر ِج الأفعا َل الم�ضارِع َة المرفوع َة.
 - 2ا�ستخ ��ر ِج الأفع ��ا َل الم�ضا ِرع� � َة المن�صوب� � َة ,وح� � ِّد ِد الح � َ
�رف
النا�صب ٍّ
لكل منها ,واذك ْر عالم َة الن�صبِ فيها.
َ
 - 3ا�ستخ ��ر ِج الأفع ��ا َل الم�ضا ِرع� � َة المجزوم� � َة ,وح� � ِّد ِد الح � َ
�رف
لكل منها ,واذك ْر عالم َة ِ
الجاز َم ٍّ
جزمها.
 - 4ا�ستخ ��ر ْج م ��ن الن� � ِّ�ص �أفع ��ا َل الأم� �رِ ,واذك ْر عالم َة بن ��ا ِء ٍّ
كل
منها ,وما�ض َي ُه وم�ضار َعه.
قطع �أم همز ُة ٍ
 - 5الهم ��ز ُة ف ��ي � ِ
و�صل:
أفعال الأم ِر الآتي ِة هم ��ز ُة ٍ
«�أحب ِْب»ِ �« ,
أح�سنْ »�« ,أك ِر ْم»؟
�ال الأم ِر التالي� � ِةِ « :اجع � ْ�ل»ِ « ,اكره»101 ,
 - 6م ��ا ن ��و ُع الأ ِل � ِ�ف في �أفع � ِ
َْ
َ
« ِا�ستقب ِْح»ِ « ,ا ْر َ
�ض»؟

ٌ
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الدرس العاشر
����ـ� ُّ
����ل
ُ
ال���������ص����ح����ي����ح وامل�����ع�����ت� َ

والمعتـ ُّل
الصحيحُ
َ

أهداف الدرس:
ال�صحيح والفعلِ المعت َِّل.
�1 .1أن يم ّيز
الطالب بين الفعلِ
ِ
ُ
ال�صحيح.
أق�سام الفعلِ
ِ
�2 .2أن يع ّدد � ِ
ٍ
بحرف والمعتل بحرفين.
أق�سام الفعلِ المعت َِّل
�3 .3أن يع ّدد � ِ
103
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الن�ص:
ُّ
هلل َل ْم
���ي بِرِ زْقِ ا ِ
���ن َن َظ َر ِف���ي َع ْيبِ َنف ِْ�س ِه ا�شْ َتغ ََل َع ْ
 َم ْ���ن َع ْيبِ غَ ْيرِ ِهَ ,و َم ْن َر ِ�ض َ
َي ْحزَ ْن َع َلى َما فَا َت ُهَ ,و َم ْن َ�س َّل َ�س ْي َف ا ْل َبغ ِْي ُق ِت َل ِب ِه.
 َل ْي َ�س َب َل ٌد ِب َ�أ َح َّق ب َِك ِم ْن َب َل ٍد ,خَ ْي ُر ا ْل ِبلاَ ِد َما َح َم َل َك.���ن َك َج ْر ِي ِه بِا ْل َم ِ
ين ,اَل َي ُعو ُد َم���ا َق ْد َو َّلى ِم ْن ُهَ ,و اَل
ا�ض َ
 �إِ َّن ال َّد ْه��� َر َي ْجرِ ي بِا ْل َبا ِقي ََي ْبقَى َ�س ْر َمد ًا َما ِفي ِه.
هلل ْام َر�أً َ�س ِم َع ُح ْكم ًا َف َو َعىَ ,و ُد ِع َي �إِ َلى َر�شَ ٍاد ف ََد َنا.
 َر ِح َم ا ُاب ِم ْن �أَخْ ِذ َما َل ْي َ�س َل ُه.
اب ا ْل َم ْر ُء ِب َت�أْ ِخيرِ َح ِّق ِه �إِ َّن َما ُي َع ُ
 اَل ُي َع ُ َم ْن َو َ�ض َع َنف َْ�س ُه َم َو ِا�ض َع ال ُّت َه َم ِة َفلاَ َي ُل َوم َّن َم ْن �أَ َ�سا َء ِب ِه َّ
الظ َّن.

وامل����ع����ت����ـ ُّ
����ل
���ح
ال���������ص����ح����ي� ُ
َ

من كالم األميرQ

كالم له  Qمناجي ًا اهلل تعالى :ف�أَ�شْ َه ُد �أَ َّن َم ْن �شَ َّب َه َك ِب َت َبا ُي ِن �أَ ْع َ�ضا ِء
 ومن ٍ105
خَ ْل ِق َكَ ،و َتلاَ ُح ِم ِحقَاقِ َمف ِ
َا�ص ِلهِ م ا ْل ُم ْحتَجِ َب ِة ِل َت ْدبِيرِ ِح ْك َم ِت َكَ ،ل ْم َي ْع ِق ْد غَ ْي َب َ�ض ِميرِ ِه
ين
َع َلى َم ْعرِ َف ِت َكَ ،و َل ْم ُي َب ِا�ش ْر َق ْل َب ُه ا ْل َي ِق ُ
ين ِب َ�أ َّن ُه اَل ِن َّد َل َكَ ,و َك�أَ َّن ُه َل ْم َي ْ�س َم ْع َت َب ُّر�ؤَ ال َّتا ِب ِع َ
ون }تَاهلل �إِ ْن ُكنَّا لَفِ ي َ�ضاللٍ ُمب ٍِين �إِ ْذ نُ َ�س ِّوي ُك ْم ِب َر ِّب ا ْلعالَمِ َين{.
ين؛ �إِذْ َيقُو ُل َ
ِم َن ا ْل َم ْت ُب ِوع َ
من ِ
ؤمنين  Qفي «نهج البالغة»
كلمات �أميرِ الم� َ

ٌ
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�إ�ضاءة:
 � ّإن ِل ِّ���زان يت�أ َّل ُف من ثالث��� ِة � ٍ
أحرف،
���ي ميزان ًا ي���وز َُن ِب ِه .والمي ُ
���كل ِفع���لٍ ثالث ِّ
وهي« :الفا ُء والعينُ واللاَّ ُم»َ ،ف ُيق ُ
َالَ « :كت ََب» على وزنِ « َف َع َل» ،و« َي ْكت ُُب» على وزنِ
« َي ْف َع ُل» ،و«ا ْكت ُْب» على وزن «ا ْف ُع ْل».
قال ِلأحرف « َف َع َل» ِمي���زَ ا ٌن ،وي�س َّمى ما ُيقا ِب ُل فا َء الميزانِ من � ِ
و ُي ُ
أحرف ال ِف ْعلِ
الم ُه «ال َم ال ِف ْع ِل».
ال َموزونِ «فا َء ال ِف ْع ِل» ،وما ُيقاب ُل َع ْي َن ُه « َع ْينَ ال ِف ْع ِل» ،وما ُيقاب ُل َ
ُ
«الكاف» فا َء ال ِف ْعل ،و«التا ُء» َع ْي َن ُه ،و«البا ُء» َال َم ُه.
ف� ْإن ُق ْل َتَ « :كت ََب» فتكون
 ونذك��� ُر � َّأن حروف الهجا ِء ثماني��� ٌة وع�شرون حرف ًا ،منها ثالث ُة � ٍأحرف تُ�س َّمى
�أحرف ال ِع َّل ِة :وهي:الوا ُو ،والأ ِل ُف ال َّل َّين ُة ،واليا ُء.
يت كذلك ِل ِلي ِنها و�ضعفها ،فهي َ�ضعي َف ٌة لأنَّها َت ْن َتق ُل من حالٍ �إلى حالٍ .
وقد ُ�س ِّم ْ
البوح ،و َد َعا من ال َّد ْع َو ِة)� ،أو «يا َء» ( َر ِ�ض َي
(باح من ِ
«فال ��واو» قد ُ
تنقلب �أ ِلف ًا َل ِّين ًة َ
(ع َ
ا�ش من ال َع ْي ِ�ش ،و َر َمى من
م���ن الرِ ْ�ضوانِ ) ،و«اليا ُء» قد َت َتح ّو ُل �إلى «�أَ ِل ٍف» َل ّين ٍة َ
مي).
ال َّر ِ
َ
الن�ص:
حول ِّ
والم ْع ُّ
تل:
الصحيح ُ
�Xأ ّو ًالَّ :
X
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«�س ِم َع» و« َدنَا».
نَ�ستخر ُج من الن ِّ
َّ�ص ال ِف ْعلينِ الآ ِت َي ْينِ َ :
 ما ِ�صيغ ُة هذين ال ِف ْع ِلين؟�إِنَّهما ِف ْعالنِ ِ
ما�ضيانِ .
 منْ ك ْم ٍحرف َي َت�أَ َّلفُ ُك ٌّل منهما؟
َي َت�أَ َّل ُف ُك ٌّل منهما من ثالث ِة �أَح ُر ٍف.

ا�ســــــتنتـاج

ما�ض لي�س بين �أَح ُر ِف ِه الأَ�صل َّي ِة ُ
ال�صحي ُح :هو ُك ُّل ِف ْع ٍل ٍ
حرف ِع َّل ٍة.
ال ِف ْع ُل ًّ
ما�ض بين �أح ُر ِف ِه الأَ�ص ِل َّي ِة ُ
وال ِف ْع ُل ال ُم ْعت َُّل :هو ُك ُّل ِف ْع ٍل ٍ
حرف ِع َّل ٍة.
الصحيح:
الفعل
أقسام
Xثانياً:
ُ
ِ
ِ
X
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«�س ِم َع» َف َ�أح ُر ُف ُه �صحيح ٌة ,و�أ َّما ال ِف ْع ُل « َدنَا»َ ,ف َي َت�ض َّم ُن َ
حرف ِع َّل ٍة هو
�أَ َّما ال ِف ْع ُل َ
الأَ ِل ُف ال ُم َح َّول ُة عن «واوٍ» من ال ُّد ُن ِّو.
«�س ِم َع»؟
 ماذا نُ�س ّمي الأَ َّو َل َُن�س ّمي ِه ِف ْع ًال �صحيح ًا؛ لأَ َّن ُه خال من � ِّأي حرف ِع َّل ٍة.
 وماذا نُ�س ّمي ال ِف ْع َل ال َّثاني « َدنَا»؟ُن�س ّمي ِه ِف ْع ًال ُم ْع َت ًّال؛ لأ َّن ُه تَ�ض َّم َن حرف ِع َّل ٍة.

َّ�ص الأ ْفعا َلَ :
و«�س َّل».
ن�ستخر ُج من الن ِّ
«نظ َر» و«�أخَ ذَ» َ
 ما ِ�صي َغ ُة هذه الأ ْف َع ِال؟�إِنَّها �أَ ْف َعا ٌل ِ
ما�ض َي ٌة ُثالث َّي ٌة.
 هل ت ََ�ض َّمنَ �أَح ُدها َحرف ِع َّل ٍة؟
الُ ,ك ُّل �أَح ُر ِفها �صحيح ٌة.
 ماذا ن َُ�س ِّميها؟107
ُن َ�س ّميها �أَ ْف َعا ًال �صحيح ًة ِلخُ ُل ِّوها من �أَ ِ
حرف ال ِع َّل ِة.
 بِماذا يختلفُ ال ِف ْع ِو«�س َّل» عن ِ
الفعل «ن ََظ َر»؟
الن «�أخَ ذَ» َ
ُ
«�س� � َّل» ينتهي ب ٍ
ِحرف ُم�شَ َّد ٍد ,في حين َ�أ َّن
يت�ض َّم ُن همزةً,
الفع��� ُل «�أخَ � �ذَ» َ
والفعل َ
ِ
ال ِف ْع َل َ
والت�شديد.
«نظ َر» قد �س ِل َم من الهمزِ
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 ما �أق�سا ُم ِال�صحيح �إذاً؟
الفعل
ِ
الفع ُل ال�صحي ُح ثالث ُة �أق�سامٍ:
�سالم ,ك ُّل �أحر ِفه �صحيح ٌة ,ولي�س فيها هم ٌز �أو ت�شدي ٌد.
�صحي ٌح ِ ٌ
أحد �أحر ِف ِه.
و�صحي ٌح مهموزٌُ ,
تكون الهمز ُة � َ
و�صحي ٌح م�شَ َّد ٌد.
ا�ســــــتنتـاج

و�صحيح
�صحيح �سال � ٌِ�م ,و�صحي � ٌ�ح مهم ��وزٌ,
الفع� � ُل ال�صحي� � ُح ثالث� � ُة �أق�س ��امٍ:
ٌ
ٌ
َ
م�ش َّد ٌد.
بحرف:
الفعل المع َت ِّل
أقسام
Xثالثاً:
ُ
ٍ
ِ
X

«لي�س»َ « ,ر ِ�ض َي».
ن�ستخر ُج من ِّ
الن�ص الأفعا َل الآتي َةَ « :و�ضَ َع»َ ,
 ما نو ُع هذ ِه ال ِأفعال؟
ت�ض َّم ��نَ َ
�إ ّنه ��ا �أفع � ٌ
�ال مع َت َّل� � ٌة ,لأ َّن ك ًّ
ال منه ��ا َ
حرف ع ّل� � ٍة« :ال ��واو» في « َو�ضَ َع»,
«ر�ضي».
«لي�س» و
و«الياء» في َ
َ
 ما موق ُع ِحرف الع َّل ِة في ٍّ
كل منها؟ وماذا نُ�س ّمي ِه؟
بحرف ع َّل ٍة «ال ��واو»ُ ,ن�س ّمي���ه فع ًال مثا ًال ,والفع ُ
الفع��� ُل «و�ضَ � � َع» ب���د�أ ِ
«لي�س»
���ل َ
َت َو َّ�س َط���ه ح ُ
���رف ع ّل ٍة «الياء» وح ّل ف���ي جو ِفهُ ,ن�س ّميه فع ًال �أج��� َو َف ,والفع ُل «ن َِ�س َي»
ِ
بحرف ع ّل ٍة «الياء» ,و ُن�س ّميه فع ًال ناق�ص ًا.
انتهى
ا�ســــــتنتـاج

الفع ُل المعت َُّل ,من حيثُ موقع ِ
حرف الع ّل ِة في ِه ,ثالث ُة �أق�سامٍ:
ُ
المثال :وهو الذي يبد�أ بحرف ع ّلة.
 - 1الفع ُل
 - 2والفع ُل الأج َو ُف :وهو الذي ت َو َّ�سطه ُ
حرف ع ّلة.
ِ
بحرف ع ّلة.
الناق�ص :وهو الذي ينتهي
 - 3والفع ُل
ُ

ُ
ين:
Xرابعاً:
الفعل المع َت ُّل َ
بحر َف ِ
X
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الن�ص الفعلَينِ « :ن َُ�س ِّوي» و« َو َّلى».
ن�ستخر ُج من ِّ
 ما �صيغ ُة هذَينِ الفعلَينِ ؟ما�ض.
�أ ّما الأ َّو ُل «ن َُ�س ّوي» ففع ٌل م�ضار ٌع ,و�أما الثاني « َو َّلى» ففع ٌل ٍ
 ما ما�ضي «ن َُ�س ّوي»؟«�س َّوى».
ما�ضيهَ :
 من كم حرفاً يت�أ َّلفُ ٌّكل من الفعلَينِ « َو َّلى» و«�س َّوى»؟
يت�أ َّل ُف ك ٌّل منهما من �أربع ِة � ٍ
َ
َين :حرف ًا
أحرف ,ل َّأن
ح�س ُب حرف ِ
الحرف الم�ش َّد َد ُي َ
�ساكن ًا وحرف ًا متح ِّرك ًا.
 هل هذه ال ُأحرف �أ�صلي ٌة في الفعلَينِ ؟
���ون ثالثي ًا َمزيد ًا ٍ
ِ
���ي ال ِ
بحرف,
أحرف م�ش َّد ِد
الو�سط يك ُ
كلاّ ,ل ّأن ك َّل فع���لٍ رباع ّ
ُ
ُ
الحرف الزائ ُد:
ال�ساكن هو
والحرف
ُ
(�س َّوى�َ :س ْ +و َ +و  +ى)( ,و ّلىَ :و  +لْ  +لَ  +ى).
 ما �أ�ص ُل ٍّكل منهما �إذاً؟
«�سو َِي» ,و « َو َّلى» �أ�ص ُله « َو ِل َي».
«�س َّوى» �أ�ص ُله َ
َ
 ما نو ُع هذَينِ الفعلَينِ ؟�إنّهم���ا فعالنِ معتلاّ نِ  ,اجتم َع ف���ي ٍّ
«�سو َ
كل منهما حرفا ع َّل ٍة ,فالأ َّو ُل َ
ِي» جاءت 109
في و�سطه الوا ُو ,وفي �آخره الياء ,فهما حرفا ع ّل ٍة متجاورانِ مقترنانِ .
والثان ��ي « َو ِل � َ�ي» ب���د�أ بال���واو وانتهى باليا ِء ,وهم���ا حرفا ع ّل ٍة منف�ص�ل�انِ َف َرقَ
بينهما ٌ
الالم.
حرف �صحي ٌح هو ُ
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 ماذا ن ُّ�سمي الفع َل الذي يكونُ في ِه حرفا ع َّل ٍة؟ُن َ�س ِّمي ِه َ
فيف.
الفعل ال َّل َ
 وما �أنواعهُ؟اقترن فيه حرفا الع َّل ِة وتجا َورا مثل :نوى.
اللفيفُ المقرونُ  :وهو الذي َ
المفروق :وهو الذي انف ََ�ص َل فيه حرفا الع َّل ِة و َف َر َق بينهما ٌ
ُ
واللفي ُ
حرف �صحي ٌح،
���ف
مثل« :وعى».
ا�ســــــتنتـاج

ُّ
كل فع � ٍ�ل اجتم� � َع فيه حرفا ع ّل ٍة ُي�س ّمى لفيف� �اً ,ف�إذا تجاو َر حرفا الع ّل ِة واقترنا
ُ�س ِّم َي لفيفاً مقروناً ,و�إذا َف َر َق بينهما ٌ
�صحيح ُ�س ِّم َي لفيفاً مفروقاً.
حرف
ٌ
احـــفـــظ

�أ ّو ًال:
ما�ض لي�س بين �أَح ُر ِف ِه الأَ�صل َّي ِة ُ
حرف
حيح :هو ُك ُّل ِف ْعلٍ ٍ
ال ِف ْع ُل ًّ
ال�ص ُ
«ج َم َع».
ِع َّل ٍةَ « :د َر َ�س»َ ,
ما�ض بين �أح ُر ِف ِه الأَ�ص ِل َّي ِة ُ
حرف ِع َّل ٍة:
وال ِف ْع��� ُل ال ُم ْع َت ُّل :هو ُك ُّل ِف ْعلٍ ٍ
« َو َج َد».
ثاني ًا:
أق�سام:
الفع ُل
ُ
ال�صحيح ثالث ُة � ٍ
ِ
�سالم ,وهو ك ُّل فعلٍ
والت�شديد:
�صحيح �س ِل َم من الهمزِ
ٍ
� - 1صحي ٌح ِ ٌ
«�س ِم َع»َ « ,ف َت َح».
َ
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 - 2و�صحي��� ٌح مهموزٌ ,وهو ك ُّل فعلٍ
�صحيح ت�ض ّم َن همز ًة في �أول ِه:
ٍ
«� َ
«�س�ألَ »� ,أو في �آخر ِهَ « :ق َر َ�أ».
و�سطه�« :س ِئ َم»َ ,
أكل»� ,أو في َ
���ح ُ�ش ِّد َد �آخ��� ُر ُهَ :
«ظ َّن»,
 - 3و�صحي��� ٌح م�شَ ��� َّد ٌد :وهو ك ُّل فعلٍ �صحي ٍ
َ«م َّد».
ثالث ًا:
الفع��� ُل المع َت ُّل هو ك ُّل فعلٍ ت�ض َّم َن َ
حرف ع ّل ٍة �أو ح ْرفَي ع ّل ٍة« :قالَ »,
« َن َوى».
�أ ُ -
ٍ
بحرف ٍ
أق�سام:
الفعل المعت ُّل
واحد ثالث ُة � ٍ
ُ -1
ُ
المثال :وهو الذي يبد�أ بحرف ع ّل ٍةَ « :و َق َع»َ « ,يب َِ�س».
الفعل
 - 2والفع��� ُل الأج��� َو ُف :وهو ال���ذي يت َو َّ�سطه ُ
«�صام»,
حرف ع ّل��� ٍةَ :
َ
«عا�ش».
 - 3والفع ُ
الناق����ص :وه���و ال���ذي ينتهي بح ِ
«�س ُر َو»,
���ل
ُ
���رف ع ّل��� ٍةَ :
«م�ضى»َ « ,دعا».
« َن ِ�س َي»َ ,
َين ق�سمانِ :
ب  -الفع ُل المعت ُّل بحرف ِ
 - 1الفع��� ُل اللفي ُ
���رون :وه���و ال���ذي انته���ى بحرفَ���ي ع ّل ٍة
���ف المق ُ
«حي َِي».
متجاوز ِ
َينَ « :ن َوى»َ ,
 - 2و الفع��� ُل اللفي ُ
���ف المفروقُ  :وهو الذي افت���رقَ فيه حرفا الع ّل ِة
وت َو َّ�سطهما ٌ
حرف �صحي ٌحَ « :وفى»َ « ,وعى».
رابع ًا:
� ُ
أحرف الع ّل ِة ثالث ٌة :الواو ,والأ ِل ُف الل ّين ُة (�أو ال�ساكن ُة) ,واليا ُء.
لي�ست َ
حرف ع ّل ٍة.
الهمز ُة (�أي الأ ِل ُف ال�ساكن ُة) ْ
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ُم ْعت ٌَّل

�صحيح

بحرف واحد

َ�سا ِل ٌم

َم ْه ُمو ٌز

ُم�ش َّد ٌد

ِمث ٌَال

�أَ ْج َو ُف

نا ِق ٌ�ص

َ�س ِم َع
َف َت َح
َح ُ�سنَ

�أَ َك َل
َ�س ِئ َم
َق َر�أَ

َظ َّن
َم َّل
َر َّن

َو َق َع
َيب َِ�س

�صام
َ
عا�ش

َ�س ُر َو
ن َِ�س َي
َم َ�ضى
َد َعا

بحرفين

لفيفٌ مقرونٌ لفيفٌ مفروقٌ

َن َوى
َحي َِي

َو َفى
َي ِد َي

متـــــر ينــــــا ت
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ِ
كلمات �أمي ِر الم�ؤمنينَ  Qفي نهج البالغة:
من
 ف���ي ذكرِ الباري ع َّز وج َّل :اَل َي�شْ َغ ُل ُه �شَ �أْ ٌن َو اَل ُي َغ ِّي ُر ُه ز ََما ٌن َو اَل َي ْحوِي ِه َم َكا ٌن َو اَل���ن �أَ ْق َر َ�ض ُه َق َ�ضا ُه َو َم ْن
َي ِ�صفُ��� ُه ِل َ�سا ٌن َ ...م ْن تَ��� َو َّك َل َع َل ْي ِه َكفَا ُه َو َم ْن َ�س�أَ َل ُه َ�أ ْع َطا ُه َو َم ْ
�شَ َك َر ُه َجزَ ا ُه.
 َب���ا ِد ُروا ا ْل َم ْو َت ا َّل ِذي �إِ ْن َه َر ْبت ُْم ِم ْن ُه �أَ ْد َر َك ُك ْمَ ،و�إِ ْن �أَ َق ْمت ُْم َ�أخَ ذَ ُك ْم َو�إِ ْن َن ِ�سي ُت ُمو ُهَذ َك َر ُك ْم .
���ن َ�أ�شْ فَقَ ِم َن النَّ���ا ِر ْاج َتن ََب
���ن ا�شْ َت���اقَ ِ�إ َل���ى ال َْج َّن ِة َ�سلاَ َع ِ
 َم ِ���ن ال�شَّ َه َو ِاتَ ,و َم ْ
ا�س َت َه َان بِا ْل ُم ِ�صي َب ِ
ا ْل ُم َح َّر َم ِ
اتَ ,و َم ِن ا ْر َتق ََب ا ْل َم ْو َت َ�سا َر َع
اتَ ,و َم ْن ز َِه َد ِفي ال ُّد ْن َي���ا ْ
ِ�إ َلى ا ْلخَ ْي َر ِات.
 اهلل اهلل ِفي جِ ي َرا ِن ُك ْم َف�إِ َّن ُه ْم َو ِ�ص َّي ُة َن ِب ِّي ُك ْمَ ،ما زَالَ ُي ِو�صي بِهِ ْم َح َّتى َظ َننَّا �أَ َّن ُه
َ�س ُي َو ِّر ُث ُه ْم.
هلل َع َل ْي ِه َت َو َّك ْل ُت َو ِ�إ َل ْي ِه
ا�س َت َط ْع ُتَ ،وما َت ْو ِفي ِقي � اّإل بِ���ا ِ
 َم���ا �أَ َر ْد ُت � اّإل ْ إِال ْ�ص َ
�ل�اح َما ْ
يب.
�أُ ِن ُ
 �شَ ا ِر ُكوا ا َّل ِذي َق ْد �أَ ْق َب َل َع َل ْي ِه ال ِّرزْقُ َف ِ�إ َّن ُه �أَخْ َلقُ ِل ْل ِغنَى َو َ�أ ْج َد ُر ِب ِ�إ ْق َبالِ ال َْح ِّظ َع َل ْي ِه.���ن َر ُ�س ُ
هلل َو َم ْن �أَ ْع َط���ا ُه َفق َْد �أَ ْع َطى
َ���د َم َن َع ا َ
���ول ا ِ
 �إِ َّن ال ِْم ْ�س ِكي َهلل َف َم ْن َم َن َع ُه َفق ْ
اهللَ.
113
وها،
 �إِ َّن ا َوهاَ ،و َح َّد َل ُك ْم ُح ُدود ًا َفلاَ َت ْع َت ُد َ
هلل ا ْف َت َر َ�ض َع َل ْي ُك ْم َف َرا ِئ َ�ض َفلاَ ت َُ�ض ِّي ُع َ
وها.
َو َن َها ُك ْم َع ْن �أَ�شْ َيا َء َفلاَ َت ْن َتهِ ُك َ
 َك َان َر ُ�س َُّا�س َق��� َّد َم �أَ ْه َل َب ْي ِت ِهَ ،ف َو َقى بِهِ ْم
���ول ا ِ
هلل ِ�إ َذا ْاح َم��� َّر ا ْل َب�أْ ُ�س َو�أَ ْح َج َم الن ُ
ال�س ُي ِ
ال ِ�س َّن ِة.
وف َو َْ أ
�أَ ْ�ص َحا َب ُه َح َّر ُّ
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 - 1ا�ستخ ��ر ْج الأفع ��ا َل الما�ضي� � َة ف ��ي الن� � ِّ�ص ,واذك� � ْر عالم� � َة
بنائها.
 - 2ا�ستخ ��ر ْج الأفع ��ا َل الم�ضارع� � َة ف ��ي الن� � ِّ�ص ,واذك� � ْر عالم� � َة
�إعرابها.
 - 3ح� � ِّو ِل الأفع ��ا َل الآتي َة �إل ��ى �صيغ ِة الأمرِ« :يح ��وي»َ �« ,
أدرك»,
«ا�شت ��اقَ»« ,زا َل»�« ,أني � ُ�ب»َ « ,و َقى»�« ,أحج� � َم»َ �« ,
أعطى»�« ,س�أ َل»,
«ج ّد َ».
َ
ُ - 4د َّل عل ��ى الأفع � ِ
�ال ال�صحيح ِة الوارد ِة في الن� � ِّ�ص ,واذك ْر نو َع
ٍّ
كل منها (�سال ٌم ,مهموزٌ ,م�ش َّد ٌد).
ٍ
بحرف ,واذك ْر نو َع ٍّ
ٌ
ُ - 5د َّل على ال ِ
(مثال,
كل منها
أفعال المعت ّل ِة
�سال ٌم ,مهموزٌ).
�ال المعت ّل� � ِة بحر َفي ��نِ  ,واذك� � ْر ن ��و َع ٍّ
ُ - 6د َّل عل ��ى الأفع � ِ
كل منه ��ا
ٌ
(لفيفٌ مقرونٌ  ,لفيفٌ
مفروق).
الفعل وعينَه وال َم ��ه في ال ِ
َ - 7ح� � ِّد ْد ف ��ا َء ِ
أفعال الآتي� � ِة�« :شَ َك َر»,
أنيب»َ �« ,
«ج َّد».
أعطى»�« ,س�أ َل»َ ,
« َم َن َع»ُ �« ,

الدرس الحادي عشر
�������زي�������د
وامل�������ـ
امل����������ج����������ر ُد
ُ
َّ
َ

والمـزيدُ
المجرَّدُ
َ

أهداف الدرس:
المج َّر ِد والفعلِ ال َمزيد.
�1 .1أن يم ّيز
ُ
الطالب بين الفعلِ َ
يعدد َم ِ
الثالثي.
زيدات الفعلِ
�2 .2أن ِّ
ّ
يعدد َم ِ
الرباعي.
زيدات الفعلِ
�3 .3أن ِّ
ّ
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������ـ�������زي�
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الطب
مدعي
ّ
ّ

الن�ص:
ُّ
���ت ب�إزائ ِه,
���ت يوم��� ًا على �صاح���بٍ لي
فجل�س ُ
دخل ُ
ر�سامْ ,
بال�شام� ,أع���و ُده م���ن دا ِء ال ِب ِ
ِ
�أ�ستخْ ِب ُر ُه عن دائ ِه ,وبينما هو يت�أ َّو ُه لب ْلوا ُه� ,إذ قي َل :قد جا َء
الطبيب ,ونظ ْر ُت ف�إذا برجلٍ
ُ
جل�س ُم ْع ِر�ض ًا ولم يت َك َّل ْم ,و�إذا هو ُ
�شيخنا ابنُ ُخزام.
ف�س َّل َمّ ,ثم َ
قد �أق َب َل حتّى دخ َل َ
المري�ض وت َمل َم َل في فرا�شه ثم َ
ُ
قالَّ � :إن ج�سمي قد َ�ض ُع َف َوهز َُل ,و�صدري
ف َت َن ْح َن َح
علي ال ُف ُ
قد َ
واق.
�ضاق ,وجِ ْلدي ِقد ْاح َم َّر وا ْق َ�ش َع َّر ,وظهري ِقد ْاح َد َ
ودب ,وتوا َت َر َّ
المر�ض دوا�ؤُ ُه بمئ ِة ِد ْر َه ٍم ,ف� ْإن َبذَ ْل َتها َن َج ْو َت,
َ�س ِم َع �شيخُ نا �شكوا ُه ّثم قالَ  :هذا
ُ
وكان � ُ
المري�ض ِ
قد ا�ست�ضعفوا رجا َء ِّ
ال�شفا ِء ,فا�ستح�ضروا � َأح َد
أهل
ِ
فدفعها �إلي ِهَ .
تلك ال�ساع َة َو ْف ُد ُه ع َلي ِهَ ,
كب���ا ِر الأط ّبا ِء ,ووا َفقَ َ
ال�شيخ ,وقالَ ْ � :إن
وجل�س م َع ِ
فدخلَ ,
�شئت � ْأن ُت ْت ِحفَنا بمعرف ِت َكَ ,
فذلك من عا ِر َف ِت َك .قالَ ال�شيخُ � :أنا من �أطبا ِء ِ
العرب,
َ
���ت ِ
الع�ل�اج .ف�أخذَ
الطبيب ُيلقي
فاعتزلت عن مزاول ِة
للتدري�س,
���ت
ِ
ُ
قد ان َت َ�ص ْب ُ
كن ُ
ُ
ِ
من الم�سائلِ ,
���خ حولَ �أمو ٍر طبي ٍة ,فق���الَ ال�شيخُ  :ذ َّكرتَني مئ��� ًة َ
الأ�سئل��� َة على ال�شي ِ
117
بع�ض الر�سائلِ  ,وه���ي م ّما ُ
يناق�ش ُه ف ُ
�شئت جعلنا
ج َمع ُته���ا في ِ
ُحول الأط ّب���ا ِء ,ف�إن َ
ذلك �إلي َ
أتيناك به���ا غد ًا .قالَ َ :
ال�ساع��� َة موع���د ًا ,و� َ
عن
���كّ .ثم � َّإن ال�شي َ
���خ ا ْف َر ْن َق َع ِ
الطبيبِ  ,وانطلقَ ُيهرو ُِل.
(من كتاب «مجمع البحرين» «المقامة ال�شام ّية» لل�شيخ نا�صيف اليازجي (بت�ص ّرف))

الن�ص:
حو َل ِّ
ُ
المج َّر ِد:
الفعل
تعريف
�Xأ ّو ًال:
َ
ِ
X

ٌ
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بحوث يف
ِ

«�س ِم� � َع»,
 - 1ن�ستخ ��ر ُج م ��نَ الن� � ِّ�ص الأفع ��ا َل الما�ضي� � َة الآتي� � َة« :دخ� � َل»َ ,
«�ض ُعفَ ».
 من كم حرفاً يت�أ َّلفُ ٌّكل منها؟
يت�أ َّل ُف ك ٌّل منها من ثالث ِة � ٍ
أحرف.
 هل بينَ � ِفعل منها ٌ
أحرف ك ّل ٍ
حرف زائ ٌد؟
أحرف ِّ
كل فعلٍ منها � ٌ
كالّ � ,إن � َ
أحرف �أ�صل ّي ٌة ,بدليلِ �أنّنا �إذا حذَ فنا واحد ًا منها
�دال» ً
كـ«ال � ِ
«�س ِم َع»� ,أ ِو الـ«الف ��اء» من «�ضَ ُعفُ »,
مث�ل�ا من «دخَ َل»� ,أ ِو ال ِ
ـ«ميم» م���ن َ
�ضا َع ُ
لفظ الفعلِ ومعنا ُه.
 ماذا ن�ستنت ُج من ذلك؟ٍ
حروف
���ج من ذلك � ّأن هذه الأفعالَ الما�ضي��� َة الثالث ّي َة ال ت�شتم ُل � اّإل على
ن�ستنت ُ
�أ�صل ّي ٍة ,و�أنّها خالي ٌة ومج َّرد ٌة من � ّأي ٍ
حرف ٍ
زائد.
حرف ٍ
الثالثي الذي تج َّر َد من � ّأي ٍ
زائد؟
الما�ضي
 ماذا نُ�س ّمي الفع َلَ
َّ
ُن�س ّميه َ
الثالثي المج َّر َد.
الفعل
َّ
ِ
 ما ميزانُالثالثي المج َّر َد؟
الفعل الما�ضي
ِّ
 118ميزانُهَ :ف َع َل� ,أو َف ُع َل� ,أو َف ِع َل.
الن�ص الفع َل الم�ضار َعُ « :ي َهرو ُِل».
 - 2ون�ستخر ُج منَ ِّ
 ما ما�ضي هذا ِالفعل؟
ما�ضيهَ « :ه ْر َو َل».

ا�ســــــتنتـاج
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 من كم حرفاً يت�أ َّلفُ ؟يت�أ َّل ُف من �أربع ِة � ٍ
أحرف.
 هل بين �أحرف ِه ٌحرف زائ ٌد؟
كال ,ك ّل �أحرف���ه �أ�صل ّي��� ٌة ,بدليلِ �أنّنا �إذا حذَ فنا واح���د ًا منها اخت َّل ُ
لفظ الفعلِ
ومعنا ُه.
الما�ضي الرباع � َّ�ي �إذا كانت جمي ُع �أحر ِف ��ه �أ�صل ّي ًة
 م ��اذا نُ�س ّم ��ي هذا الفع� � َلَ
حرف ٍ
ومج َّرد ًة عن � ِّأي ٍ
زائد؟
ُن�س ّمي ِه َ
الرباعي المج َّر َد.
الفعل
َّ
ِ
 ما ميزانُالرباعي المج َّر ِد؟
الفعل
ِّ
ميزانُهَ :ف ْع َل َل.
كل � ِ
أحرف ما�ضي ِه �أ�صل ّي ًة ولي�س فيها ٌ
الفع ُل المج َّر ُد هو ما كانت ُّ
حرف زائ ٌد,
ِ
ق�سمان:
وهو
ثالثي على ِ
«�س ِم َع»� ,أوَ :ف ُع َل�« :ضَ ُعفَ ».
-1
وزن َف َع َلَ « :دخَ َل»� ,أو َف ِع َلَ :
ٌّ
ِ -2
ورباع ٌّي على ِ
وزن َف ْعلَ َل :مث ُل « َه ْر َو َل».
ُ
زيد:
تعريف
Xثانياً:
الفعل َ
الم ِ
ِ
X

ِل َن َت�أ َّم ِل الفعلَينِ الآت َيينِ �« :أق َب َل»َ « ,تن َْح َن َح».
 من كم حرفاً يت�أ َّلفُ الفع ُل الأ َّو ُل «�أق َب َل»؟رباعي الأح ُر ِف.
ما�ض
�إنّه فع ٌل ٍ
ُّ
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 هل ُّكل �أحرفه �أ�صل َّي ٌة؟
زيد ف���ي �أ َّول ِه «�أ ِل ��فٌ ياب�س� � ٌة» (�أي ه ْمزةٌ):
كال ,ل َّأن «�أَق َب� � َل» �أ�ص ُل��� ُه « َق َب� � َل» ث���م َ
« َق َب َل»«�أ ْق َب َل».
الثالثي الذي زي َد في �أ َّو ِل ِه ٌ
حرف؟
 ماذا نُ�س ّمي هذا الفع َلَّ
ُن�س ّمي��� ِه ً
فع�ل�ا ثالث ّي ًا َمزي���د ًا ٍ
���ي الأح ُر ِف ,فيه
بحرف� ,أي ه���و فع ٌل ٍ
ما�ض رباع ُّ
ٌ
حرف زائ ٌد.
 ومن كم حرفاً يت�أ َّلفُ الفع ُل الما�ضي الثاني « َتن َْح َن َح»؟ما�سي الأح ُر ِف.
�إنّه فع ٌل ٍ
ما�ض خُ ُّ
 هل في ِه � ٌأحرف زائد ٌة؟
نع���م ,فيه ٌ
رباعي
حرف زائ ٌد وهو «الت ��ا ُء» في �أ ّوله ,ل ّأن �أ�ص َله «ن َْح َن َح» وهو فع ٌل
ٌّ
«نح َن َح» « َتن َْح َن َح».
مج َّر ٌدْ :
الرباعي الذي زي َد في �أ َّو ِل ِه ٌ
حرف؟
 ماذا نُ�س ّمي هذا الفع َل الما�ضيَّ
ُن�س ّمي��� ِه فع ًال رباع ّي��� ًا َمزيد ًا ٍ
ما�سي الأح ُر ِف ,فيه
بحرف� ,أي هو فع ٌل ما� ٍ���ض خُ ُّ
ٌ
حرف زائ ٌد.
ا�ســــــتنتـاج
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الفع ُل المزي ُد هو ما زي َد ٌ
ِ
ق�سمان:
حرف �أو �أكث ُر على �أحر ِف ِه الأ�صل َّي ِة ,وهو
ثالثي َمزي ٌد ,مثل�« :أق َب َل».
-1
ٌّ
ورباعي َمزي ٌد ,مثلَ « :تن َْح َن َح».
-2
ٌّ
ُ
الثي:
Xثالثاً:
الف ْع ِل ال ُّث ِّ
مزيدات ِ
X

بحرف ٍ
ٍ
واحد:
الثي المزيد
 -1ال ُّث ُّ
«�س َّل َم»« ,وا َفقَ».
ن�ستخرج من النَّ�ص الأفعال الما�ضية الآتية�« :أَ ْق َب َل»َ ,

ا�ســــــتنتـاج

بحرف ٍ
ٍ
واحد ثالث ُة �أَ ٍ
«�س َّل َم»,
للثالثي المزيد
وزان ,هي� :أَ ْف َع َل�« :أَ ْق َب َل» ,ف َّع َلَ :
ّ
َفا َع َلَ « :وا َفقَ».
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 هل � ُأحرف هذه ال ِ
أفعال �أَ�صل ّي ٌة؟
ال ,ل َّأن ال ِف ْع َل «�أَ ْق َب َل» �أ�صل ُه « َق َب َل» ,ثم زيد في �أ ّوله «�ألفٌ ياب�س ٌة» (�أي همزة),
ٍ
بحرف في �أَ ّولهَ « .ق َب َل» «�أَ ْق َب َل»َ ,و ْز ُن ُه� :أَ ْف َع َل.
فهو ِف ْعل ثالثي مزي ٌد
«�سلَ� � َم» ,ثم ُ�ش ِّد َدت عينه (وهي حرف الالم)
«�س َّل َم» �أَ�صل ُه َ
 والفع���ل الما�ضي َعين �ساكن ٌة ,فه���و ِفع ٌل ثالثي مزي���د ٍ
«�سلَ َم»
�أي زي���دت علي���ه ٌ
بحرف في و�سط���هَ :
»«�س َّل َم» ,وزن ُهَ :ف َّع َل.
«�س ْللَ َم َ
َ
 وال ِفع ُ���ل الما�ض���ي «وا َف� �قَ» �أ�صله « َو ِفقَ» ,ث���م زيدت بعد �أوله �أل���فٌ َل َّين ٌة (�أي
ٍ
َاع َل.
�ساكن ٌة) ,فهو ِفع ٌل مزي ٌد
بحرف بعد �أ ّولهَ « :و ِفقَ» « َوا َفقَ» ,وزن ُه:ف َ

الثالثي المزي ُد بحر َفين:
-2
ّ
نت�ص َب»,
الن�ص الأفع���ال الآتية« :يتك َّل� � ُم»ِ « ,ا ْح َم َّر»« ,توا َت� � َر»ِ « ,ا َ
ن�ستخ���رج من ّ
« ِان َْطلَقَ».
 ما نوع هذه الأفعال؟الأ ّو ُل م�ضار ٌع ما�ضيه « َت َك َّل َم» و�سائ ُر الأفعالِ الأخرى ما�ضي ٌة.
 من كم حرفاً يت�أ ّلف ُّكل ِفعل منها؟
121
ك ّلها خُ ِ
ما�س َّي ُة الأحرف.
 هل �أحرفها �أَ�صل ّي ٌة؟ال ,فلك ِّل ِف ْعل � ٌ
ِ
حرفان كالآتي:
أ�صل زيد عليه
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َك َل َم
َح َم َر
َو َت َر
َن َ�ص َب
َط َلقَ

َف َع َل
َف َع َل
َف َع َل
َف َع َل
َف َع َل

ا�ســــــتنتـاج
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�أ�ص ُل الفعل المج ّرد

ِميزانه

ال ِف ْع ُل المزي ُد

ميزان ُه

َت َك َّل َم
ْاح َم َّر
َت َوا َت َر
ا ْن َت َ�ص َب
ان َْط َلقَ

َت َف َّع َل
ا ْف َع َّل
َت َف ْا َع َل
ا ْف َت َع َل
ا ْن َف َع َل

للفع � ِ�ل الثالث � ّ�ي المزي � ِ�د بحرفين خم�س� � ُة �أَوزان ,ه ��يَ :ت َف َّع َل « َت َك َّل� � َم»َ ,تفَا َع َل
«اح َم َّر».
« َت َوا َت َر» ,ا ْن َف َع َل «ان َْطلَقَ» ,ا ْف َت َع َل «ا ْنت ََ�ص َب» ,ا ْف َع َّل ْ

الثالثي المزي ُد بثالثة � ٍ
أحرف:
-3
ّ
«اح َدو َد َب».
ن�ستخر ُج من ّ
«ا�ستَخْ َب َر»ْ ,
الن�ص ال ِفعلَين الآتيينْ :
 ما نوعهما؟�إنّهما ِفعالن ما�ضيان ُ�سدا�س َّيان.
 هل �أحرفهما �أ�صل َّي ٌة؟«ا�ستَخْ َب� � َر» �أ�صل���ه «خَ َب� � َر»ّ ,ثم زيدت على �أ ّول���ه ثالثة � ٍ
أحرف هي
كال ,ف���الأ َّو ُل ْ
«ح� � َد َب» ّثم زيدت عليه ثالثة � ٍ
أحرف هي «�ألفُ
«اح َد ْو َد َب» �أ�صله َ
«ا�س ��تَ » ,والثاني ْ
ْ
ُ
و«الدال».
الو�صل» و«الوا ُو»
 ماذا نُ�س ّمي ك ًّال منهما؟
ُن�س ّمي كلاّ ً منهما ِفع ًال ثالث ّي ًا مزيد ًا بثالث ِة � ٍ
أحرف.
 ما ميزان ٍّكل منهما؟

ميزانُ ك ِّل منهما كالآتي:

َح َد َب

َف َع َل

ُي�صبح الفعل مع زيادة ثالثة �أحرف

خَ َب َر

َف َع َل

ا�ستَخْ َب َر
ْ

ا�س َت ْف َع َل
ْ

ْاح َد ْو َد َب

ا ْف َع ْو َع َل

ا�ســــــتنتـاج

للفع ��ل الثالثي المزيد بثالث ��ة � ٍ
«ا�ستَخْ َب َر» ,واف ْع َو َع َل
أحرف وزنانْ :ا�س َت ْف َع� � َل ْ
«اح َد ْو َد َب».
ْ
ُ
الرباعي:
الفعل
مزيدات
Xرابعاً:
ِّ
ِ
X
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�أ�صل ال ِف ْعلِ

ميزانه

ال ِف ْع ُل المزيد

ميزان ُه

ِلنت�أ ّمل الفعلَينِ الما�ضيينَ « :تن َْح َن َح» و« َت َم ْل َم َل».
 ما نو ُعهما؟�إنّهما فعالنِ ما�ضيانِ خُ ما�س َّيانِ .
 هل �أحر ُفهما �أ�صل َّي ٌة؟زيد على �أ ّوله ٌ
حرف واح ٌد وهو «التَّا ُء».
ال ,ف���الأ ّول « َتن َْح َن َح» �أ�ص ُل ُه «ن َْح َن َح»ّ ,ثم َ
زيد على �أ ّوله ٌ
حرف واح ٌد وهو «التَّاء».
والثاني « َت َم ْل َم َل» �أ�صله « َم ْل َم َل»ّ ,ثم َ
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ٍ
بحرف ٍ
واحد.
ُن�س ّمي ك ًّال منهما ُرباع ّي ًا مزيد ًا
 ما ميزان ٍّكل منهما؟
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�أ�صل ال ِف ْعلِ

ميزان ُه

ال ِف ْع ُل المزيد

ميزان ُه

َن ْحن ََح

َف ْع َل َل

َتن َْحن ََح

َت َف ْع َل َل

َم ْل َم َل

َف ْع َل َل

َت َم ْل َم َل

َت َف ْع َل َل

ا�ســــــتنتـاج

بحرف ٍ
ٍ
ِ
ِل ِ
واحد وزنٌ واح ٌد هوَ :ت َف ْعلَ َل « َت َم ْل َم َل».
المزيد
الرباعي
لفعل
ّ

الرباعي المزي ُد بحر َفينِ :
-2
ُّ
الن�ص الفعلَين َ :
«اق�ش َع َّر»« ,ا ْف َر ْن َق َع».
ن�ستخر ُج من ّ
 ما نوعهما؟هما فعالنِ ما�ضيانِ ُ�سدا�س ّيانِ .
 هل �أحرف ٍّكل منهما �أ�صل َّي ٌة؟
زيد عليه حرفانِ  ,هما
ال ,ف� �الأ ّول «ا ْق َ�ش َع� � َّر» �أ�صله
رباعي مج َّر ٌد « َق�شْ َع َر»ّ ,ثم َ
ٌّ
«�ألفُ الو�صل» في �أ ّوله و«را ٌء �ساكن ٌة» في �آخره.
رباعي مج َّر ٌد « َف ْر َق َع»ّ ,ثم زيد عليه حرفان ,هما�«:ألفُ
والثاني «ا ْف َر ْن َق َع» �أ�ص ُله ٌّ
ِ
الو�صل» في �أ ّوله ,و«نونٌ �ساكن ٌة» بعد الحرف الثاني.
 ماذا نُ�س ّمي ك ًّال منهما؟
ُن�س ّمي ِه ِفع ًال ُرباع ّي ًا مزيد ًا بحرفين.
ما وزن ٍّكل منهما؟

هو كالآتي:
�أ�ص ُل الفعل

ميزانه

الفعل المزيد

ميزانه

قَ�شْ َعر

َ َف ْع َل َل

َف ْر َقع

َ َف ْع َل َل

ِاقْ�شَ َع َِّر
ِا ْف َر ْن َق َع

ا ْف َع َل َّل
ا ْف َع ْن َل َل

ِل ِلفع � ِ�ل الرباع � ِّ�ي المزي � ِ�د بحرفي ��نِ وزن � ِ
�ان ,هم ��ا :ا ْف َعلَ� � َّل «ا ْق َ�ش َع� � َّر» ,وا ْف َع ْنلَ� � َل
«ا ْف َر ْن َق َع».
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ا�ســــــتنتـاج
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 -1الفع� � ُل المج� � َّر ُد ه ��و ما كان ��ت ُّ
كل �أحرف� � ِه �أ�صل َّي� � ًة لي�س فيها
ٌ
ِ
ق�سمان:
حرف زائ ٌد .وهو
«ح ُ�سنَ ».
«�س ِم َع»� ,أو َف ُع َل َ
ثالثي على وزن َف َع َل « َف َت َح»� ,أو َف ِع َل َ
�أٌّ -
رباعي على وزن َف ْع َل َلَ « :د ْح َر َج».
ب-
ٌّ
 -2الفع ُل المزي ُد هو ما زيد ٌ
حرف �أو �أكثر على �أحرفه الأ�صل َّية.
وهو ق�سمانِ :
ثالثي مزي ٌد ,نحو�« :أَ ْق َب َل».
�أٌّ -
رباعي مزي ٌد ,نحوَ « :تن َْح َن َح».
ب-
ٌّ
الثالثي:
 -3مزيداتُ
ِّ
ٍ
بحرف ثالث ُة � ٍ
أوزان� :أَ ْف َع َل «�أَ ْن َز َل» ,و َف َّع َل « َك َّر َم»,
للثالثي المزيد
ّ
َاع َل «�سا َع َد».
وف َ
َاع َل
وللثالثي المزي���د
ِ
بحرفين خم�س��� ُة �أوزانٍ َ :ت َف َّع َل « َت َع َّل� � َم» ,و َتف َ
ّ
«ا�س َو َّد».
«تَبا َع َد» ,وا ْن َف َع َل «ا ْنك ََ�س َر» ,وا ْف َت َع َل ْ
«اج َت َم َع» ,وا ْف َع َّل ْ
���د بثالث���ة � ٍ
ا�س َت ْف َع َ
���ي المزي ِ
���ل «ا�ستَخْ � � َر َج»,
أحرف وزن���انْ :
وللثالث ّ
«اع َ�شو�شَ َب».
وا ْف َع ْو َع َل ْ
الرباعي:
 -4مزيداتُ
ِّ
ٍ
بحرف وز ٌن واح ٌد َ :ت َف ْع َل َل « َت َد ْح َر َج».
للرباعي المزيد
ِّ
���ي المزي ِ
���د بحر َفي���ن وزن���ان :ا ْف َع َل��� َّل «ا ْق َ�ش َع� � َّر» ,وا ْف َع ْن َل َل
وللرباع ِّ
«ا ْف َر ْن َق َع».

ال�ص ُة ال َّد ْر ِ�س
خُ َ
ال ِف ْع ُل

المزي ُد

المج َّر ُد

َف َع َل
َف َت َح
َف ُع َل
َ�س ِم َع
َف ُع َل
ح�سنَ
ُ

ٍ
بحرف
�أَ ْف َع َل
�أَ ْن َز َل
َفا َع َل
َ�سا َع َد
َف َّع َل
َك َّرم

بحر َف ْين

ا ْن َف َع َل
ا ْنك ََ�س َر
ا ْف َت َع َل
ْاج َت َم َع
ا ْف َع َّل
ْا�س َو َّد
َت َف َّع َل
َت َع ّلَ َم
َتفَا َع َل
َت َبا َع َد

ال َمزِي ُد

المج َّر ُد

بـ� 3أحرف

ْا�س َت ْف َع َل
ْا�ستَخْ َر َج
ا ْف َع ْو َع َل
ْاع�شَ ْو�شَ َب

َف ْعلَ َل
َد ْح َر َج

ٍ
بحرف
َت َف ْعلَ َل
َت َد ْح َر َج

������د
������ـ�������زي�
امل����������ج�
ُ
َّ
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ّالثي
ال ُث ٌّ

الر ِ
باع ٌُّي
ُّ

بحر َف ْين

ا ْف َعلَ َّل
اقْ�شَ َع َّر
ا ْف َع ْنلَ َل
ا ْف َر ْن َق َع
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«زعموا �أنّ رج ً
ِ
البخل غايتَه ،و�أنّه كا َن �إذا �صا َر في يده الدره ُم،
ال قد بل َغ في
خاطبه وناجاه ،وف ّداه وا�ستبط�أه .وكان م ّما ُ
يقول له :ك ْم من � ٍ
أر�ض قد قطعتَ !
ت�ضحى! ثم ُيلقيه في كي�سه،
وكم من كي�س قد فارقتَ ! لك عندي �ألاّ تَع َرى وال َ
درهم،
ألحوا علي ��ه في �إنفاقِ ٍ
ويق ��ول ل ��ه :ا�سكنْ على ا�س ��م اهللِ .و ُيحكى �أنّ �أهلَه � ّ
حاجهم ،قائ ً
ال:
فتزلز َل ف�ؤا ُده واق�شع َّر جِ ل ُده ,ورا َح ُيدا ِف ُعهم و ُي ُّ
هلل ما هذا � اّإل بذ ٌخ و� ٌ
كي���ف �أُ ُ
إ�سراف
تلف درهم ًا و�أبعث ُر ثرو ًة ب�أكل��� ٍة �أو �شرب ٍة؟ وا ِ
فكان �أه ُله منه في ٍ
والخال�ص منه.»...
بالء ,وكانوا يتمنّون موتَه
مبينَ .
ٌ
َ
(من كتاب البخالء للجاحظ ( -بت�ص ّرف))
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ال ما�ضي� �اً مبن ّياً على ال�ض ّم ,وفع ً
الن�ص فع ً
ال
 - 1ا�ستخ ��ر ْج م ��ن ِّ
ِ
الفتح المق َّدرِ.
مبن ّياً على
ال�سكون ,وثالثاً مبن ّياً على ِ
ال م�ضارع� �اً متّ�ص ً
الن�ص فع ً
ال بواو الجماع ِة
 - 2ا�ستخ ��ر ْج م ��ن ِّ
واذك� � ْر عالم� � َة �إعراب ��ه ,وفع�ل ً�ا م�ضارعاً تك ��ون عالم ُة رفعه
ال�ض ّم ��ة المق� � َّدرة للتعذّر ,وثالثاً تكون عالم� � ُة رفعه ال�ض ّمة
المق َّدرة للثقل ,وفع ً
ال م�ضارعاً من�صوباً.
الن�ص فع ُل �أمرٍ ؟ ح ِّدده ث ّم �أع ِر ْبه.
 - 3هل في ّ
الن�ص �أفع � ٌ
ا�ستخرجه ��ا واذك ْر
�ال ثالث ّي ٌة مج� � َّرد ٌة؟
 - 4ه ��ل ف ��ي ّ
ْ
وزنها.
 - 5ه ��ل ف ��ي الن� � ّ�ص �أفع � ٌ
ا�ستخرجها وح ِّدد
�ال رباع ّي� � ٌة مج� � َّرد ٌة؟
ْ
وزنها.
�ال ثالث ّي ٌة َمزيد ٌة بح � ٍ
الن�ص �أفع � ٌ
ا�ستخرجها
�رف؟
 - 6ه ��ل ف ��ي ّ
ْ
واذك ْر وزنها.
 - 7هناك � ٌ
أفعال ثالث ّي ٌة َمزيد ٌة بحر َفين و�أخرى َمزيدة بثالثة
�أحرف ,ح ِّددها واذك ْر وزنها.
الن�ص � ٌ
أفعال رباع ّي ٌة مزيدة بحرف ,و�أخرى مزيدة
 - 8ه ��ل ف ��ي ّ
ا�ستخرجها واذك ْر وزنها.
بحرفين؟
ْ
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الدرس الثاني عشر
������دي
��������ل���������ازم وامل�������ت�������ع�
ال�
ّ
ُ

الالزمُ والمتعدّي

أهداف الدرس:
الالزم و الفعلِ المت َع ِّدي.
�1 .1أن يم ّيز
الطالب بين الفعلِ
ُ
ِ
الالزم.
�2 .2أن يتع َّرف �إلى تعدي ِة الفعلِ
ِ
لزوم الفعلِ المت َع ِّدي.
�3 .3أن يتع َّرف �إلى ِ
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وامل������ت������ع������دي
ال��������ل��������ازم
ّ
ُ

علي Q
أمير المؤمنين
ّ

الن�ص:
ُّ
طالب  Qفي ِ
بن �أبي ٍ
بعد � ْأن
كنف ِ
علي ُ
ابن ع ِّم ِه ر�سولِ اهلل َ ,P
ن�شَ �أ ال ُ
إمام ّ
ففتح له الر�سول P
ِ
�ضاقت ُ
الحال ب�أبي ِه �أبي ٍ
طالب رح َم ُه ا ُ
حين
َك ِف َل��� ُه َ
هلل تعالىَ .
باب � ُ
ألف ٍ
انفتح له من ك ّل ٍ
ألف ٍ
باب,
وباب قلبه ,وع ّلمه � َ
باب َ
���اب بيته َ
ب َ
���مَ ,
من العل ِ
َ
العظيم.
إ�سالم
روح الإيمانِ الأ�صيلِ
وت َلق ََّن منه َ
ِ
ومبادئ ال ِ
تين؛ فقد �آخى ر�س ُ
وق���د �آخا ُه ُ
المهاجرينُ ،ث ّم
هلل بين
���ول ا ِ
ر�سول ا ِ
هلل  Pم َّر ِ
َ
لعلي ف���ي ِّ
كل واحدة منهما:
�آخ���ى بين
َ
المهاجرين والأن�صا ِر بع���د الهجر ِة ،وقال ٍّ
«�أنتَ �أخي في الدنيا والآخر ِة».
ؤمنين بدر ًا و ُ�أ ُحد ًا والخندقَ وبيع َة الر�ضوانِ
والم�شاهد ك َّلها � ،اّإل
�شَ هِ َد �أمي ُر الم� َ
َ
معرك��� َة ٍ
ِ
تبوك ،فقد خ َّلفه ر�س ُ
المعارك
���ول اهلل Pعلى المدين ِة ،و�أبلى في جمي ِع
بال ًء عظيم ًا.
الخاتم ،فقد �أ َّث َر في ٍ
���ي
�سالم ا ِ
إمام ُ
وكم���ا ت�أ َّث َر ال ُ
ِ
عدد من خير ِة 133
هلل علي ِه بالنب ّ
ال�صحاب��� ِة ,الذين ح�ض���روا على مائد ِة ِ
النموذج الأعلى
علم���ه ,بعد � ْأن ر�أَوا في���ه
َ
وح�ض َرهم
للإن�سا ِنية ,بك ّل ما تحمله هذه الكلم ُة من معانٍ �سامي ٍة ,فع ّلمهم م ّما َع ِل َم ّ
والنموذج ال َ
لل�ساعين
أف�ضل
إمام  Qالقدو َة
َ
ليكون���وا خي َر � ٍ
أتباع له .و�سيبقى ال ُ
َ
نحو الكمالِ على م ّر الزمانِ .

الن�ص:
حو َل ِّ
ُ
الالزم:
الفعل
�Xأ ّو ًال:
ُ
X
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الن�ص الجمل َت ِين التال َي َت ِين:
ُ
ن�ستخرج من ّ
َ 1 .1
«ن�ش�أ الإما ُم»
�«2 .2سيبقى الإما ُم القدو َة».
م َّم تت�أ ّلفُ ٌّ
كل منهما؟
����ف ك ٌّل منهما من فعلٍ وفاعلٍ  ,وهما الركنانِ الرئي�سانِ في ِّ
تت�أ ّل ُ
كل جمل ٍة فعل ّي ٍة,
فـ«ن�ش�أ» م�س َن ٌد و«الإما ُم» م�س َن ٌد �إليه ,و«�سيبقى» م�س َن ٌد و«الإمام» م�س َن ٌد �إليه.
 ما �صيغ ُة ٍّكل منَ الفعلَين وما نو ُعه؟
ثالثي مج ّر ٌد �صحي ٌح �سال ٌم.
«ن�ش�أَ» فع ٌل ٍ
مبني على ِ
الفتح الظاهرِ  ,وهو فع ٌل ٌّ
ما�ض ّ
ثالثي مج ّر ٌد �سال ٌم.
و«�سيبقى» فع ٌل م�ضار ٌع  ,ما�ضي ِه «ب ِق َي» ,وهو فع ٌل ٌّ
 هل اكتفى ك ّل ٍفعل بفاعله؟
لفظ �آخر ,بحيث َّتم معنى ٍّ
نع���م ,اكتفى ك ّل فعلٍ بفاعله ,ول���م يح َت ْج �إلى � ّأي ٍ
كل
من الجمل َت ِين.
 م ��اذا نُ�س ّم ��ي الفع َل الذي َيل َز ُم فاعلَه ويكتفي ب ��ه ويك ِّونُ معه جمل ًة مفيد ًةا�ســــــتنتـاج
تا ّمة؟
يه ال�ل َ
الفعل
ُن�س
الالزمّ.ل ٍ
فعل َيل� � َز ُم فاعلَه ويكتفي ب ��ه ليك ِّونا مع� �اً جمل ًة مفيد ًة
�از ُم ه ��و َك
الف ّعم� � ُل
تام ًة.
ّ

ُ
المتع ّدي:
الفعل
Xثانياً:
َ
X

الن�ص الجمل َت ِين التال َي َت ِين:
ُ
ن�ستخرج من ّ
«1 .1رح َم ُه اهللُ».

وامل������ت������ع������دي
ال��������ل��������ازم
ّ
ُ

«2 .2ر�أوا فيه النموذ َج الأعلى للإن�سا ِنية».
 من ال�ضروري عند الحديث عن الفعل المتع ّدي تق�سيمه �إلى ما يلي: ُيق�سم المتع ّدي من حيث تع ّديه �إلى المفعول به �إلى:� - 1أفعال متع ّدية �إلى مفعول به واحد.
مثل :ن�صر ُ
اهلل المجاهدين.
� - 2أفعال متع ّدية �إلى مفعولي به.
القلب نور ًا.
مثل :الإيمان يمل�ؤ َ
أر�ض ثوب ًا �أبي�ض ًا.
 �ألب�ست ال�سما ُء ال َ� - 3أفعال متع ّدية �إلى ثالثة مفاعيل:
مثل� :أرى  -و�أعلم  -و....
أعلم ُ
يو�سف نب ّي ًا.
اهلل
يعقوب َ
َ
� َ �آريت �سعيد ًا النه َر جارف ًا. م َّم تت�أ ّلفُ ٌّكل منهما؟
تت�أ ّل ُف ك ٌّل منهما من فعلٍ وفاعلٍ ومفعولٍ به :فـ«رح َم» فع ٌل (هو الم�س َن ُد) ,و«اهللُ»
فاع ٌل (هو الم�س َن ُد �إليه) ,و«الهاء» في «رحمه» مفعول به.
«ر�أوا» فع��� ٌل (ه���و الم�س َن ُد) ,والواو ف���ي «ر�أَوا» هي الفاع ُل (ه���ي الم�س َن ُد �إليه),
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و«النموذ َج» هو المفعول به.
 ما �صيغ ُة ٍّكل منَ الفعلَين وما نو ُعه؟
���ي مج ّر ٌد �صحي ٌح
«رح� � َم» فع��� ٌل ٍ
مبني على الفت ِ
���ح الظاهرِ  ,وهو فع ٌل ثالث ٌّ
ما�ض ٌّ
�سال ٌم.
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ال�ضم المق َّد ِر عل���ى ال ِ
ألف المحذوف��� ِة اللتقا ِء
مبني عل���ى ّ
« ر�أوا» فع��� ٌل ما� ٍ���ض ّ
العين ,وال���واو� :ضمير
ناق�ص مهم���و ُز ِ
ال�ساك َني ِ
ثالثي مج��� ّرد معت ّل ٌ
���ن ,وه���و فع ٌل ّ
مبني على ال�سكونِ الظاهرِ في مح ّل رف ِع فاعلٍ .
م ّت�صل ّ
ِ
ِ
تاماً؟
بالفعل
 لو اكتفَينا في ك ّل جمل ٍةوالفاعل هل يبقى معنى الجمل ِة ّ
ولكان
كال ,لأ ّنن���ا ل���و قلن���ا «رح ��م اهللُ» �أو «ر�أوا» لما كان���ت الجملتان تا َّم َتي ِ
���نَ ,
الت�سا� ُؤلَ :من الذي رحمه اهللُ ,وماذا �أو َمن ر�أوا؟
 م ��اذا نُ�س ّم ��ي الفع� � َل ال ��ذي ال يكتفي بفاعل ��ه بل يتع� � ّداه �إلى المفع � ِ�ول به,
يتم به وبفاعل ِه وبمفعوله جمل ٌة مفيد ٌة؟
بحيثُ ُّ
نُ�س ّميه الفع َل المت َع ّد َي.
ا�ســــــتنتـاج

ِ
المفعول به,
الفع� � ُل المتع� � ّدي ه ��و ك ّل فع � ٍ�ل ال يكتفي بفاعله ب ��ل يتع ّداه �إل ��ى
بحيث يك ّونُ مع فاعله ومفعوله جمل ًة مفيد ًة تا ّم ًة.
ُ
الالزم:
الفعل
تعدية
Xثالثاً:
ِ
ِ
X

الن�ص الفع َلين التال َيينَ :
«ح�ض َرهم».
«ح�ضروا» و َّ
ُ
ن�ستخرج من ّ
 ما �صيغ ُة هذين الفعلَينِ وما نوعهما؟َ
ال�ضم الظاه���رِ الت�صاله ب���واو الجماع ِة,
«ح�ض ��روا» :فع��� ٌل ٍ
���ي على ّ
ما�ض مبن ّ
مبني على ال�سكونِ في مح ّل رف ِع فاعلٍ  .و� ُ
أ�صل «ح�ضروا» هو
والواو� :ضمير م ّت�صل ّ
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ثالثي �صحي ٌح �سال ٌمُ .
وفعل «ح�ضروا» هو فع ٌل الز ٌم لأنّه اكتفى
«ح�ض� � َر» ,وهو فع ٌل ٌّ
فتم معنى الجملة بهما.
بفاعله ّ
ثالثي مزي ٌد ٍ
بحرف ,وهو
َّ
«ح�ض َرهم»ّ :
«ح�ض َر» :فع ٌل ٍ
مبني على الفتح ,وهو ٌّ
ما�ض ٌّ
متعد لأنّه لم ِ
يكتف بفاعله بل تع َّداه �إلى المفعول به «هم» ح ّتى ّتم معنى الجمل ِة.
ٍّ

 ما الذي نُالحظه في هذين الفعلَينِ ؟ُنالح���ظ � ّأن َ
الالزم َ
«ح ّ�ض َر».
الفعل
أ�صبح متع ّدي ًا حي���ن �ش ّددنا َعينَه َ
َ
«ح�ض َر» � َ
�صبح هذا الفعل متع ّدي ًا �إذا �ألحقنا به همز َة التعدي ِةَ �« :
أح�ض َر»).
(كما ُي ُ
ا�ســــــتنتـاج

المتعدي:
الفعل
لزوم
Xرابعاً:
ّ
ُ
ِ
X

وامل������ت������ع������دي
ال��������ل��������ازم
ّ
ُ

فعل متع ٍّد بطرقٍ ع ّد ٍة منها :ت�شدي ُد عي ِنه �أو � ُ
الفعل الالز ِم �إلى ٍ
يت ّم نق ُل ِ
إدخال
همز ِة التعدي ِة على �أ ّوله.

الن�ص الجملتَين التالي َتَين:
ن�ستخر ُج من ّ
ُ
باب بيته».
«1 .1فت َح له
الر�سول َ
«2 .2انفتح له من ك ّل بابٍ �ألفُ بابٍ ».
 ما �صيغ ُة هذين الفعلَينِ المذكو َرين وما نوعهما؟���ي مج ّر ٌد �صحي ٌح
«فت� � َح» :فع ٌل ٍ
مبني عل���ى ِ
الفتح الظاهرِ  ,وهو فع ٌل ثالث ٌّ
ما�ض ٌّ
وين�صب مفعو ًال.
متعد يرف ُع فاع ًال
�سال ٌم ,وهو ٍّ
ُ
َين (� ِ
ألف
«انفت َح» :فع ٌل ٍ
بحرف ِ
ثالثي َمزي ٌد َ
مبني على الفتح الظاهرِ  ,وهو ٌّ
ما�ض ّ
الو�صلِ والنونِ ) ,وهو الز ٌم اكتفى بفاعله ليك ّو َن جمل ًة تا ّم ًة.
 ما الذي نُالحظهُ؟ُن ُ
الحظ � َّأن َ
الزم «انفت َح».
الفعل «فت َح» المتع ّدي تح َّولَ �إلى فعلِ مطا َوع ٍة ٍ
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 ماذا تعني المطاوع ُة؟ وما �أ�شه ُر �أوزا ِنها؟تعن���ي المطا َوع��� ُة َقب���ولَ �أثرِ الفع���لِ المتع ّدي وظه���و َره في المفع���ولِ بهُ ,
فلفظ
�اب» مفعو ٌل بهُ ,
الباب»
ولفظ
«الباب» في قولنا «انفت َح ُ
ُ
�اب» في قولنا «فت َح الب � َ
«الب � َ

الفتح ظه َر في ِ
الباب.
فاع ٌل .وهذا يد ُّل على � ّأن �أث َر ِ
�أ ّما �أ�شه ُر �أوزانِ المطا َوع ِة فهيَ « :ت َف َّع َل» كقولناَ « :ت َف َّت َح» و «انفع َل» كقولنا« :انفت َح».
ا�ســــــتنتـاج
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ُي�صب� � ُح الفع� � ُل المتع ّدي فع ً
ال الزماً بتحويل ِه �إلى ٍ
فعل م ��ن � ِ
أفعال المطا َوع ِة,
و�أ�شه ُر � ِ
أوزان المطا َوع ِة هيَ « :ت َف َّع َل» و«انفع َل».
احـــفـــظ

الالزم ه���و ك ّل فعلٍ َيلزَ ُم فاع َله ويكتف���ي به ليك ِّونا مع ًا
 - 1الفع��� ُل
ُ
جمل ًة مفيد ًة تا ّم ًة« :جا َء الرج ُل».
 - 2الفع��� ُل المتع��� ّدي هو ك ّل فع���لٍ ال يكتفي بفاعله ب���ل يتع ّداه �إلى
المفعول به ,بحيث يك ّو ُن مع فاعله ومفعوله جمل ًة مفيد ًة تام ًة:
«قات َل المجاه ُد العد َّو».
متعد بطرقٍ ع ّد ٍة منها :ت�شديد
يتم نق ُل الفعلِ
الالزم �إلى فعلٍ ٍّ
ّ -3
ِ
عين���ه �أو �إدخال هم���زة التعدي ِة عليه �أو �إدخ ُ
���ال همز ِة التعدي ِة
على �أ ّولهَ « :ن َّز َل� ,أَ ْن َز َل».
الزم بتحويل��� ِه �إلى فعلٍ
 - 4يت ّ
���م نق��� ُل الفع���لِ المتع��� ّدي �إلى فع���لٍ ٍ
م���ن �أفعالِ المطا َوع��� ِة ,و�أ�شه ُر �أوزانِ المطا َوع��� ِة هيَ « :ت َف َّع َل»
الباب فانف َت َح».
و«انفع َل»َ « :ن َّب ْهتُ النائ َم ف َت َن َّبهَ»« ,فتحتُ
َ

ال�ص ُة ال َّد ْر ِ�س
خُ َ
ال ِف ْع ُل

هو ك ُّل فعلٍ ي َك ِّو ُن مع فاع ِل ِه جمل ًة
تا ّمة المعنى

هو ك ُّل فعلٍ يتع ّدى فاع َله �إلى مفعولٍ
ليتم معنى الجملة

نام الطف ُل
َ

�شَ رِ َب زيا ٌد الما َء

متعد ب�إدخال همزة
يتم تحويله �إلى ٍ ّ
التعدية عليه:
�أَ َنزَ لَ ُ
اهلل التورا َة وال َ
إنجيل
�أو بت�شديد عينه :ن ََّزلَ ُ
اهلل الكتاب

يتم تحويله �إلى الزم ب�صياغة فعل
المطاوعة منه:
فانفتح (ا َن َف َع َل)
الباب
ُ
فتحت َ
َ
النائم َف َت َن َّب َه (تف َّع َل)
َن َّب ْه ُت َ

وامل������ت������ع������دي
ال��������ل��������ازم
ّ
ُ

ال َّال ِز ُم

الم َت َع ِّدي
ُ

الق ِ
َاع َد ُة
 -2ال ِف ْع��� ُل ال ُم َت َع ِّدي ُه َو ُك ُّل ِف ْعلٍ ال َي ْكتَفي
زَم ف ِ
َاع َل ُه
ِ
بفاع ِل��� ِهَ ،ب ْ
���دا ُه على ال َم ْف ُع���ولِ ِب ِه،
 -1ال ِف ْع ُل ا َّالز ُِم ُه َو ُك ُّل ِف ْعلٍ َي ْل ُ
���ل َي َت َع َّ
فيد ًة ب َِح ْي���ثُ ُي َك ِّو ُن َم��� َع ف ِ
و َي ْكتَفي ِب ِه ،ب َِح ْيثُ ُي َك ِّونانِ ُج ْم َل ًة ُم َ
َاع ِل��� ِه َوم ْف ُعو ِل ِه جمل ًة
(نام َّ
الط ْف ُل).
تام ًة�« :شَ رِ َب زِيا ٌد الما َء».
ت ََّام ًةَ :
مفيد ًة َّ
َ -3ي ِت ُّم َن ْق ُل ال ِف ْعلِ ال َّالزِم �إلى ِف ْعلٍ ُم َت َع ٍ ّد
«ه ْمزَ ِة ال َّت ْع ِد َي ِة»
ب ُِط ُرقٍ �أَ�شْ َه ُرها �إِ ْدخَ ُال َ
َ���زلَ ،
عل���ى �أَ َّو ِل��� ِه� ،أَ ْو تَ�شْ ِدي��� ُد َع ْي ِن��� ِه« :ن َّ
�أَنْزَل».

َ -4ي ِت ُّم َن ْق ُل ال ِف ْع���لِ ال ُم َت َع ِّدي �إلى ِف ْعلٍ
���ن �أَ ْف َعالِ
الز ِِم ِبت َْحوي ِل��� ِه ِ�إل���ى ِف ْع���لٍ ِم ْ
ال ُمطا َو َع ِة ،و�أَ�شْ َه��� ُر �أَ ْوزانِ ال ُمطا َو َع ِة:
���ل» ،و«ا ْن َف َع َ
« َت َف َّع َ
���م
���ل»َ « :ن َّب ْه ُ
���ت ال َنّا ِئ َ
اب فَا ْن َفت ََح».
َف َت َن َّبه»َ « ،فت َْح ُت ال َب َ
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متـــــر ينــــــا ت
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ال�صبح با�سم ًا,
ال�شم�س ,و�أط َّل
قر�ص
انك�شف َْت غمام ٌة �سودا ُء كانت قد
ِ
ْ
ُ
حجبت َ
و�أر�س َل ِ
وبد ْت الطبيع ُة ك�أنّها
���ت الطيو ُر
ترانيم الحر ّي ِة م���ن فوقِ �أغ�صانِ الأ�شجارَِ ,
َ
عرو�س في انتظا ِر فتاها.
ٌ
الحاملين الراي ِ
���ات ال�صفرا ِء تط ُّل من ٍ
تحر�سها
العائدين
مواكب
���ت
َ
َ
كان ْ
ُ
بعيدُ ,
�ص���وت �أبواقِ ال�س ّي ِ
ارات يرتف ُع مختلط��� ًا بالأنا�شيد التي
وكان
���ون
عي ُ
المجاهدينَ ,
َ
ُ
���ن ِ
ارات �إلى
الريح تحملها وتنث ُرها فوق الروابي والتاللِ  .وحي َ
و�صلت ال�س ّي ُ
كان���ت ُ
مدخلِ القري ِة م ّز ِ
أهلهم
قت الزغاري ُد هدو َءها المعهو َد ,وجرى �س ّكا ُنها ال�ستقبالِ � ُ
الذين طالَ �شو ُقهم لر�ؤيتهم.
تلك اللحظ ِ
الزمنَ ,
ل���ن ين�سى �أه ُل القري��� ِة ,مهما طالَ
���ات الجميل َة ا ّلتي م ّر ْت
ُ
قيمون في
الخام�س
به���م ,وك ّلما جا َء
عام كانوا ُي َ
َ
والع�شرون من �شه���رِ �أ ّيا َر ْ
ُ
من ك ّل ٍ
أرواح �شهدائها.
مون فيه �أبطالَ المقاوم ِة ,و ُيح ُّي َ
�ساح ِة القري ِة احتفا ًال ُيك ّر َ
ون � َ

وامل������ت������ع������دي
ال��������ل��������ازم
ّ
ُ

ال �صحيحاً
ال �صحيح� �اً �سالماً ,وفع ً
الن�ص فع ً
 - 1ا�ستخ ��ر ْج م ��ن ّ
م�ش ّدداً.
الن�ص الأفعا َل ال َمزيد َة ,وح ِّد ْد ميزا َن ٍّ
كل منها,
 - 2ا�ستخر ْج من ّ
ث ّم اذك ْر مج َّر َدها ,مب ّيناً �أح ُر َف الزياد ِة في ك ّل ٍ
فعل.
الن�ص.
 - 3م ّي ِز الأفعا َل الالزم َة من المتع ّدي ِة الواردة في ّ
الن�ص
 - 4ح ّول الأفعا َل الالزم َة الوارد َة في الفقْر ِة الثاني ِة من ّ
�إلى � ٍ
أفعال مت َع ّدي ٍة.
نف�س الفقْر ِة �إلى � ٍ
 - 5ح ّول الأفعا َل المتع ّدي َة في ِ
أفعال الزم ٍة.
أعرب الجمل َة التالي َةُ « :يك ّرمو َن فيه �أبطا َل المقاوم ِة».
ْ �-6
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الدرس الثالث عشر

ُ
����������������ل
ال�����������������ف�����������������اع�

ُ
الفاعل

أهداف الدرس:
.1
.2
.3
.4

الطالب �إلى الفاعلِ و�إعرابه.
�1أن يتع َّرف
ُ
�2أن يم ّيز بين �أنوا ِع الفاعلِ .
ِ
عالمات رف ِع الفاعلِ .
يعدد
�3أن ِّ
أحكام الفاعلِ مع فع ِل ِه.
�4أن ي�ستذكر � َ
143

ٌ
قواعد اللغة العرب ّي ِة
بحوث يف
ِ

144

الن�ص:
ّ
ٍ
�شديد ِين ,ولم يبقَ ذو
���د اللبنان ّيون �ض ّد المح َت ِّل
ال�صهيوني ب�صبرٍ
وعناد َ
جاه َ
ّ
المقاومين,
أ�سهم في ذلك الجها ِد ,ح ّتى خ�ض َع ال ِعدى �أخير ًا لإرادة
َ
�إراد ٍة ح ّر ٍة � اّإل و� َ
الوطن.
وتوحد جناحا
ف ِنلنا الن�ص َر,
وعادت �إلينا � ُ
ِ
ْ
أر�ضنا ال�سليب ُةَّ ,

ُ
����������������ل
ال�����������������ف�����������������اع�

ثَ َمر ُة الجها ِد

وخفقت راي ُة الع ّز فوق تال ِل ِه ,فع َّب ْرنا عن �سعادتنا,
فا َز جنو ُبنا الغالي بحر ّيت ِه,
ْ
وحق لنا � ْأن نفخ َر.
وطفنا في القرى تيه ًا وفخر ًاَّ ,
ل َت��� ُد ْم لنا هذ ِه الذك���رى العزيزةَُ ,
مقاوم َتنا الأب َّي��� َة ,ا ّلتي يفخ ُر بها
وحفظ ا ُ
هلل َ
الذين عزموا على تحريرِ �أرا�ضيهم
ُ
لبنان ,و ُيك ِب ُرها القا�صي والداني ,ويقتدي بها َ
العالم ك ّله.
من احتاللِ
َ
المعتدين في بقا ِع ِ
هلل �شهدا َءنا العظما َء ,الذين بذلوا دما َءهم في �سبيلِ التحريرِ  ,ليبقى
ورحم ا ُ
َ
وطني عزيز ًا �أب ّي ًا.
���ي ُح������ ٌّر �أق��� َ��س��م��ا
ق���� َ���س���م��� ًا ب��ن��ا���ص��ع ث��ل��ج��ه وج��ب��ي�� ِن�� ِه وب���وج���ه��� ِه ال���ع���رب ِّ
���ب ال���ع���روب��� ِة وال����دم����ا َغ الملهِ ما
َل�����ي ُ
�����دوم ل���ب���ن���ان���ي ك�������س���اب���قِ ع��ه��ده ق���ل َ
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الن�ص:
حو َل ِّ
ُ
الفاعل:
تعريف
�Xأ ّو ًال:
ِ
X
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الن�ص الجملَتَينِ التال َيتَينِ :
ا�ستخر ْج من ّ
« 1 .1فا َز جنو ُبنا».
«خفقت راي ُة العزّ».
2 .2
ْ
 ما نو ُع هاتَينِ الجملتَين؟تام «فازَ» و«خفقَ».
هما جملتانِ فعل ّيتانِ  ,ل ّأن ك ّل واحد ٍة منهما تبد�أُ بفعلٍ ٍّ
 ما ركنا الجمل ِة الفعل ّي ِة؟ركنا الجمل ِة الفعل ّي ِة :فع ٌل (وهو الم�س َن ُد) ,وفاع ٌل (وهو الم�س َن ُد �إليه).
 � ّأي كلم ٍة ّتدل على َمن فع َل الفع َل �أو قا َم به في كال الجملتَينِ ؟
قام بالفعلِ
ف���ي الجمل ِة الأولى «ف ��ا َز جنو ُبن ��ا»ُ :
اال�سم «جنو ُبنا» يد ُّل عل���ى َمن َ
قام
«ف ��ازَ» ,وفي الجمل��� ِة الثاني ِة:
ْ
«خفقت راي ُة العزّ»ُ :
اال�سم «راي� � ُة» يد ُّل على َمن َ
«خفقت».
بالفعلِ
ْ
اال�سم «الفاع ُل» ف���ي ٍّ
 لنت�أ َّم ْكل منهما بعد
���ل هاتي ِ
���ن الجمل َت ِين ثاني ًة� ,أج���ا َء ُ
الفعلِ �أم قبله؟
اال�سم «الفاع ُل» في ٍّ
بعد الفعلِ .
كل منهما َ
لقد جا َء ُ
ا�ســــــتنتـاج

الفاع ُل هو الإ�س ُم الذي ُي�س َن ُد �إليه ٌ
فعل تا ٌّم قبلَه.
الفاعل:
Xثاني ًاً :أنوا ُع
ِ
X

 - 1لنت�أ َّم ِل الجم َل الآتي َة:

ا�ســــــتنتـاج

ي�أتي الفاع ُل ا�سماً �صريحاً ,ويكونُ :
ا�سماً ظاهراً� ،أو ا�س َم �إ�شار ٍة� ،أو ا�سماً مو�صو ًال.

ُ
����������������ل
ال�����������������ف�����������������اع�

«1 .1فا َز جنو ُبنا».
«2 .2لت ُد ْم هذ ِه الذكرى».
«3 .3يقتدي بها الذينَ ».
 ما نو ُع هذه الج َم ِل؟�إنّها ُج َم ٌل فعل ّي ٌة ,ل ّأن كلاّ ً منها يبد�أ بفعلٍ .
 �أين الفاع ُل في ك ّل جمل ٍة من تلك الج َم ِل وما نو ُعه؟الفاع��� ُل في الجمل��� ِة الأولى «جنو ُبن ��ا» وهو ا�س��� ٌم ظاه ٌر �صري��� ٌح ,والفاع ُل في
ا�سم �إ�ش���ار ٍة ,والفاع ُل في الجمل ِة الثالث ِة «الذينَ » وهو
الجمل��� ِة الثاني ِة «هذ ِه» وهو ُ
ا�س ٌم مو�صولٌ.

 - 2لنت�أ َّم ِل الآ َن الجم َل الآتي َة:
«1 .1ع َّب ْرنا عن �سعادتنا».
«2 .2بذلوا دما َءهم».
أق�س َم».
ُ 3 .3
«ح ٌّر � َ
147
 ما نو ُع ال ِأفعال الوارد ِة في هذه الج َم ِل؟
ني الأ ّو ُل منها « َع َّب ْر» على ال�سكونِ
العار�ض الت�صال ِه
ِ
�إنّها �أفعا ٌل ما�ضي ٌة مبن ّي ٌةُ :ب َ
رفع متح ّر ٍك.
ب�ضميرِ ٍ
ني الثالثُ
���ي الثاني «بذلوا» على ّ
ال�ضم العار� ِ���ض الت�صاله بوا ِو الجماع ِة ,و ُب َ
ُبن َ
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الفتح الظاهرِ .
«�أق�س َم» على ِ
 �أين الفاع ُل في ك ّل جمل ٍة من تلك الج َم ِل؟ُ
مبني
في جمل ِة «ع َّب ْرنا» :ال�ضمي ُر «نا» هو
الفاعل ,وهو �ضمي ُر ٍ
رفع بار ٌز م ّت�ص ٌل ٌّ
رفع.
الفتح في مح ّل ٍ
على ِ
ُ
الفاعل ,وهو �ضمي ُر رف ٍ���ع بار ٌز م ّت�ص ٌل
ف���ي جمل ِة «بذل ��وا»« :وا ُو» الجماع ِة ه���و
رفع.
مبني في مح ّل ٍ
ٌّ
«ح ٌّر �أق�س َم» فالفاع ُ
���ل �ضمي ٌر م�ستت ٌر فيه ,جواز ًا ,تقدي ُره «هو»
�أ ّم���ا في الجمل ِة ُ
يعو ُد على «ح ٌّر».
ا�ســــــتنتـاج

ي�أتي الفاع ُل �ضميراً بارزاً� ,أو �ضميراً م�ستتراً.

الن�ص الجمل َة الآتي َة:
 - 3ن�ستخر ُج من ّ
«ح َّق لنا �أنْ نفخ َر».
 ما �صيغ ُة «حقَّ» وما عالم ُة �إعرابه؟الفتح الظاهرِ .
�إنّه فع ٌل ٍ
مبني على ِ
ما�ض ٌّ
 وما �صيغ ُة «نفخ َر» وما عالم ُة �إعرابه؟من�صوب بـ«�أنْ » وعالم ُة ن�صبه الفتح ُة الظاهرةُ.
�إنّه فع ٌل م�ضار ٌع
ٌ
 ماذا ُنقول عن «�أنْ »؟
ين�ص ُب الفع َ
ن�صب وم�صدرٍِ ,
ه���ي ُ
حرف ٍ
���ل الم�ضار َع ,وي�ؤَ َّو ُل مع الفعلِ بم�صد ٍر
تقدي ُره «الفخ ُر».
 ما ُّمحل هذا الم�صد ِر الم�ؤَ َّو ِل من الإعرابِ ؟
�إنّه فاع ُل الفعلِ «ح َّق».

ا�ســــــتنتـاج

قد ي�أتي الفاع ُل م�صدراً م�ؤَ َّو ًال.
الفاعل:
اب
Xثالثاً :إعر ُ
ِ
X
ُ
����������������ل
ال�����������������ف�����������������اع�

لنت�أ َّملِ الج َم َل الآتي َة:
« - 1فا َز جنو ُبنا».
« - 2لتد ْم لنا هذ ِه الذكرى».
« - 3يقتدي بها الذينَ عزموا على تحري ِر �أرا�ضيهم».
 ما نو ُع ٍّكل من ال ِ
أفعال الوارد ِة في الج َم ِل المذكور ِة؟
ُ
الفتح الظاهرِ .
الفعل «فازَ» في الجملة الأولى :فع ٌل ٍ
مبني على ِ
ما�ض ٌّ
بالم الأمرِ  ,وعالم ُة
والفع��� ُل «ل َت� � ُد ْم» في الجملة الثاني ِة :فع ٌل م�ضار ٌع مج���زو ٌم ِ
ِ
ال�سكون الظاه ُر على �آخرِ ه.
جزمه
ُ
والفع��� ُل «يقتدي» في الجملة الثالث���ة فعل م�ضارع مرفوع وعالمة رفعه ال�ض ّمة
المق ّدرة على الياء للثقَل.
ِ
الجمل؟ وما عالم ُة �إعراب ِه؟
 ما الفاع ُل في ك ِّل جمل ٍة من تلكالفاع ُل في الجملة الأولى هو «جنو ُبنا» ,وهو ا�س ٌم مرفو ٌع وعالم ُة رفعه ال�ض ّم ُة
الظاهرةُ.
149
ُ
رفع.
مبني في مح ّل ٍ
والفاعل في الجملة الثانية «هذه» وهو ُ
ا�سم �إ�شار ٍة ٌّ
ُ
رفع.
مبني في مح ّل ٍ
والفاعل في الجملة الثالث ِة «الذينَ » وهو ا�س ٌم مو�صو ٌل ٌّ

ا�ســــــتنتـاج

رفع.
يكونُ الفاع ُل مرفوعاً ,وقد يكونُ مبن ّياً في مح ّل ٍ
ُ
الفاعل:
عالمات رف ِع
Xرابعاً:
ِ
X
ٌ
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 - 1لنت�أ َّم ِل الجم َل الآتي َة:
«1 .1يفخ ُر بها لبنانُ ».
ُ «2 .2يك ِب ُرها القا�صي والداني».
«3 .3خ�ض َع الع َدى �أخيراً لإرادة المقاومينَ ».
 ما نو ُع ٍِّ
الجمل المذكور ِة؟
كل من الأفعال الوارد ِة في
الفع��� ُل «يفخ ُر» في الجملة الأولى :فع ٌل م�ض���ار ٌع مرفو ٌع ,وعالم ُة رفعه ال�ض ّم ُة
الظاهرةُ,
 والفعل «يكبر» فعل م�ضارع مرفوع وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.مبني على الفتح الظاهر على �آخره.
 والفعل «خ�ضع» فعل ٍما�ض ّ
 ُدلَّ على الفاعل في ِّكل جملة واذكر عالم َة �إعرابه.
الفاع ُ
���ل ف���ي الجملة الأولى هو «لبنانُ » وهو ا�س ٌم مرف���و ٌع وعالم ُة رفعه ال�ضم ُة
الظاهرةُ.
والفاع��� ُل في الجملة الثاني ِة «القا�صي» وه���و ا�س ٌم مرفو ٌع وعالم ُة رفعه ال�ض ّم ُة
المق َّدر ُة على �آخره للثقلِ  ,لأنّه معت ُّل الآخرِ باليا ِء.
ُ
والفاعل في الجمل ِة الثالث ِة هو «الع َدى» وهو ا�س ٌم مرفو ٌع وعالم ُة رفعه ال�ض ّم ُة
المق َّدر ُة على �آخره للتعذّر ,لأنّه معت ُّل الآخرِ بال ِ
ألف الل ّين ِة.

ُ
����������������ل
ال�����������������ف�����������������اع�

 - 2لنت�أ َّم ِل الجملَ َة الآتي َة:
«ليبقى وطني عزيزاً».
 ما �صيغ ُة الفعلِ «يبقى» وما �إعرابه؟هو فع ٌل م�ضار ٌع من�صوب بـ«الم كي» وعالمة ن�صبه الفتحة المق ّدرة على �آخره
للتعذّر.
 ما هو فاع ُل ِالفعل «يبقى»؟
الفاع ُل هو «وطني».
 هل اليا ُء هنا من � ِأ�صل الك ِلم ِة؟
مبني على ال�سكونِ ,
كال� ,إنّها «يا ُء المتك ّل ِم �أو ياء الن�سبة» ,وهي �ضمي ٌر م ّت�ص ٌل ٌّ
في مح ّل ج ٍّر بالإ�ضاف ِة.
ِ
الفاعل «وطني» بال�ض ّم ِة؟
 لماذا لم يح َّركْ �آخ ُر اال�سملقد ُح ِّر َك �آخ ُره بالك�سر ِة عو�ض ًا عن ال�ض ّم ِة الن�شغال المح ّل بالحرك ِة المنا�سب ِة
للياء.
ِ
الفاعل �إذاً في جمل ِة« :ليبقى وطني عزيزاً»؟
 ما عالم ُة رفععالم ُة رفعه ال�ض ّم ُة المق َّدر ُة على ما قبلِ اليا ِء.
 - 3لنت�أ َّم ِل الجم َل الآتي َة:
«1 .1جاه َد اللبنانيونَ».
151
َ «2 .2لم يب َق ذو �إراد ٍة».
«توحد جناحا الوطنِ ».
َّ 3 .3
الفاعل في ٍّ
ِ
كل منها؟
 ما نو ُعالفاع ُ
�سالم مرفو ٌع,
���ل في الجمل ِة الأول���ى هو «اللبناني ��ونَ» ,وهو جمع مذ َّك���رٍ ٍ
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وعالم ُة رفعه «الوا ُو».
ُ
والفاعل ف���ي الجمل ِة الثاني ِة «ذو» ,وهو من الأ�سم���ا ِء الخم�س ِة ,مرفو ٌع وعالم ُة
رفعه «الوا ُو».
والفاع ُ
���ل في الجمل���ة الثالثة «جناحا» ,وه���و ا�س ٌم مثنَّى مرف���و ٌع وعالم ُة رفعه
ال ُ
ألف الل ّين ُة.
ا�ســــــتنتـاج

ُير َف ُع الفاع ُل ,وعالماتُ رفعه هي:
ينوب عن ال�ض ّم ِة كـ«الواو» في الأ�سما ِء
ال�ض ّم ُة الظاهر ُة �أو ال�ض ّم ُة المق َّدر ُة� ,أو ما ُ
ال�سالم ,و«ال ِ
ألف الل ّين ِة» في المثنَّى.
الخم�س ِة �أو في جم ِع المذ َّك ِر
ِ
فعله:
الفاعل م َع
أحكام
Xخام�ساً:
ُ
ِ
ِ
X

«خفقت راي ُة العزّ».
الن�ص الجمل َة الآتي َة:
ْ
 - 1ن�ستخر ُج من ّ
 ما نو ُع هذه الجمل ِة؟�إنّها جمل ٌة فعل ّي ٌة لأنّها تبد�أ بفعلِ «خَ َفقَ».
 ما فاع ُل ِالفعل «خفقَ» وما نوعهُ؟
فاع��� ُل الفعلِ «خفق» هو «راي ُة» ,وهو ا�س ٌم �صري��� ٌح م�ؤن ٌَّث مرفو ٌع ,وعالم ُة رفعه
ال�ض ّم ُة الظاهرةُ.
 ما الذي نُالحظه في ِالفعل «خفق َْت»؟
الحظ � ّأن «تا َء الت� ِ
ُن ُ
َ
الفاعل م�ؤن ٌَّث.
ات�صلت به ل ّأن
أنيث» قد
ْ
ِ
للفاعل؟
 لو ثنّينا الفاع َل «راي ٌة» �أو جمعناه ماذا يح�ص ُل���ي ُ
�إذا ثنّين���ا الفاع َ
الفعل على حاله ول���م يتغ ّي ْرُ ,
نقول:
���ل «راي� � ٌة» �أو جمعناه بق َ

ِ
رايتان» و«خفقت راياتٌ ».
«خفقت
 لو ق َّدمنا اال�سم «راي ٌة» على الفعل هل يبقى فاع ًال؟
ال ,ل ّأن الفاع َ
���ل ال ُب��� ّد من �أن يت�أخ��� َر عن الفعلِ  ,ف�إذا ق َّدمنا «راي� � ٌة» على الفعلِ
أ�صبح فاع ُل خفق���ت �ضمير ًا م�ستتر ًا
«خفق � ْ�ت» �
أ�صبحت َ
ْ
مبتد�أً ول���م َت ُعد فاع ًال ,و� َ
جواز ًا تقدي ُره «هي» ,يعو ُد على المبتد�أ «راي ٌة».

� - 1إذا كان الفاع ُل ا�سماً م�ؤنثاً �أُ
�ضيفت �إلى فعله تا ُء الت� ِ
أنيث.
ْ
 - 2يبقى الفع ُل ب�صيغ ِة المف َر ِد �إذا كا َن الفاع ُل مثن ًّى �أو جمعاً.
 - 3ال يتق َّد ُم الفاع ُل على فعله ,ف�إن تق َّد َم �أ�صب َح مبت َد�أً.
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 - 1تعريف الفاعل:
ِ
اال�سم ال���ذي ُي ْ�س َن ُد �إ َل ْي ِه ِف ْع ٌل ت���ا ٌم مذْ ُكو ٌر ق ْب َل ُه «جاه َد
الفاع��� ُل ُه َو ُ
الرج ُل».
� - 2أنواعه:
ُ
ا�سم ًا ظاهر ًا «فاز جنو ُبنا»،
ي�أت���ي
الفاعل ا�سم ًا �صريح ًا ،ويك ُ
���ونْ :
ا�س���م �إ�شارة (لت ُد ْم هذه ِّ
ا�سم ًا مو�صو ًال (�سعى �إليها
الذكْ��� َرى)� ،أو ْ
�أو ْ
الذي���ن عزم���وا)� ،أو �ضمير ًا ب���ارز ًا ُم َّت�ص ًال (ع َّب ْر َن���ا� ،)...أو �ضمير ًا
ال�صا ِدقَ )� ،أو جواز ًا (ال�شَّ َج َر ُة �أ ْث َم َر ْت).
م�ستتر ًا ُو ُجوب ًا (احترم َّ
ُ
حق فخْ ُرنا).
و َي�أتي
(حق َلنَا � ْأن نفخ َر� ،أي َّ
الفاعل م�صدر ًا ُم�ؤَ َّو ًال َّ
� - 3إعرابه:
ُ
رب مرفوع ًا
ون
مح ِّل رف ٍْع ،وي ُك ُ
ُي ُ
الفاعل ال ُم ْع ُ
ني في َ
كون الفاع ُل ال َم ْب ُّ
ال�ض َّم ُة َّ
ال�ض َّم ُة
دائم ًا،
الظاهر ُة (ا ْرت ََاح ال ُم ْت َع ُب)� ،أو َّ
وعالمات رف ِع ِهَّ :
ُ
���م القا�ضي)� ،أو لل َّتع ّذ ِر (خ�ض���ع ال ِع َدى)� ،أو ما
ال ُمق��� َّد َر ُة لل ّثقلِ (تك َّل َ
ال�ض َّم ِة:
ينوب عن َّ
كالواو ف���ي الأ�سماء الخم�س ِة (جاء �أخ���وك)� ،أو في جمع المذكر
(احم َّر
���م (نا�ض���ل اللبنان ّي���ون) ،وكالأل���ف ال َّل ِّي َن ِة في ال ُم َثنَّ���ى ْ
ال�سال ِ
َّ
الخ َّدانِ ).

ُ
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ِ
الفاعل َم َع ف ْع ِل ِه:
ْ � - 4أحكا ُم
ُ
ِ
الفاعل ا�سم ًا م�ؤنّث ًا �أُ�ضيفت �إلى فعله تا ُء الت� ِ
(نامت
أنيث
 �إذا كانِّ
الطفل ُة).
ُ
 يبقى ُ(عا َد
الفعل ب�صيغة المفر ِد �إذا كان
الفاعل مثنَّى �أو جمع ًا َ
ون.)...
الم�ساف ُرَ ،عا َد الم�سا ِفرانِ َ ،عا َد الم�سا ِف ُر َ
 ال يتق��� َّد ُم الفاع ُل على فعل���ه ،ف� ْإن تق َّدم �أ�صبح مبتد�أ ،وتع َّين فيفعله �أن يت�ض َّم َن �ضمير ًا يعو ُد عليه ،ويتطابق مع ُه في التَّذكيرِ وال َّت� ِ
أنيث
���ادت ...ال ُم َ�سا ِفرانِ
وال َّت ْثني��� َة والج ْم��� ِع (ال ُم�ساف ُر َع���ا َد ،ال ُم َ�سافر ُة ع ْ
رات ُع ْد َن.)...
عا َدا ...ال ُم َ�سا ِف ُر َ
ون َعا ُدوا ...ال ُم َ�سا ِف ُ
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اال�س ُم ا ّلذي ُي ْ�س َن ُد ِ�إ َل ْي ِه ِف ْع ٌل تَا ٌّم َمذْ ُكو ٌر َق ْب َلهَُ :طا َر ال ِن ّْ�س ُر
َه َو ْ
المبني
ّ

اع ُه
�أ ْن َو ُ

ا�س ٌم ُم�ؤ َّو ٌل
ا�س ٌم َ�صرِ ي ٌح ْ
ْ
ريح:
بال�ص
َّ ِ
َح َّق َلنَا �أَ ْن
َنفْخَ َر

�أَ ْحكَا ُم ُه َم َع ال ِف ْعلِ

المعرب
ُ

الف ِ
َاع ُل المب ِن ُّي َم ْرفَو ُع ال َم َح ِّل
اب ِ
ات �إِ ْع َر ِ
الفاعلِ ال ُم ْع َر ِب:
َعلاَ َم ُ
َت َّت ِ�ص ُل بال ِف ْعلِ تا ُء الت�أ ِن ِ
يث �إذا
كان ُم�ؤَ َنّث ًا :ن ََام ِت ِّ
الط ْف َل ُة.
َ

ُم ْع َر ٌب

َم ْب ِن ٌّي

لبنان
فا َز ُ
156

ا�س ُم �إِ�شَ ا َر ٍةِ :ل َت ُد ْم هذ ِه ِّ
الذ ْك َرى
 ْا�س ٌم َم ْو ُ�صولٌ�َ :س َعى ا ّلذين َ�ض َّح ْوا
 ٌْ
ِ
 �ضمي ٌر ُم َّت�صل :فَرِ ْح ُتً
 َ�ض ِمي��� ٌر ُم ْ�س َت ِت��� ٌر ُو ُجوب���اْ � :أحتَ���رِ ُمال�صا ِدقَ
َّ
َ
ً
ِ
َ�ض ِمي ٌر ُم ْ�س َتت ٌر َجوازاَّ :
ال�ش َج َر ُة �أ ْث َم َر ْت

َي ْبقَى ال ِف ْع ُل مفرد ًا مع الم َّثنى
والج ْم ِعَ :عا َد الم�سا ِف ُر –
َ
َعا َد ال ُم َ�سا ِف َرانِ – َعا َد
ون.
الم�سا ِف ُر َ
ال َي َتق ََّد ُم على ِف ْع ِل ِه ف�إذا َتق ََّد َم
�أَ ْ�ص َب َح ُم ْبت ََد�أً :الم�ساف ُر َعا َد...
ون َعا ُدوا...
الم�سا ِف ُر َ
َ

اب ِ
ات ِ�إ ْع َر ِ
الفاعلِ ال ُم ْع َر ِب:
َعلاَ َم ُ

ينوب عن
ما ُ
َّ
ال�ض َّم ِة

ال�ض َّمةُ
َّ

ا ْرت ََاح ال ُم ْت َع ُب

ْاح َم َّر الخَ َّدانِ

َجا َء �أَخُ َ
وك

ُ
����������������ل
ال�����������������ف�����������������اع�

َّ
الظ ِاه َر ُة

ال ُ
ألف ال َّل ّين ُة

الواو :في الأ�سماء
الخم�سة

الواو :في الجمع
المذكر ال�سالم
ون
ن َ
َا�ض َل اللُّ ْبنَا ِن ُّي َ

ال ُم َق َّّد َر ُة

للثقل
تك َّل َم القا�ضي

لل َّت ُّ
عذ ِر
خ�ض َع ال ِعدا
َ
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«قال ��واْ :ا�ستق� � ّل لبنان .وهل ي�ست ِق ّل من في ُعنُقه د ْين قبل �أن ُي َو ّفي ال َّد ْين؟
ذم ��ة لبن ��ان ر�سال ��ة ال ت ��زال دين� �اً عليه ح ّت ��ى ي�ؤ ّديه ��ا بنوه �سليم ��ة �صافية
وف ��ي ّ
كاملة.
َام الق ْلبِ من ال َب َدنِ ؟ ف ِفي َهذَ ا ال َق ْلبِ
� َأم���ا تر ْو َن ك ْي َف � َّأن ُل ْبن َ
َان في الأ ْر� ِ���ض ب َمق ِ
ال َعجي���بِ ا َّل ِذي ُه َو ُل ْبنَان ،قد �ش���ا َء ِت ِ
ْبا�ض الإن�سان َّي ِة
الح ْك َم ُة الإله َّي ُة � ْأن ت َْج َم��� َع �أن َ
وح ِ
ُ
وقلب
����س الإن�ساني ُة
وتدرك �أنَّها ج�س ٌد واح ٌدٌ ،
غَ ا ِب َره���ا َ
ا�ض َرها و�آ ِت َيها ،ك ْي َما ت ُِح ُّ
ونب�ض واح ٌد.
واح ٌدٌ ،
���ك هي رِ�سالت َُك َي���ا ُل ْبنَانْ � :أن َ
ِتل َ
تجعل من تلك النّب�ضات ال ُع ْلو َّي ِة نب�ض ًة واحدةً،
رايين الب�شر َّي ِة لت ُْح َيي ِفيها ف�ضي َل َة القُ��� َّو ِة الم�ؤ ِْم َن ِة بالحقِّ والخيرِ ،
ُت ْر ِ�س ُله���ا ِف���ي �شَ ِ
وال َّرج���ا َء الم َن َّز َه عن ال َّدناي���ا .و َي ْجم ُل ب َِك ،يا ُل ْبنَانْ � ،أن ت َْح ِم َل ه ِ
���ذ ِه ال ِّر َ�سالة �إ َلى
وعن ٍ
ال َعا َل ِمِ ،
قلت« :ا�ستق َّل ُل ْبنانُ ».
ْدئذ � َإذا قا ُلوا« :ا�ستق َّل لبنان» ُ
ميخائيل نعيمة (بت�صرف)
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ِ
ْ
بعالمات الإعراب.
ا�ضبط كلمات الفق َر ِة الأُولى
-1
ال �صحيحاً
ال �صحيحاً �سالماً ،وفع ً
الن�ص :فع ً
 - 2ا�ستخ ��رج من ِّ
م�ش� � َّدداً ،وفع�ل ً�ا ُم ْعت� � َّل الع ْينِ (�أج� � َو َف) ،وفع ً
ال ُم ْعت� � َّل ا َّلال ِم
ال ُم ْعت َّل الفاء وا َّلالم (لفيفاً مفروقاً) ،وفع ً
(ناق�صاً) ،وفع ً
ال
معت َّل العينِ وا َّلال ِم (لفيفاً مقروناً).
 - 3ا�ستخر ْج ثالثة �أفعال مزيدة ،وح ِّد ْد ميزا َن ٍّ
كل منها.
 - 4ا�ستخر ْج ثالثة �أفعال الزم ٍة ،وثالثة �أفعال متع ِّدية.
معاني الكلمات الآتي ��ةِ :ذ َّم ٌةٌ ،
نب�ض،
 - 5ا�ستخ ��ر ْج م ��ن ال ُمعجم
َ
غابر ،ال َّدنايا.
ِ
الفاعل في الفقرة الأولى ،واذكر نو َعهَُ ،ث َّم �أعربهُ.
ُ - 6د َّل على
 - 7ح� � ِّد ِد الفاع� � َل في الجملة الآتية ث َّم �أعربهُ« :ويجم ُل َ
بك ،يا
تحم َل َه ِذ ِه الر�سال َة �إلى ال َعا َل ِم».
لبنانُ � ،أنْ ْ
 - 8ا�ستخ ��ر ْج م ��ن الن� � ِّ�ص فع�ل ً�ا ما�ضي� �اً مبن ّي� �اً عل ��ى ال�سك ��ون
ال�ض ِّم العار� ��ض ،واذكر فاعل ٍّ
كل
العار� ��ض ،و�آخ ��ر مبن ّياً على َّ
منهما.
الن�ص فع ً
ال م�ضارعاً من�صوباً ،وح ِّد ْد فاعله.
 - 9ا�ستخر ْج من ِّ
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الدرس الرابع عشر
ُ
���������ه
������������ول ب�
امل�������������ف�������������ع�
ِ

ُ
المفعول بهِ

أهداف الدرس:
.1
.2
.3
.4
.5

الطالب المفعول به.
يحدد
�1أن ِّ
ُ
�2أن يم ّيز بين �أنوا ِع المفعولِ به.
�3أن ي�ستذكر �إعراب المفعول به.
ِ
عالمات ن�صبِ المفعولِ به.
يعدد
�4أن ِّ
�5أن يتع َّرف �إلى حكم تق ُّد ِم المفعول به.
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امل������������ف������������ع������������ول
ِ

الظالِ َ
اقبة َّ
َع ُ
مين

الن�ص:
ُّ
أيت �صديقي جال�س��� ًا متف ّكر ًا ,ف�س�ألته عن حال ِه ,وع ّم���ا ُي�ش ِغ ُل تفكي َره,
� ِ
أم����س ر� ُ
النا�س
ف�أجابني �صديقي� :أف ّك ُر في ح���الِ
الظالمين وا�ستعالئهم على غيرهم من ِ
َ
ِ
أمم على �أيدي
النا����س
عل���ى م��� ّر الأزمن ِة ,فال يم ُّر ع�ص ٌر ال ي�شه ُد فيه
ُ
ابتالءات ال ِ
أيت ذا �سلط ٍة لي�س بظلاّ ٍم ِ
للعبيد.
ه�ؤال ِء
َ
الظالمين ,وما ر� ُ
�س�ألتُ��� ُه :ماذا ُ
الظالمين
التاريخ؟ وهل �س�أل َتها عن نهاي ِة
���ب
َ
ِ
تقول؟ هل قر� َأت كت َ
فعلت
والم�ستكبري َ
���خ من ع َب���رٍ للمعتبري���ن؟ �إن َ
���ن؟ وه���ل �أب�ص��� ْر َت م���ا في التاري ِ
ظالم �أو م�ستكبرٍ ا�ستطا َع �أن يتمادى في طغيان ِه �إلى
لأخبرت َُك �أنّه لي�س هناك من ٍ
ظالم نهاي ًة ,ي�ؤك ُد تل َ
�سنن الكونِ تق ُ
أ�صاب
���ك
َ
م���ا �شا َء ,ل ّأن َ
ال�سنن ما � َ
���ول � َّإن لك ّل ٍ
ِ
العذاب,
وع ُت ّو ِه و َل ْم َي ْر َع ِو � اّإل حين ر�أى �أمارات
َ
فرعون الذي تجاو َز الح َّد في ظلمه ُ
الظالمين على م ِّر الع�صورِ.
أ�صاب
َ
وما � َ
ث���م هل ترى اثنَين يختلفانِ حولَ �أن ما �أ�صاب ه�ؤال ِء كان عبر ًة للعا َلمين؟ لقد 163
ِ
َ
ّ
َ
َ
َّ
يذوقون ال���ردى كغيرهم من
الزمان ف����إذا بهم
الظالمون �أ ّنه���م �سيخ ّلدهم
���ن
ُ
َ
َ
ظ َّ
ِ
النهايات.
النا�س ,بل كانت نهاي ُة بع�ضهم من �أ�سو�أ
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ِ

�إ�ضاءة:
���ون الجمل ُة الفعل ّي ُة في الأ�صل من فعلٍ وفاعلٍ هم���ا الم�س َن ُد والم�س َن ُد �إليه،
تت ّك ُ
و� ّأن ك ًال منهم���ا عم���د ٌة في الكالم ،و� ّأن المفعولَ به ُيع ّد ف�ضل ًة و�أن ِ
كانت الجمل ُة ال
يت ُّم معناها �أحيان ًا � اّإل به.
ُ
مبني ،وي�أتي ا�سم ًا
والفاعل ال يق ُع جمل ًة ،و�إنّما هو ا�س ٌم �صري ٌح ظاه ٌر مع َر ٌب �أو ّ
أحد �أح ِ
واال�سم الم����ؤ َّو ُل هو الم�صد ُر الم�ؤ َّول من � ِ
���رف الم�صد ِر وما بعده،
م����ؤ ّو ًال،
ُ
و�أن الأح َ
���رف الم�صدري َة هي�« :أن» و «�أنّ » و«لو» و«ما» و«كي»ُ ،
تقول« :بلغني �أنّك
جاهدت»� ،أي« :بلغني جها ُدك».
والفع ُ
الالزم يكتف���ي بفاع ِله ،و� ّأن المتع ّد َي يتع ّدى
ومتعد ،و� ّأن
���ل ق�س َمان :الز ٌم ٍّ
َ
الفاع َ
ين�صب مفع���و ًال ،ومنها ما
���ن الأفعالِ المتع ّدي���ة ما
���ل �إلى المفع���ولِ  ،و� ّأن م َ
ُ
ين�صب ثالث َة مفاعيل.
ين�صب مفعو َلين ،ومنها ما
ُ
ُ
الن�ص:
حو َل ِّ
ُ
المفعول به:
تعريف
�Xأ ّو ًال:
ِ
X
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الن�ص الجملتَينِ الآتيتَينِ :
ن�ستخر ُج من ّ
التاريخ».
كتب
ِ
«1 .1قر�أتَ َ
َ «2 .2ي�شغ ُل تفكي َره».
 ما نو ُع ٍّكل من الجملتين؟
ك ٌّل منهما جمل ٌة فعل ّي ٌة البتدائها بفعلٍ .
 ما نو ُع الفعلينِ ؟ُ
مبني على ال�سكونِ
الفعل الأ ّو ُل« :قر�أَ» :فع ٌل ٍ
ثالثي مجر ٌد� ,صحي ٌح مهموزٌّ ,
ما�ض ّ

ا�ســــــتنتـاج

ُ
المفعول به يق ُع فع ُل الفاعل عليه وين�ص ُبه.

ُ
ب���������ه
امل������������ف������������ع������������ول
ِ

رفع متح ّر ٍك هو التاء.
ِ
العار�ض التّ�صاله ب�ضمير ٍ
والثان���ي «ي�شغ ��ل» فع���ل م�ضارع مرف���و ٌع وعالم ُة رفع���ه ال�ض ّم��� ُة الظاهر ُة على
�آخر ِه.
 َمن فاع ُل ٍّكل منهما؟ وهل اكتفى ُّ
كل ٍ
فعل بفاعل ِه؟
متعد ال الزم ,فقد وق َع ُ
فعل الفاعلِ في الجملة الأولى
كلاّ ,ل ّأن كلاًّ من الفعلين ٍّ
(وه���و القراءةُ) على الكتبِ  ,فتع ّدى �إليه ُ
فعل «قر�أ» ون�صبه ,ووق َع فع ُل الفاعلِ في
الجمل ِة الثاني ِة (وهو ال�شغ ُل) على التفكيرِ  ,فتع ّدى ُ
فعل «�شغ ََل» �إليه ون�صبه.
 ما عالم ُة ن�صبِ ٍّكل من المفعولين؟
عالم ُة ن�صبه الفتح ُة الظاهر ُة على �آخره.

به:
Xثانياً :أنوا ُع
المفعول ِ
ِ
X

الن�ص الجم َل الآتي َة:
 - 1ن�ستخر ُج من ّ
التاريخ».
كتب
ِ
«1 .1قر�أتَ َ
�«2 .2س�أل ُتهُ».
«3 .3ي�ؤك ُد َ
تلك ال�سننَ ».
التاريخ».
� «4 .4أب�ص ْرتَ ما في
ِ
«5 .5ماذا تقول».
«6 .6ر�أى � ِ
أمارات العذابِ ».
ِ
الجمل؟
 -ما نو ُع هذه
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�إ ّنه���ا ُج َم ٌل فعل ّي ٌة البتداء ك ّل منها بفعلٍ (الجمل ُة م���ا َ
قبل الأخير ِة جمل ٌة فعل ّي ٌة،
حق ال�صدار ِة).
ا�سم اال�ستفهام على الفعلِ لأنّه من الأ�سماء التي لها ّ
تق َّدم فيها ُ
 ما نوع ال ِأفعال الواردة فيها؟
الأفع � ُ
�ال« :قر�أَ» و«�س�أ َل» و«�أب�ص� � َر»� :أفعا ٌل ما�ضي ٌة مبن ّي ٌة على ال�سكونِ
العار�ض
ِ
ُ
و«تقول» :فعالن م�ضارعان،
رفع متح ّر ٍك .والفعالنِ « :ي�ؤك � ُّ�د»
التّ�صاله���ا ب�ضمير ٍ
مبني على الفتح
مرفوع���انِ وعالم ُة رفعهما ال�ض ّم ُة الظاه���رةُ .و«ر�أى» فع ٌل ٍ
ما�ض ٌّ
المق ّدر على الألف للتعذّر.
 َمن فاع ُل ٍّكل منها؟
فاع���ل «قر�أَ» و«�س� ��أ َل» و«�أب�ص َر»� :ضمي��� ُر الرف ِع البار ُز الم ّت�ص���ل ٍّ
بكل منها وهو
التاء.
ُ
«تقول» �ضمي ٌر م�ستتر وجوب ًا تقديره «�أنت».
وفاعل
وفاعل «ي�ؤك ُد» �ضمير م�ستتر جواز ًا تقديره «هو».
اكتفت هذه ال ُ
أفعال بفاعليها؟
 هلْ
كال  ،ب���ل ك ٌّل منها تع��� ّدى فاع َله �إلى مفعولٍ بهُ :
ففعل الق���راءة وقع في الجملة
���ح «الكتب» .وفع���ل الإجابة وق���ع في الجملة
���م الظاهرِ ال�صري ِ
الأول���ى على اال�س ِ
الثاني���ة عل���ى ال�ضمير الم ّت�صل اله���اء .وفعل الت�أكيد وقع ف���ي الجملة الثالثة على
اال�سم المو�صول
ا�سم الإ�شارة «تلك» .وفعل الإب�صار وقع في الجملة الرابعة على ِ
«م ��ا» .وفع���ل القول وقع في الجملة الخام�س���ة على ا�سم اال�ستفهام «م ��اذا» .وفعل
الر�ؤية وقع في الجملة الأخيرة على «�أمارات».

ا�ســــــتنتـاج

ُ
المفعول به ا�سماً �صريحاً ويكونُ :
ي�أتي
ا�سماً ظاهراً� ,أو �ضميراً متّ�ص ً
ال � ,أو ا�س َم �إ�شار ٍة � ,أو ا�سماً مو�صو ًال � ,أو ا�س َم ا�ستفهامٍ.
ُ
ب���������ه
امل������������ف������������ع������������ول
ِ

 - 2ن�ستخ ��ر ُج م ��ن الن� � ّ�ص الجمل� � َة الآتي� � َة�« :أخبر ُت � َ�ك �أ ّن ��ه لي� ��س هن ��اك من
ظالم».
ٍ
 ما نوع الفعل «�أخبرت َُك»؟متعد
�إنّه فعل ٍ
رفع متح ّر ٍك وهو فع ٌل ٍّ
مبني على ال�سكونِ التّ�صاله ب�ضمير ٍ
ما�ض ّ
ين�صب مفعو ًال.
ُ
 من فاعله؟فاعله �ضمي ٌر م�ستت ٌر فيه جواز ًا تقدير ُه «�أنا».
 ما َمفعوله؟مفعوله الم�صدر الم����ؤ َّول من «�أنّ » ،وهو حرف م�صدري ،وما بعده ,والتقدير:
ظالم.
تُخب ُر عن عدم وجو ِد ٍ
ا�ســــــتنتـاج

ُ
المفعول به م�صدراً م�ؤ َّو ًال.
قد ي�أتي
به:
اب
Xثالثاً :إعر ُ
المفعول ِ
ِ
X

لنت�أ ّم ِل الجم َل ال�سابق َة:
ُ
المفعول به في ك ّل جمل ٍة من تلك الج َمل؟ وما عالم ُة �إعراب ِه؟
 ما المفع ُمن�صوب وعالم ُة
���ول به في الجمل ِة الأولى هو « ُكت َُب» ،وهو ا�س ٌم ظاه ٌر
ٌ
ن�صبه الفتح ُة الظاهرةُ.
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ُ
ُ
مبني
والمفعول به في الجمل ِة الثاني ِة هو ال�ضمي ُر البار ُز
المت�صل «الهاء» ،وهو ٌّ
ال�ضم في مح ّل ٍ
ن�صب.
على ّ
والمفع ُ
مبني في مح ّل
���ول ب���ه في الجمل��� ِة الثالث ِة هو «تلك» وه���و ُ
ا�سم �إ�ش���ار ٍة ٌّ
ٍ
ن�صب.
والمفع ُ
���ي في مح ّل
���ول ب���ه ف���ي الجمل ِة الرابع��� ِة «ما» وه���و ا�س��� ٌم مو�صو ٌل مبن ٌّ
ن�ص���ب
ٍ.
والمفع ُ
مبني في مح ّل
���م
���ول به في الجمل��� ِة الخام�س ِة «ماذا» وهو ا�س ُ
ٍ
ا�ستفهام ٌّ
ن�ص���ب
ٍ.
والمفعول به في الجمل ِة الأخير ِة «� ِ
ُ
من�صوب وعالم ُة ن�صب ِه الك�سر ِة
أمارات» وهو
ٌ
عن الفتح ِة لأنّه جم ُع م� ٍ
ؤنث �سالم.
عو�ض ًا ِ
ا�ســــــتنتـاج

ُ
المفعول به من�صوباً� ،أو مبن ّياً في مح ِّل ن�صبٍ .
يكون
ُ
المفعول به:
نصب
عالمات
Xرابعاً:
ِ
ِ
X
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 -1لن ِ
ُالحظ الجم َل الآتي َة:
« ُي�شغ ُل تفكي َره»« ،يذوقو َن الردى»« ،ر�أيتُ �صديقي».
 ما نو ُع ٍِّ
كل من ال ِ
الجمل المذكور ِة؟
أفعال الوارد ِة في
الفع���ل « ُي�شغ� � ُل» ف���ي الجمل��� ِة الأولى :م�ض���ار ٌع مرف���و ٌع وعالم ُة رفع���ه ال�ض ّم ُة
الظاهرةُ.
ثبوت
والفع���ل «يذوق ��ونَ» في الجملة الثانية :فع ٌل م�ضار ٌع مرفو ٌع وعالم ُة رفع ِه ُ
النونِ لأنّه من الأفعالِ الخم�س ِة.

ُ
ب���������ه
امل������������ف������������ع������������ول
ِ

مبني على ال�سك���ونِ
العار�ض
ِ
والفع���ل «ر�أي ��تُ » في الجمل��� ِة الثالث ِة :فع ٌل ما� ٍ���ض ّ
التّ�صاله ب�ضمير الرفع التاء.
 ُدلَّ على المفعولِ به في ِّكل جمل ٍة ،واذكر عالم َة �إعرابه.
المفع ُ
من�صوب وعالم ُة ن�صبه
���ول به في الجمل ِة الأولى هو «تفكير» ،وهو ا�س ٌم
ٌ
الفتح ُة الظاهرةُ.
ُ
من�صوب وعالم ُة ن�صب ِه
والمفعول به في الجمل ِة الثاني ِة هو «الردى» ،وهو ا�س ٌم
ٌ
الفتح ُة المق َّدر ُة على �آخره للتع ّذرِ ،لأنّه معت ُّل الآخرِ بال ِ
ألف.
ُ
والمفعول به في الجمل ِة الثالث ِة هو «�صديقي» ،وقد ُح ّرك �آخره بالك�سر ِة عو�ض ًا
عن الفتح ِة الن�شغالِ المح ّل بالحرك ِة المنا�سب ِة للياء.
مبني
فاليا ُء ف���ي �آخرِ اال�سم «�صديقي» هي ياء المتك ّل ِ
���م ،وهي �ضمي ٌر مت�ص ٌل ٌّ
على ال�سكونِ في مح ّل ج ٍّر بالإ�ضافة.
ِ
المفعول به �إذاً في جملة «ر�أيتُ �صديقي»؟
 ما عالم ُة ن�صبعالم ُة ن�صبه الفتح ُة المق َّدر ُة على ما قبل الياء.
 - 2لنت�أ ّم ِل الجم َل الآتي َة:
النا�س
«ت ��رى اث َني ��نِ »�« ،أ�ص � َ
�اب الظالمي ��نَ »« ،ر�أي ��تُ ذا �سلط� � ٍة»« ،ي�شه ُد في ��ه ُ
ِ
أمم».
ابتالءات ال ِ
ِ
المفعول به في ك ّل جمل ٍة ،وما عالم ُة �إعرابه؟
 ما نوع���ول به في الجمل ِة الأولى هو «اثنين» ،وه���و ا�سم مثنّى من�صوب وعالم ُة 169
المفع ُ
ٌ
ٌ
ن�صب ِه اليا ُء.
والمفع ُ
�سالم,
���ول ب���ه في الجمل��� ِة الثاني ِة ه���و «الظالمي ��ن» ،وهو جم ُع مذك���رٍ ٍ
من�صوب وعالم ُة ن�صب ِه اليا ُء.
ٌ

والمفع ُ
من�صوب
���ول به في الجمل ِة الثالث ِة هو «ذا» ،وه���و من الأ�سما ِء الخم�س ِة,
ٌ
ُ
وعالم��� ُة ن�صبه ال ُ
ا�سم
ألف.
والمفعول به في الجمل ِة الأخير ِة هو «ابتالءات» ،وهو ُ
من�صوب وعالم ُة ن�صبه الك�سر ُة عو�ض ًا عن الفتح ِة.
جمع م�ؤن ٌّث
ٍ
ٌ
ا�ســــــتنتـاج

العربية
قواعد اللغة
املر�شد يف
ُ
ِ
ِ
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ِ
عالم ��اتُ ن�صبِ
المفعول به هي :الفتح� � ُة الظاهر ُة �أو الفتح ُة المق َّدرة� ،أو ما
ال�سالم ،وال ِ
ألف في الأ�سما ِء
ينوب عن الفتح ِة كالياء في المثنّى وجم ِع المذك ِر
ِ
ُ
ال�سالم.
الخم�س ِة ،والك�سر ِة في جمع الم�ؤن ِّث
ِ
المفعول به:
تقد ُم
Xخام�ساًُّ :
ِ
X

لنت�أ ّملِ الجمل َت ِين الآتي َت ِين�« :أجابني �صديقي»« ،ماذا قلت».
ِ
أجاب» و«قا َل» متع ّد ِ
ِ
الزمان؟
يان �أم
 هلالفعالن «� َ
متعد  ،لأنّه لم ِ
يكتف بفاعله.
ك ٌّل منهما فع ٌل ٍّ
 َمن فاع ُل ٍّكل منهما؟
أجاب» ،و«التاء» ال�ضمي ُر هو ُ
فاعل «قال».
«�صديق» هو فاع ُل «� َ
مفعول ٍّ
ُ
كل منهما؟
 ماُ
ُ
ا�سم اال�ستفهام
أجاب» هو ال�ضمي ُر الم ّت�صل «الياء»،
مفعول «� َ
ومفعول «قال» هو ُ
«ماذا».
 ترى �أن المفعولَ به في الجملة الأولى تق َّدم على الفاعل.وفي الجملة الثانية قد تق ّدم على الفعل والفاعل ،فما �أ�صل ذلك وما حك ُمه؟
يجب
الأ�ص���� ُل ف����ي المفعولِ ب����ه �أن يت�أخَّ َر ِ
عن الفع����لِ والفاعلِ  ،ولكن ل����ه موا�ض ُع ُ
ُ
المفعول ب����ه �ضمير ًا
تقديم����ه فيه����ا على الفاع����لِ  ،ومنه����ا المو�ض ُع الذي يك����ون فيه
مت�ص ًال بالفعل ويكون الفاع ُل ا�سم ًا ظاهر ًا ،كما جا َء في الجمل ِة الأولى .

يكون
كم����ا �أن ل����ه موا�ض َع يجب تقديمه فيها على الفعلِ والفاعلِ مع ًا ،منها حين ُ
المفع ُ
اال�ستفهام «ماذا» كما جاء
����ول به من الأ�سماء التي لها ح ُّق ال�صدارة كا�س����م
ِ
في الجمل ِة الثاني ِة.
ا�ســــــتنتـاج

ُ
ب���������ه
امل������������ف������������ع������������ول
ِ

ِ
المفعول به �أن يت�أخ َر عن ِ
ِ
والفاعل ،ولكن له موا�ض ُع يجب
الفعل
الأ�ص ُل في
تقدي ُمه فيها.
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 - 1المفع � ُ
يت
�ول ب ��ه ا�س� � ٌم يق� � ُع فع� � ُل الفاعل علي ��ه وين�صب ��ه� :أ ّد ُ
ال�صالةَ.
� - 2أنواعه:
�أ  -ي�أتي المفعول به ا�سماً �صريحاً  ،ويكون:
ا�سماً ظاهراً« :دخلتُ الم�سج َد».
�ضميراً بارزاً مت�ص ً
ال�« :سمعته».
ا�سم ا�شارة« :قابلتُ ذلك المجاه َد».
ا�سماً مو�صو ًال�« :شكرت الذي �أعانني».
ا�سم ا�ستفهام« :ماذا ا�شتريت»؟
ب  -وي�أت ��ي م�ص ��دراً م� ��ؤ ّو ًال« :علم ��ت �أ ّن ��ك ناج � ٌ�ح»� ،أي« :علم ��تُ
نجاحك».
َ
� - 3إعرابه:
ُ
ن�ص���ب لفظ ًا وتكون
المفعول به
���ون
يك ُ
َ
من�ص���وب المح ّل دائم ًا ،و ُي َ
عالم ُة ن�صبه:
الكتاب».
�أ  -الفتح َة الظاهر َة« :قر�أتُ
َ
ب  -الفتح َة المق َّدر َة للتع ّذرِ�« :شاهدتُ يحيى».
ج  -الفتح� � َة المق ّدر َة على ما قبل ياء المتكلم�« :صافحت
معلمي».

ينوب عن الفتحة وهو:
د  -ما ُ
ِ
 الياء� :إذا كان مثنّى�« :سمعتُ رجلينِيتحادثان»� ،أو جم َع مذكرٍ
�سالم ًا�« :أمقتُ الكذّابين».
ُ
ب���������ه
امل������������ف������������ع������������ول
ِ

 الألفَ الل ّين َة� :إذا كان من الأ�سماء الخم�سة« :ر�أيتُ �أباك».�سالم« :ر�أى � ِ
أمارات العذابِ ».
 الك�سر َة� :إذا َكان جم َع م�ؤن ٍّث ٍ
تقدمه:
ُّ - 4
�أ -الأ�ص��� ُل في المفعولِ به �أن يت�أخّ َر عن الفعلِ والفاعلِ  ،ولكن له
عبا�س»،
موا�ض ُع يجوز تقديمه فيها على الفاعلِ �« :سم َع �صوتاً ٌ
عبا�س».
كما يجوز تق ُّدمه على الفعلِ والفاعلِ �« :صوتاً �سمع ٌ
تقديم المفعولِ به على الفاعلِ في موا�ض َع ،منها حين
���ب ُ
ب  -يج ُ
ويكون ُ
ُ
الفعل ا�سم ًا
يك���ون
المفعول به �ضمير ًا مت�ص ًال بالفع���لِ ُ ،
ظاهر ًا نحو�« :أكرمني �صديقي».
تقديم المفعولِ به على الفعلِ والفاعلِ في موا�ض َع ،منها
يجب ُ
جُ -
ُ
المفعول ب���ه من الأ�سما ِء التي لها ح��� ُّق ال�صدار ِة،
يكون
حي���ن ُ
ِ
ال�شرط« :ماذا قلت؟».
اال�ستفهام و�أ�سما ِء
ك�أ�سماء
ِ
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ا�س ٌم َي َق ُع َع َل ْي ِه ِف ْع ُل الف ِ
َاعلِ َف َين ِْ�ص ُب ُه
ُون
و َيك ُ

ا�سم ًا َ�صرِ يح ًا ُم ْعرب ًا:
�أُ ِح ُّب ال ِع ْل َم

ا�سم ًا َ�صرِ يح ًا َم ْب ِن َّي ًا

ا�سم ا�ستفهام :ماذا تقول؟
أيت ذ ِل َك الب َ
ِرميل
ا�سم �إ�شارة :ر� ُ
ا�سم ًا مو�صو ًال� :أ ْب َ�ص ْر ُت ما َتف ََل
َ�ضمير ًا بارز ًا م ّت�ص ًال :ال ُم َع ِّل ُم �أَ ْحتَرِ ُم ُه
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م�صدر ًا م�ؤ ّو ًال:
علمت �أنّك ناجح،
ُ
�أي علمت نجاحك

�إعرابه
وب ال َم َح ِّل دائم ًا
َو ُهو َمن ًْ�ص ُ

الم ُة ن َْ�ص ِب ِه:
ف�إذا ُن ِ�ص َب لفظ ًا كان َْت َع َ

َّ
الظ ِاه َرةَ:
َق َر�أْ ُت
ِ
تاب
الك َ

المقدرة على
ما قبل ياء
المتكلم:
أكرم ُت �صديقي
� ْ

المقد َر َة
َّ
لل َّتعذُّر:
ك َّل ْم ُت يحيى

ُ
ب���������ه
امل������������ف������������ع������������ول
ِ

ال َف ْت َح َة

ينوب عن ال َف ْت َحة:
ما ُ

قت
يت ُع ْ�صفورينِ � ،أَ ْم ُ
الياءَ :ر�أَ ُ
َ
الكذّابين
أيت �أَب ًا َب َّط ٍة
الألف اللينة :ر� ُ
يذات َي ْحتَرِ ْم َن
الك�سرة :ال ِّت ْل ِم ُ
المع ّل ِ
مات
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والفاعلِ ِ ،
ِ
ولك ْن َيجو ُز تقدي ُم ُه على ال ِف ْعلِ �أو على
ال ْأ�ص ُل في ال َمفْعولِ ِب ِه �أَ ْن يت� َّأخ َر َعنِ ال ِف ْعلِ
موا�ض ُع َيجِ ُب فيها تقدي ُم ُه على ِ
والفاعلِ  ،وهناك ِ
ِ
الفاعلِ .
ال ِف ْعلِ

متـــــر ينــــــا ت

ٌ
قواعد اللغة العرب ّي ِة
بحوث يف
ِ

ِ
َ
�شخ�صان ,وا َّدعيا ما ي�أتي:
قراقو�ش
َم َث َل بين ي َدي
الرجل ُ
َ
يحمل على عاتق ِه حطب ًا ,فز ّل ْت رِجل ُه
أيت هذا
قالَ الم ّدعي :يا �سيدي ر� ُ
فقلت له :ماذا تُعطيني �أُجر ًة على عملي؟
أ�ساعدهُ ,
وطلب مني �أن � َ
ووق َع ,فنادانيَ ,
فقالَ  :ال �شي َء.
وعدني به ,ف�أنا �أري ُد َ
ذلك «الال�شي َء».
ف�ساعدتُه فلم ُيعطني الذي َ
ُ
أر�ض ,وقال للم ّدعي :تق ّد ْم يا رجل
فنظ َر
�سجاد ٍة مفرو�ش ٍة على ال ِ
قراقو�ش �إلى ّ
ال�سجادةَ ,وخذْ ما تجده تحتها.
وارف ْع هذه ّ
قراقو�ش ً
َ
قائ�ل�ا :ال �شي َء تحتها! فقال
���امّ ,ثم نظ َر �إلى
فرف َعه���ا الرج ُل باهتم ٍ
ُ
قراقو�ش :خذْ «ال �شيئك» فهذا هو حقُّك!.
 - 1ا�ستخ ��ر ْج م ��ن الن� � ّ�ص فع�ل ً�ا �صحيح� �اً �سالم� �اً ,وفع�ل ً�ا معت َّل
ال معت� � َّل الفاء (مث ��ا ًال) ,وفع ً
ال َعي ��ن (�أج� � َو َف) ,وفع ً
ال معت ّل
الال ِم (ناق�صاً) ,وفع ً
ال م�ش َّدداً.
أفعال الزم ًة ,وثالث َة � ٍ
 - 2ا�ستخر ْج ثالث َة � ٍ
أفعال متع ّدي ًة.
�ال ما�ضي� � ًة ,وثالث� � َة �أفع � ٍ
 - 3ا�ستخ ��ر ْج ثالث� � َة �أفع � ٍ
�ال م�ضارع ًة,
وثالث َة � ِ
أفعال �أمرٍ.
�رب الكلم � ِ
�ات التالي� � َة ال ��واردة ف ��ي الن� ��ص�« :شخ�ص ��ان»,
� - 4أع � ْ
«ادعيا»« ,الم ّدعي».
 - 5ا�ستخ ��ر ْج م ��ن الن� � ّ�ص :مفع ��و ًال يك ��ونُ ا�سم� �اً ظاه ��راً ,ا�سم� �اً
مو�ص ��و ًال� ,ضمي ��راً متّ�ص�ل ً�ا ,م�صدراً م� ��ؤ َّو ًال ,ا�س� � َم ا�ستفهامٍ,
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ا�س َم �إ�شار ٍة.
 - 6ا�ستخر ْج فع ً
ال م�ضارعاً مجزوماً واذك ْر عالم َة جزمه.
 - 7ا�ستخر ْج فع ً
ال متع ّدياً �إلى مفعو َلينِ .

الدرس الخامس عشر
ُ
وامل�����ج�����ه�����ول
�����وم
امل������ع������ل�
ُ

ُ
والمجهول
المعلومُ

أهداف الدرس:
المعلوم و الفعلِ المجهولِ .
�1 .1أن يم ّيز
الطالب بين الفعلِ
ُ
ِ
�2 .2أن يتع َّرف �إلى �صياغ ِة الفعل الما�ضي المجهولِ .
�3 .3أن يتع َّرف �إلى �صياغ ِة الم�ضار ِع المجهولِ .
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الن�ص:
ُّ
���اب ِم ْن �أَ ْب َو ِ
ا�ص��� ِة �أَ ْو ِل َيا ِئه َِ ,و ُه َو
اب ال َْجنَّ��� ِة َف َت َح ُه ا ُ
�أَ َّم���ا َب ْع ُد َف�إِ َّن ا ْلجِ َها َد َب ٌ
هلل ِلخَ َّ
ا����س ال َّتقْ��� َوى َو ِد ْر ُع ا ِ
هلل ال َْح ِ�صي َن ُة َو ُج َّنتُ��� ُه ا ْل َو ِثي َق ُةَ ,ف َم ْن َت َر َك ُه َرغْ َب��� ًة َع ْن ُه �أَ ْل َب َ�س ُه
ِل َب ُ
ِال�صغَا ِر َوا ْل َق َما َء ِة َو ُ�ضرِ َب َع َلى َق ْل ِب ِه ب ِْال ْأ�سداد
ا ُ
هلل َث ْو َب الذ ُِّّل َو�شَ ِم َل ُه ا ْل َبلاَ ُء َو ُد ِّي َث ب َّ
َو�أُ ِد َيل ال َْح ُّق ِم ْن ُه ِب َت ْ�ضيِي ِع ا ْلجِ َها ِد َو ِ�س َيم ا ْلخَ ْ�س َف َو ُم ِن َع الن ََّ�ص َف.

ُ
����ول
امل�����ع�����ل�����وم وامل�����ج�����ه�
ُ

الجهاد

�أَ اَل َو�إِ ِّني َق ْد َد َع ْو ُت ُك ْم �إِ َلى ِقتَالِ َه ؤُ� اَل ِء ا ْل َق ْو ِم َل ْيلاً َو َن َهار ًا َو ِ�س ّر ًا َو ِ�إ ْعلاَ ن ًا َو ُق ْل ُت َل ُك ُم
هلل َما ُغزِ َي َق ْو ٌم َق ُّط ِفي ُعقْرِ َدار ِِه ْم � اّإل َذ ُّلوا َف َت َوا َك ْلت ُْم
ُوه ْم َق ْب َل �أَ ْن َي ْغزُو ُك ْم َف َوا ِ
اغْ ز ُ
الَ ْو َط ُان.
ات َو ُم ِل َك ْت َع َل ْي ُك ُم ْ أ
َوتَخَ َاذ ْلت ُْم َح َّتى ُ�شن َّْت َع َل ْي ُك ُم ا ْلغَا َر ُ
���ب َو َي ْج ِل ُب ا ْل َه َّم ِم َن ْاج ِت َما ِع َه�ؤ اَُل ِء ا ْل َق ْو ِم
َ ...ف َي���ا َع َجب ًاَ ,ع َجب ًا َوا ِ
هلل ُي ِم ُ
يت ا ْل َق ْل َ
���ن ِ�ص ْرت ُْم غَ َر�ض ًا ُي ْر َمى
���ن َح ِّق ُك ْم َف ُق ْبح ًا َل ُك ْم َو َت َرح ًا ِحي َ
َع َل���ى َب ِاط ِلهِ ْم َو َت َف ُّر ِق ُك ْم َع ْ
َر�ض ْو َن.
ُون َو ُي ْع َ�صى ا ُ
هلل َوت َ
ون َو ُتغْزَ ْو َن َو اَل َت ْغز َ
ُيغَا ُر َع َل ْي ُك ْم َو اَل ُت ِغي ُر َ
علي ) Q
نهج البالغة ( -ال ُ
إمام ٌّ
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الن�ص:
حو َل ِّ
ُ
المعلوم:
الفعل
�Xأ ّو ًال:
ُ
X
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الن�ص ما ي�أتيَ « :د َعوتُكم»« ,فتَوا َكلتم».
ن�ستخر ُج منَ ّ
 ما نو ُع الفعلَينِ المذكو َرينِ ؟مبني
الأ َّو ُل «دع ��ا» فع��� ٌل ٍ
ثالثي مج َّر ٌد ٍّ
الالم�( ,أي ٌ
متعد ,معت ُّل ِ
ناق�ص)ٌّ ,
ما�ضٌّ ,
على ال�سكونِ
رفع.
ِ
العار�ض الت�صاله ب�ضميرِ ٍ
َ
َين (عل���ى وزنِ
تفاعل) الز ٌم,
والثان���ي «تواك َل» فع��� ٌل ٍ
ثالثي مزي ٌد بحرف ِ
ما�ضٌّ ,
مبني على ال�سكونِ
رفع متح ِّر ٍك.
ِ
العار�ض التّ�صاله ب�ضميرِ ٍ
و�أ�ص ُله «و َك َل»ٌّ ,
كل منَ الجملتَينِ ؟ وهل ُذ ِك َر في ٍّ
 ما عنا�ص ُر ٍّكل منهما فاع ُل ِ
الفعل؟
الفع��� ُل «دعا في الجمل ِة الأولى «دعوتكم ٌ
فعل متع� � ٍّد رف َع فاع ً
ال هو ال�ضمي ُر
ُ
والفعل «تواك َل» ف���ي الجمل ِة الثاني ِة
ون�ص���ب مفعو ًال ه���و ال�ضمي ُر «ك ��م».
«الت ��ا ُء»،
َ
الجملتين
الفاعلين في
«تواكلت ��م» فع ٌل الز ٌم رف��� َع فاع ًال هو ال�ضمي ُر «تم» ،ف���كال
ِ
ِ
معلو ٌم مذكو ٌر.
 ماذا نُ�س ّمي الفع َل الذي ُيعلَ ُم فاع ُله و ُيذ َك ُر؟ُن�س ّميه َ
المعلوم.
الفعل
َ
ا�ســــــتنتـاج

180

الفع ُل المعلو ُم هو الفع ُل الذي ُيعل ُم فاع ُله و ُيذ َك ُر في الجمل ِة.
ُ
ُ
المجهول:
الفعل
Xثانياً:
X

الن�ص ما ي�أتي�« :شُ ن ِّت الغاراتُ »ُ « ،م ِلك َِت الأوطانُ ».
ن�ستخر ُج من ّ
 م ّم تت�ألفُ ٌّكل من الجملتين؟

ُ
����ول
امل�����ع�����ل�����وم وامل�����ج�����ه�
ُ

تت� ُ
مرفوع.
وا�سم
ألف ك ٌّل منهما من فعلٍ ٍ
ما�ض ٍّ
ٍ
متعد ٍ
ِ
الغارات َ
وملك الأوطانَ؟
 َمن الذي �شنَّالذي َ
ٌ
محذوف.
فعل ذلك لم ُيذ َكر في الجملتين فهو
 ماذا ُنقول لو �أع ْدنا ذك َر الفاعل؟
�ول�« :ش ��نَّ العد ُّو الغ � ِ
َ
نق � ُ
و«ملك الع ��د ُّو الأوطانَ» ،فيك���ون «العد ُّو» هو
�ارات»،
ِ
ُ
الفاعل في ٍّ
«الغارات» و«الأوطان» مفعو ًال به.
كل من الجملتين ،وتكون ك ٌّل من
 لماذا لم ُيذك ِر الفاع ُل �إذاًَ؟ُ
َ
من�صب
اهتمام الخطيب
المخاطبين� ،أو ل ّأن
الفاعل لكونه معلوم ًا من
لم ُيذكرِ
ٌّ
َ
عل���ى الفع���لِ ال على الفاعلِ ُ ،
أهم من فاعله ،لذلك ُذك َر
���وم � ّ
ففعل الإغار ِة على الق ِ
ُ
ُ
الفاعل.
الفعل و�أُهمل
ِ
الفعالن �إذاً؟
 �إلى � ِّأي �شي ٍء ُ�أ�سن َدكان مفعو ًال به قبل ِ
حذف الفاعلِ  ،يعني
اال�سم الذي َ
�أُ�سند ك ٌّل من الفعلين �إلى ِ
ذلك � َّأن المفعولَ �أ�صبح نائب ًا عن الفاعلِ .
ِ
ِ
الفاعل؟
ناب عن
 ما الذي تغ َّي َر فيالمفعول به حين َ
ُ
أحكامه،
���اب
َ
حين ن َ
أحكام الفاع���لِ  ،ف�صارت � َ
عطي � َ
المفعول به عن الفاع���لِ �أُ َ
بحي���ث ُرف َع ،و�أُف���ر َد الفع ُل قبله مع كونه جمع ًا ،ولحقت بالفع���لِ تا ُء الت�أنيث لكونه
م�ؤنّث ًا «الغارات»« ،الأوطان».
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 ماذا نُ�س ّمي الفع َل الذي ُيجه ُل فاع ُله فال ُيذ َكر؟ُن�س ّميه َ
الفعل المجهولَ .

ا�ســــــتنتـاج

ُ
المجهول هو الفع ُل ال ��ذي ال ُيذكر فاع ُله في الجمل ِة فيح ّل مح َّله ما
الفع� � ُل
ينوب عنه.
ُ
ُ
المجهول:
الفعل الماضي
صياغة
Xثاني َاً:
ِ
ِ
X
ٌ
قواعد اللغة العرب ّي ِة
بحوث يف
ِ

الن�ص م ��ا ي�أتيُ :
�رب بالأ�س ��دا ِد»ُ « ،من َع الن�ص ��فَ »ُ « ،ملكت
«�ض � َ
ن�ستخ ��ر ُج م ��ن ّ
الأوطانُ ».
�س :ما نو ُع ال ِ
أفعال الوارد ِة في الجمل المذكور ِة؟
�إنّها �أفعا ٌل ما�ضي ٌة متع ّدي ٌة ،مجهول ُة الفاعلِ :
ما�ض ُح َ
ُ
فنائب فاع ِله
وناب عنه
فـ
«�ضرب» :فع ٌل ٍ
َ
ذف فاع ُله َ
المفعول الذي �أُ�ضم َرُ ،
�ضمي ٌر م�ستت ٌر فيه جواز ًا تقديره «هو» يعود على من َ
ترك الجها َد رغب ًة عنه.
ُ
ُ
المفعول به الأ ّو ُل الذي ُ�أ�ضم َر،
ناب عنه
ما�ض
و« ُمن� � َع» :فع ٌل ٍ
مجهول الفاع���لِ َ ،
فنائب فاعله �ضمي ٌر م�ستت ٌر فيه جواز ًا ،تقديره «هو» يعو ُد على من َ
ترك الجها َد.
ُ
���ل ِ
كان له قب َ
حذف الفاعلِ � ،أي ظ َّل مفعو ًال
و «النَّ�ص ��ف» ظ��� َّل على �إعرابه الذي َ
ب���ه ثاني ًا ،ل ّأن َ
فعل « َمن َع» يتع ّدى �إلى مفعولي���ن  ،والأ�ص ُل في الجمل ِة �أن ُيقالَ َ :من َع
���م (فاع��� ٌل) ت َ
الن�صف (مفعول ب���ه ثانٍ ).
���ارك الجهاد (مفع���ول ب���ه �أول)
َ
الحاك ُ
���ول الأ ّو ُل «تارك» ،ثم �أُ�ضم��� َر َ
َ
ناب عنه المفع ُ
فقيلُ « :من َع
فحي���ن حذفنا
الفاعلَ ،
الن�صفَ ».
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ٌ
ُ
ُ
ناب عنه المفعول «الأوطانُ ».
و« ُملكت» :فعل ٍ
ما�ض مجهول الفاعلِ َ ،
 ما معلو ُم تلك ال ِأفعال؟
رب» ،و« َمن َع» ،و« َم َ
لك».
معلو ُمها�« :ضَ َ
 ما الذي تغ ّي َر فيها بعد ِحذف فاعليها؟

و�ض َّم ك ُّل متح ِّر ٍك
بع���د حذف فاعليها تغ ّي َرت حركاتها ،ف ُك�س َر ما قبل �آخرهاُ ،
لك ُم َ
(م َ
لك).
قبله ،ف�أ�صبحتَ :
رب ُ�ض َ
(�ض َ
(من َع ُمن َع)َ ،
رب)َ ،
الما�ضي المجهو َل �إذاً؟
 كيف ن�صو ُغ الفع َلَ
ُ
ب�ض���م الحرف الأ ّول وك�سر ما قبل �آخره.
ن�صوغ���ه من الفعلِ الما�ضي
المعلوم ِّ
ِ
ا�ســــــتنتـاج

ُ
المجهول:
صياغة المضار ِع
Xرابعاً:
ِ
X

الن�ص ما ي�أتي« :غر�ضاً ُيرمى»ُ « ،يع�صى اهللُ»:
ن�ستخر ُج من ِّ
 ما نو ُع ٍّكل من الفعلينِ المذكورينِ ؟
ُ
مجهول الفاعلِ .
ك ٌّل منهما فع ٌل م�ضار ٌع

ُ
����ول
امل�����ع�����ل�����وم وامل�����ج�����ه�
ُ

ُ
المجهول من َمعلوم ِه ب�ض� � ِّم الحرف الأ ّول وك�سر ما
ُي�ص ��ا ُغ الفع� � ُل الما�ضي
قبل �آخره.

 ما معلو ُم ٍّكل منهما؟
« ُيرمى» معلو ُمه« :يرمي» ،و« ُيع�صى» معلو ُمه« :يع�صي».
 ما التغيي ُر الذي نُالحظه في ٍِّ
للمجهول؟
ني
كل منهما حينَ ُب َ
ُنالح ُ
���ظ � َّأن ما َ
ُتح ،و� َّأن �أ ّو َله ق���د ُ�ض َّمَ « :يرمي ُيرمى»َ « ،يع�صي
قبل �آخرِ ه قد ف َ
ُيع�صى».
183
 كيف ن�صو ُغ الم�ضار َع المجهو َل �إذاً؟و�ضم �أ ّوله.
ن�صوغه من الم�ضار ِع
بفتح ما قبل �آخره ِّ
المعلوم ِ
ِ

ا�ســــــتنتـاج

ُ
بفتح ما قبل �آخره و�ض ِّم �أ ّوله.
ُي�صا ُغ الم�ضار ُع
المجهول من معلومه ِ
احـــفـــظ
ٌ
قواعد اللغة العرب ّي ِة
بحوث يف
ِ
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علم فاع ُله و ُيذك ُر في الجمل ِة:
 -1الفع ُل المعلو ُم :هو الفع ُل الذي ُي ُ
«ح َّل َق الطائ ُر في الج ِّو»َ ،
المذنب الحقَّ ».
«عرف
ُ
ُ
المجهول :هو الفع��� ُل الذي ال ُيذك ُر فاعله في الجمل ِة،
 -2الفع� � ُل
ِ
المحذوف
وينوب ع���ن الفاع���لِ
ينوب عن���هُ .
فيح��� ّل مح ّله م���ا ُ
ُ
المفعول به في الغالبِ :
ُ
المنزل».
الل�ص المنز َل�ُ :س ِر َق
«�سر َق ُّ
ِ
� -3أحكا ُم النائبِ عنِ
الفاعل:
من:
أحكام الفاعلِ ْ ،
ت�سري على النائبِ عن الفاعلِ � ُ
فيكون في ِّ
رفعُ « :م ِلك َِت
لزوم رف ِع �آخرِ ه � ،اّإل �إذا كان مبن ّي ًا ُ
محل ٍ
ِ -1
»�«،سم َع ذلك ال�صوتُ ».
الأوطانُ ُ
وجوب ذكرِ ه ،ف�إذا لم ُيذ َك ْر ب�شكلٍ
بِ -
�صريح كان �ضمير ًا م�ستتر ًا:
ٍ
ِ
االمتحان ُيكر ُم المر ُء �أو ُيهانُ »� ,أيُ « :يهانُ هو».
«عند
وجوب ت� ِ
ِ -5
كان ا�سم ًا �صريح ًا مثن ًّى �أو جمع ًا.
أنيث فع ِله �إذا َ
كان �ضمي���ر ًا تَطابقَ مع اال�س���م المق َّد ِم:
«�أُكرم ��ت الفت ��اة» .ف����إذا َ
ِ
«الطالبان ن ُِ�صحا ،الط ّ
ال ُب ن ُِ�صحوا ،الطالباتُ ن ُِ�ص ْحنَ ».

ُ
����ول
امل�����ع�����ل�����وم وامل�����ج�����ه�
ُ

ِ
الفاعل:
� -4أنوا ُع النائبِ عن
َ
الفاعل في كونه يق ُع:
نائب الفاعلِ
ُي�شب ُه ُ
 ا�سم� �اً �صريح� �اًُ « :يقا َت ُل ال ُمحت َُّل»ُ « ،ك ِّر َم ه� ��ؤالء المجاهدونَ»،«�شُ ِك َر الذين �ضَ َّح ْوا».
ا�سم ًا �صريح ًا :ويكون
ُّ
المحتل».
 - 1ا�سماً ظاهراًُ « :يقاتَل
 - 2ا�سم �إ�شارةُ « :ك ّرم ه�ؤالء المجاهدون».
�ضحوا».
 - 3ا�سم مو�صول�« :شُ ك َر الذين ّ
ب�صريحُ « :ي�ست َْح َ�سنُ �أنْ ُيتقنَ العام ُل عملَه».
� - 4أو م�ؤَ َّو ًال
ٍ
� - 5أو �ضميراً متّ�ص ً
«�سبق ِْت»� ،أو م�ستتر ًا «الرغيفُ �أُ ِك َل».
الُ :
ِ
 -5بنا ُء ِ
المجهول:
الفعل الما�ضي
المجهول من ِ
ُ
معلوم���ه بك�سرِ ما قبل �آخره
ُي�ص���ا ُغ الفع��� ُل الما�ضي
و�ض ِّم ِّ
كل متح ّر ٍك قبله:
َ
«�أَخَ � � َذ �ُ -أ ِخ� �ذَ»�« ،أَك� � َر َم � -أُك ِر َم»« ،اعت َم� � َد  -اعت ُِم� � َد»« ،ا�ستَخ َر َج -
ا�ستُخ ِر َج»« ،تع َّلم ُ -ت ُع ِّل َم»َ « ،م َّد ُ -م َّد».
كان ُ
أجوف ثالثي ًا (معت َّ
الفعل الما�ضي � َ
العين بالوا ِو �أو
���ل ِ
 ف����إذا َبالي���ا ِء) ُك ِ�س َر ْت ف���ا ُء الفعلِ  ،وتح َّولت عي ُنه يا ًء« :ق ��ا َل ِ -قي َل»« ،با َع -
بِي َع».
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ِ
 -6بنا ُء ِ
للمجهول:
الفعل الم�ضار ِع
ُ
���ح ما قبل �آخره
ُي�ص���ا ُغ الفع ُل الم�ض���ار ُع
المجهول من معلومه بفت ِ
و�ض���م �أ َّو ِل���هَ « :ي�أخ ُذ ُ -ي�ؤخَ � �ذُ»ُ « ،يك ِر ُم ُ -يك� � َر ُم»َ « ،يعت َِم� � ُد ُ -يعت َم ُد»،
َّ
« َي�ستخ ِر ُج ُ -ي�ستخ َر ُج»َ « ،يتع َّل ُم ُ -يتع َّل ُم»َ « ،ي ُم ُّد ُ -ي َم ُّد».
كان ما قبل �آخرِ الم�ضار ِع واو ًا �أو يا ًَء ُق َلب �ألف ًا ل ّين ًةَ « :ي ُ
قول
 ف�إذا َ ُي ُقال»َ « ،يبي ُع ُ -يبا ُع».

ال�ص ُة ال َّد ْر ِ�س
خُ َ
ال ِف ْعلُ
ال َم ْج ُهولُ

ال َمعلو ُم
نَا ِئ ُب الف ِ
َاعل

�أحكامه

�أنواعه
 ا�سم �صريحُ :ي ُالذئب
خاف ُ
 ا�س���م ُم����ؤ َّو ٌل بال�صري���حُ :ي ْ�ست َْح َ�س���ن �أنُت ْت ِق َن َع َم َل َك
 �ضمير مت�صل�ُ :س ِبق ُْتُ
الرغيف ُ�أ ِك َل
� -ضمير م�ستتر:

الما�ضي المجهولُ

ُي َ�صا ُغ

هي �أحكام الفاعل:
 ُيرف���ع �آخ���ره �أو يكون مبن ّي ًا ف���ي محل رفع:ال�صوت:
ُم ِلكت الأوطانُ – ُ�سمع ذلك
ُ
 ُيذك���ر �أو ي�أت���ي �ضمي���ر ًا م�ستت���ر ًا :الم�ؤمنُي َح ُّب
الغارات
 يت�أخر عن الفعل �شُ َن ِّتُ
 ي�ؤنث فعله �إذا كان م�ؤنث ًا :فُه َمت الم�س�أل ُةيفرد فعله �إذا كان مثنى �أو �ألف ًا� :سيق الل�صان
الل�صو�ص �إلى ال�سجن.
�أو
ُ

ُ
����ول
امل�����ع�����ل�����وم وامل�����ج�����ه�
ُ

هو الذي ُيذ َك ُر فاع ُله في الجملة:
الحق»
«ع َر َف ال ّمذْ ِن ُب َّ
َ

هو الذي ال ُيذ َكر فاع ُله في
الح ُّق»
الجملةُ :
«عرِ َف َ

�أحكامه

و�ضم ك ّل
بك�سر ما قبل �آخر معلومه ّ
متح ّرك قبله

و�ضم �أ ّول ِه
بفتح ما قبل �آخر معلومه ّ

�أخَ ذ � -أُ ِخذَ � ،أَ ْك َر َم � -أُ ْكرِ َم
ِا ْع َت َم َد ُ -ا ْعت ُِم َدَ ،ت َع َّل َم ُ -ت ُع ِّل َم
ِا ْ�ستَخْ َر َج ُ -ا ْ�ستُخْ رِ َجَ ،م َّد ُ -م َّد
بك�س���ر فائ���ه �إذا كان �أجوف ثالثي��� ًا وتح ُّول عينه
يا ًء
َ�س َام �ِ -س َيمَ ،با َع  -بِيع

ي�أخُ ذُ – ُي�ؤْخَ ذُ ُ ،ي ْكرِ ُم – ُي ْك َر ُم
َي ْعت َِم ُد – ُي ْع َت َم ُدَ ،ي َت َع َّل ُم – ُي َت َع َّل ُم
َي ْ�ستَخْ رِ ُج – ُي ْ�ستَخْ َر ُجَ ،ي ُم ُّد – ُي َم ُّد
ب�ض���م فائ���ه �إذا كان م���ا قب���ل �آخ���ره واو ًا �أو يا ًء
و َق ْلبِهِ َما �ألف ًا
وم – ُي َ�س ُامَ ،يبِي ُع ُ -ي َبا ُع
َي ُ�س ُ
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ال �شي َء يبعثُ على الفخرِ ُ
ِ
الوطن وحامي
المجاهد في �سبيلِ اهللِ .فهو در ُع
مثل
ِ
أر�ض ,وهو رافع راي ِة العزِّ .
ال ِ
المقاوم في هذا ِ
البلد لما ا�ستطا َع � ْأن يتح َّر َر وينت�ص َر.
يكن
لو لم ِ
ُ
� َّإن الأر� َ���ض ال َي ْحف َُظ كرام َتها و ُيجل���ي
الهموم عن �أه ِلها � اّإل المجاهد في �سبيلِ
َ
الوطن َمن ُيداف ُع عنه و ُيجاه ُد ف���ي �سبيل تحريرِ ه فال ه ُّمه ُيجلى
َقد
ُ
اهللِ .ف����إذا ف َ
َ
رجى ,وال �سطوتُه تُخ�شى.
ُ�صان وال
وال كرامتُه ت ُ
م�ستقبل له ُي َ
وجد َم���ن َيحميه �إذا
والوط ُ
���د ال�ش��� ّد ِة ,فقد َ
وجد َم���ن ُيداف ُع عنه عن َ
���ن ال���ذي َ
يكون َ
ُدي
ُبيح���ت � ُ
���ن ِق َبلِ العد ّوَ ,وم���ن ُ
ي����س ترا ُبه م ْ
حافظ���ه �إذا اعت َ
ا�ست َ
أر�ض���ه و ِد َ
عليه.
ول ّأن للمجاهد هذا الدور العظيم ,فقد وجب علينا �أن ندعمه ونقف �إلى جانبه,
ب�أن َنحت�ضن �أبناءه �إذا ا�ستُ�شهد �أو �أُ�سر ,و�أن نعاونه �إذا �أُ�صيب �أو ُجرح.

ُ
����ول
امل�����ع�����ل�����وم وامل�����ج�����ه�
ُ

ِ
ِ
ْ
بعالمات الإعرابِ .
كلمات ال ِفقْرة الأخيرة
ا�ضبظ
-1
الن�ص فع ً
ال م�ضارعاً و�أعر ْبه.
 - 2ا�ستخر ْج منَ ّ
 - 3ا�ستخر ْج منَ ال ِفقْرة الأخيرة مفعو ًال به و�أعر ْبه.
الن�ص فعلَي ��نِ م�ضار َعي ��ن مجهو َلينِ محدداً
 - 4ا�ستخ ��ر ْج م ��ن ّ
فاعلَيهما ومفعو َليهما.
الن�ص الأفعا َل الم�ضارع� � َة المجهول َة واذك ْر
 - 5ا�ستخ ��ر ْج م ��ن ّ
الفاعل ٍّ
معلو َم ٍّ
ِ
لكل منها.
النائب عن
كل منها ,ث ّم ح ِّد ْد
َ
 - 6ا�ستخ ��ر ْج م ��ن الن� � ّ�ص الأفع ��ا َل الما�ضي َة المجهول� � َة واذك ْر
الفاعل ٍّ
معلو َم ٍّ
ِ
لكل منها.
النائب عن
كل منها ,ث ّم ح ِّد ْد
َ
 - 7ح ِّول الأفعا َل المعلوم َة التالي َة �إلى � ٍ
أفعال مجهول ٍةَ « :ي ْب َعثُ »,
« َت ْف َت ُح»« ,تُجلي»« ,ت َْ�ص َطفي».
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