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 َِ تتهٕٛ اجل١ًُ ايفع١ًٝ ؟ / 1

قتٌ )، أٚ فعٌ ْٚا٥ب فاعٌ َجٌ ( ٚقعت ايٛاقع١اذا )َٔ فعٌ ٚفاعٌ َجٌ 

  0ٚسهُٗا ايسفع  (اخلساصٕٛ 

 : ٚضح نٝف ٜبين ايفعٌ يًُذٍٗٛ / 2

   (ُكِتب– كتب  )ايفعٌ املاضٞ ٜطِ أٍٚ ايفعٌ ٜٚهطس َا قبً٘ / أ

  (فَهم ُ  – يفهم): ايفعٌ املطازع ٜطِ أٚي٘ ٜٚفتح َا قبٌ اآلخس / ب

 ٚضح نٝف ٜبين املطازع املعتٌ ايعني  يًُذٍٗٛ ؟ / 3

 :بطِ أٚي٘ ٚفتح ثاْٝ٘ ٚقًب ايٛاٚ أٚ ايٝا٤ أيفا َجٌ / ز

 (ُيَصام ) املطًُٕٛ زَطإ ٜصّٛ -

 (ُيَحاك ) اخلٝاط ايجٛب ساى -
 :ٜٓٛب عٔ ايفاعٌ أزبع١ أغٝا٤ أذنسٖا / 4

  ُظٍْد اهلالل –غاٖد ايٓاع اهلالٍ : املفعٍٛ ب٘ َجٌ / 1

اذا نإ ايفعٌ ٜٓصب َفعٛيني ٜٓٛب املفعٍٛ األٍٚ عٔ ايفاعٌ ، / 2

 :ٜٚبكٞ املفعٍٛ ايجاْٞ َٓصٛبا عًٞ اْ٘ َفعٍٛ ب٘ َجٌ 

  . افااُئ جاائةً ُمنَح –  جاائًة  افاائَ منحُت 
اذا نإ ايفعٌ ٜٓصب ثالث١ َفاعٌٝ ، ٜٓٛب املفعٍٛ األٍٚ َٓٗا عٔ / 3

 :ايفاعٌ ٜٚبكٞ املفعٛالٕ اآلخسإ َٓصٛبني عًٞ اُْٗا َفعٛالٕ َجٌ 

  اجاحُح  اححَّق   احاً  ُأعِلَم –  اجاحَح  اححًّق   احاً أعلمُت 
ال ٜٓصب َفعٍٛ ب٘ ، فُٝهٔ إٔ ٜٓٛب عٔ )اذا نإ ايفعٌ الشّ َبين / 4

 :ايفاعٌ ٚاسد َٔ األَٛز ايتاي١ٝ 

  َاِعبٌب جمييٌب ُاِعَب – اعب  افريُح اعبًا جمياًل : املفعٍٛ املطًل / أ
  اقحر   ايلةُسِهرتْ –  اقحر ايلَة َسِهْرنا : ايعسف / ب
 باامتهم  جيء– جاء  اشرطي باامتهم : اجلاز ٚاجملسٚز / ز

  اجل١ًُ ايفع١ًٝ
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 (1)تدزٜب 

ابٔ نٌ فعٌ حتت٘  خط مما ٜأتٞ يًُذٍٗٛ بعد سرف ايفاعٌ ثِ بني 

 ...........................................نسَتو املدزض١ يتفٛقو / 1: ْا٥ب ايفاعٌ 

 ...............................................................غػًتين عٔ شٜازتو غٛاغٌ /2

 ........................................................ًّٜٛ ايٓاع املكصس عًٞ تكصريٙ / 3

 ..................................................................... جيٝب اهلل دع٠ٛ املعًّٛ / 4

 

 

 

 :- َٓصٛبات األمسا٤ ٖٞ 

 : ٜٚأتٞ  دا٥ُا بعد ايفعٌ ٚايفاعٌ  َجٌ :  املفعٍٛ ب٘/ 1

 (َصيكاأزٟ نٌ ّٜٛ باجلسا٥د )

 . ٜٚهٕٛ اضِ ْهس٠ َػتكا َٓصٛبا  : احلاٍ/2

  (عسا٠ غصال سفا٠ٜبعح ايٓاع  ) 

 : ٜٚهٕٛ اضِ ْهس٠ َصدزا اٚ امسا داَدا َٓصٛبا  َجٌ  : ايتُٝٝص/3

  (ايطٝف أصدم أْبا٤ًا َٔ ايهتب  ) 

اضِ َٓصٛب َأخٛذ َٔ ايفعٌ ايٛازد يف اجل١ًُ  :  املفعٍٛ املطًل/ 4

 املػتام  ٖص٠ ٚتٗصْٞ ذنسٟ املس٠٤ٚ ٚايٓدٟ                بني ايػُا٥ٌ

ٖٛ اضِ َٓصٛب ٜأتٞ يٝبني ايع١ً أٚ ايطبب ايرٟ ٚقع  : املفعٍٛ ألدً٘/ 5

 ( املٛتسرزٚجيعًٕٛ أصابعِٗ يف آذاِْٗ َٔ ايصٛاعل ): َٔ أدً٘ ايفعٌ  

 :ٖٚٛ ظسف ايصَإ أٚ املهإ  َجٌ  : (ايعسف )املفعٍٛ فٝ٘ / 6

  زنب              َٔ ايهسانٞ ايػس  سٛيو ٚطاف 

 ( نٗاتني ايطاع١بعجت ٚ)َجٌ . ٜٚأتٞ بعد ٚاٚ املع١ٝ  : املفعٍٛ َع٘/ 7

 :- بني ْٛع االضِ املٓصٛب اييت حتت٘ خط / 1

 ساٍ        ( زداالٚأذٕ يف ايٓاع باحلر ٜأتٛى )/ أ

 َفعٍٛ ألدً٘ .     ٚاصفح عٔ ضباب ايٓاع سًًُا / ب

 اْطذاًَا طٛزا              عًٝٗا ايػٝح ٜٓطذِ  طٛزاٜطاسهٗا ايطش٢/ ز

   َفعٍٛ َطًل:                               اْطذاَا َفعٍٛ فٝ٘:طٛزا /            ز

 َٓصٛبات األمسا٤ 
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 َفعٍٛ ب٘  .          ضذ١ٚأمسع يًهتاب يف َصس/ د

  ايػسٜب  بأٚب١ ٚتالم طسب       نسمي١إْٞ يتطسبين اخلالٍ / ٖـ

  . َطًل    ٚايجا١ْٝ َفعٍٛساٍاالٚيٞ  

 .َفعٍٛ ب٘ .     ايطبابا ٚغس ايٓاع َٔ ٜٟٗٛ 

  َفعٍٛ فٝ٘ ( ناًَني  سٛينيٚايٛايدات ٜسضعٔ أٚالدٖٔ)/ ٚ

  إعالْا ٚتداعٞ ايطري  ضسا فٓادٞ ايػصٔ صاسب٘                  ضشرياٖبت/ ّ

 َطًل َفعٍٛ :           اعالْا ساٍ :          ضّسا َفعٍٛ ب٘:ضشريا 

ِّٔ ايعسف عٔ املفعٍٛ املطًل فُٝا حتت٘ خط   :- ب

 ................................................................ ّٜٛ  بعضغبت عٔ املد١ٜٓ / أ

  ......................................................اإلسطإأسطٔ ايٞ دازى بعض / ب

 أضًٛب االختصاص

ٖٛ اضًٛب ٜرنس فٝ٘ اضِ ظاٖس َعسف١ ٜهٕٛ   : اضًٛب االختصاص

حنٔ ، ْا )ٚايطُا٥س ٖٞ . َفطسا َٚبٝٓا يًُكصٛد بطُري ضابل ي٘ 

 .(املتهًُني ، أْت ، إْا ، أْنت ، عًٝٓا ، اْا 

ٜعسب َفعٍٛ ب٘ يفعٌ حمرٚف ٚدٛبا تكدٜسٙ أخص ، : االضِ ايعاٖس  

 :ٚاالضِ ايعاٖس ي٘ طسٜكتإ أٚ صٛزتإ  

 . حنٔ ايطٛداْٝني أنجس ايٓاع نسَا: َجٌ  (أٍ)حمًٞ بـ /    أ

 .حنٔ َعػس ايصشفٝني ْكٍٛ احلل : َجٌ  (أٍ)َطاف ايٞ َا فٝ٘ / ب

 .ايطُا٥س اييت حتتاز ايٞ تفطري ٖٞ ضُا٥س املتهًِ ٚضُا٥س اخلطاب 

 ٚقد ٜأتٞ االختصاص ايتدصٝص ٚ ايتشدٜدايػسض َٔ االختصاص ٖٛ

 . يًفدس ٚايٛاضع 

 (أٍ)أٚ َطاف ايٞ َا فٝ٘  (بأٍ)َجًُا ٜفطس ايطُري باضِ حمًٞ بـ 

ُّٗا)ميهٔ أٜطا تفطريٙ  ُّتٗا)يًُرنس ٚ  (أ يًُؤْح ٜٚهٕٛ فٝٗا  (أ

ُّ)املدتص يفغ ١ُّٜ)يف ايترنري ٚ (أ ُٜبٓٝإ يًتأْٝح ٚيف ٖرٙ احلاي١  (أ

ٚهلا صٝػ١ ٚاسد٠ ال  (ٖا)، ٜٚتصٌ بآخسٖا عًٞ ايطِ يف حمٌ ْصب 

 (بأٍ) صف١ َسفٛع١ تتػري يف االفساد ٚايتج١ٝٓ ٚاجلُع ٚتأتٞ بعدٖا

 : تابع١ يًفغ أٟ يف اعساب٘ َجاٍ 

 أعسب َا حتت٘ خط ثِ بني االضِ املٓصٛب ٚطسٜكت٘ ٚايػسض َٓ٘ ؟ 
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 . أٜتٗا ايطٛداْٝات  غازنٔ يف ايعٌُ ايٛطين 

ُّ)ايطُري : االضِ املٓصٛب   .ضُري َبين يف حمٌ ْصب   (أ

 . ايػسض ايتشدٜد –َطاف ايٞ َا فٝ٘ أٍ : طسٜكت٘ 

ُّ)إعساب٘  ضُري َبين عًٞ ايطِ يف حمٌ ْصب َطاف ٚاهلا٤ َطاف  : (أ

 .صف١ َسفٛع١: ٚايطٛداْٝات /  ايٝ٘

 تدزٜب 

 :عني االضِ املٓصٛب عًٞ االختصاص ٚصٛزت٘ ٚايػسض َٓ٘ / 1

 :االضِ املٓصٛب . عًٝٓا غباب ايبالد ٜكع ٚادب ايدفاع عٔ ايٛطٔ / أ

 .ايتدصٝص : ايػسض.  َطاف ايٞ َعسف١ :  غباب ايبالد صٛزت٘  

: صٛزت٘ / ايػعسا٤ :االضِ املٓصٛب . حنٔ ايػعسا٤ أزم ايٓاع اضًٛبا / ب

 . ايتشدٜد : ايػسض . َعسف١ بأٍ 

 .   .........................................................................أٜٗا ايػذاع تكدّ / ز

 ......................................................................أْت ايٓاصح أٚيٞ ايٓاع  / د

 عّبس عُا ٜاتٞ َطتددَا أضًٛب االختصاص ٚأضبط بايػهٌ االضِ/ 2

 .  ........................................ ٜاأطبا٤ ايبالد عًٝهِ َهافش١ األٚب١٦ / أ

ِّٞ غاٖد ال أقٍٛ إال َا مسعت / ب  ....................................................مبا ا

 . ضأدعٌ يًفكسا٤  يف َايٞ ْصٝب َا دَُت َٔ األغٓٝا٤ / ز

............................................................................................................. 

 :أعسب َا حتت٘ خط / 3

 .........................................................أْا ايػاعس ُأعبِّس عٔ قطاٜا اَيت   / أ

 :أضبط بايػهٌ َا حتت٘ خط / 4

 . ْبح ايعًِ ايٓافع ايُهتَّاب  َعػسحنٔ / أ

 . إشازْا ايػسف ٚمخازْا ايفط١ًٝ أٜتٗا ايطٛداْٝاتإْٓا / ب

 اإلغسا٤ ٚايتشرٜس  

 .تٓبٝ٘ املداطب ٚسج٘ عًٞ أَس َسغٛب فٝ٘ يٝفعً٘ : اإلغسا٤ 

 .تٓبٝ٘ املداطب ايٞ أَس َسغٛب عٓ٘ يٝذتٓب٘ : ايتشرٜس 

أضًٛب اإلغسا٤ ٚايتشرٜس ميجٌ نٌ َُٓٗا  َفعٍٛ ب٘ سرف فعً٘ 

 0ٚفاعً٘ 
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........................ ايٓذد٠ ايٓذد   / أ: َٝص اإلغسا٤ عٔ ايتشرٜس فُٝا ٜأتٞ / 1

 ........................ايٝكغ ٚاالضتعداد / ب

 ............................َالبطو ٚايٛسٌ / د........................... ايبداز ايبداز  / ز

 :- أند َا حتت٘ خط تٛنٝدا يفعٝا / 2  

 .................اٜاى األْا١ْٝ / ب....................... إٜانِ ٚخمايط١ األغساز / أ

  :- (ايػؼ ٚايهرب  )َطتددَا أضًٛب ايتشرٜس ٚصٛزٙ سرز َٔ / 3

.............................................................................................................

............................................................................................................. 

َّا)َطتددَا أضًٛب ايتشرٜس / 4  :َطتٛفٝا نٌ صٛز ايتشرٜس  (إ

ِّو َٔ شٜاز٠ ايددايني ٚاملػعٛذٜٔ   . سرز بٓات س

 /...................................................ب/ .................................................. أ

 /.............................ٖـ/.............................. د/..................................... ز

  .......................................(أٖال ٚضٗال)بني ايفعًني احملرٚفني جل١ًُ / 5

ضع يف نٌ َهإ خايٞ مما ٜأتٞ َا ٜٓاضب َٔ االغسا٤ ٚايتشرٜس /6

 :ثِ َٝص بُٝٓٗا 

 .........االضتعداد / ز.................  ايهطٌ ٚ / ٚاالدتٗاد  ب/  ...................أ

 ..........................................ايتٓب٘ ٚ / ٖــ................................. ايػسٚز / د

  املسا٤   إٜاى إٜاى:أعسب َا حتت٘ خط / 7

ضُري َبين يف حمٌ ْصب َفعٍٛ ب٘ يفعٌ حمرٚف تكدٜسٙ : اٜاى 

 . (أخص)ٚدٛبا 

 َفعٍٛ ب٘ ثاْٞ :  املسا٤  0تٛنٝد يفعٞ : اٜاى ايجا١ْٝ 

 .......................................................................العاعر .  عً قطآا أميتُأعرُب – العاعَراىا 

 : ....................................................................................................................................ُأعرُب 

 ايفعٌ ايصشٝح ٚاملعتٌ

 :ٜٓكطِ ايفعٌ ايٞ صشٝح َٚعتٌ 

  (نتب ، دًظ)َا خًت أصٛي٘ َٔ أسسف ايع١ً َجٌ :  ايفعٌ ايصشٝح/1

 :أقطاَ٘ 

 (ذٖب  ، فِٗ ، ضسب  )َا ضًُت أصٛي٘ َٔ اهلُص٠ ٚايتطعٝف  :  ايطامل/أ
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 .(أخر ، ضأٍ ، قسأ)ٖٛ َا نإ أسد أصٛي٘ ُٖص٠  َجٌ :  املُٗٛش/ ب

 : املطعف ٖٚٛ ْٛعإ / ز

ٌَّ ، غدَّ،) َا ناْت عٝٓ٘ ٚالَ٘ َٔ سسف ٚاسد :َطعف ثالثٞ/ 1 َ). 

َا ناْت فاؤٙ ٚالَ٘ األٚيٞ َٔ دٓظ ٚاسد ، ٚعٝٓ٘ : َطعف زباعٞ / 2

  (غكػل ، سصشص ، غًػٌ ، دًذٌ)ٚالَ٘ ايجا١ْٝ َٔ دٓظ آخس َجٌ 

 .(ْاّ ، ٚزخ ، ضعٞ )   ٖٛ َا نإ اسد أصٛي٘ سسف ع١ً :ايفعٌ املعتٌ / 2

 : أقطاّ ايفعٌ املعتٌ 

  (ٚدد ، ٖٚب ، ٜبظ ،ميَِّ ) ٖٛ َا نإ فاؤٙ سسف ع١ً َجٌ:املجاٍ / أ

 .(غاع ، باع ، صاٍ ، ْاٍ )ٖٛ َانإ عٝٓ٘ سسف ع١ً  : األدٛف/ ب

 (بين ، دسٟ ، سها ، يكٞ )  ٖٛ َا نإ الَ٘ سسف ع١ً :ايٓاقص / ز

 :ايًفٝف  ٖٚٛ ْٛعإ / د

 (ٚيف ،ٚغٞ ، ٚقٞ)ٖٛ َا ناْت فاؤٙ ٚالَ٘ سسف ع١ً  : يفٝف َفسٚم/ 1

 (ْٟٛ ،طٟٛ،عٟٛ)ٖٛ َا ناْت عٝٓ٘ ٚالَ٘ سسف ع١ً : يفٝف َكسٕٚ / 2

 تدزٜب

 :بني ايفعٌ ايصشٝح ْٚٛع٘ ٚاملعتٌ ْٚٛع٘ فُٝا حتت٘ خط 

  ....................................................................( بعراب ٚاقع ضا٥ٌ ضأٍ)/ 1

 ( ......................................فاش عٔ ايٓاز ُٚأدخٌ اجل١ٓ فكد شسصحفُٔ )/ 2

َّ َا ٖٟٛٚايٓذِ اذا)/ 3  (......................................غٟٛ صاسبهِ َٚا  ض

 .   .......................................................... عًٝ٘  غاب عًٞ غ٤ٞغبََّٔ / 4

  ........................عسبد تٝٗا صاٍايطني ضاع١ اْ٘ طني        سكري فْطٞ / 5

 اإلعالل واإلبدال 
  ، أٚأٚ اضهاْ٘ ،بكًب٘تػٝري ٜطسأ عًٞ أسد سسٚف ايع١ً  :  االعالٍ

 0 سرف٘

 ٖٛ سرف سسف ٚٚضع آخس َهاْ٘ ضٛا٤ أنإ احلسفإ َٔ : االبداٍ 

 .أسسف ايع١ً أّ ناْا صشٝشني ، أّ ناْا خمتًفني 

 (1)قًب ايٛاٚ ٚايٝا٤ ُٖص٠

 َا ٖٞ احلاالت اييت تكًب فٝٗا ايٝا٤ ٚايٛاٚ ُٖص٠ ؟ 

 (ٚابا٤ - دعا٤  ): اذا تطسفت بعد ايف شا٥د٠ َجٌ / 1
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  (صا٥ِ- صا٥د )اذا ٚقعت نٌ َُٓٗا عٝٓا يفاعٌ يف فعٌ ثالثٞ أدٛف َجٌ / 2

اذا ٚقعت نٌ َٔ ٚاٚ املد ايصا٥د٠ ٜٚا٤ املد ايصا٥د٠ بعد أيف اجلُع يف صٝػ١ / 3

 ( ضشا٥ب –ضشاب )فعا٥ٌ ٚتػازنُٗا يف ٖرا احلهِ االيف َجٌ 

 : بني َا سدخ َٔ اعالٍ يف نٌ ن١ًُ َع بٝإ ايطبب 1ع

 ضبب االعالٍ  َفسٖا- فعًٗا  ايه١ًُ 

 ٚقعت ايٛاٚ َتطسف١ بعد ايف شا٥د٠  ُٜٓٛ منا٤ 

 (فعا٥ٌ )ٚقعت ٜا٤ املد شا٥د٠ بعد ايف اجلُع  دسمي١  دسا٥ِ 

 (فعا٥ٌ )ٚقعت ٜا٤ املد شا٥د٠ بعد ايف اجلُع  عع١ُٝ  ععا٥ِ 

 ٚقعت ايٛاٚ عٝٓا يفاعٌ فعً٘ ثالثٞ أدٛف  ٜكٛد  قا٥د 

 ٚقعت ايٛاٚ عٝٓا يفاعٌ فعً٘ ثالثٞ أدٛف  ٜصّٛ  صا٥ِ 

 ٚقعت ايٝا٤  عٝٓا يفاعٌ فعً٘ ثالثٞ أدٛف ٜبني  با٥ٔ 

 :  أنٌُ اجلدٍٚ ايتايٞ 2ع

 تهٕٛ اهلُص٠ َٓكًب١  تهٕٛ اهلُص٠ أص١ًٝ  ايه١ًُ 

 ................................. َٔ ايفعٌ ٜطأٍ  ضا٥ٌ 

 َٔ ايفعٌ ٜصٚز  ....................................... شا٥س 

 .................................... .......................َٔ  ايفعٌ  ثا٥س 

 :  َٝص اهلُص٠ االص١ًٝ َٔ املٓكًب١ 3ع

 ...........منا٤ ........... غسا٤ ............ محا٥ٌ ............... شزا٥ب ........... أدصا٤ 

 (2)قًب ايٛاٚ ٚايٝا٤ أيفا

اصلَنا  (دعا- شار ): تكلب الْاّ ّالٔاء ألفا اذا حترنت ّاىفتح ما قبلَا  مجل   

 .( ٓدعْ –ٓصري )

 : مٔس االلف امليكلب٘ عً أصل ّااللف السائدٗ فٔنا ٓأتٕ 1ط

  زائدٗ:   مياضل ميكلب٘: اشتعاد  / زائدٗ: متعاٌّ  / ميكلب٘: مصفاٗ /   زائدٗ:جاٍد

 ميكلبُ : اشتفاد / 

 : ٖات ايفعٌ املاضٞ ٚبني َا سدخ َٔ إعالٍ  3ع

 َا سدخ َٔ اعالٍ  املاضٞ  ايه١ًُ 

 قًبت ايٝا٤ ايفا  ضس٣ ٜطسٟ 

 ............................................................... .............. ٜسٚح 

 ............................................................... .............. حيهٞ 

 .............................................................. ............. ٜعًٛ 
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 (3)قًب االيف ٚاٚا ٜٚا٤ا 

 :- َيت تكًب األيف ٚاٚا أٚ ٜا٤ا 1ع

 .(ُعْقب : عاقب ): تكًب األيف ٚاٚا إذا ضِ َا قبًٗا َجٌ / 1

 0(مصأمري: مصنار ):تكًب األيف ٜا٤ا  إذا نطس َا قبًٗا/2

ٔٓر: ٔحنار ):تكًب األيف ٜا٤ا إذا ٚقعت بعد ٜا٤ ايتصػري / 3  0(ُحَن

:يف الهلنات اآلتٔ٘ بني ما حدث مً إعالل مع ذنر الصبب  1ع  

 ..................................................................الصبب ................ الٕ ..........قلبت : مياظري / 1

 ..................................................................الصبب ................ الٕ .............قلبت : دّفع / 2

ٔٓل /  3  .................................................................الصبب ................ الٕ ............قلبت : ُجَن

 (4)قًب ايٛاٚ ٜا٤ 

 : تكًب ايٛاٚ ٜا٤ا فُٝا ٜأتٞ 

 0(زضٛا: زضٞ ): إٔ تكع َتطسف١ َطبٛق١ بهطس /1

 0(َٝصإ: ٚشٕ / َرياخ:ٚزخ )إٔ تكع َتٛضط١ ضان١ٓ بعد نطس / 2

 :إٔ جتتُع ايٛاٚ ٚايٝا٤ يف ن١ًُ ٚنإ ايطابل َُٓٗا ضانٔ َجٌ / 3

 .(ٜطٟٛ : طٝا )

 (شٜاز٠: ٜصٚز)إٔ تكع عٝٓا ملصدز ٚقبًٗا نطس٠ ٚبعدٖا أيف َجٌ / 4

  ٖات اضِ ايفاعٌ َٔ األفعاٍ اآلت١ٝ ٚبني َا سدخ َٔ إعالٍ 2ع

 ...........................................َا سدخ َٔ إعالٍ ......................... ٜسدٛ 

 ..........................................َاسدخ َٔ إعالٍ ......................... ٜطُٛ 

 :  ملاذ قًبت ايٛاٚ ٜا٤ا فُٝا ٜأتٞ 3ع

 ٚقعت َتٛضط١ ضان١ٓ بعد نطس: ايطبب   (ٜعٛد)عٝد َٔ ايفعٌ /1

  :.......................................................ايطبب  (ٜطٛد)ضٝاد٠ َٔ ايفعٌ / 2

 .............................................................ايطبب  (ٚقف)ٚفعً٘  (اٜكاف)/ 3

 :(ب)يف  (أ)َع َا ٜٓاضب  (ز) ضع َٔ ايكا١ُ٥ 3ع
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 (ز)ايكا١ُ٥  (ب)ايكا١ُ٥  (أ)ايكا١ُ٥ 

 صٔاغ٘   ّقعت الْاّ متطرف٘ بعد نصر 

 املٔعاد  جاءت الْاّ متْشط٘ شاني٘ بعد نصر 

 الػادٖ  اجتنعت الْاّ ّالٔاء ّالصابل ميَنا  شانً 

ّقعت الْاّ عٔيا ملصدر قبلَا نصر ّبعدٍا 

 الف

 ُّ  الر

 (5)قًب ايٝا٤ ٚاٚا 

ِٓكً ): َجٌ (تكًب ايٝا٤ ٚاٚا اذ ناْت ضان١ٓ بعد ضِ) ِٔكً –أ ُٓ   .(ِمْقً:  

 : ٖات أَج١ً يٝا٤ قًبت ٚاٚا 

 املصدز اضِ ايفاعٌ املطازع ايفعٌ املاضٞ

َِٓصَر ٓٔصاْر ُمْٔشر ُْٓشُر أ  إ

ِٓكّ غَ  ٓٔكاظْ  ُمْٔقغ ُْٓقُغ أ  إ

َِٓبَض ٓٔباْط ُمْٔبض ُْٓبُض أ  ا

ِٓفَ َع ِْٔفع ُْٓفُع أ ٓٔفاْع ُم  إ

َِٓيَع ٓٔياْع ُمْٔىع ُْٓىُع أ  ا

َِٓتَه ٓٔتاْو ُمْٔته ُْٓمُت أ  إ

 :  َٝص ايٛاٚ األص١ًٝ ٚاملٓكًب١ عٔ سسف آخس2ع

 ايٛاٚ املٓكًب١ ايٛاٚ األص١ًٝ ايٛاٚ املٓكًب١ ايٛاٚ األص١ًٝ

 عْيف  مْحغ  مْبض  مْرم  

 (رّٓاٌ)رٓاٌ  العْادٖ  مْقغ  مْقد 

 (مجع عْد)عٔداٌ عٔداٌ  ىْقغ  اشتْدع 

 اإلعالل بالتسكني أو النقل

اذا نإ سسف ايع١ً َتشسنا ٚقبً٘ سسف صشٝح ضانٔ : ايكاعد٠ 

فإٕ سسف ايع١ً ٜطهٔ بٓكٌ سسنت٘ ايٞ ايطانٔ ايصشٝح ايرٟ 

ُُْر )َجٌ .قبً٘ ٜٚطُٞ ذيو اإلعالٍ بايٓكٌ أٚ ايتطهني  ُِْر: َتِن ُٔٔر )ّ  (َتُن َتِص

 . (َتٔصرُي : 
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حيدخ إعالالٕ (األدٛف)َٔ ايفعٌ املعتٌ ايعني  (َفعٍٛ)يف صٝػ١ 

َْو ):إعالٍ بايٓكٌ ٚإعالٍ باحلرف  َجٌ ِْو : َمكِ   .(مكاو: َمكَ 

 :  ٍات علٕ زى٘ مفعْل ّأنتب صْرتُ اليَائٔ٘ بعد اإلعالل باليكل  1ط

 صْرتُ اليَائٔ٘ بعد اإلعالل باليكل  ّزٌ مفعْل الفعل

 مسٓد مسْٓد مسٓد

 ................................................. .................. ٓصْو 

 ................................................... ................... ٓعٔد 

 ..................................................... ................... ملْو 

  أننل اجلدّل التالٕ بعد قلب الْاّ ّالٔاء الفا 2ط

 املصدز صٛزت٘ بعد االعالٍ  صٛزتٗا سطب ايٛشٕ  ٚشٕ ايه١ًُ ّ

َْو َمفِ َعل  1 ِْو  َمكِ   َمكَ او َمكَ 

َُٔد َٓفِ َعل  2 ِٔد َٓهِ   َٓهَ اُد َٓهَ 

 فاء االفتعال وتاءه
 :   ايكاعد٠ 

تاءا ّأدغنتا يف تاء  (افتعل)اذا ناٌ فاء الجالثٕ ّاّا أّ ٓاءا قلبتا يف صٔػ٘ / 1

 (آتصر: آتصر: ٓصر )ٚ (آتكٕ: أّتكٕ : ّقٕ  )االفتعال مجل

أبدلت تاء االفتعال (افتعل)اذا ناٌ فاء الجالثٕ زآا اّ داال أّ ذاال ّصٔؼ بسى٘ / 2

 (آدعٕ: ادتعٕ : دعا )(آدنر: اذتهر : ذنر )(ازدجر: ازجتر : زجر ):داال مجل

 أبدلت تاء(افتعل)اذا ناٌ فاء الجالثٕ صادا  اّضادا أّ طاّء أّ ظاء  ّصٔؼ بسى٘ / 3

 ط (اضطٓر: اضرٓت : ضٓر ): ض (اصطرب: اصترب : صرب ):ص :االفتعال طاّء مجل

 .(اظطله: اظتله : ظله)ظ  (اط  ََََََلع: طتلع : طلع ): 

َٚا تصسف َٓٗا َجٌ اشدٜاد ،  (افتعٌ )ٚتٓطبل ٖرٙ ايكٛاعد عًٞ َصادز 

 .َصداد ، ٜصداد 

 ....................................؟؟ (اصطرب)ملاذا قًبت تا٤ االفتعاٍ  يف ن١ًُ 

 .............................................؟ (آتكٕ )ملاذا قًبت فا٤ االفتعاٍ يف ن١ًُ 



- 12-  
 

 :منٛذز حمًٍٛ يتا٤ االفتعاٍ ٚفاؤٙ 

 

 املصدر  الصْرٗ بعد اإلبدال  االفتعال  الفعل جمرد فاء الفعل 

ّ 

ٖ 

 نلّ

 شرٖ

 نلتاّ

 شرتاٖ

 آتهل

 آتصر

 متهل

 اتصار

 ز

 د

 ذ

 اٌز

 رعد

 خرذ

 اٌتاز

 رعتاد

 رتخاذ

 ازداٌ

 آدرع

 آدخر

ٌْ  ّمسدا

 ُمٓدرْع

 ادخاْر

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ىعص

 ربض

 ردط

 ٌظ

 اصتيع

 اضرتب

 اطرتد

 اظتله

 اصطيع

 اضطرب

 اطرد

 اظطه

 ُمصطيْع

 اضطراْب

 اطراد

 معطً

 :  ٍات الجالثٕ اجملرد لهل فعل مما ٓأتٕ 3ط

 .........................ازدرٖ .................. اصطلح ......................... ازدٍر .................. اصطبؼ 

 :مرٗ اخرٖ  (افتعال)مرٗ ّزى٘ (افتعل) صؼ مً األفعال اآلتٔ٘ علٕ زى٘ 2ط

 ................صاد................... زحه ..................... زار ................... صلٕ ............... صحب

 أبٛاب ايفعٌ ايجالثٞ اجملسد

 : أبٛاب ايجالثٞ اجملسد ضت١ 

: صدم ): ٍّْ مفتْح العني يف املاضٕ ّمطنْو يف املطارع مجل  (ىصر)باب / 1

   (ٓصُدم

   (ٓهٔصب: نَصب )ٍّْ مفتْح العني يف املاضٕ مهصْرٗ يف املطارع  (ضرب)باب / 2

   (ٓرَحَل : َرَحلَََ )ّ (ىسح ،ٓيسح )ٍّْ مفتْح العني فَٔنا (فتح )باب / 3

  .  (َٓصعد:  شٔعد )ٍّْ مهصْر العني يف املاضٕ مفتْح٘ يف املطارع (فرح)باب / 4

   (ٓرِٔٔو:ّرِٔو )ّ (ٓرِٔث: ّرِٔث )ٍّْ مهصْر العني فَٔنا مجل (حصب)باب / 5

   (حيلُُه: حلُُه )ّ (ٓععُُه: ععُُه ): ٍّْ مطنْو العني فَٔنا مجل  (نرو)باب / 6

 :  ّضح معين ما حتتُ خط  1ط

 ناٌ ذا حصب ّظرف :  الرجل  َحُصب/2عدِ ّأحصاِ :  املال َحَصَب/ 1

 .ٓفْقُ شيا: فالٌ ٓه ُِِِبُر فالٌ / 5لَ ِبض احلل بالباطل / 4. اشترت بُ : لَ ٔبَض الجْب / 3


