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  تصریف األفعال-10
 : التالیة مما یتعلق بتصریفھاالمقصود بتصریف األفعال ھنا بیان األمور

  المیزان الصرفي-1
  المجرد والمزید من األفعال وصیغ كل منھما في الماضي والمضارع واألمر -2
  اتصال األفعال بالضمائر-3
 .أي ھذه المادة الفاء والعین والالم) فعل(المیزان الصرفي ھو : المیزان الصرفي-1

الثیة فقد اعتبر علماء اللغة العربیة أن األصول في ولما كانت أكثر كلمات اللغة العربیة ث
الكلمات ثالثة أحرف وقابلوا حروفھا عند الوزن بالفاء والعین والالم مصورة بصورة 

حیث الكاف تقابل الفاء وتسمى فاء الفعل والتاء ) فعل(مثال ) كتب(الموزون فیقولون في وزن 
 .م وتسمى الم الفعلتقابل العین وتسمى عین الفعل والباء تقابل الال

 ینقسم الفعل إلى مجرد ومزید، فالمجرد ما كانت جمیع : المجرد والمزید من األفعال-2
حروفھ أصلیة ال یسقط حرف منھا في تصاریف الكلمة بغیر علة، والمزید ما یزید فیھ حرف 
 أو أكثر على حروفھ األصلیة، والحروف التي تزاد في أوزان األفعال عشرة حروف تجمعھا

 : ولكل أقسامھ).  ھناء وتسلیم(أو ) أمان وتسھیل(أو كلمتا ) سألتمونیھا(كلمة 
 .فالمجرد قسمان ثالثي ورباعي، والمزید قسمان مزید الثالثي ومزید الرباعي

الثالثي المجرد لھ باعتبار الماضي فقط ثالثة أوزان ویقال لھا أبواب، فھو دائًما مفتوح الفاء -1
والعین إما أن تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة ) ھول حیث تضم فاؤهإال عند البناء للمج(

 :ولھ باعتبار الماضي مع المضارع ستة أبواب). َنَصر، وَفِرح، وَكُرم(مثل 
 

 الحالة األمر المضارع الماضي الوزن الباب
 فتح ضم ُانُصر ینُصر َنَصر َفَعل الباب األول

 فتح كسر جِلسِا یجِلس َجَلس َفَعل الباب الثاني 
 فتحتان ِافَتح یفَتح َفَتح َفَعل الباب الثالث
 ضم ضم ُاشُرف یشُرف َشُرف َفُعل الباب الرابع
 كسر فتح ِاعَلم َیعَلم َعِلم َفِعل الباب الخامس
 كسرتان احِسب یحِسب َحِسب َفِعل الباب السادس
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األفعال المھموزة والمعتلة وھذه األبواب الستة التي سبقت مثل لھا بأفعال صحیحة، أما 
 :فأمثلتھا كما یلي

 المالحظة األمر المضارع الماضي الوزن الباب
 أخذ َفَعل الباب األول

 دعا
 
 جاد

 یأُخذ
 یدعو
 
 یجود

 ُخذ
 ادُع
 
 ُجْد

 حذفت الھمزة في األمر
حذف حرف العلة في األمر لبنائھ 

 على حذف حرف العلة
حذفت الواو في األمر اللتقاء 

 لسكون آخرهالساكنین 
 َوَعد َفَعل الباب الثاني 

 
 باع
 
 
 نوى
 
 وقى
 

 َیِعد
 
 یبیع
 
 
 ینوي
 
 یقي
 

 ِعْد
 
 ِبْع
 
 
 انِو
 
 ِق
 

حذفت الواو في المضارع لوقوعھا 
 بین یاء مفتوحة وكسرة

قلبت ألف الماضي یاء في 
المضارع، وحذفت الیاء في األمر 

 اللتقاء الساكنین
حذف حرف العلة في األمر لبنائھ 

 ى حذف حرف العلةعل
حذفت الواو في المضارع، والیاء 

 في األمر
 سأل َفَعل الباب الثالث

 نام
 
 سعى
 وضع

 یسأل
 ینام
 
 یسعى
 یَضع

 اسأل، سل
 َنْم
 
 اسَع
 َضْع

 یجوز إبقاء الھمزة وحذفھا 
حذفت األلف في األمر اللتقاء 

 الساكنین
 حذف حرف العلة في األمر
 حذفت الواو في المضارع

 جُرؤ َفُعل ابعالباب الر
 سُرو

 یجُرؤ
 یسُرُو

 اجُرؤ
 اسُر

 لم یحذف منھ شيء
 حذف حرف العلة من األمر

 سِئم َفِعل الباب الخامس
 وِجل

 یسَأم
 یوَجل

 اسأم
 ِاوَجل

 لم یحذف منھ شيء
 لم یحذف منھ شيء

 وِثق َفِعل الباب السادس
 وِلي

 یِثق
 یِلي

 ِثق
 ِل

 حذفت الواو في المضارع
ارع، والیاء حذفت الواو في المض
 في األمر
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 الرباعي المجرد لھ وزن واحد ھو فعلل، وقد یكون أصل وضع الفعل على أربعة أحرف -2
، وقد )زلزل(و) وسوس(، وقد یكون الفعل من حرفین مكررین مثل )طمأن(و) دحرج(مثل 

 وكل ھذه األفعال على وزن فعلل بتكریر الالم) جلبب(یكون الحرف األخیر فیھ مضعفا مثل 
 .بعد الحروف الثالثة الفاء والعین والالم

 األمر المضارع  الماضي  
 َدحِرج  ُیدحرج  َدحرج  
 َوسِوس  ُیوسوس  َوسوس  

) بسمل: (من الرباعي المجرد أفعال نحتتھا العرب من مركبات فتحفظ وال یقاس علیھا مثل
أدام ) دمعز(أطال اهللا بقاءك وقال ) طلبق(قال ال حول وال قوة إال باهللا و) حوقل(قال باسم اهللا و

 .جعلني اهللا فداءك) جعفل(اهللا عزك و
 .الثالثي یزاد بحرف أو بحرفین أو بثالثة أحرف:  مزید الثالثي-3

تضعیف (الحروف التي تزاد في الثالثي ھي الھمزة أو التضعیف : أولھا الثالثي المزید بحرف
 :يواألمثلة كما یل) األلف في الوسط(أو األلف ) العین

 أكرم یكرم أكرم أخرج أفعل
 أعِط یعطي أعطى  
 ربِّ یربي ربى ھّذب فّعل
 َوفِّ ُیوّفي وّفى  
 داِو ُیداوي داوى جاھد فاعل
 واِس یواسي واسى  

الحرفان اللذان یزادان في الثالثي ھما الھمزة والتاء، والھمزة : الثالثي المزید بحرفین: ثانیھا
 .والتاء واأللف، والھمزة والتضعیفوالنون، والتاء والتضعیف، 

 
 أصلھا اوتقى قلبت الواو تاء وأدغمت في التاء  اتقى التقى انتصر افتعل
 قلبت التاء داال وأدغمت في الدال ادعى   
 قلبت التاء داال ثم قلبت الذال داال وأدغمت في الدال ادكر   
 قلبت التاء طاء اصطف   

  انجاب انجلى انكسر  انفعل 
  توضأ تزكى تقدم فّعلت

  تواطأ تداعى تقابل تفاعل
  اعوّر ابیّض اخضّر افعّل

الحروف الثالثة التي تزاد في الثالثي الھمزة والسین : الثالثي المزید بثالثة أحرف: ثالثھا
والتاء، والھمزة وتضعیف العین والواو، والھمزة واأللف وتضعیف الالم، والھمزة 

 :والواو المضعفة مثل
 

 استولى استلقى استجاب استفھم ستفعلا
  اخشوشن احدودب اعشوشب افعوعل
  اخضاّر ابیاّض احماّر افعاّل
 )بمعنى تعلق بعنق البعیر(اعلّوط  )أسرع(اجلّوذ بمعنى  افعول

 :الرباعي قد یزاد بحرف وقد یزاد بحرفین:  مزید الرباعي-4
والمزید ) تدحرج( تفعلل مثل الرباعي المزید بحرف حرف زیادتھ التاء فیكون وزنھ

) اطمأّن واقشعّر(بحرفین قد یكون الحرفان فیھ الھمزة وتضعیف الالم ووزنھ افعلّل مثل 
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) اقعنسس(بمعنى تجمع و) احرنجم(أو الھمزة والنون في الوسط ووزنھ افعنلل مثل 
 .بمعنى تأخر ورجع إلى الخلف

 

 :  اتصال األفعال بالضمائر-3
وقد آثرت ) إسناد األفعال للضمائر(م في ھذا المجال عبارة بعض كتب النحو تستخد

 .التعبیر باتصال األفعال ألن بعض الضمائر ال تكون األفعال مسندة إلیھا
 : اتصال األفعال بضمائر المتكلم-أ

 :الفعل الماضي
 ضمائر نصب ضمائر رفع 

 سمعني، لقیني، رماني، دعاني ي سمعُت، سعیُت، رمیُت، دعوُت ت ثالثي
 سمعنا، لقَینا، رمانا، دعانا نا سمعنا، سعینا، رمینا، دعونا نا 

 أكرَمني، أعطاِني، ألقاِني ي أكرمُت، أعطیُت، ألقیُت ت  رباعي
 أكرمنا، أعطانا، ألقانا نا أكرمنا، أعطینا، ألقینا نا  

 ابتدرني، اصطفاني، التقاني ي اقتربت، اھتدیت، اصطفیت، التقیت ت خماسي
 ابتدرنا، اصطفانا، التقانا نا ربنا، اھتدینا، اصطفینا، التقینااقت نا  

 استفھمني، استدعاني، استسقاني ي استفھمت، استدعیت، استسقیت ت سداسي
 استفھمنا، استدعانا، استسقانا نا استفھمنا، استدعینا، استسقینا نا 

 :الفعل المضارع وفعل األمر
  فعل األمر الفعل المضارع

 ضمیر
 عالرف

 ضمیر ضمیر النصب
 الرفع

 ضمیر النصب

 - ثالثي اسمعني، الَقني، ارِمني، ادُعني ي یسمعني، یلقاني، یرمیني، یدعوني ي
 یسمعنا، یلقانا، یرمینا، یدعونا نا -

- 
 اسمعنا، الَقنا، ارِمنا، ادُعنا نا -

 - رباعي أكرمني، أعطني، أوصني ي یكرمني، یعطیني، یوصیني ي
 یكرمنا، یعطینا، یوصینا نا -

- 
 أكرمنا، أعطنا، أوصنا نا -

 - خماسي انتظرني، التقني، ارتضني ي ینتظرني، یلتقیني، یرتضیني ي
 ینتظرنا، یلتقینا، یرتضینا نا -

- 
 انتِظرنا، التِقنا، ارتِضنا نا -

 - سداسي استدِعني، استسِقني ي یستدعیني، یستسقیني ي
 تسقینایستدعینا، یس نا -

- 
 استدِعنا، استسِقنا نا -

 : اتصال األفعال بضمائر المخاطب-ب
 :الفعل الماضي

 ضمائر نصب ضمائر رفع 
 سمعَك، لقیَك، رماَك، دعاَك َك سمعَت، سعیَت، رمیَت، دعوَت َت
 سمعِك، لقیِك، رماِك، دعاِك ِك سمعِت، سعیِت، رمیِت، دعوِت ِت
 سمعكما، لقیكما، رماكما، دعاكما كما ، دعوتماسمعتما، سعیتما، رمیتما تما
 سمعكم، لقیكم، رماكم، دعاكم كم سمعتم، سعیتم، رمیتم، دعوتم تم

 ثالثي

 سمعكن، لقیكن، رماكن، دعاكن كن سمعتن، سعیتن، رمیتن، دعوتن تن
 أكرمَك، أعطاَك، ألقاَك َك أكرمَت، أعطیَت، ألقیَت َت
 أكرمِك، أعطاِك، ألقاِك ِك أكرمِت، أعطیِت، ألقیِت ِت
 أكرمكما، أعطاكما، ألقاكما كما أكرمتما، أعطیتما، ألقیتما تما
 أكرمكم، أعطاكم، ألقاكم كم أكرمتم، أعطیتم، ألقیتم تم

 رباعي

 أكرمكن، أعطاكن، ألقاكن كن أكرمتن، أعطیتن، ألقیتن تن
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 اَكابتدرَك، التقاَك، ارتض َك ابتدرَت، التقیَت، ارتضیَت َت
 ابتدرِك، التقاِك، ارتضاِك ِك ابتدرِت، التقیِت، ارتضیِت ِت
 ابتدركما، التقاكما، ارتضاكما كما ابتدرتما، التقیتما، ارتضیتما تما
 ابتدركم، التقاكم، ارتضاكم كم ابتدرتم، التقیتم، ارتضیتم تم

 خماسي

 ابتدركن، التقاكن، ارتضاكن كن ابتدرتن، التقیتن، ارتضیتن تن
 

 استوضحَك، استدعاَك، استسقاَك َك استوضحَت، استدعیَت، استسقیَت َت
 ، استدعاِك، استسقاِكاستوضحِك ِك استوضحِت، استدعیِت، استسقیِت ِت
 استوضحكما، استدعاكما، استسقاكما كما استوضحتما، استدعیتما، استسقیتما تما
 ستدعاكم، استسقاكماستوضحكم، ا كم استوضحتم، استدعیتم، استسقیتم تم

 اسيسد

 استوضحكن، استدعاكن، استسقاكن كن استوضحتن، استدعیتن، استسقیتن تن
 

 :الفعل المضارع وفعل األمر
 فعل األمر الفعل المضارع 
ضمیر  ضمائر الرفع 

 النصب
ضمیر  ضمائر الرفع

 النصب
 - دُعَوااسمعا، اسَعَیا، ارِمیا، ُا أ - تسمعان، تسعیان، ترمیان، تدعوان أ
 - اسمعوا، اسَعوا، ارُموا،ادُعوا و - تسمعون، تسَعْون، ترُمون، تدعون و
 - اسمعن،اسَعین،ارِمین،ادُعون ن - تسمعن، تسَعین، ترِمین، تدُعون ن

 ثالثي
 

 - اسمعي، اسَعي، ارِمي،ادِعيي - تسمعین، تسَعین، ترِمین، تدِعیني
 - ، أعِطیا، أوِصَیاأكرما أ - تكرمان، تعطیان، توصیان أ
 - أكرموا، أعُطوا، َأْوُصوا و - تكرمون، تعطون، توصون و
 - أكرمن، أعِطین، أوِصین ن - تكرمن، تعِطین، توصین ن

 
 رباعي

 - أكرمي، أعِطي، أوصيي - تكرمین، تعِطین، توصیني
 - ابتدرا، التِقیا، ارتِضیا أ - تبتدران، تلتقیان، ترتضیان أ
 - ابتدُروا، التُقوا، ارتُضوا و - ن، تلتقون، ترتُضونتبتدرو و
 - ابتِدرن، التِقین، ارتِضین ن - تبتدرن، تلتِقین، ترتضین ن

 خماسي

 - ابتدري، التِقي، ارتضيي - تبتدرین، تلتِقین، ترتضیني
 - استوضحا، استدعیا، استسقیا أ - تستوضحان، تستدعیان، تستسقیان أ
 - استوِضُحوا،استدُعوا،استسُقوا و - تدُعون، تستسُقونتستوضُحون، تس و
 - استوضِحن،استدِعین،استسِقین ن - تستوضِحن، تستدِعین، تستسِقین ن

 سداسي

 - استوضِحي،استدِعي،استسِقيي - تستوضِحین، تستدِعین، تستسِقیني
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:  مثلبعض األفعال جاءت مع نون النسوة ومع یاء المخاطبة بالحروف نفسھا : ملحوظة
تسعین وتسعین، وترمین وترمین، وتعطین وتعطین، وتوصین وتوصین، وتلتقین وتلتقین، 
وترتضین وترتضین، وتستدعین وتستدعین، وتستسقین وتستسقین، ولكن الوزن فیھا مختلف 
حیث وزن تسَعین مع نون النسوة تفَعلن ومع یاء المخاطبة تفِعین، ونون النسوة ھي الفاعل ولم 

فعل شيء ومع یاء المخاطبة النون للرفع ویاء المخاطبة ھي الفاعل، وقد حذف یحذف من ال
 .حرف العلة الذي قبل یاء المخاطبة اللتقاء الساكنین

 : اتصال األفعال بضمائر الغائب-ج
 :الفعل الماضي

 ضمائر نصب ضمائر رفع 
 سمعھ، خشیھ، رماه، دعاه، رضیھ ه سمعا، سعیا، رمیا، دعوا،رضیا ا
 سمعھا، خشیھا، رماھا، دعاھا، رضیھا ھا سمعوا، سَعوا، رَموا، دَعوا، رُضوا و
 سمعھما، خشیھما، رماھما، دعاھما، رضیھما ھما سمعن، سعین، رَمین، دَعون،رِضین ن
 سمعھم، خشیھم، رماھم، دعاھم، رضیھم ھم  

 ثالثي

 سمعھن، خشیھن، رماھن، دعاھن، رضیھن ھن  
 أكرمھ، أعطاه، ألقاه ه  ألقیاأكرما، أعطیا، ا
 أكرمھا، أعطاھا، ألقاھا ھا أكرموا، أعَطوا، ألَقوا و
 أكرمھما، أعطاھما، ألقاھما ھما أكرمن، أعَطین، ألَقین ن
 أكرمھم، أعطاھم، ألقاھم ھم  

 رباعي

 أكرمھن، أعطاھن، ألقاھن ھن  
 ابتدره، التقاه، ارتضاه ه ابتدرا، التقیا، ارتضیا ا
 ابتدرھا، التقاھا، ارتضاھا ھا ابتدروا، التَقوا، ارتَضوا و
 ابتدرھما، التقاھما، ارتضاھما ھما ابتدرن، التَقین، ارتَضین ن
 ابتدرھم، التقاھم، ارتضاھم ھم  

 خماسي

 ابتدرھن، التقاھن، ارتضاھن ھن  
 استوضحھ، استدعاه، استسقاه ه استوضحا، استدعیا، استسقیا ا
 استوضحھا، استدعاھا، استسقاھا ھا وضحوا، استدَعوا، استسَقوااست و
 استوضحھما، استدعاھما، استسقاھما ھما استوَضحن، استدَعین، استسَقین ن
 استوضحھم، استدعاھم، استسقاھم ھم  

 سداسي

 استوضحھن، استدعاھن، استسقاھن ھن  
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 :الفعل المضارع
 ضمائر نصب ضمائر رفع 

 یسمعھ، یخشاه، یرمیھ، یدعوه ھـ خشیان، یرمیان، یدعوانیسمعان، ی ا ثالثي
 یسمعھا، یخشاھا، یرمیھا، یدعوھا ھا یسمعون، یخَشون، یرُمون، یدعون و 
 یسمعھما، یخشاھما، یرمیھما، یدعوھما ھما یسمعن، یخَشین، یرِمین، یدعون ن 
 یسمعھم، یخشاھم، یرمیھم، یدعوھم ھم   
 یھن، یدعوھنیسمعھن، یخشاھن، یرم ھن   

 یكرمھ، یعطیھ، یلقیھ ھـ یكرمان، یعطیان، یلقیان ا رباعي
 یكرمھا، یعطیھا، یلقیھا ھا یكرمون، یعطون، یلقون و 
 یكرمھما، یعطیھما، یلقیھما ھما یكرمن، یعِطین، یلِقین ن 
 یكرمھم، یعطیھم، یلقیھم ھم   
 یكرمھن، یعطیھن، یلقیھن ھن   

 یبتدره، یلتقیھ، یرتضیھ ھـ یان، یرتضیانیبتدران، یلتق ا خماسي
 یبتدرھا، یلتقیھا، یرتضیھا ھا یبتدرون، یلتقون، یرتضون و 
 یبتدرھما، یلتقیھما، یرتضیھما ھما یبتدرن، یلتقین، یرتضین ن 
 یبتدرھم، یلتقیھم، یرتضیھم ھم   
 یبتدرھن، یلتقیھن، یرتضیھن ھن   

 یستوضحھ، یستدعیھ، یستسقیھ ه یانیستوضحان، یستدعیان، یستسق ا سداسي
 یستوضحھا، یستدعیھا، یستسقیھا ھا یستوضحون، یستدعون، یستسقون و 
 یستوضحھما، یستدعیھما، یستسقیھما ھما یستوضحن، یستدعین، یستسقین ن 
 یستوضحھم، یستدعیھم، یستسقیھم ھم   
 یستوضحھن، یستدعیھن، یستسقیھن ھن   
 

آلخر بالواو مثل یدعو عند إسناده لواو الجماعة أو لنون النسوة  الفعل العتل ا:ملحوظة
یكون لفظھ واحدا وحروفھ واحدة، ولكن وزنھ مع واو الجماعة یفعون، ومع نون النسوة 
یفعلن، وھو مع واو الجماعة النون فیھ للرفع والواو ھي واو الجماعة فاعل وواو الفعل 

لنون فاعل والواو فیھ ھي واو الفعل ولم حذفت اللتقاء الساكنین، ومع نون النسوة ا
 .یحذف منھ شيء
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 :فعل األمر
 

ضمائر  
 رفع

 ضمائر نصب

 ِاسَمعھ، ِاخَشُھ، ِارِمِھ، ُادُعھ ھـ -
 اسمعھا، اخشھا، ارمھا، ادعھا ھا -
 اسمعھما، اخشھما، ارمھما، ادعھما ھما -
 اسمعھم، اخشھم، ارمھم، ادعھم ھم -

 ثالثي

  اخَشُھن، ارِمِھن، ادُعُھناسمعھن، ھن -
 أكرمھ، أعِطِھ، ألِقِھ ھـ -
 أكرمھا، أعطھا، ألقھا ھا -
 أكرمھما، أعطھما، ألقھما ھما -
 أكرمھم، أعطھم، ألقھم ھم -

 رباعي

 أكرمھن، أعطھن، ألقھن ھن -
 ابتدره، التقھ، ارتضھ ه -
 ابتدرھا، التقھا، ارتضھا ھا -
 ، التقھما، ارتضھماابتدرھما ھما -
 ابتدرھم، التقھم، ارتضھم ھم -

 خماسي

 ابتدرھن، التقھن، ارتضھن ھن -
 استوضحھ، استدِعھ، استسِقھ ھـ -
 استوضحھا، استدعھا، استسقھا ھا -
 استوضحھما، استدِعھما، استسِقھما ھما -
 استوِضحھم، استدِعھم، استسِقھم ھم -

 سداسي

 ، استسِقھناستوِضحھن، استدِعھن ھن -
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 تطبیق
)1( 

 :میز الفعل المجرد الثالثي، والمجرد الرباعي في الجمل التالیة
 . فر اللصوص من وجھ العدالة-2  . تمتم الطفل بضع كلمات-1
 . دحرج الولد الحجر على الطریق-4  . قبض الشرطي على المجرم-3

)2( 
 :استخرج األفعال المزیدة فیما یلي وردھا إلى أصلھا

الذین قالوا ربنا اهللا ثم استقاموا تتنزل علیھم المالئكة أال تخافوا وال تحزنوا إن  (
وأبشروا  بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولیاؤكم في الحیاة الدنیا وفي اآلخرة ولكم فیھا 

وال تستوي الحسنة وال السیئة ادفع بالتي ھي … ما تشتھي أنفسكم ولكم فیھا ما تدعون 
بینك وبینھ عداوة كأنھ ولي حمیم وما یلقاھا إال الذین صبروا وما یلقاھا أحسن فإذا الذي 
 .)إال ذو حظ عظیم

)3( 
 :میز مزید الثالثي ومزید الرباعي فیما یأتي وبین أحرف الزیادة

 - انتبھ- ازرق- أجاب- تبختر- اطمأن- تفاھم- تفّرع- استمطر- تبلبل- تقرب-انتقل
 . اعشوشب- حّرم-قارب

)4( 
 :األفعال الثالثیة التالیة أفعاال مزیدة بقدر ما تستطیعھات من 

 . نزل- طلع- عّد- أخذ- نظر- وقف- فھم-دعا
)5( 

 :اذكر وزن كل فعل من األفعال المزیدة التالیة ثم رده إلى مجرده
  احمار- اتصف- تدھور- اشمأز- أغرق- أطّل-اكتأب
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)6( 
 :لقوسینأكمل الفراغ في الجمل التالیة بحسب المطلوب بین ا

 )مضارع متصل بألف االثنین( .دینھما.. …ھما   . ھو قضى دینھ-
  )فعل أمر للمخاطب(  .دینك.. …  . أنت تقضي دینك-
 )فعل مضارع متصل بنون النسوة( .دینكن..  …أنتن  . أنتن قضیتن دینكن-
 )فعل أمر للمخاطبة(  .دینك.. …  . أنِت تقضین دینك-
 )فعل مضارع متصل بألف االثنین( .للحق.. …ھما   . ھما دعوا للحق-
 )فعل مضارع مسند لنون النسوة( .للحق.. …ھن   . ھم یدعون للحق-
 )فعل ماض مسند لواو الجماعة( ...…بفضل اهللا    . بفضل اهللا اھتدینا-
 فعل أمر متصل بیاء المتكلم وقبلھا نون ( .في المسجد.. …  . نلتقي في المسجد-

 )الوقایة
 فعل مضارع متصل بضمیر مثنى ( .إلیھ..  …محمد .عیك إلیھ محمد یستد-

 )للمخاطب
 فعل أمر للمخاطبة( . إلى القوم.. …خذي الكتاب .      خذ الكتاب وألقھ إلى القوم-

 ) المؤنثة
 
 


