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َأفـَْعَل-يـُْفِعُل-َأْفِعْل-ِإفـَْعاٌل
أَنـَْزَل-يـُْنزُِل-أَْنزِْل-ِإنـْزَاٌل

فـَْعَلَل-يـَُفْعِلُل-فـَْعِلْل: زَْلَزَل-يـَُزْلزُِل-زَْلزِْل

فـََعَل-يـَْفَعُل-ِافـَْعْل : فـََتَح-يـَْفَتُح-اِفـَْتْح
فـََعَل-يـَْفِعُل-ِاْفِعْل : َكَسَب-َيْكِسُب-اِْكِسْب

فـََعَل-يـَْفُعُل-اُفـُْعْل : َحَضَر-َحيُْضُر-اُْحُضْر
َفِعَل يـَْفَعُل ِافـَْعْل : َلِعَب-يـَْلَعُب-اِْلَعْب

َفِعَل يـَْفِعُل ِاْفِعْل :َحِسَب-َحيِْسُب-ِاْحِسْب
فـَُعَل-يـَْفُعُل : َحُسَن-َحيُْسُن(ال أمر هلذا الوزن)

فَاَعَل-يـَُفاِعُل-فَاِعْل-ُمَفاَعَلٌة/ِفَعاٌل
َجاَهَد-ُجيَاِهُد-َجاِهْد-ُجمَاَهَدٌة/ِجَهاٌد

فعََّل-يـَُفعُِّل-فـَعِّْل-تـَْفِعيٌل
َكذََّب-ُيَكذُِّب-َكذِّْب-َتْكِذيٌب
انـَْفَعَل-يـَنـَْفِعُل-انـَْفِعْل-اْنِفَعاٌل
اْنَكَدَر-يـَْنَكِدُر-اْنَكِدْر-اْنِكَداٌر
افـْتـََعَل-يـَْفَتِعُل-افـَْتِعْل-اْفِتَعاٌل
اقـَْتَحَم-يـَْقَتِحُم-اقـَْتِحْم-اْقِتَحاٌم
افـَْعلَّ-يـَْفَعلُّ-افـَْعلَّ-اْفِعَالٌل

-ابِْيَضاٌض -ابـَْيضَّ -يـَبـَْيضُّ ابـَْيضَّ
تـََفاَعَل-يـَتـََفاَعُل-تـََفاَعْل-تـََفاُعٌل
َتَساَءَل-يـََتَساَءُل-َتَساَءْل-َتَساُؤٌل

تـََفعََّل-يـَتـََفعَُّل-تـََفعَّْل-تـََفعٌُّل
َتَكلََّم-يـََتَكلَُّم-َتَكلَّْم-َتَكلٌُّم

افـَْعْوَعَل-يـَْفَعْوِعُل-افـَْعْوِعْل-اْفِعيَعاٌل
اْخَشْوَشَن-َخيَْشْوِشُن-اْخَشْوِشْن-اْخِشيَشاٌن

مزيد بحرف واحد

الفعل الثالثي المزيد

الفعل من حيث الصحة و العلةالفعل الثالثي المجرد
الصحيح : السالم-المضعف-المهموز

المثال-األجوف-الناقص
-اللفيف المقرون
-اللفيف
المفروق

الفعل من حيث التجريد و الزيادة
- المجرد :الثالثي و الرباعي

- المزيد : الثالثي و
الرباعي

الفعل الرباعي المجرد
تـََفْعَلَل-يـَتـََفْعَلُل-تـََفْعَلْل: تـََألَْألَ-يـَتـََألَْألُ-تـََألَْألْ
الفعل الرباعي المزيد

مزيد بحرفين
مزيد بــ3 حروف

الفعل الصحيح
السالم
المضعف

المهموز

أكتوبر 2018 م

الفعل المعتل

المثال
األجوف

الناقص

اللفيف المقرون
اللفيف المفروق

َكَتَب - َيْكُتُب - اُْكُتْب
َمدَّ - َميُدُّ - اُْمُدْد/ ُمدَّ
فـَرَّ - يَِفرُّ - اِْفرِْر/ ِفرَّ
َأَكَل - يَْأُكُل - ُكْل
َسَأَل - َيْسَأُل - ِاْسَأْل
قَـَرأَ - يـَْقَرأُ - اِقْـَرْأ

َوَقَف - يَِقُف - ِقْف
نَاَم - يـََناُم - َمنْ
قَاَل - يـَُقوُل - ُقْل
بَاَع - يَِبيُع - ِبْع
َدَعا - َيْدُعو - اُدُْع
َجَرى - َجيْرِي - ِاْجِر

َوَقى - يَِقى - ِق
نـََوى - يـَْنِوي - اِْنِو

المعتل:

اْستـَْفَعَل-َيْستـَْفِعُل-اْستـَْفِعْل-اْسِتْفَعاٌل
اْستـَْغَفَر-َيْستـَْغِفُر-اْستـَْغِفْر-اْسِتْغَفاٌر

qafmimra.wordpress.com

بعض ملحوظات مهمة
1) ُيصاغ فعل األمر من أصل صور املضارع

للضمري املخاطب يف معظم األفعال.
مثل : َتْكتَُباِن > اُْكتَُبا | تـَُقوُلوَن > ُقوُلوا
2) تصريف ماضي الفعل املعتل اآلِخر :

- عني الفعل مفتوح : َرَمى-َرَمَيا-َرَمْوا
- عني الفعل مكسور : َرِضَي-َرِضَيا-َرُضوْا

* (ال نستطيع بيانا أوسع لضيق اجملال)
((حيتاج الطالب إىل إرشاد املعلم يف الباب))

- و اهللا أعلم -


