اس ـى انفاع ــم
اسى يشتق نهدالنة عهى ين قاو بانفعم أو اتصف به
اســى انفاعــم ين انفعم انثالثي

اسى انفاعم ين انفعم غري انثالثي

على وزن

يبدأ بميم مضمومة مكسور ما قبل اآلخر
ُمــــــــــِـــ

فـــاعل
الحرف الثاني ألف  :فـ ــا عــل
درس دارس

نجح نـ ــاجح

إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة
وكسر ما قبل اآلخر

استعد
ُ

ــستع ـد
يـ ــستعد  :ي ــ
ِ

عند صياغته ين انثالثي يراعى يا يهي

الفعل المهموز  :أضافة ألف بعد الحرف األول أخذ  :أاخذ
ثم إدغام الحرفين  :آخذ ( أكل  :أاكل  :آكل )
الفعل المضعف  :إضافة ألف بعد الحرف األول وإبقاء الشدة على الحرف
األخير شدّ  :شادّ
الفعل األجوف  :نقلب حرف العلة إلى همزة قال قاول قائل
بـ ـاع با ــيـ ع با ــئـ ع بائـع
الفعل الناقص  :نحذف حرف العلة ونضع مكانه تنوين للداللة عليه
ساق ( الساقي )
قاض ( القاضي )  /سقى :
قضى :
ٍ
ٍ
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اسى املفعول
اسى يشتق ّ نهدالنة عهى ين وق عهيه انفعم
اسى املفعول ين انفعم انثالثي

على وزن
مـفعـول
الحرف األول مــ والرابع ـو
مـ ــفعــ ـول
كتب  :مـ ـكتـ ـوب عمل  :مـ ـعمــول

اسى املفعول ين انفعم غري انثالثي
يبدأ بميم مضمومة مفتوح ما قبل اآلخر
ُمـــــــــــــ

إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة
وفتح ما قبل اآلخر
.

انكسر
َ
ُ
يـ ـنكسـر  :يــ ـنكسـر

عند صياغته ين انثالثي يراعى يا يهي
ثالثي أجوف :وسطه حرف علة  :إبدال حرف المضارعة بميم ورد حرف العلة إلى أصله
بـــ ــاع يـــ بــيع مــ ــبـيع
قـــ ــال يــ ـــقول مــ ــقول
ثالثي ناقص  :آخره حرف عله  (:إبدال حرف المضارعة بميم وتشديد الحرف األخير)
رمـ ـى يــ ـرمـي مـ ــرم ّي
ـدعو
دعــ ــا يـ ـدعو مـ
ّ
ثـالثـي الزم ( ُنظيف شبه جملة بعد اسم المفعول ) جلس  :مجلوس عليه
غير الـثالثـي الالزم ( ُنظيف شبه جملة بعد اسم المفعول ) اعترف ُ :مـعتـرف به
.

تتطابق صيغة اسم المفعول مع صيغة اسم الفاعل في غير الثالثي
سيرحل ال ُمحتل من الوطن ال ُمحتل

من الفعل احتل ّ
2

ُمختار الحي ُمختار للقرار الصائب

من الفعل اختار
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