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 لفعل الماضي:  ا

 الفتح. على الفعل الماضي دائما مبني واألصل أن يكون بناء الفعل الماضي  

 الحاالت التالية:يبنى الفعل الماضي على الفتح في  -1

 زيٌد قصيدة  قرأ إذا لم يتصل به شيء مثال: -أ

 :فعل ماٍض مبني على الفتح   قرأ 

 الشمس أشرقت إذا اتصلت به تاء التأنيث الساكنة مثال:-ب

 فعل ماض مبني على الفتح التصاله بتاء التأنيث الساكنة   أشرق:

 تاء التأنيث الساكنة ال محل لها من اإلعراب   

في  شاركاالطالبان  إذا اتصل بالفعل الماضي ألف االثنين. مثال:-ج

 المسابقة

 عل ماض مبني على الفتح  شاركا : ف

 ألف االثنين: ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل   

  

 

 . به واو الجماعة تيبنى الفعل الماضي على الضم إذا اتصل-2

الغواَص عن سألُوا أنا البحُر في أحشائِه الدرُّ كامٌن ..... فهل  مثال :

 صدفاتي

 فعل ماض مبني على الضم التصاله بواو الجماعة  سألُــ/ : 

 متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل.  واو الجماعة ضمير 

 

 

 

 

 



 يبنى الفعل الماضي على السكون.  -3

ا طّيب  أعددتَ التاء المتحركة . مثل: األمُّ مدرسٌة إذا أعددتها       إذا اتصلت به  -ا شعب 

 األعراق

 التصاله بالتاء المتحركة   ماض مبني على السكون  :فعلأعددت 

 :ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل.  التاء المتحركة  

 بجدٍّ لالختبار درسناإذا اتصل به نا الفاعلين  مثال: -2

 التصاله بنا الفاعلين   فعل ماض مبني على السكون  درسنا: 

 متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل .  :ضميرالفاعلين   نا  

 في الحديقة المدرسّية لعبنَ  مثال: الطالبات إذا اتصلت به نون النسوة-3

: فعل ماض مبني على السكون التصاله بنون النسوة    لعبنَّ

 ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل.  نون النسوة:  
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