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 ماذا نعني باإلسناد؟  

اإلسناد: هو ضم كلمة إلى كلمة أخرى لتعطي معنًى تاماً، وهذا يعني ضم الفاعل إلى الفعل من خالل إسناد الضمائر     

 للفعل. 

 مع أي نوع من األفعال سأتعامل في درس اإلسناد؟ 

 الفعل المعتل: وهو كل فعل ينتهي بحرف علة )ا،و،ي( ويكون أصلي.    

 

 كيف أستطيع تحديد أصل حرف العلة؟ 

 أستطيع تحديد أصل حرف العلة بطريقتين:     

 إذًا أصل األلف في دنا هو الواو.الفعل دنا مضارعه يدنو،  مثال:اإلتيان بالفعل المضارع،  الطريقة األولى:    

 أضع كلمة عملية قبله، فأقول سعى يسعى وقام بعملية السعي. كيف آتي بالمصدر؟اإلتيان بالمصدر،  الثانية:الطريقة     

 هل سأحتاج دائًما أن آتي بالمصدر للفعل؟ 

 ال، فقط عندما المضارع ال يعطيني أصل حرف العلة، مثال: سعى مضارعه يسعى، سأحتاج هنا للمصدر ألن المضارع 

 لم يحدد لي أصل األلف، ومصدر الفعل سعى هو السعي. 

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

 لماضي المعتل اآلخر إلى الضمائر:*إسناد الفعل ا      

 يسعى المضارع            ]أول خطوة اإلتيان بالفعل المضارع[          سعىالفعل 

  السعي لم يحدد أصل األلف، إذًا آتي بالمصدر                       المصدرالمضارع 

 

 ضمائر المتكلم 

  *وضع الحركات مهم جًدا                                                             سعَْيُت    أنا     

 َسعَْينَا   نحن   

 دارس تقاربم           

Taqarob schools                  
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 ضمائر المخاطب

 سعَْيتَ أنَت      

 سعَْيتُما  أنتما    

 ثالثي، أصل االلف ياء،سعى وهو فعل الفعل *                                                            سعَْيتُم أنتم      

 عند إسناده إلى ضمائر المتكلم والمخاطب ال                                                                                                                     سعَْيتِ أنِت      

 وهو الياء. بل ُرَدت إلى أصلهايحدث تغيير                                                          سعَْيتما أنتما     

 سعَْيتُنَّ أنتنَّ      

 ضمائر الغائب

 سعى هو        

 عند إسناد الفعل سعى إلى ضمائر الغائب*                                                           سعَيَا هما       

 ُحذفت األلف مع الضمائر: ]هم، هي، هما                                                         َسعَْوا   هم        

 للمؤنث[ وُعوض عنها بفتحة. أما مع                                                           َسعَْت  هي       

[ لم يحدث                         سعَتَا                                      هما        الضمائر: ]هو، هما للمذكر،ُهنَّ

 تغييرات.                                                             َسعَْينَ ُهنَّ       

 

 

*مالحظة: في االمتحان سيأتي أفعال أخذناها في الغرفة الصفية أو على قياسها، ما المقصود على قياسها؟ يعني فعل ينتهي 

 الماضي منه بألف مقصورة وأصل األلف عند اإلتيان بالمضارع أو المصدر هو ياء، تماًما مثل الفعل سعى. 

 تدريب: 

 مخاطب والغائب. أسند الفعل بكى إلى ضمائر المتكلم وال     

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

 )ال داعي لإلتيان بالمصدر ألن المضارع وّضح أن أصل يرجو المضارع                 رجا الفعل 

 واو( أنه األلف                                                                       

 ضمائر المتكلم

 رَجْوُت        أنا 

     رَجْونا نحن      

 ضمائر المخاطب

 رَجْوتَ أنَت       
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 الفعل رجا وهوفعل ثالثي، أصل األلف واو، *                                                       رَجْوتُما  أنتما     

 عند إسناده إلى ضمائر المتكلم والمخاطب ال                                                         رَجْوتُم أنتم       

 ف إلى أصلها وهو يحدث تغيير بل ُردت األل                                                        رَجْوِت أنِت       

 الواو.                                                         رَجْوتُما أنتما      

       رَجْوتُنَّ أنتنَّ       

 ضمائر الغائب

 رجا هو         

 ]هذه الواو واو الفعل، واأللف ألف االثنين[ رَجَواهما        

 الجماعة، واأللف ألف التفريق[]هذه الواو واو رَجْوا هم         

 *عند إسناد الفعل رجا إلى ضمائر الغائب                                                          رَجتْ هي        

 ُحِذفت األلف مع الضمائر: ]هم، هي، هما                                                           رَجتَا هما        

 للمؤنث[ وُعوض عنها بفتحة. أما مع الضمائر                                                          رَجْوَن نَّ        هُ 

 : ]هو، هما للمذكر، ُهن[ لم يحدث تغييرات.                                                                              

 تدريب: 

 أسند الفعل سما إلى ضمائر المتكلم والمخاطب والغائب.        

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

 يبقىالمضارع                  بَِقَي الفعل 

 ضمائر المتكلم

  بِقيتُ  أنا       

 بِقينا  نحن    

 ضمائرالمخاطب

 بِقيَت  أنَت      

 *الفعل بَِقَي وهو فعل ثالثي، معتل اآلخر بالياء                                                        بِقيتُما    أنتما     

 عند إسناده إلى ضمائر المتكلم والمخاطب البِقيتُم                                                              أنتم      

 يحدث تغييرات.                                                             بِقيتِ أنِت       

 بِقيتُما  أنتما     

 بِقيتُنَّ أنتنَّ       
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 ضمائر الغائب

 بَِقَي  هو      

 *عند إسناد الفعل بَِقَي إلى ضمير الغائب ]هم[ بِقيا                                                              هما     

 ، لماذا بضمة بضمةُحذفت الياء وُعوض عنها بقُوا                                                               هم      

 مع أن المحذوف ياء ويجب أنه نعوض بكسرة؟                                                 بِقيَْت            هي     

 ألن الضمة تناسب الواو. أما مع باقي ضمائربِقيَتا                                                              هما     

 الغائب لم يحدث تغييرات.                               بَِقيَن                                ُهنَّ      

 

 تدريب:

 أسند الفعل َشِقَي إلى ضمائر المتكلم والمخاطب والغائب.       

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

 يهتدي المضارع                                اهتدى الفعل 

 أحرف. 3*ننتبه أن الفعل اهتدى يزيد عن                                                                            

 ضمائر المتكلم

  اهتََدْيتُ أنا       

 اهتََدْينَا نحن    

 ضمائر المخاطب

  اهتََدْيتَ أنَت      

 *الفعل اهتدى هو فعل خماسي، أصل األلف ياء،                                                    اهتََدْيتُما  أنتما     

 عند إسناده إلى ضمائر المتكلم والمخاطب لم يحدث                                                     اهتََدْيتُم   أنتم      

 تغييرات بل ُردَّت األلف إلى أصلها وهو الياء.اهتدْيِت                                                            أنتِ 

 اهتَدْيتُما  أنتما    

 اهتَدْيتُنَّ أنتنَّ     

 ضمائر الغائب

  اهتَدىهو        

 *عند إسناد الفعل اهتدى إلى ضمائر الغائب                                                        اهتَديا هما       

 ُحذفت األلف مع الضمائر: ]هم، هي، هما للمؤنث[                                                       اهتَدْوا هم        
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 وُعوض عنها بفتحة ألنه الحرف المحذوف هو                                                      اهتََدْت هي       

 األلف. أما مع الضمائر: ]هو، هما للمذكر، هن[                                                       اهتَدتَاهما       

 لم يحدث تغييرات.                                                    ْيَن   اهتَدَ ُهنَّ       

 

 تدريب:

 أسند الفعل امتطى إلى ضمائر المتكلم والمخاطب والغائب.         

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

 *إسناد الفعل المضارع المعتل اآلخر إلى الضمائر: 

 نَِسيَ  الماضي                       ينسىالفعل 

 ضمائر المتكلم

 أنسى أنا         

  ننسىنحن       

 ضمائر المخاطب 

 تنسى أنَت       

 *الفعل ينسى عند إسناده إلى ضمائر المتكلم لمتنَسيَان                                                      أنتما      

 يحدث تغيير، وعند إسناده إلى ضمائر المخاطب                                                       تنَسْوَن أنتم       

[ لم يحدث                                                      تنَسْين    أنِت        ]أنَت، أنتما للمذكر والمؤنث، أنتنَّ

 لم يحدث تغييرات، ومع الضمائر: ]أنتم، أنِت[                                                       تنَسيان أنتما      

 حذفت األلف منعًا من التقاء الساكنين وُعوض                                                          تنَسْينَ أنتنَّ      

 عنها بالفتحة.                                                                           

 ضمائر الغائب 

 ينَسى هو       

 ينَسيَان هما      

 ينَسْون هم        

 *الفعل ينسى عند إسناده إلى ضمائر الغائب لم تنَسى                                                        هي      

 يحدث تغييرات باستثناء الضمير هم، ُحذفت                                                       تنَسيانهما       

 األلف وُعوض عنها بفتحة.                                                 ينَسْيَن       هنَّ       
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  تدريب:

 أسند الفعل يرضى إلى ضمائر المتكلم والمخاطب والغائب.          

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

 رنا الماضي                                   يرنوالفعل 

 ضمائر المتكلم

 أرنو أنا        

  نرنونحن      

 ضمائر المخاطب

 ترنو أنَت       

 ]هذه واو الفعل، وألف ونون األفعال الخمسة[  ترنَُوانأنتما      

 ]واو الفعل محذوفة، وهذه واو ونون األفعال الخمسة[  ترنُونأنتم       

 ]أصلها ترنوين، ُحذفت واو وعوضنا عنها بكسرة ألنه الضمة ال تناسب الياء[   ترنِينأنِت      

 ترنَُوان  أنتما     

 ]هذه واو الفعل والنون نون النسوة[ ترنْوَن أنتنَّ      

 المتكلم *الفعل يرنو عند إسناده إلى ضمائر                                                                           

 والمخاطب ]أنَت، أنتما للمذكر والمؤنث، أنتن[                                                                           

 لم يحدث تغييرات. الحذف مع أنتم وأنِت.                                                                            

 لغائبضمائر ا

 يرنو هو        

 يرنَُوان هما       

 *عند إسناد الفعل يرنو إلى ضمائر الغائب يرنُوَن                                                         هم        

 لم يحدث تغييرات باستثناء الضمير هم                                                           ترنو  هي       

 ُحذفت واو الفعل ويبقى ما قبلها مضموم. ترنَُوان                                                         هما       

 ترنْوَن هنَّ       

 

 تدريب: 

 عو إلى ضمائر المتكلم والمخاطب والغائب. أسند الفعل يد      
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............................................................................................................................ 

 مضى الماضي                     يمضيالفعل 

 ضمائر المتكلم

 أمضي أنا        

 نمضي نحن      

 ضمائر المخاطب

  تمضيأنَت       

 *الفعل يمضي عند إسناده إلى ضمائر المتكلم                                                  تمِضيان  أنتما      

 والمخاطب لم يحدث تغييرات باستثناء الضمائر: تمُضون                                                    أنتم       

 ]أنتم، أنِت[، أنتم: ُحذفت الياء وُعوض عنها                                                   تمِضيَن أنِت       

 بضمة ألنه الضمة تناسب الواو، أنِت: ُحذفت تمِضيان                                                    أنتما     

 الياء وُعوض عنها بكسرة ألن الكسرة تناسب                                       تمِضيَن             أنتنَّ      

 الياء.                                                                         

 ضمائر الغائب

  يمضيهو        

 ان يمِضيهما       

 يمُضون هم        

 *عند إسناد الفعل يمضي إلى ضمائر الغائب لم                                                    تمضيهي       

 يحدث تغييرات باستثناء الضمير هم: ُحذفت الياء                                                  تمِضيان هما       

 وُعوض عنها بضمة ألنه الضمة تناسب الواو.                                                   يمِضيَن هنَّ       

 

 تدريب:

 أسند الفعل يسقي إلى ضمائر المتكلم والمخاطب والغائب.       
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 *إسناد فعل األمر المعتل اآلخر إلى الضمائر:

 ابقَ  األمر             يبقى المضارع              بِقَي الفعل 

 المخاطبضمائر 

 ابَق أنَت        

بحركة مناسبة، فإذا كان  رف علة ويعوض عن الحرف المحذوف]فعل األمر يُبنى على حذف حرف العلة إذا انتهى بح*

 واو نعوض بضمة وإذا كان المحذوف ياء نعوض بكسرة[ المحذوف ألف نعوض بفتحة، وإذا كان المحذوف 

   ابقياأنتما      

 [، ألف االثنين: ضمير متصل مبني في محل رفع فاعلحذف النون التصاله بألف االثنين]فعل أمر مبني على *

 ابقَْوا نتم      أ

*]حذفت ألف الفعل منعًا من التقاء الساكنين وعوضنا عنها بفتحة، ويعرب فعل أمر مبني على حذف النون التصاله بواو 

 الجماعة، والواو: ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل[

  ابقَيْ        أنتِ 

حذفت ألف الفعل منعًا من التقاء الساكنين وعوضنا عنها بفتحة، ويعرب فعل أمر مبني على حذف النون التصاله بياء ]*

 المخاطبة، ياء المخاطبة: ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل[

 ابقَيا      أنتما 

 االثنين: ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل[*]فعل أمر مبني على حذف النون التصاله بألف االثنين، ألف 

 ابقَْينَ  أنتنَّ      

 فعل أمر مبني على السكون التصاله بنون النسوة، والنون: ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل[.*]

 

 تدريب: 

  ضمائر المخاطب. إلى انسَ أسند الفعل       

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

 ارج   األمر              يرجو المضارع                   رجا  الفعل 

 ضمائر المخاطب

 ارُج  أنَت     
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 ]هذه واو الفعل، واأللف ألف االثنين[  ارُجَواأنتما     

 ]هذه واو الجماعة، واأللف ألف التفريق[ ارُجْواأنتم      

 ]واو الفعل حذفت وعوضنا عنها بكسرة ألن الكسرة تناسب الياء[ ارجيأنِت      

 ارُجَوا أنتما     

 ]هذه واو الفعل، والنون نون الفعل[ ارُجْونَ أنتنَّ     

 

 تدريب: 

 إلى ضمائر المخاطب.  ادنُ  سند الفعلأ      

 

 

 

 

 ارمِ األمر                     يرميالمضارع                رمى الفعل

 ضمائر المخاطب 

 ارِم أنَت       

 ]ياء الفعل، وهذه ألف االثنين[ ارميَا أنتما      

 التفريق[ ]حذفت ياء الفعل، وهذه واو الجماعة، واأللف ألفارُمْوا أنتم       

 ]األصل أن تكون يائتين، حذفت ياء الفعل، وهذه ياء المخاطبة[ ارِميأنِت      

  ارمياأنتما      

 ]هذه ياء الفعل، والنون نون النسوة[ ارِمينَ أنتنَّ      

  

 تدريب: 

 أسند الفعل ابِك إلى ضمائر المخاطب.      
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 مدارس تقارب /اللغة العربية قسم 

 حنين درويش  :ةإعداد المعلمــ

 


