
 نإ ٚأخٛاتٗا



 أْٛاع نإ ٚ أخٛاتٗا 

 سا٥د٠ تاَــ١ ْاقص١

ٚ ٖٞ ايـ   
حتتاج الصِ 

 ٚ خرب

ٚ ٖٞ اي  تهتفٞ 
ــٗا ٚ ال  بزفــف فاهً

 حتتاج إيٞ خرب 

َــ  تــكتٞ نــإ 
 سا٥د٠ ؟ 



 أْٛاع نإ ٚ أخٛاتٗا 

 َ  تكتٞ نإ سا٥د٠ ؟  سا٥د٠

 !أفضٌ ذلُدا نإَا  التعحبٔة ّ فعلَا( ما)بني  -1

 أٚهدى نإٚصٌ ايذٟ  بني االطه املْصْل ّ صلتُ -2

 ايشا٥د٠ تهٕٛ يف املاضٞ فكط( نإ: )اْتب٘ 



 نــــإ ٚأخٛاتٗا
 (األفعاٍ ايٓاقص١ ايٓاصد١ )

 ظٌ أَض٢ أصبح نإ

 يٝط أضخ٢ صار بات
 َا اْفو َا فت٧ َا بزح َا ساٍ

 َا داّ



 اْتب٘
 (فتئ -اىفك  -برح  -زال )األفعال 

 ال تعنل عنل كاٌ إال إذا اقرتىت بـ

 ٢ْٗ أٚ ْف٢



 َا ساٍ ايعدٚ قادرا

 َا اْفو ايزدٌ حشٜٓا

 أْت التشاٍ دلتٗدا

فعٌ ْاقص حيتاج 
 الصِ ٚخرب

 ساٍ   اخلطز   
 اْفهت  ايعكد٠

 التشاٍ ايعكبات
فعٌ تاّ بعدٙ 

 فاهٌ



 اْتب٘

 ( :داّ)ايفعٌ 
املصـديي  اظررفًـ  ىتـ     ( مـا )البد أٌ تسبقه 

 ىعتربه فعال ىاقصا ويكىٌ ماضًا

 َٓفعال ٖهذا َادَتال أمسف يو 

 (َا)ْٛع  فعٌ ْاقص ْاصذ
 َصدر١ٜ



 سَٔ هٌُ ٖذٙ األفعاٍ

 فـت٧  –ساٍ 
 اْفو –بزح 

 ف٢ٖذٙ األفعاٍ تعٌُ 
 (ٚاملضارع – املاض٢)

 (َاض٢)تًو دهٛاِٖ  فُا سايت -1
 (َضارع)َز١ٜ َٓ٘  ف٢ايذٜٔ نفزٚا  ٚالٜشاٍ -2

 تذنز ٜٛصف تفتكتاهلل  -3
 هًٝ٘ هانفني ْربحئ  -4

 َاداّ
 يٝط

ــالٕ إال  ــ٢ال ٜعُ  ف
 املاض٢سَٔ 

مجٝف   ف٢أخٛات نإ ٜعًُٕٛ  باق٢
 (أَز –َضارع  – َاض٢)األس١َٓ 

 -قٛاَني بايكضط نْٛٛا -1
 إٔ تهٕٛ َؤَٓا بدال -2
 ذلكا نإاملعًِ  -3



  (صار) مبع٢ٓ ٚتكت٢ نإ هٌُ تعٌُ أفعاٍ ٖٓاى
 : ٢ٖ األفعاٍ ٖٚذٙ

 راح اصتخاٍ آض غدا

 ضخٝتٗا اآلالفراح ٖذٙ األس١َ  -1

 املا٤ ثًذا آض -2

 ايدقٝل خبشا اصتخاٍ -3



 تٓبٝ٘ َِٗ ددا

اسه اظفاعل مـً األفعـال اظياقصـ  ٍـل يعنـل عنـل اظفعـل        

 اظياقص أو اظتاو ؟

اصــِ ايفاهــٌ َــٔ األفعــاٍ ايٓاقصــ١ إ ا حتككــت   اإلداب١
 عزٚط هًُ٘ فإْ٘ ٜعٌُ ه٢ً اهتبار أْ٘ فعٌ ْاقص

 سا٥القض٢ اهلل ٜا أمسا٤ إٔ يضت 
 حت٢ ٜػُض اجلفٔ َػُض أحبو  

اصِ فاهٌ َـٔ ايفعـٌ َـاساٍ    
ٜعُــٌ هًُــ٘ ٚامســ٘ ضــُ  

 أْاَضترت تكدٜزٙ 

ذلـٌ ْصـ     ف٢مج١ً فع١ًٝ 
 (سا٥ال)خرب اصِ ايفاهٌ 



 2َجاٍ 

 َٚا نٌ َا ٜبد٣ ايبغاع١
 إ ا مل تًك٘ َٓذدا أخاىنا٥ٓا   

خـرب الصـِ ايفاهـٌ ايعاَـٌ     
 (نا٥ٓا)هٌُ فعً٘ ايٓاقص 



ما الفارق بني الفعل 

 الهاقص والفعل التام ؟

 ٍْ الزى ٓلتفى بشفع فاعلُ ايفعٌ ايتاّ

 ايػ١ُ اْكغعت ذلُد حضز

 األس١َ سايت املدٜز املٛظف نكفا

 فعٌ تاّ



 ايفعٌ ايٓاقص
 ٍْ الزى حيتاج الطه ّخرب

 يٓا َعٝٓا ايتع١ًُٝٝ إطالي١ َٓص١أضخت 

اصِ أضخ٢ 
ــٛع  َزفــــ

 بايض١ُ

 ْعت َزفٛع َضاف إيٝ٘

 خرب أضخ٢ َٓصٛب بايفتخ١



 صٛر اصِ نإ
 ضنري مسترت اسه ظاٍر

ضنري  

 متصل

 مصدي مؤول



 اسم ظاهر

 ّاضــخا األمـــشأضــخى 

 اصِ أضخ٢ َزفٛع



 ضمري مسترت

 َٓــْدٓةالكــذغ لٔظـت  

 اصِ يٝط ٖٓا ضُ  َضترت

 خرب يٝط َٓصٛب بايفتخ١
 الحظ أن

تاء التأىٔث حشف مبيـى ال ذلـ    

 لُ مً اإلعشاب



 ضمري متصل

 ا خري مثالْاملؤميٌْ كاى

ضُ  َتصٌ ف٢  
 ذلٌ رفف اصِ نإ



 الحظ

 هاما زل
 هالس

 تأمسي تأضحي



ــٝط  ــربي ــٛا  اي ــٌ إٔ تٛي ٚدــٖٛهِ قب
 املغزم ٚاملػزب

ــؤٍٚ  َصــدر َ
ذلٌ رفـف   ف٢

 اصِ يٝط

ــٝط   ــرب يــ خــ
 َٓصٛب بايفتخ١



 :اصتدزج اصِ نإ ٚبني صٛرت٘ فُٝا ًٜٞ 

 َا ساٍ ف٢ اخلاطز أفهار هع١ُٝ

 أفهار اطه ما صال
 اصِ ظاٖز ىــــــْعُ



 :اصتدزج اصِ نإ ٚبني صٛرت٘ فُٝا ًٜٞ 

 تشهذٓا تاألس١َ َا فت٦
 اطه ما فتئ ضنري مظترت

 الحغ
تاء التأىٔث ال ذلـ  اـا مـً    

ــً أٌ    ــأ  لـ ــشاب فـ اإلعـ

 .تلٌْ اطه الفع  الياطخ 



 :اصتدزج اصِ نإ ٚبني صٛرت٘ فُٝا ًٜٞ 

 َا سيت أطُف ف٢ ايتفٛم

 ايتا٤ اطه ما صال
 ضُ  َتصٌ ىــــــْعُ



 :اصتدزج اصِ نإ ٚبني صٛرت٘ فُٝا ًٜٞ 

 ظًًٓا ْذنز ربٓا
 ايتا٤ اطه الفع  الياطخ

 ضُ  َتصٌ ىــــــْعُ



 :  قاٍ املتٓيب 
 فإٕ فضاد ايزأٟ إٔ ترتددا إ ا نٓت  ا رأٟ فهٔ  ا هشمي١ 

 :  َا ْٛع اصِ نإ هًٞ ايرتتٝ  يف ايبٝت 

 ضنري مظترت   –اطه ظاٍش 

 اطه ظاٍش  –ضنري متص  

 ضنري مظترت  –ضنري متص  

 ضنري متص  –ضنري متص  



 فكصبح ايذٍ ميغٞ بني أظٗزِٖ  
 َغٞ األَ  ٚ ِٖ َٔ حٛي٘ خدّ    

 :  َا ْٛع اصِ نإ يف ايبٝت 

 اطه ظاٍش

 ضنري متص 

 ضنري مظترت  

 مصذس مؤّل



 صًٞ إٕ دًٗت ايٓاظ هٓا ٚ هِٓٗ  
 فًٝط صٛا٤ هامل ٚ دٍٗٛ      

 :  يف ٖذا ايبٝت ( يٝط)أٜٔ اصِ 

 مظترت 

 ( طْاء)كلنة 

 متص  

 ( عامل)كلنة 



 فهٝف إ ا َزرت بدار قّٛ 
 ٚ د إ يٓا ناْٛا نزاَا     

 : اصِ نإ يف اجل١ًُ 

 ّاّ اجلناعة 

 ضنري متص  

 ضنري مظترت  

 األّلٕ ّ الثاىٔة



 قٌ ناْت األدلاد دٜدٕ أَ  
 ح  رَاٖا باهلٛإ صباتٗا     

 : أٜٔ اصِ نإ يف اجل١ًُ 

 التاء 

 دٓذٌ  

 األدلاد  

 أميت 



 ٚ ٜكاٍ َا بزح ايضالّ خٝارٖا 
 ح  اصرتاح َٔ ايعٓا٤ غشاتٗا   

 : اصِ َا بزح يف ايبٝت 

 ٓكال  

 خٔاسٍا  

 الظأو  

 غضاتَا



 ٚ َٔ اجلٗاي١ إٔ ٜكٍٛ هداتٗا
 أضخت هًٞ ٚعو ايٓفا  حٝاتٗا    

 اصِ أضخٞ يف اجل١ًُ  

 عذاتَا 

 علٕ ّػم 

 اليفار 

 حٔاتَا 



 خرب كاٌ ّأخْاتَا  -4

 َفزد
 مج١ً

 عب٘ مج١ً



 اخلرب املفزد

ال ٚ يـٝط مجًـ١   ٖـٛ َـا   اخلرب املفزد  
 مجعًاأٚ  َج٢ٓحت٢ يٛ نإ ,  عب٘ مج١ً

ــتُِ  ,  ــد إٔ ٜهــٕٛ اخلــرب ٖــٛ امل  ٚالب
 . يًذ١ًُ َف نإ ٚامسٗا 



 َتفاُٖني أضخ٢ طـــالب ايعًِ 

  يٝاًل  احلل يٝط 

 َفٝد٠ ايكزا٠٤ َا سايت 

 َتآيفني صٛف أصعد َا داّ أمحد َٚٝٓا 

 ظاٖزًا نـإ احلل 



 َع١ًَٛ َٔ  ٖ 
ٚيف ٖذٙ احلاي١  ( يٝط)يف خرب (  ايبا٤) قد تكف 

 .ْٚٛع اخلرب َفزد , تهٕٛ سا٥د٠ 

 ملا ا تعترب ايبا٤ سا٥د٠ ؟ َٚا ا تفٝد ؟

ألٕ املع٢ٓ ال ٜضتكِٝ إ ا حذفٓا ايبـا٤ ٚتفٝـد   
 ايتٛنٝد



 هٓا ببعٝد٠يٝضت ذلاٚالت املتآَزٜٔ 
َٓصٛب ذلاًل دلزٚر (  َفزد) خرب يٝط 

 ( ايبا٤) يفعًا بضب  حزف اجلز ايشا٥د 



 بطـــالبيضــتِ 
 (َفزد ) خرب يٝط َٓصٛب ذلاًل دلزٚر يفعًا ْٚٛه٘ 

 انتبه

, ( طـأب  ) ُتيٌْ كلنـة  ( الباء ) إرا حزفيا 

 ( لظيا طأبًا ) فيكْل 



 :الحغ ايفزم بني املجايني اآلتٝني 

 :اجلًُتني  ف٢بني ْٛع اخلرب  -1

 اخلطكمبصزٜٔ ه٢ً يضٓا  مبصزيضٓا 

خرب عب٘ مج١ً ألٕ ايبا٤ 
ــد٠   ــت سا٥ ــ٢يٝض ال  فٗ

 ميهٔ حذفٗا َٔ اجل١ًُ

ــا٤    ــزد ألٕ ايب ــرب َف خ
سا٥د٠ ٚ ميهٔ حذفٗا َٔ 

 اجل١ًُ



 اخلرب اجل١ًُ

 مس١ٝامج١ً 

 مج١ً فع١ًٝ



 مس١ٝامج١ً 
 نٝف تتعزف ه٢ً اخلرب اجل١ًُ االمس١ٝ ؟

ٚاملبتدأ ب٘ ,  خربٚ َبتدأاصِ نإ بعد 
 أٚ أخٛاتٗا اصِ نإ ٜعٛد ه٢ً  ضُ 



 صفخات٘ َٓضك١ نـإ ايـهـتاب 
مجًــ١ امسٝــ١ يف  
 ذلٌ ْص  خرب نإ

 عــزفاؤٙ ْا٥ُـٕٛ يٝط ايـٛطـٔ 

مجًـــ١ امسٝـــ١ يف 
 َبتدأ َزفٛع ذلٌ ْص  خربيٝط

 خرب َزفٛع  

ٛاٚ
باي

ٛع 
زف

رب َ
خ

 



 سٚارٖا نج ٕٚ أضخـت املدرص١ 

مج١ً امس١ٝ يف ذلٌ 
 ْص  خرب أضخ٢

 هٝٓـ٘ َتٝكع١ بــات احلـارظ 

 مج١ً امس١ٝ يف ذلٌ ْص  خرب بات

 َبتدأ َزفٛع

ٛاٚ
باي

ٛع 
زف

رب َ
خ

 
ٛع

زف
رب َ

خ
 



 :الحغ ايفزم بني املجايني اآلتٝني 

 :اجلًُتني  ف٢بني ْٛع اخلرب  -1

ِ أضخ٢ املصـزٜٕٛ    عـبابٗ
 َتخزٚرٕ

 عـــبابِٗأضـــخ٢ املصـــزٜٕٛ 
 َتخزرٜٔ

َبتــدأ َزفــٛع 
 بايض١ُ

خــرب َزفــٛع   
 بايٛاٚ

ــٛع   ــدٍ َزف ب
 بايض١ُ

ــٛب  ــرب َٓص خ
 بايٝا٤

 ف٢مج١ً امس١ٝ 
 ذلٌ ْص  خرب

 خرب َفزد



 مج١ً فع١ًٝ
 نٝف تتعزف ه٢ً اخلرب اجل١ًُ ايفع١ًٝ؟

فعـٌ ٜعـٛد   ( نإ ٚأخٛاتٗـا  ) بعد اصِ 
 ُٜتِ املع٢ٓ ( اصِ نإ ٚأخٛاتٗا ) ه٢ً 



 احملاضز٠  أيكٞنٓت 
 يف ذلٌ ْص  خرب  نإ 

 تبهٞ َا سايت هْٝٛٓا 

 يف ذلٌ ْص  خرب  َا ساٍ



 ٜصًٞ َا فت٧ املؤَٔ 

 يف ذلٌ ْص  خرب  َا فت٧



 خرب عب٘ مج١ً

 َضاف إيٝ٘ ظزف
 فْق امليضذة كاٌ اللتاب 

 عب٘ مج١ً يف ذلٌ ْص  خرب نإ 



 دار ٚدلزٚر

 فيٌْ املعشفة مً أعظه ما صالت الكشاءة 

 عب٘ مج١ً يف ذلٌ ْص  خرب َا ساٍ



 أَج١ً تٛضٝخ١ٝ ألْٛاع خرب نإ

 َفزد مثنشةأصبخت الؼحشة 
 مج١ً أمس١ٝ عٔيَا طاٍشة باتت األو 



ــاىعيا   ــبخت مص ــٕأص ــة  تلف حاج

 الظلاٌ

 مج١ً فع١ًٝ

 أمْسٍه بظٔطةكاٌ الياغ 

 مج١ً أمس١ٝ



قٛاهد ١َُٗ خاص١ بـ  
 (نإ ٚأخٛاتٗا)

ػبُ مجلة ( كاٌ ّأخْتَا ) إرا ّقع بعذ . 1

ّالللنة , تلٌْ يف ذل  ىصب خرب مكذو 

 ( اطه كاٌ ) املتننة ملعيى اجلنلة تلٌْ 



 رداٍيف َصز نـإ 

 عب٘ مج١ً يف ذلٌ ْص  خرب  نإ
 اصِ نإ   

 



 َصًخ١ يٓايٝط 

 عب٘ مج١ً يف ذلٌ ْص  خرب  يٝط
 اصِ نإ   

 



 رلًصٕٛف٢ ايٛطٔ َا ساٍ 

 عب٘ مج١ً يف ذلٌ ْص  خرب  َا ساٍ

 اصِ نإ  
 



الللنة اليلـشة امليْىـة باليصـب الـيت     . 2

 تلٌْ خربًا لـ ( كاٌ ّأخْاتَا ) تكع بعذ 

 ( كاٌ ّأخْاتَا ) 

 َٓتصزااحلل نإ 

 َشٖزاايشٖز َا ساٍ 

 َٓصٛب بايفتخ١( َا ساٍ –نإ )خرب 



 :الحغ َا ٢ًٜ 

ــٝط  ــربيـ ــٛا  ايـ إٔ تٛيـ
 ٚدٖٛهِ

ايبٝـٛت   تـكتٛا بـكٕ   ايربيٝط 
 َٔ ظٗٛرٖا

ــؤٍٚ  َصــدر َ
ذلٌ رفـف   ف٢

 اصِ يٝط

ــٝط   ــرب يــ خــ
 َٓصٛب بايفتخ١

ــؤٍٚ  َصــدر َ
ذلٌ ْص   ف٢

 خرب يٝط

ــٝط   ــِ يـ اصـ
 َزفٛع بايض١ُ



 انتبه

قذ ٓكع اخلرب متأخش فى اجلنلة ّالعـربة فـى   

 .رلم متاو املعيى 



فــى صماىيــا ٍــزا الــزى  اليــاغمــا بــش  

ــ    ــُ الف ــشف فٔ ــٌْكث ــة  ٓعشف حكٔك

 .احلٔاة 

 َا بزح َزفٛعاصِ 

َضارع َزفٛع بجبٛت ايٕٓٛ ٚاهلا٤ ضُ  ف٢ ذلٌ رفف 
 فاهٌ ٚاجل١ًُ ف٢ ذلٌ ْص  خرب َا بزح



 الحظ

ٍى اخلرب ّقذ تأخشف علـى  ( ٓعشفٌْ)مجلة 

 .االطه ّالعربة فى متاو املعيى 



 نإ ايتا١َ
قذ تأتى كـاٌ ّبعـأ أخْاتَـا تامـة فتلتفـى      

ّال حتتاج إىل خرب ٍّـى   فاع مبشفْعَا على أىُ 

 .  إرٌ لٔظت ىاطخة ّٓتغري معياٍا مث  كاٌ 

 نإ  َا عـا٤ اهلل 
 إ ٖٓا مب٢ٓٗ حدخ يذيو ف٢ٗ تا١َن



كيف تفرق بني كان 

 التامة وكان الهاقصة ؟

 ٓأتى بعذِ مجلة ىاقصة  ايفعٌ ايتاّ

 ايتٛفٝل فهإْصخت صدٜك٢ 

 مج١ً ْاقص١ نــإ تا١َ
 فاهٌ َزفٛع



 ايفعٌ ايٓاقص
 ٓأتى بعذِ مجلة كاملة

 ايتٛفٝل حًٝف٘ فهإْصخت صدٜك٢ 

 مج١ً تــا١َ نـإ ْاقص١

 خرب نــإ اصِ نــإ



تفاصٌٝ ١َُٗ ملعزف١ 
 نإ ٚأخٛاتٗا ايتا١َ

 حذث أّ حضش َعٓاٙ نإ

 ٓلًّما مل ٓؼأ مل ,  كاٌما ػاء اهلل 

 بكى ّطال ّامتذ َعٓاٙ ظٌ

 الظله لعّه البأء ٍّلم الياغ ظ لْ 



 أَج١ً
 دخ  يف اللٔ  َعٓاٙ بات

ّٕ البال ّطَش الطالب املتفْق باف  خل

 دخ  يف الضخى َعٓاٙ أضخ٢

 اليَاس ال أبش  ميضلٕ أضخىإرا 



 أَج١ً
 دخ  يف الصبا  َعٓاٙ أصبح

 تصبخٌْفظبخاٌ اهلل حني متظٌْ ّحني 

 دخ  يف اللٔ  َعٓاٙ أَض٢

 متظٌْفظبخاٌ اهلل حني 

 ٚاٚ اجلُاه١ ضُ  ف٢ ذلٌ رفف فاهٌ



 سجع َعٓاٙ صار

 األمْس تصريإال إىل اهلل 

 فاسق ّرٍب َعٓاٙ بزح

 اخلفاء بش 

 بكى َعٓاٙ َا داّ

 الظناّاف ّاألسض دامتخالذًٓ فَٔا ما 

 فاهٌ َزفٛع



 اْتب٘
إرا جــاء بعــذِ ملــاٌ  بــش الفعــ  مــا 

 .فعأ تاما فغالبا ما ٓلٌْ 



 َهتب٘ ايطاي َا بزح 

 َضذدٙاملؤَٔ َا بزح 

 َفعٍٛ ب٘  

 َ٘ا بزحيشّ اجلٓد٣ َهاْ٘ ٚ
 ضُ  َب٢ٓ ف٢ ذلٌ ْص  َفعٍٛ ب٘

 فعٌ تاّ



 خلى بالك

ال (  فتـ٧  – ساٍ – يـٝط ) األفعـاٍ  
 ُتضتعٌُ إال ْاقص١ 



 الحظ أن

ٓلـٌْ  ( فـم العكـذة  )لـْ دل  ( اىفم)الفع  

 .تاما ّلٔع ىاقصا 

 ايزباط ٖذا اْفوَا 

 اصِ اعار٠ َب٢ٓ ف٢ ذلٌ رفف فاهٌ فعٌ تاّ

 بدٍ َزفٛع





 ما صليا يف حاجة للتعاٌّ

 فعٌ َاض ْاقص ْاصذ  َبين ه٢ً ايضهٕٛ
 

 عب٘ مج١ً ف٢ ذلٌ ْص  خرب َا ساٍ
 

 دار ٚدلزٚر
 



 لٔع يف العامل كاسٌٍْ ليا

 فعٌ ْاقص ْاصذ  َبين ه٢ً ايفتخ١
 

 عب٘ مج١ً ف٢ ذلٌ ْص  خرب يٝط  

 اصِ يٝط َؤخز َزفٛع بايٛاٚ
 



يف العصــش الكــذٓه ّاألصميــة البعٔــذة  ليــاكــاٌ 

 ىبلٕ علُٔ تاسٓخ

 عب٘ مج١ً ف٢ ذلٌ ْص  خرب نإ َكدّ

 اصِ نإ َزفٛع بايض١ُ



 خلى بالك

, ( نـإ ٚأخٛاتٗـا   ) قد ٜتعـدد خـرب   
ُْعزب ن١ًُ خرب ثإ أٚ ثايـح أٚ   ٚيهٞ 
رابف البد إٔ تؤدٟ ايه١ًُ َع٢ٓ َفٝد 

 ( نإ ٚأخٛاتٗا ٚامسٗا ) َف 



 ػـشٓفاً يف حلنُ  عاداًلبً اخلطاب  عنشكاٌ 

 .مً سأُٓ  ّاثكًايف مظَشِ  متْاضعًايف قْلُ 

 اصِ نإ َزفٛع
 
 

 خرب نإ أٍٚ َٓصٛب
 

 خرب نإ ثإ
 
 

 خرب نإ ثايح
 
 خرب نإ رابف

 
 



 سائعـة يف عكـْل الكـشاء    مؼتعلةكاىت الكضٔة 

 .يف ركشٓاتَه  

 خرب نإ أٍٚ َٓصٛب بايفتخ١

 خرب نإ ثإ َٓصٛب بايفتخ١




