
 الصرف والتصريف املختصر املفيد يف قواعد 

 السنة السادسة من التعليم األساسي برنامج

 نــورالــديــن بــن خــضــر: من انتاج 

 

 تصريف املضاعف يف املضارع املنصوب

  

 استمّد اعتد حّل األفعال/    الضمائر   

 املتكلم

 لن أستمد لن اعتد لن أحل أنا

 لن نستمد لن نعتد لن حتلي حنن

 املخاطب

 لن تستمد لن تعتد لن حتل أنَت

 لن تستمدي لن تعتدي لن حتلي أنِت

 لن تستمدا لن تعتدا لن حتال أنتما

 لن تستمدوا لن تعتدوا لن حتلوا أنتم

 لن تستمددن لن تعتدن لن حتللن أننت

 الغائب

 لن يستمد لن يعتد لن حيل هو

 لن تستمد لن تعتد لن حتل هي

 لن يستمدا لن يعتدا لن حيال هما

 لن تستمدا لن تعتدا لن حتال هما

 لن يستمدوا لن يعتدوا لن حيلوا هم

 لن يستمددن لن يعتددن لن حيللن هن

 

 :االستنتاجات

و هن فيفك  حيافظ الفعل على إدغامه يف املضارع املنصوب مع مجيع الضمائر إال مع أننت

أنا، : عالمة اإلعراب يف األفعال املضاعفة املنصوبة هي الفتحة مع الضمائر . اإلدغام

حنن، أنت، هو، هي، و حذف النون مع الضمائر أنت، أنتما، أنتم، هما للمذكر، هما 

 .للمؤنث، هم

 (.أننت / هن ) ال تتغري عالمة اإلعراب يف الفعل املضاعف املسند إىل نون النسوة 

 



 تصريف املضاعف يف املضارع اجملزوم

 

 

 استهّل تردّد كّف األفعال/    الضمائر   

 املتكلم

 مل أستهل مل أتردد مل أكف أنا

 مل نستهل مل نرتدد مل نكف حنن

 املخاطب

 مل تستهل مل ترتدد مل تكف أنَت

 مل تستهلي مل ترددي مل تكفي أنِت

 مل تستهال مل ترتددا مل تكفا أنتما

 مل تستهلوا مل ترتددوا مل تكفوا أنتم

 مل تستهللن مل ترتددن مل تكففن أننت

 الغائب

 مل يستهل مل يرتدد مل يكف هو

 مل تستهل مل ترتدد مل تكف هي

 مل يستهال مل يرتددا مل يكفا هما

 مل تستهال مل ترددا مل تكفا هما

 مل يستهلوا مل يرتددوا مل يكفوا هم

 مل يستهللن مل يرتددن مل يكففن هن

 

 
 االستنتاجات

 

حيافظ الفعل على ادماغه يف املضارع اجملزوم مع مجيع الضمائر اال مع اننت وهن فيفك 

 :عالمة االعراب يف األفعال املضاعفة اجملزومة هي .االدماغ

أنا حنن أنت هو هي وحذف النون مع الضمائر :الفتحة النائبة عن السكون مع الضمائر 

 .أنتما أنتم هما مذكر هما مؤنث همأنت : 

 (أننت / هن ) ال تتغري عالمة االعراب يف الفعل املضارع املسند اىل نون النسوة 

 

 

 

 

 



 تصريف املضاعف يف األمر

 

 استمّد أمّد مّد 

 املخاطب

 استمد أمد مد أنت

 استمدي أمدي مدي أنت

 استمدا أمدا مدا أنتما

 استمدوا أمدوا مدوا أنتم

 استمددن أمددن امددن أننت

 

 

 االستنتاجات 

 

للحصول على األمر من املضارع حنذف حرف املضارع اجملزوم ونعوض السكون يف األمر 

 مّد/ مل ميّد  / ميّد / مّد :  بالفتحة 

 

 املخاطب

 أنَت

 مل تستهل مل ترتدد مل تكف

 استهل تردد كف

 أنِت

 مل تستهلي مل ترددي مل تكفي

 استهلي ترددي كفي

 مل تستهال مل ترتددا مل تكفا أنتما

 أنتم

 استهال ترددا كفا

 مل تستهلوا مل ترتددوا مل تكفوا

 استهلوا ترددوا كفوا 

 أننت

 مل تستهللن مل ترتددن مل تكففن

 استهللن ترددن اكففن 

 

 

 

 

 



 (يعّد / عّد) تصريف املضاعف اجملرد 

 

 املاضي الضمائر 

 املضارع

 األمر

 اجملزوم املنصوب املرفوع

 املتكلم

 َلْم َأُعدَّ َلْن َأُعدَّ َأُعدُّ َعَدْدُت أنا

 

 َلْم َنُعدَّ َلْن َنُعدَّ َنُعدُّ َعَدْدَنا حنن

 املخاطب

 ُعدَّ َلْم َتُعدَّ َلْن َتُعدَّ َتُعدُّ َعَدْدَت أنَت

 ُعدِّي َتُعدِّيَلْم  َلْن َتُعدِّي َتُعدِّيَن َعَدْدِت أنِت

 ُعدَّا َلْم َتُعدَّا َلْن َتُعدَّا َتُعدَّاِن َعَدْدُتمَا أنتما

 ُعدُّوا َلْم َتُعدُّوا َلْن َتُعدُّوا َتُعدُّوَن َعَدْدمت أنتم

 ُاْعُدْدَن َلْم َتْعُدْدَن َلْن َتْعُدْدَن َتْعُدْدَن َعَدْدُتنَّ أننّت

 الغائب

 َلْم َيُعدَّ َيُعدََّلْن  َيُعدُّ َعدَّ هو

 

 َلْم َتُعدَّ َلْن َتُعدَّ تُعدُّ َعدَّْت هي

 َلْم َيُعدَّا َلْن َيُعدَّا يُعدَّانِِ َعدَّا هما

 َلْم َتُعدَّا َلْن َتُعدَّا َتُعدَّانِِ َعدََّتا هما

 َلْم َيُعدُّوا َلْن َيُعدُّوا َيُعدُّوَن َعدُُّوا هم

 َلْم َيْعُدْدَن َلْن َيْعُدْدَن َيْعُدْدَن َعَدْدَن هّن

 

 

 

 

 

 

 



 

 (يستعّد / استعّد) تصريف املضاعف املزيد 

 

 املاضي الضمائر 

 املضارع

 األمر

 اجملزوم املنصوب املرفوع

 املتكلم

 َلْم َأْسَتِعدَّ َلْن َأْسَتِعدَّ َأْسَتِعدُّ اْسَتْعَدْدُت أنا

 

 َلْم َنْسَتِعدَّ َلْن َنْسَتِعدَّ َنْسَتِعدُّ اْسَتْعَدْدَنا حنن

 املخاطب

 اْسَتِعدَّ َلْم َتْسَتِعدَّ َلْن َتْسَتِعدَّ َتْسَتِعدُّ اْسَتْعَدْدَت أنَت

 اْسَتِعدِّي َلْم َتْسَتِعدِّي َلْن َتْسَتِعدِّي َتْسَتِعدِّيَن اْسَتْعَدْدِت أنِت

 اْسَتِعدَّا َلْم َتْسَتِعدَّا َلْن َتْسَتِعدَّا َتْسَتِعدَّاِن اْسَتْعَدْدُتمَا أنتما

 اْسَتِعدُّوا َلْم َتْسَتِعدُّوا َلْن َتْسَتِعدُّوا َتْسَتِعدُّوَن اْسَتْعَدْدمت أنتم

 اْسَتْعِدْدَن َلْم َتْسَتْعِدْدَن َلْن َتْسَتْعِدْدَن َتْسَتْعِدْدَن اْسَتْعَدْدُتنَّ أننّت

 الغائب

 َلْم َيْسَتِعدَّ َلْن َيْسَتِعدَّ َيْسَتِعدُّ اْسَتَعدَّ هو

 

 َلْم َتْسَتِعدَّ َلْن َتْسَتِعدَّ َتْسَتِعدُّ اْسَتَعدَّْت هي

 َلْم َيْسَتِعدَّا َلْن َيْسَتِعدَّا َيْسَتِعدَّاِن اْسَتَعدَّا هما

 َلْم َتْسَتِعدَّا َلْن َتْسَتِعدَّا َتْسَتِعدَّاِن اْسَتَعدََّتا هما

 َلْم َيْسَتِعدُّوا َلْن َيْسَتِعدُّوا َيْسَتِعدُّوَن اْسَتَعدُُّوا هم

 َلْم َيْسَتْعِدْدَن َلْن َيْسَتْعِدْدَن َيْسَتْعِدْدَن اْسَتْعَدْدَن هّن

 

 

 

 

 

 

 

 



 تصريف الناقص الواوي يف املاضي

 

 األفعال

 الضمائر

 مسا خطا دنا

 املتكلم

 مسوت خطوت دنوت أنا

 مسونا خطونا دنونا حنن

 املخاطب

 مسوت خطوت دنوت أنت

 مسوت خطوت دنوت أنت

 مسومتا خطومتا دنومتا أنتما

 مسومت خطومت دنومت أنتم

 مسوتن خطوتن دنوتن أننت

 الغائب

 مسا خطا دنا هو

 مست خطت دنت هي

 مسوا خطوا دنوا هما

 مستا خطتا دنتا هما

 مسوا خطوا دنوا هم

 مسون خطون دنون هن

 

 

 االستنتاجات

 

 .تكون حركة عني الناقص الواوي يف املاضي دائما مفتوحة -

 :ال حيذف حرف العلة إال حني يقرتن الفعل -

 (دنتا / دناتا ) بتاء التأنيث * 

 (دنوا / دناوا ) بواو اجلمع * 

 .تظهر الواو مع ضمري املتكلم -

 .بألف مد إذا اسند إىل الغائب خيتم الناقص الواوي يف املاضي -

 
 

 

 

 



 تصريف الناقص اليائي يف املاضي

 

 األفعال

 الضمائر

 سعى غشى مضى

 املتكلم

 سعيت غشيت مضيت أنا

 سعينا غشينا مضينا حنن

 املخاطب

 سعيت غشيت مضيت أنت

 سعيت غشيت مضيت أنت

 سعيتما غشيتما مضيتما أنتما

 سعيتم غشيتم مضيتم أنتم

 سعينت غشينت مضينت أننت

 الغائب

 سعى غشي مضى هو

 سعت غشيت مضت هي

 سعيا غشيا مضيا هما

 سعتا غشيتا مضتا هما

 سعوا غشوا مضوا هم

 سعني غشني مضني هن

 

 االستنتاجات

 

 :إذا حتركت عني الفعل بالفتحة

 .ال يطرأ تغيري على حركة عني الفعل أبدا

 :إال عند اقرتان الفعل بـ ال حيذف حرف العلة

 (سعتا / سعيتا ( ) سعت / سعى ت ) تاء التأنيث * 

 (سعوا / سعىوا ) بواو اجلماعة * 

 .إذا حتركت عني الفعل بالكسرة* 

ال يطرأ تغيري على حركة عني الفعل إال عند اقرتان الفعل بواو اجلماعة فتقلب 

 (رضوا)الكسرة ضمة 

 (حضوا)يقرتن الفعل بواو اجلماعة ال حيذف حرف العلة إال حني 

  



 تصريف الناقص الواوي يف املضارع املرفوع

 

 

 األفعال

 الضمائر

 صحا غدا سها

 املتكلم

 أصحو أغدو أسهو أنا

 نصحو نغدو نسهو حنن

 املخاطب

 تصحو تغدو تسهو أنت

 تصحني تغدين تسهني أنت

 تصحوان تغدوان تسهوان أنتما

 تصحون تغدون تسهون أنتم

 تصحون تغدون تسهون أننت

 الغائب

 يصحو يغدو يسهو هو

 تصحو تغدو تسهى هي

 يصحوان يغدوان يسهوان هما

 تصحوان تغدوان تسهوان هما

 يصحون يغدون يسهون هم

 يصحون يغدون يسهون هن

 

 االستنتاجات

 

:  ال يطرأ تغيري على صيغة الناقص الواوي اسند يف املضارع إىل الضمائر

: هي حتذف واو الفعل من الناقص الواوي إذا اسند يف صيغة املضارع إىل.هو.أنت.حنن.أنا

 (ختطني / ختطوين )املخاطب 

أنتم ) ختذف واو الفعل من الناقص الواوي إذا اسند يف صيغة املضارع اىل مجع الذكور 

 (.ختطون ، خيطون ) وتبقى واو اجلماعة ( هم ,

غة املضارع املرفوع يصرف مع املخاطبات مثل تصريفه مع الفعل الناقص الواوي يف صي

 .املخاطبني وكذلك يصرف مع الغائبات مثل تصريفه مع الغائبني

 

 

 



 

 تصريف الناقص اليائي يف املضارع املرفوع

 

 

 األفـــــعــــــــــال

 الضــمــائـــــــر
 رعى رضي جنى

 املتكلم

 أرعى أرضى أجين أنا

 نرعى نرضى جنين حنن

 املخاطب

 ترعى ترضى جتين أنت

 ترعني ترضني جتنني أنت

 ترعيان ترضيان جتنوان أنتما

 ترعون ترضون جتنون أنتم

 ترعني ترضني جتنني أننت

 الغائب  

 يرعى يرضى جيين هو

 ترعى ترضى جتين هي

 يرعيان يرضيان جينيان هما

 ترعيان ترضيان جتنيان هما

 يرعون يرضون جينون هم

 يرعني يرضني جينني هن

 

 :االستنتاجات 

 :إذا حتركت عني الفعل بالفتحة 

 (تنهني / تنيت ين ) ال حيذف حرف العلة إال عند اقرتان الفعل بياء املخاطبة 

 (يسعون / يسعيون ) بواو اجلماعة 

 :إذا حتركت عني الفعل بالكسرة 

حركة عني الفعل إال إذا اقرتن الفعل بواو اجلماعة فتنقلب  ال يطرأ تغيريعلى

 (يرضون / يرضيون ) الكسرة ضمة 

 (ميشون / ميشيون ) ال حيذف حرف العلة إال حني يقرتن الفعل بياء املخاطبة 

 

 

 

 



 تصريف الناقص الواوي يف املضارع املنصوب

 

 

 

 األفـــــعــــــــــال

 الضــمــائـــــــر

 كبا جثا جنا

 املتكلم

 لن أكبو لن أجثو لن أجنو أنا

 لن نكبو لن جنثو لن ننجو حنن

 املخاطب

 لن تكبو لن جتثو لن تنجو أنت

 لن تكيب لن جتثي لن تنجي أنت

 لن تكبوا لن جتثوا لن تنجوا أنتما

 لن تكبوا لن جتثوا لن تنجوا أنتم

 لن تكبون لن جتثني لن تنجني أننت

 الغائب  

 لن يكبو لن جيثو ينجو لن هو

 لن تكبو لن جتثو لن تنجو هي

 لن يكبوا لن جيثوا لن ينجوا هما

 لن تكبوا لن جتثوا لن تنجوا هما

 لن يكبوا لن جيثوا ينجوا هم

 لن يكبون لن جيثون لن ينجون هن

 

 االستنتاجات

 

حنن، أنت ، هو ، هي أنا ، : ينصب الفعل الناقص الواوي يف املضارع بالفتحة مع الضمائر 

. 
( أنت ، أنتما ، أنتم ، هما ، هم ) ينصب الفعل املضارع مع ضمائر األفعال اخلمسة  

صياغة الفعل الناقص ال تتغري مع املسند إىل نون النسوة سواء كان ذلك .حبذف النون

 (.لن تنجون / تنجون ) يف املضارع املرفوع أو املنصوب  

 

 

 

 

 



 يف املضارع املنصوبتصريف الناقص اليائي 

 

  

 

 األفـــــعــــــــــال

 الضــمــائـــــــر

 نهى لقي رمى

 املتكلم

 لن أنهى لن ألقى لن أرمي أنا

 لن ننهى لن نلقى لن نرمي حنن

 املخاطب

 لن تلهى لن تلقى لن ترمي أنت

 لن تنهي لن تلقي لن ترمي أنت

 لن تنهيا لن تلقيا لن ترميا أنتما

 لن تنهوا لن تلقوا ترموالن  أنتم

 لن تنهني لن تلقني لن ترمني أننت

 الغائب  

 لن ينهى لن يلقى لن يرمي هو

 لن تنهى لن تلقى لن ترمي هي

 لن ينهيا لن يلقيا لن يرميا هما

 لن تنهيا لن تلقيا لن ترميا هما

 لن ينهوا لن يلقوا لن يرموا هم

 لن ينهني لن يلقني لن يرمني هن

 

 االستنتاجات

 

 

 .أنا، حنن،أنت،هو،هي: ينصب الفعل الناقص اليائي بالفتحة مع الضمائر 

 .أنت،أنتما،أنتم،هما،هم: وينصب حبذف النون مع الضمائر 

 .ال يتغري إذا اتصلت به نون النسوة

 

 

 

 

 

 



 

 

 تصريف الناقص الواوي يف املضارع اجملزوم

 

 

 

 األفـــــعــــــــــال

 الضــمــائـــــــر

 رجا حبا بدا

 املتكلم

 مل أرج مل أحب مل أبد أنا

 مل نرج مل حنب مل نبد حنن

 املخاطب

 مل ترج مل حتب مل تبد أنت

 مل ترجي مل حتيب مل تبدي أنت

 مل ترجوا مل حتبوا مل تبدوا أنتما

 مل ترجوا مل حتبوا مل تبدوا أنتم

 ترجونمل  مل حتبون مل تبدون أننت

 الغائب  

 مل يرج مل حيب مل يبد هو

 مل ترج مل حتب مل تبد هي

 مل يرجوا مل حيبوا مل يبدوا هما

 مل ترجوا مل حتبوا مل تبدوا هما

 مل يرجوا مل حيبوا مل يبدوا هم

 مل يرجون مل حيبون مل يبدون هن

 

 االستنتاجات

 

 :عالمة اجلزم يف املضارع من الناقص الواوي هي 

 .أنا،حنن،أنت،هو،هي: مع الضمائر ( الواو) حذف حرف العلة 

حبذف . أنت،أنتما،أنتم، هما ، هم: جيزم الفعل املضارع مع ضمائر األفعال اخلمسة أي 

 .النون

صياغة الفعل مل تتغري مع املسند إىل نون النسوة سواء كان ذلك يف املضارع املرفوع أو 

 (مل ختطون / طون لن خت/ ختطون .) املنصوب أو اجملزوم 

 

 



 

 

 

 تصريف الناقص اليائي يف املضارع اجملزوم

 

 

 األفـــــعــــــــــال

 الضــمــائـــــــر

 سعى خشي بنى

 املتكلم

 مل أسع مل اخش مل أبن أنا

 مل نسع مل خنش مل ننب حنن

 املخاطب

 مل تسع مل ختش مل تنب أنت

 مل تسعي مل ختشي مل تبين أنت

 مل تسعيا مل ختشيا تبنيامل  أنتما

 مل تسعوا مل ختشوا مل تبنوا أنتم

 مل تسعني مل ختشني مل تبنبني أننت

 الغائب  

 مل يسع مل خيش مل ينب هو

 مل تسع مل ختش مل تنب هي

 مل يسعيا مل خيشيا مل يبنيا هما

 مل تسعيا مل ختشيا مل تبنيا هما

 مل يسعوا مل خيشوا مل يبنوا هم

 مل يسعني مل خيشني مل يبنني هن

 

 :االستنتاجات 

 

أنا، : جيزم الفعل الناقص اليائي حبذف حرف العلة مع الضمائر 

 حنن،أنت،هو،هي

 .أنت،أنتما،أنتم هما ، هم: جيزم حبذف النون مع الضمائر 

 .ال يتغري إذا اتصلت به نون النسوة

 

 

 

 



 ألمرالناقص الواوي يف اتصريف 

 

 األفـــــعــــــــــال

 الضــمــائـــــــر

 رجا حبا بدا

 املخاطب

 رجا حبا بدا أنت

 رجيا حيبا بديا أنت

 رجواا حبواا بدواا أنتما

 رجواا حبواا بدواا أنتم

 رجونمل ا حبونا بدونا أننت

 

 

 
 األمرتصريف الناقص اليائي يف 

 

 

 األفـــــعــــــــــال

 الضــمــائـــــــر

 سعى خشي بنى

 املخاطب

 سعا خشا بنا أنت

 سعيا خشيا بينا أنت

 سعياا خشياا بنياا أنتما

 سعواا خشواا بنواا أنتم

 سعنيا خشنيا بنبنيا أننت

 

 

 



 املزيد حبرف املصدر من 

 

 

 :األفعال املزيدة هلا مصادر قياسية حسب اجلدول التالي 

 

 املصدر الفعل وزن املصدر وزن الفعل

 إسالم أسلم إفعال أفعل

 تربئة/ تعليم  برأ/ علم  تفعلة/ تفعيل  فعل

 مقاتلة/قتال  قاتل مفاعلة/ فعال  فاعل

 

 

 املصدر من املزيد بأكثر من حرف

 

 مصدره الفعل وزن املصدر وزن الفعل

 اندفاع اندفع انفعال انفعل

 اقرتاب اقرتب افتعال افتعل

 تسلم تسلم تفعل تفعل

 متارض متارض تفاعل تفاعل

 اصفرار اصفر افعالل افعل

 اسرتجاع اسرتجع استفعال استفعل



 اسم الفاعل من املضاعف املزيد

 

يصاغ اسم الفاعل من املضاعف املزيد بإبدال حرف املضارعة ميما مضمومة وكسر ما 

 (معّد /  يعّد /  أعّد  ) قبل اآلخر                     

 

 حبرفنياملزيد  املزيد حبرف

 3بـ 

 أحرف

 استفعل افعل تفاعل تفعل افتعل انفعل فاعل فّعل أفعل

 استمّد  متاّر ترّدد اعتّد اندّس شاّد مّدد أعّد

 مستمّد  متماّر مرتّدد معتّد مندّس مشاّد ممّدد معّد

 

 

 

 اسم الفاعل من املزيد

 

 اسم الفاعل من املزيد بإبدال حرف املضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل اآلخر يصاغ

 (منتصر / ينتصر/ انتصر(   ) مسلم/يسلم/سلم) 

 

 املزيد حبرفني املزيد حبرف

 3بـ 

 أحرف

 استفعل افعل تفاعل تفعل افتعل انفعل فاعل فّعل أفعل

 استقبل امحر تظاهر تسلم اقرتب انتصر سامح علم أخرج

 يستقبل حيمر يتظاهر يتسلم يقرتب ينتصر يسامح يعلم خيرج

 مستقبل حممر متظاهر متسلم مقرتب منتصر مسامح معلم خمرج

 



 

 اسم املفعول من املضاعف املزيد

 

يصاغ اسم املفعول من املضاعف املزيد بإبدال حرف املضارعة ميما مضمومة وفتح ما 

 (معد  / يعد   /  أعد  .  ( قبل اآلخر

 

 املزيد حبرفني املزيد حبرف
 3بـ 

 أحرف

 استفعل افعل تفاعل تفعل افتعل انفعل فاعل فّعل أفعل

 استعد استعد تشاد متدد ارتد انفك مار عدد أمد

 مستعد  متشاد متمدد مرتد منفك ممار معدد ممد

 

 

 اسم املفعول من املزيد

 

 اسم املفعول من املزيد بإبدال حرف املضارعة ميما مضمونة وفتح ما قبل اآلخر يصاغ

 (منتصر / ينتصر / انتصر (    ) مسلم / يسلم / سلم )  

 

 املزيد حبرفني املزيد حبرف
 3بـ 

 أحرف

 استفعل افعل تفاعل تفعل افتعل انفعل فاعل فّعل أفعل

 استقبل امحر تظاهر تسلم اقرتب انتصر سامح علم أخرج

 يستقبل حيمر يتظاهر يتسلم يقرتب ينتصر يسامح يعلم خيرج

 مستقبل حممر متظاهر متسلم مقرتب منتصر مسامح معلم خمرج

 

 

 املصدر أواملفعول اسم  أواسم الفاعل = الصيغة الصرفية = االسم املشتق 


