الفعل الصحيح والمعتل
ينقسم الفعل من حيث نوع الحروف التي يتكون منها إلى قسمين :
أ ـ فعل صحيح .

ب ـ فعل معتل

أوالً ـ الفعل الصحيح :
تعريفو  :ىو كل فعل تخمو حروفو األصمية من أحرف العمة  ،وىي " األلف ـ الواو ـ الياء " .
مثل  :جمس  ،حضر  ،كتب  ،رفع  ،ق أر  ،أمر ،سمع .
وينقسم الفعل الصحيح بدوره إلى ثالثة أنواع :
 1ـ الصحيح السالم  :وىو كل فعل خمت حروفو األصمية من اليمزة والتضعيف مثل  :جمس ،
 2ـ الصحيح المهموز  :كل فعل كان أحد أصولو حرف ىمزة سواء أكانت في أول الفعل أم
وسطو أم آخره .
مثل )أخذ  ،أمر  ،أذن  ،أكل) (سأل  ،سأم  ،دأب  ،جأر) (مأل  ،ذ أر  ،ق أر  ،لجأ ).
 3ـ الصحيح المضعف  ،وينقسم إلى نوعين :
عد
مد ّ ،د
أ _ المضعف الثالثي  :وىو ما كان عينو والمو من جنس واحد " مكر اًر " مثل ّ :د
ب _ المضعف الرباعي  :وىو ما كان حرفو األول والثالث " فاؤه والمو األولى " من جنس واحد
 ،وحرفو الثاني والرابع " عينو والمو الثانية " من جنس أيضاً مثل  :زلزل  ،وسوس  ،لجمج ،
ثانياً ـ الفعل المعتل .
تعريفو  :ىو كل فعل كان أحد حروفو األصمية حرفًا من حروف العمة مثل  :وجد  ،قال  ،سعى
وينقسم الفعل المعتل إلى أربعة أنواع :
 1ـ المثال  :وىو ما كانت فاؤه " الحرف األول " حرف عمة  .مثل  :وعد  ،وجد  ،ولد  ،وسع ،
يبس  ،ينع  ،يتم  ،يئس ..
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 2ـ األجوف  :وىو ما كانت عينو " الحرف الثاني " حرف عمة مثل  :قال  ،باع  ،نام  ،صام
 3ـ الناقص :وىو ما كانت المو " الحرف األخير " حرف عمة مثل  :رمى ،سعى  ،دعا  ،سم ا
 4ـ المفيف  :وهو ما كان فيه حرفا عمة  ،وينقسم إلى نوعين :
أ ـ لفيف مقرون  :وىو ما اجتمع فيو حرفا عمة دون أن يفرق بينيما حرف آخر صحيح .
مثل  :أوى  ،شوى  ،روى  ،عوى  ،لوى .
ب ـ لفيف مفروق  :وىو ما كان فيو حرفا عمة متجاورين بمعنى أن يفرق بينيما حرف صحيح .
وصى  ،ولى  ،ونى  ،وىى
مثل  :وقى  ،وعى  ،وفى  ،وشى  ،وأى  ،وخى َ ،
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 اختر اإلجابة الصحيحة بوضع دائرة حول رمزىا: -1األفعال التالية ك ّمها صحيحة ما عدا الفعل :أ -يتفرقون .ب -صم .ج -ادرسي .د -تقاتل
 -2واحد فقط من األفعال التالية صحيح هو :أ -قف .بِ -م
ارم .ج -سعت .د -كتبا
 -3األفعال التالية كمّها معتمة ماعدا  :أ -سعوا .ب -نادوا .ج -رسموا .د -استدعوا.
 -4واحد فقط من األفعال التالية معتل هو :أ -أكال .ب -ارض .ج -ينجحون .د -يتقاتل.
 -5أكرم الرجل ضيفو  .الفعل ( أكرم) :
أ -معتل أجوف .ب -صحيح سالم .ج -صحيح ميموز .د -معتل مثال.
 -6األوالد يشدون الحبل بقوة  .الفعل ( يشدون ):
أ -صحيح سالم .ب -صحيح مضعف ثالثي .ج -معتل أجوف .د -معتل ناقص.
- /2الكلّمة المناسبة لملء الفراغ في الجمل التالية بفعل كما هو مطلوب :
 ................../1الطالب المجتهد درسه ( .معتل لفيف

مفروق ) ).أ -فهم .ب -استوعب ج -قرأ .د -وعى(.

....................../2مؤمنون في سبيل إعالء كلّمة هللا ( .صحيح سالم ().أ -قاوم .ب-جاهد ج -سعى .د -توحد).
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