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 احملاضرة األلوىل : 

 تكصيه الفعل إىل اجملرد لواملسيد:

/ ٘ٚ ْا اكٕج مجيؿ خصكنٗ أصِيث، كاليعيع ْٖٙا خصؼه يف حصاريم اللكٓث ُلري ـِث  ألواًل : الفعل اجملرد
فج يف ىٚهلّ، أك ُيط نيٙا يشء ْٔ أخصؼ  حرصيهيث ، كاُهفَ املجصد  ظأتلٕٓٚيٙا() الضيادة اُيت مجي

 .( جمصد الصبايع  -جمصد اثلاليث      ب -) أ / ىعٓاف
 كال يضيس املجصد ْٔ اُهفَ ـٔ أربفث أخصؼ .

 

 ألوزاٌ الفعل الجالثي اجملّرد :

( لِهفَ اثلاليث املجٌصد ةاـختار املايض ذالذث أكزاف َى في ، ػى َى ، نىًف َى فى ا ذإيٗ / )ػى ٌْ  ؛ نأكهل ْهخٚح دائٓان . ا
ٚخان أك مٍعٚران أك مظْٓٚان، كذلً ىلع اجلدٚ اآليت /  ؛ نيس يؾٚف ْهخ

ىبى . -1 ، َضى خىحى ، ػى صى ٍى / ةهخح اُفني، حنٚ/ ػى َى فى  ػى

،كىرًثى . -2 ّى ًِ ـى / ةؾرس اُفني، حنٚ/  َى  نىًف

يؼى . -3 ، َشى ٔى عي / ةظّ اُفني، حنٚ/خى َى في  ػى

 

ا ظتو يتتني  ٌٓ ٗ ظخث أةٚاب/م  -أٌف اُهفَ املايض اثلاليث املجٌصد هل يف مظاـر

َى  -1 فى ى  -ػى ، ىاؿ  -يهفيَ، حنٚ/   ٕىرصى جى يي –يٖرصي صى ج  ، ْسَّ  -ٚؿ  ، رى َى  ،  يسـٚ -داع ،  يٓس   –خيصي خى  -ؼى
 .   ييخَي

َى  -2 فى ىبى  –ػى ، حنٚ/    َضى َي سى  -يهًف سى  يصًِم  ،  -جًيسي  ، رىمى  -يرضًبي  ، كىجى ـى يبيؿ  ،  –يًفسي  ، ةاع  -كى
م -جاء  يأكًم  . -يأيت  ، أكل -يًصمي  ، أىت -يًِجءي  ،  كىصى

َى  -3 فى ؿى  –يهفىَ، حنٚ/    نخىح  -ػى
ى
أ َبى  –يهخىح  ، ظى

ى
ؿ  ، أ

ى
ؿى  –يعأ ؼى ٖىحى  –يأَبى   ، كى ْى ؿ  ،  ٔى  -ييى كى  -يٖٓىح  ، رى

ٔ  ، ىصأ  ٘ىبى –يصكى ٘ىب،   ىىلى  -ييصأ  ، ذى  ييلى . -يش

َى  -4 ح  ، ةًق  -يهًفَ، حنٚ/    نىًصحى  -نىًف ّى  -يهصى ًِ ـى ًٚدى –يتَقى  ،  ٚىد ، ًٌسرى  -يفِّى  ، ظى صى  -يع ًٓ ري ، ظى  -يؾسى
ًتؿى  ري  ، ػى ٚى ًٚرى يف ـى ص  ،  ٓى  يؼتىؿي . -يع

َى  -5 في ـى  -ػى ـ  ، ؽصيؼ -يهفيَ، حنٚ/    ٌصي ٔ -يربع، َشيؼ -يؾصيؼ  ، ةصيع -يؾصي ٔ، حي -يرشيؼ، خعي عي
، خِّي-ٌربي  ص -يؾربي ، صلي ص . -حيِّي  يصلي

َى  -6 ًعبى -نىًف / حنٚ، خى َي ذًوى  -حيًعبي ، كىرًثى   -يهًف ، كى ًرعى  -يصًثي ّى  -يًرو، كى ً٘ ، يئًغى  -يًصع، كى ّي ً٘  -يٚى
 ييئط .
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 ألوزاٌ الفعل الرباعي اجملّرد :-ب

(، حنٚ/  اُهفَ الصبايع املجٌصد هل كزفه كاخسه  َى ٍفِى ٚ)ػى جى ، ٘ك   -زىٍخصىؼى  -دىٍخصى
ى
أ أغى ـى  -غى ٍمصن ٖاؾ أكزاف  دى ، ٘ك

/  لِصبايع املجٌصد مِديث ةالٚزف األصيل أػٙص٘ا ٍفلى ، ػى ى ررٍيى / عى َى ٍفيى ، ػى صى / بىيٍػى َى يٍفى ٚىدى، ػى ٍ٘ / دى ؿى ٚى ٍف ، ػى ٍٚرىبى / جى َى ـى ٍٚ / نى
ٍَِقى .  ظى

 

 /  الفعل املسيد -ثاىيًا:
...اُذ ، كاُهفَ ٘ٚ ْا زيس نيٗ خصؼه أك أكرث ىلع  َى ، حياح ، اظخىٍيخَى َى خَّ ، ؼى َى خصكنٗ األصِيث، حنٚ/ ىاحى

 ( .مضيس الٌصبايع -مضيس اثلاليث .       ب -) أ / املضيس ىعٓاف
،اظخٍرب...اُذ . فَّ

ى
، اغٓأ ، اررضَّ ى خىريى ، ارى ّى  كاُهفَ املضيس اليضيس ىلع ظخث أخصؼ، حنٚ/ اظخىٍفِى

 
  : ألوزاٌ الفعل الجالثي املسيد

 لِهفَ اثلاليث املضيس ذالذث أىعاـ/

 : : هل ثالثة أوزان مازيد حبرٌف واحدٌ  -1
ـى  - ٍكصى

ى
، حنٚ/ أ َى ٔى  -أٍْسىؼى  -أٍػفى ٍخعى

ى
ٔى . -أ  أٍتيى

اُىحى  - حى  -ناـَ، حنٚ / صى ْى ا َى  -ظى ارىؾى . -ىىاحى  ػى
ّى  - ؾَّ َى ، حنٚ / عى فَّ بى  -ػى شَّ ّى  -٘ى َّٙ ـى . -ػى  ىىسَّ

 :  فله مخسة أوزانمازيد فيه حرفان  -2
ِىوى  - َى / حنٚ، ًاٍنػى فى رسى  -ًاٍنهى  . -ًإٍؾى

ى
أ هى  ًاٍنػى

ؿى  - ٓى َى / حنٚ، اٍجخى َى  -اٍػخىفى ٓى ّى . -اٍػخى  اٍرخىصى
ََّ / حنٚ ، امحىصَّ  - صَّ . -اةيىضَّ  -اٍػفى  اصهى
ّى  - َى / حنٚ ، حؾَِّ ّى  -حهفىٌ سى  -حفَِّ ّى  -حيسىٌ ّى . -حصنَّ  حتؾَّ
/ حنٚ ،  - َى ـى ا ّى  -حتىارىؾى حهى اظى ّى  -حيى َى  -ختىاصى احى اةٗى . -حفالى  -حيى  تؼى

 : ، وهل أربعة أوزان ما زيد فيه ثالثة أحرف -3
صى  - / ًاٍظخىٍلهى َى َى  -اىٍظخىٍهفى صى  -ًاٍظخىٍيتى ٓى سَّ  -ًاٍظػخىٍف ٓى ٍٚزىرى . -ًاٍظخ  ًاٍظخى
كٍدىبى  - / اًخسى َى ـى ٍٚ بى  -ًانفى ؤٍػى ـٍؼى ٔى  -ًا ؤٍػى كٍدىفى  -ًاٍخؼى  الؼفص)غاؿ( . ًاكسى
)أْسع( - َّٚ / اًجِى ؿى َّٚ )حفِو ةفٖو ابلفري( . -ًانفى َّٚطى  ًاكِ
/ اًمٍحىارَّ  - اؿَّ ارَّ  -ًاٍػفى ٙىابَّ  -ًارظى ٚىارَّ . -ًاػ  ًاـ
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 ألوزاٌ الفعل الرباعي املسيد: -ب

 / لِهفَ الصبايع املضيس ىعٓاف
ٚ ، كهل كزفه كاخسه  مضيس حبصؼو كاخسو  -1  /  ، ٘ك

َى  - ٍفِى جى /  حنٚ،  تىهى ٍخصى ى  -حىسى  حىضىٍرصىؼى .  - تىتىٍفرثى
 / ، كهل كزٕاف مضيس حبصنني -2

فىٌ  -
ى
أ ٓى ََّ / اًغ ِى صَّ  -ًاٍػفى ٙى هى ٌٍ صَّ . -ًا فى  ًاىٍؼى

َى  - ٍِٖى ّى  ًاٍػفى ٍْنى )حهصؽ( . )اجخٓؿ( / اًٍخصى ؿى ٍنيى  ، ًانٍصى
 

 : مترييات

 -عّين احلروف الزائدة يف اللكمات اآلتية: -1
ّى  -إترشى )  صَّ اىؼى  -اظخٙسل -ىٌسـ -إخرصى  -ْازحى  -راصى  ( اةياضىٌ  -اخصْنّ -حتفرثى  -فى

 إعِط جمرد لكِّ فعٍل من األفعال اآلتية:  -2
 اظخٓسَّ . -حسخصج -اظخلهص -حيٌصؾ -نخِّح -حيٌصب -حصاُح

 عّي األفعال املجردة واملزيدة من األفعال اآلتية:  -3
ٍٔ :  جاء يف احلسيد الرشيم ْى ٍدٙا إاٌل هلل اكف هل يف لكِّ ػفصةو مٌصت ))  ٍٓعى حى ىلع رأس يتيّ لّ يى عى مى

ٚ يف اجلٖث ٌٙاحني ـِيٙا يسق خعٖاتو  ّو أك يتيٓث ـٖسق ٌٖجي إٔا ٘ك ٍٔ أخعٔ إل يتي ْى /  ، كنٌصؽ ةني أصتفيٗ ، ك
ٚظػٛ  (( . العتاةث كال

 رابعًا: تكصيه الفعل اىل جامد لومتصّرف:

 كْخرصؼو .يٖيعّ اُهفَ إل جاْسو 
 : الفعل اجلامد :  ألّواًل

 ، حبيد اليربخٙا إل صيلث أرصل . ٘ٚ ْا لضـ صٚرة كاخسة ْٔ صٚر األنفاؿ
 : أقصاو الفعل اجلامد -

 :  ما لزم ضورة املايض -1
ـىسى  حنٚ تَّشا ، ُيط ،  تَّشا ، الخى ، خى ، ةًئطى ّى  ، ظاء . ، ًٍٕف

 ما لزم ضورة األمر :   -2
ٍب  ٘ى ، كحفَِّّ، ةهخح احلصؼ األكؿ كاثلاين كتؼسيس اثلاُد /  حنٚ ،  َّٔ بعٍٚف ابلاء ةٓفىن/ ؽ

ِّى . كظٍٚف األرري ةٓفىن ـٍ  / ًا
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 :   ثاىيًا: الفعل املتصّرف

٘ٚ ْانارؽ صٚرحٗ اُيت ٘ٚ ـِيٙا إل صٚرةو أرصل ْٔ صٚر اُهفَ كختخِم ةارخالؼ األزْٖث ، 
اُىحى  ، حنٚ كيه املايض كاملظارع كاألمص اُىحي  / صى ًٍُح . ، ييصى ا  ، صى

 :  أقصاو الفعل املتصّرف -

 :  تام اتلرصنف -1
ٚ اذلم يأيت ْٖٗ املايض كاملظارع كاألمص ،  ، حنٚ خهؼ ، كأكرث األنفاؿ ْٔ ٘شا اُيعّ ٘ك

صي  ، ينخهؿي  / حيهؼي  ؛ نٙشق األنفاؿ املاطيث يأيت ْٖٙا املظارع ، اظخفٓص إخهؿ ًٓ ، كيأيت  ، يٍعخىٍف
 ، اًظخفٍٓص . ، ًإخهؿٍ  / ًاخهٍؼ  أيظان األمص 

 :  هاقص اتلرصف -2
ًى  ، حنٚ/ اكدى  ّ٘ ْا يأيت ْٖٗ املايض كاملظارع نيع ، أك يأيت ْٖٗ املظارع  ، ْاةىًصح ، أكػ

ع . -/ يىشر كاألمص، حنٚ  يىسى
 :  ضياغة املضارع -

ث، كيه خصكؼ )   إٔيج( .ييصاغ املظارع ْٔ املايض ةضيادة خصؼ ْٔ أخصؼ املظاـر
ث، نٖيٚؿ يف اُهفَ زلضؿ/  بايع ةظّ أكهل أم خصؼه املظاـر ٌيهيث صياكث املظارع ْٔ املايض الص 

ؿي  ًٚ
ٍ ل لًٍضؿي  -ٕيضى لًٍضؿي  . -ييضى  حيضى

ث يف أكؿ اُهفَ ْؿ  كأْا صياكث املظارع ْٔ املايض اثلاليث؛ نخٍٚف اكآليت/ ييظاؼ خصؼ املظاـر
صَّ ـِيٖا يف أةٚاب اُهفَ اثلاليث املجصد؛ تعٍني ناء اُهفَ كحتصيً ـيٖٗ ةاُهخح  أك الظّ أك الٍرس ٌٓا مى

 / نٖيٚؿ
ِىطى  ٍِطي  ،  جى ًِطي  جيى ٍج

ى
 . ، أ

٘ىبى  ٘ىبي  ،  ذى ٘ىبي . يىٍش ٍذ
ى
 ، أ

خىبى  ٍكخيبي . يىٍؾخيبي ،   ٌى
ى
 ،  أ

ى  ، حنٚ كإذا اكف املايض كري ذاليث ْتسكءان ةخاء زائسة اُىحى  -/ تىتىٍفرثى ؛ نإفَّ اتلاء حتَق يف  اُذ تىٖىانىط ... -حىصى
ث اُىحي  / ؛ نٖيٚؿ املظارع كييظاؼ ىتِٙا خصؼ املظاـر اُىحي  -أحىصى  حخصاُحي .  -يخصاؿي  -نىخىصى

/  ؛ نٖيٚؿ ؛ نإف اهلٓضة حتشؼ يف املظارع اًٍظخىٍلًهصي  / كإذا اكف املايض كري اثلاليث ْتسكءان ةاهلٓضة ، حنٚ
ىٍعخىٍلًهصي  -ًاٍظخىٍلًهص ىٍعخىٍلهً  -ن ىٍعخىٍلًهصي . -صي ي  ت
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  : ضياغة األمر -
ث ّي  / ، حنٚ ييصاغ األمص ْٔ املظارع حبشؼ خصؼ املظاـر ؾِّ عى

ي
ّي  -أ ّي  -ٕفؾِّ ث يفؾِّ  ؛ نٙشق أنفاؿ مظاـر

ث شؼ خصؼ املظاـر ّ .  ، نٖيٚؿ ، نفٖس صياكخٙا لألمص حيي ؾَّ  / عى
ث حنخاج إل  زيادة ٘ٓضة يف أكؿ اُهفَ يف كإذا اكف املظارع ظاؽٔ اثلاين نفٖس خشؼ خصؼ املظاـر

 ، حنٚ / صيلث األمص خىت ال ٕتسأ بعاؽٔ
ٍ   -ينخرصي   ٕرٍصي

ي
ى  أ ًٍِو . -، يٖػِوي ًاٍظخىٍلًهٍص    -ٍعخىٍلًهصي ، ي  ًاٍنػى

 
 :  مترييات

فة فيما يأيت -  : عّين األفعال اجلامدة واملترصن
 قال الشاعر:

ًٔ اجلهطى كامًحٍِ  ا ىلع ْاييًضيٖٙيػصي امًلان كاُيٚؿي نيحىًفغ   ا ٙى  َي .ػػًى مجيػظى
ـً ناصرٍب إل كسو  اؽى رٍزؽي احلٚ ًى حضكؿي .  كإٍف طى  ـىسى ٕؾتاتي ادٌلً٘ص ـٖ

٘ػػػٚاف خيػكْاأكرث اإلر  . َي اًت ىِيػػػػكلٍّٖٙ نػػٜ اجلائت ّ ػٔ حفسىٌ
 

 معاىي السيادة يف صيغ األفعال

رصل ، كالةسٌ  مٌص ةٖا األنفاؿ اثلالذيث كالصباـيث حيضاد
ي
، كنيٓا  أٍف ٕفصؼ أٌف ٘شق الضيادات حهيس ْفاين أ

  -/ يأيت ةياف ذلً
 : معاىي صيغ الجالثي املساد حبرٍف لواحٍد ألَواًل:

 : أفعل() املعاىي اليت تفيدٍا صيغة -1

 ،  اتلفسيث / أم جفَ اُهفَ الالزـ ْخفسيان 
 / أٍرصىٍججي زيسان . حنٚ،  ٘ٓضة جفِٖاق ْخفٌسيان  ، نإذا زدٕا يف )رصج( رصجى زيسه  / ْرَ

ـى  ، جِط جِط / أ ـى / أكص صي ـى   . ، ىاـ ٌى  / أىا
 

 ، ْرَ / كإذا اكف اُهفَ املجصد ْخفسيان ملهفٚؿ كاخس صار ةضيادة اهلٓضة ْخفسيان ملهفُٚني
ُبىٍعجي زيسان ذٚبان .   ُىًبطى زيسه ذٚبان 

ى
 أ
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( إل ذالذث ْهاـيَ كإذا اكف ْخفسيان ملهفُٚني صار ةضيادة اهلٓضة ْخفسيان  ّى ًِ ـى  ، ْرَ)
ٍٓجي زيسان ٌصيٓان  ًِ ٍٓجي ـٓصان زيسان ٌصيٓان .    ـى ِى ـٍ ى

 أ
 

 /  ادلرٚؿ يف الضْاف أك املاكف
 أمرص/درَ يف مرص . أصتح/ درَ يف الصتح        

 أصدص/ درَ يف الصدصاء . أمس/ درَ يف املعاء                               
 

 / حنٚ / إًٔ كجست اليشءى ىلع صهث ْفيٖثادٌلالُث ىلع 
 / كجستي زيسان ٌصيٓان . ةٓفىن  أكصْجي زيسان              
ٍٓجي الٍخاب          جى ـٍ  / كجستي زيسان خبيالن . ةٓفىن  أ

 / كجست زيسان جتإان  . ةٓفىن  أجتٖجي زيسان            
 

 / ، حنٚ ـٔ املهفٚؿ/ كْفٖاق إزاُث ْفىن اُهفَ  ادٌلالُث ىلع الٌعِب
 / أزُجي ػٍٚاق . ةٓفىن  أػٍيجي زيسان             
 / أزُجي ـجٓخٗ . ةٓفىن  أـجٓجي الٍخابى        

 
 / اظخدو احلصادى . / أخصسى الضرعي  / حنٚ ادلالُث ىلع اظخدياؽ صهث ْفيٖث

 
ػجصى املاكفي  ، حنٚ ادلالُث ىلع الٍرثة

ى
قي  / أ ى ػجصي   / ٌرثي

ى
تأ سى املاكف . / ٌرث ؽتاؤق املاكف، أؽى  ، آظى

 
 /   ، حنٚ أم / إًٔ حفٌصض املهفٚؿ ملفىن اُهفَ ، ادلالُث ىلع اتلفصيض

 ـصطخٗ لِتيؿ  ،   أبىٍفجي املزنؿى         
ٍٖجي املخاعى   ـٌصطخٗ لِص٘ٔ .             أ٘ر

 
 ادلالُث ىلع أٌف اُهاـَ ىس صار صاخب يشءو مؼخوه ْٔ اُهفَ /

صى اُبعخاف               ٓى .  أذ  صار ذا ذٓصى
 صار ذات كرؽو .  أكرىًج األػجاري           
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() املفاين اُيت حهيس٘ا صيلث َى ـى  / نىا
  / اُهفَ خسث ْٔ اُهفَ كاملهفٚؿ ْفان  / كيه ادلالُث ىلع أف املؼاركث-1

ارىبى زيس ـٓصا َى  ، كْرِٗ طى ّى . -جالطى  -/ ىاح  الؽ
 /  كيه ادلالُث ىلع ـسـ إيػاع اُهفَ ، حنٚ / املخاةفث -2

ـى  ٍجي الصٚ  ، حابىٍفجي ادلرسى . كىاحلى
 /  ، حنٚ ادلالُث ىلع أٌف ػيئان صار صاخب صهثو يسؿ  ـِيٙا اُهفَ -3

 / جفِٗ ذا اعنيث . اعناق اهلل              
 / جفِخٗ ذا ـيٚبث . اعىتجي ـٓصان              
 / جفِخٗ ذا مٍأنأة . ان ٌأنأتي زيس             

 
) َى فى انىصى  ، حنٚ ادلالُث ىلع ْفىن )ػى صى  -/ ظى اجى زى . -٘ى اكى  جى

 
( املفاين اُيت حهيس٘ا صيلث َى فَّ  /  )ػى

ٌٚؼ /  ادلالُث ىلع اتلٍرري كاملتاُلث-1  / أكرث اُيخَ . ، ىٌخَ / أكرث اُػٚاؼ  غى
ح حمٓسه زيسان ،  / نىًصحى زيسه /  اتلفسيث ، حنٚ-2  / رٌصج  . كْرِٗ نىصَّ
 

ّى زيسه املعأُثى  ، ْرَ كإذا اكف اُهفَ يف األصَ ْخفسيان ال ْهفٚؿو كاخسو  ًٙ
، صار ةفس زيادة اُفني  / نى

ٍٓجي زيسان املعأُثى . ، ْرَ ْخفسيان ال ْهفُٚني َّٙ  / ػى
ؿى ، َّٓ ؿى          ظى ًٓ ّى  ، ظى َِّ ـى ّى          ًِ ـى َ . كْرِٗ/   أكَ           أكَّ

 
ٚجٗ كصبان . ٚجٗ، حنٚ/ كىصَّبى       ح  ادلالُث ىلع اتل

ٚجٗ َشىان .                               ؽى       ح َّ  َشى
ةخٗ/ نعبخٗ ال الٍشب .  ٍصتي نالٕان     نعبخٗ ال اُؾهص، ٌشَّ  ادلالُث ىلع اُنعتث، حنٚ/ؽهَّ

 
تي اُهاٌٙثى         أزُجي ىرشحٙا .ادلالُث ىلع العِب، حنٚ/   ىرشَّ

َّٓجي أؽانصم         أزُجي ىيالْخٙا .                               ىِ
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/ ىاؿ الهلإ إاٌل اهلل . / ىاؿ اهلل أكرب   ، ََِّ٘  ارخصار احلاكيث، حنٚ/ ٌربَّ
  .َُّبَّ / ىاؿ بليً       ، ظتَّح/ ىاؿ ظتداف اهلل                          

ني .                                    ٔ/ ىاؿ ْآ َّْ  أى
 

 / ْفاين صيق اثلاليث املضيس حبصنني/ ذإيان 
فىَ(/  -  ْفاين صيلث ) اًٍنهى

ث، أم أفَّ أذص اُهفَ يؾٙص ىلع ْهفٚهل؛ نٍإٌٔٗ اظخجاب هل ٍتي ‘ يهيس يف األػٙص ْفىن املػاـك ٌىرسى ْرَ/ 
ٗي  خىٍدخي رسى ، ػى اد  .اليشء نإٍؾى خىح ، ىيسحٗي ناٍنيى  ناٍنهى

 
 ْفاين صيلث )اًٍػخىفىَ( ، كأػٙص ْفإيٗ/ -

ٗي ناتلظهىجى . خ  ؿ ، ُىهى ٓى ىٍفخٗي ناٍجخى ث / حنٚ/ مجى  املػاـك
ؿ .                  ٓى ، أظٓفخٗ ناٍظخى  إٔصهخٗ نإخصمى
يخٗي ناظخٚل .                   ٌٚ ب، ظ ٗي ناؼىَتى بخي  ىىصَّ

ك .االػَتاؾ،  ٓصه ك ، اػَتؾ زيسه ـك ٓصه ىمى زيسه ـك ك  ، اٍرخِى ٓصه  حنٚ/اٍؼخىخَى زيسه ـك
/ اختش ذةيدث .  االختاذ، حنٚ/ اْخػٛ/ اختش ْػيث، اٌخاؿ/ اختش ٌيالن، اٌذةىحى

 اجخٙس . -اٌتعب -املتاُلث يف ْفىن اُهفَ، حنٚ/ اىخِؿ 
 

(، كأػٙص ٘شق املفاين/ - َى ـى ا  ْفاين صيلث) حهى
ك كيل ٌّ .. املؼاركث ةني1 ٓصه ك، كاجاىدىؿى زيسه ـك ٓصه ـك   اذنني نأكرث/ حياحَ زيسه
ـى 2 ًٗ ـٖٗ، حنٚ/ تىٖىاكى َى  -. اتلؾا٘ص/ كْفٖاق االداعء ةاالحصاؼ ةاُهفَ ْؿ إخهائ اظى َى  -حىؾى ٘ى  حفاىف . -اجا
، حٚاردت األرتاري 3  . .ادٌلالُث ىلع اتلسٌرج/ أم خسكث اُهفَ ػيئان نؼيئان . حنٚ/ حضايىسى املػصي
ٚال .4 ٗي نخ ٗي نختاـس، كاحلخي ٍسحي ـى ث لٚزف) ناـَ(، حنٚ/ ةا  . املػاـك
 

 ْفاين صيلث )حهٌفَ(، كأػٙص ْفاين ٘شا الٚزف/ -
َِّّ ...اُذ .1 ٗي نخىفى خي ٍٓ ، ـَِّ دَّبى

ى
ٗي نخأ ٍبخي ث لصيلث) نٌفَ(، حنٚ/ أدَّ  . املػاـك

ٚ ادٌلالُث ىلع الٌصكتث يف خصٚؿ اُهفَ هل كا2 جخٙادق يف ظبيَ ذلً، كاليؾٚف إاٌل يف . اتللكٌم/ ٘ك
ؿ -الصهات احلٓيسة، حنٚ/ حصربَّ  ـ . -اجرلَّ  -تؼجَّ  حؾصَّ
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سى ذراـٗ/ اختشق كظادة .3 ٚظَّ قي ظٖاْان، ح ٌّٖ نالفه املجس/ اختشى  . االختاذ، حنٚ/ تع
س/ حصؾ اتلٙجس، حأذٌّ/ ح4 ٌٖب/ كيٌسؿ ىلع حصؾ ْفىن اُهفَ كاالةخفاد ـٖٗ، حنٚ/ حٙجَّ صؾ اإلذّ، . اتلج

 حتٌصج .
- / ) ٌَ  ْفاين صيلث) ًانف

شا الٚزف اليؾٚف إاٌل الزْان، كيأيت ْٔ األنفاؿ ادلاُث ىلع األلٚاف كاُفيٚب ةيصس املتاُلث نيٙا،    ٘ك
جَّ  -اةيضَّ  -حنٚ/ اظٓصَّ   اـٚرَّ .-اـصى

 
 -ذاثلان/ ْفاين صيق اثلاليث املضيس ةرالذث أخصؼ/

/ اـ - َى ـى ٍٚ َّٚز(، كحهيس مجيفٙا ْفىن املتاُلث يف أصَ كصيق ذلً يه/)اٍػفى / اًخِى ؿى َّٚ ، انفى اٌؿ/ اًمحارَّ ، ًانفى بى ٚػى ؼ
 اُهفَ .

(، كأػٙص ْفإيٙا / - َى  كصيلث)اظخهفى
 اُػِب، حنٚ/ اظخلهص / غِب اُلهصاف، اظخهّٙ / غِب اُهّٙ، اظخأكل/ غِب األداء .

 / سى ص اُػني/صار خجصان، اظخأظى ؿ كاُتؼٌتٗ، اظخدجى ٌٚ  صار أظسان .اتلد
ّى . ٗي ناظخدؾى ـى، أخٍٓخي خٗي ناظخيا ٍٓ (،حنٚ/ أؼى َى ث لٚزف)أٍػفى  املػاـك

ٗي ـؾيٓان . / اـخيسحٗ ٌصيٓان، اظخفؾٓخٗ/اـخيسحي ٗي  اـخياد الصهث/ اظخٍصْخ
/ ىاؿ إٕا هلل كإٌٕا راجفٚف . ؿى  ارخصار احلاكيث، حنٚ/ اظَتجى

 
 ْفاين صيق الٌصبايع/

ث اُهفَ املجصد، حنٚ/د الصبايع اذلم يضاد خصنان  َى (، كيسٌؿ ىلع ْفىن ْػاـك كاخسان يأيت ىلع كزف ) حهفِى
ٗي نختٍفرثى . ، ةفرثحي حى ٍخصى ٗي نخسى  دىٍخصىٍجخي

 الصبايع املضيس حبصنني، كيؼَٓ/
ٍْنىٍٓج . ٍجي اإلةَ)مجفخٙا( ناخصى صمٍحى ث اُهفَ املجصد، ْرَ/خى / كيسٌؿ ىلع ْػاـك َى  ًانٍفٍِٖى

/ كيسؿ ىلع املتاُلث، ْرَ/   َىٌ ِى  ًاٍػفى
صَّ  -اغٓأفىٌ  فى صَّ .  -ًاىؼى ٙى  اٌه

 
 ظادظان/ حيعيّ اُهفَ إل ْتين لِهاـَ) املفِٚـ (، كْتين لِٓهفٚؿ) لِٓجٙٚؿ (/

ص اُهاـَ ْفٗ ىلع ىعٓني/   -يٖيعّ اُهفَ حتفان ذٌل
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ٚ ْااكف هل ناـَ، أك ا ظّ ؽا٘ص أكطٓري ْخصَ أك معتَت، اُهفَ املتين لِٓفِٚـ أك املتين لِهاـَ/ ٘ك
 حنٚ /

ٗي مصختان     خرضى الظيمي كجِطى حمٌسذان .  جاء حمٓسه ناظخيتٍِخي
شؼ  ٚ ْاخي / ٘ك َّّ ناـِٗي يعى اُهفَ املتين لِٓجٙٚؿ أك املتين لِٓهفٚؿ، كيعىم أيظان/ اُهفَ اذلم لّ ي

ٕيب ـٖٗ كريق، ظٚاء أكاف اظٓان ؽا٘صان أـ طٓريان أـ كري ذ
ي
 لً. حنٚ/ناـِٗ كأ

َى اذل٘بي           ييؾخىبي ادٌلرسى . ً ظخيزًصجى اجلهعي           محي
ي
 نيًخحى ابلابي            أ

 
 ٌيهيث ةٖاء اُهفَ لِٓجٙٚؿ/

 -يبىن لك ٌّ ْٔ اُهفَ املايض كاملظارع لِٓجٙٚؿ ْؿ خسكث ـسة حليريات، كذلً ىلع اجلدٚ اآليت/ 
 اُهفَ املايض/

رًس ْاىتَ آرصق. حنٚ/إذا اكف ذالذيان صديح اُ ّ  أٌكهًل ككى  فني راحلان ْٔ اتلظفيم؛ نإَّٕٗ جيب طى
ًى . ًِ ًى         مي ِى ًِطى     مى ِىطى        جي ؿى     جى ً ىؿى         مجي  مجى

ؿى       ٕيًضؿى  . مى      كيًصمى    ٕىضى ًخبى      كىصى ٌي خىبى          ٌى
؛ إذا اكف ذالذيان ْفخَ اُفني يف امل  ، نيجٚز يف نائٗ الٍرس ْؿ ىِب خصؼ اُفِث ياءن ـى، ةىاعى ا ايض، حنٚ/ صى

ّى  ـى  -نٖيٚؿ/ ًصيٍ ٍٚ ٌّ اُهاء ْؿ ىِب خصؼ اُفِث كاكان؛ نٖيٚؿ/ صي عى . -بًيٍؿى ، كجيٚز ط  ةٚي
سَّ  ـى ٌّ اُهاء ؛ نٖيٚؿ/  -إذا اكف املايض اثلاليث مظٌفهان، حنٚ/ ؛ نفٖس ةٖائٗ لِٓجٙٚؿ؛ نإٕٗ يؾٚف ةظ سَّ ْى

،ْي  سَّ . -سَّ  ـي
اد فىَ أك اٍػخىفىَ(، حنٚ/إيى ًاٍخخىاؿ؛  نفٖس ةٖائٗ  -ًإٙار -ارخار -إذا اكف املايض ْفخَ اُفني ىلع كزف)اٍنهى

ريى  -ًارخرًيى  -لِٓجٙٚؿ جيٚز ىِب خصؼ اُفِث ياءن ْؿ ٌرس اهلٓضة؛ نٖيٚؿ/ ًإًٍييسى  ًٙ ًاٍخخًيَ، كجيٚز ىِب خصؼ  -ًإٍ
ٚدى   اُفِث كاكان ْؿ طّ ٌاهلٓضة ٍنيي

ي
رى  -يف اللكٓث؛ نٖيٚؿ/ أ ٍرخٚي

ي
ؿ -أ ٍخخٚي

ي
رى . -أ رخٚي

ي
 أ

اظخلهص؛ نفٖس ةٖائٗ لِٓجٙٚؿ يظّ أكهل  -إخرص -إذا اكف املايض ْتسكءان ةٙٓضة كصَ، حنٚ/ إخيَ 
َى  ٍنخيًي

ي
ٍنخيرًصى . -كذاثلٗ ْؿ ٌرس ْاىتَ اآلرص/أ

ي
 أ

ٌكهل  -حيٌسـ -إذا اكف املايض ْتسكءان ةخاء زائسة، حنٚ/ حفٌِّ 
ى
حأٌرص؛ نفٖس ةٖائٗ لِٓجٙٚؿ يظّ ذإيٗ ْؿ أ

ّى  ِِّ ـى  -كييؾرس ْا ىتَ اآلرص؛ نٖيٚؿ/ تيفي سِّ صى . -تييي  حيؤيرِّ
اُىحى -إذا اكف املايض ىلع كزف) نىاـَ أك حهاـَ(، حنٚ/ غارىدى   ؛ نفٖس ةٖائٗ لِٓجٙٚؿ ح -صى ّى صري ختاصى

ٚرًدى  ِّّ ْا ىتِٙا           غي ًُحى  -أُهٗ كاكان ْؿ ط ٚ ّى . -صي يًٚص  ختي
 اُهفَ املظارع / 
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ّ  أٌكهًلً، كييهخح ْا ىتَ آرصق، حنٚ/  ةٖاء اُهفَ املظارع لِٓجٙٚؿ؛ نإٌٕٗ ييظ
صي  ٍى ىٍؼ هؼي  -ي صي  -يٍعأؿ -حيى ٍى يؼ ؼي  -يضلضؿ      ي هى ؿي  -حيي

ى
يٍعأ ؿي . -ي لٍضى  ييضى

، حنٚ/ييٚـكإذا اكف  يبيؿ؛ نفٖس ةٖائٗ  -ييٚؿ -يصٚـ -املظارع أجٚؼ ى، كىتَ آرصق كاكان أك ياءن
اؿي  يى ـي  -لِٓجٙٚؿ جيب ىِب الٚاك أك احلاء أُهان؛ نٖيٚؿ/ يي ـي  -ييصا  ييتاعي . -يييا

 
 

 نفَ األمص/ -
اء   ريس ادلالُث ىلع ابلٖاء لِٓجٙٚؿ يف ظياؽ األمص؛ نإٕٗ جيي

ي
ةاُهفَ املظارع  ال يبىن لِٓجٙٚؿ؛ نإذا أ

ٍؼ ادٌلرسي . تٍإل املسرظث  حًليدهى ٘ى  ْتنيان لِٓجٙٚؿ ْيَتٕان ةالـ األمص، حنٚ/حًليش
 
 أنفاؿ ْاطيث ىلع صٚرة املتين لِٓجٙٚؿ/  -

كرد يف الِلث أنفاؿ ىلع صٚرة املتين لِٓجٙٚؿ كإف اكٕج خيييث لِٓفِٚـ نٓا ةفس٘ا يفصب ناـالن،    
 ْٖٙا/

    . َّّ يًن/ ا٘خى / أصاةخٗ احلىم .     ـي َّّ ى     خي / حؾربَّ يًهى /أصاةٗ اُهاُح .    زي ًِحى  ني
بى    اْخيؿ/ حلرٌي لٕٚٗ . / اخخجى َّّ / أصاةٗ اجلٖٚف    غي َّٔ َ    ج / أصاةٗ الع ََّ  ظي


