
عالمات البناء في األفعال  « الدروس اللغوية - الدورة األولى  « »  اللغة العربية: األولى إعدادي  

 عالمات البناء في األفعال



البرنامج البيداغوجي

يتضمن درس عالمات البناء في األفعال للسنة األولى اعدادي ما يلي :

1) يبنى الفعل الماضي على :

الفتح اذا لم يتصل بآخره شيء ، او اتصلت به تاء التأنيث أو ألف االثنين .

الضم اذا اسند الى واو الجماعة .

السكون اذا اتصلت به التاء المتحركة أو " نا " الدالة على الفاعل، أو نون النسوة .

2) يبنى الفعل األمر على :

السكون اذا كان صحيح اآلخر ، أو أسند الى نون النسوة .

الفتح اذا اتصلت به نون التوكيد .

حذف آخره اذا كان معتل اآلخر .

حذف النون اذا اسند الى ألف االثنين او واو الجماعة أو ياء المخاطبة .

3) يبنى الفعل المضارع على :

السكون اذا اتصلت به نون النسوة مثل : النساء يأمْرن أوالدهّن بالخير ، واألّمهات لن يأمْرن أوالدهن بالسوء، والموّظفات لْم يأمْرن

العاملة بالخروج.

الفتح اذا اتصلت به نون التوكيد مثل : ال تذهَبّن يا محمد إلى السوق، و واِ� لَيذَهَبّن صالح.

تحديد الظاهرة اللغوية ومالحظتها

أمثلة المجموعة 1

هلل اإلنسان لتكنولوجيا االتصال.

ارتفعت األصوات ضد سوء استعمال الهاتف النقال.

الكتابان صدرا السنة الماضية.

رأى الكثيرون في الهاتف النقال أداة لالنعزال.

هللت للتكنولوجيا.

هللنا للتكنولوجيا.

هللوا للتكنولوجيا.

هللن للتكنولوجيا.

أمثلة المجموعة 2

قال تعالى: ﴿ ... لَُيسجَنن َولََيكونًا من الصاِغرين﴾.

والُدهن َْحولَْين َكاملَْين﴾. ـُْرْضعن ْ ا� قال تعالى: َ ﴿واْلوالَِدات ي

أمثلة المجموعة 3

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-alaola-iadadi
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-alaola-iadadi#section-1736
https://www.alloschool.com/element/12100


اقترب من أصدقائك.

حافظن على تماسك أسرتكن.

ارفعي صوتك ضد العنف.

قوال قوال مقنعا.

احذروا سوء استعمال الهاتف النقال.

ادع إلى سبيل التواصل مع اآلخرين.

اقرأن النصوص بتمعن أو اقرأن.

الوصف والتحليل

بناء الفعل الماضي

التركيب
الفعل

الماضي
التعليلعالمة بنائه

هللهلل اإلنسان لتكنولوجيا االتصال.
مبني على الفتح

الظاهر
صحيح األخر ولم يتصل به شيء.

ارتفعت األصوات ضد سوء استعمال

الهاتف النقال.
ارتفع(ت)

مبني على الفتح

الظاهر
صحيح األخر واتصلت به تاء التأنيث الساكنة.

صدراالكتابان صدرا السنة الماضية.
مبني على الفتح

الظاهر
صحيح األخر واتصلت به ألف االثنين.

رأى الكثيرون في الهاتف النقال أداة

لالنعزال.
رأى

مبني على الفتح

المقدر
معتل األخر ولم يتصل به شيء.

مبني على السكونهلل(ت)هللت للتكنولوجيا.
صحيح األخر واتصل به ضمير رفع المتحرك (التاء

المتحركة).

مبني على السكونهلل(نا)هللنا للتكنولوجيا.
صحيح األخر واتصل به ضمير رفع المتحرك (نا الدالة

على الفاعل)

صحيح األخر واتصلت به واو الجماعة.مبني على الضمهلل(وا)هللوا للتكنولوجيا.

صحيح األخر واتصلت به نون النسوة.مبني على السكونهلل(ن)هللن للتكنولوجيا.

استنتاج: يبنى الفعل الماضي على الفتح إذا لم يّتصل بآخره شيء، أو إذا اتصلت به تاء التأنيث الساكنة أو ألف اإلثنين، ويبنى على

السكون إذا اتصلت به التاء المتحركة، أو نا الدالة على

الفاعل، أو نون النسوة، ويبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة.

بناء الفعل المضارع

نصب الفعل المضارع بأدوات النصب الظاهرة

حكمه االعرابيعالمة بنائهالفعل المضارع المبنيالتركيب

﴿ ... لَُيسجَنن َولََيكونًا من الصاِغرين﴾
يسجن(ن) 

يكون(ن)

الفتح الظاهر 

الفتح الظاهر

اتصلت به نون التوكيد الشديدة. 

اتصلت به نون التوكيد الخفيفة.

والُدهن َْحولَْين َكاملَْين﴾. ـُْرْضعن ْ ا� اتصلت به نون النسوة.السكونيرضع(ن)﴿واْلوالَِدات ي



استنتاج: يبنى الفعل المضارع على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الشديدة، أو الخفيفة اتصاال مباشرًا، ويبنى على السكون إذا

اتصلت به نون النسوة.

بناء فعل أمر

التعليلعالمة بنائهفعل أمرالتركيب

صحيح األخر ولم يتصل به شيء.السكون الظاهراقترباقترب من أصدقائك.

صحيح األخر اتصلت به نون النسوة.السكون الظاهرحافظ(ن)حافظن على تماسك أسرتكن.

اتصلت به ياء المخاطبة.حذف النونارفع(ي)ارفعي صوتك ضد العنف.

اتصلت به ألف االثنين.حذف النونقوالقوال قوال مقنعا.

اتصلت به واو الجماعة.حذف النوناحذر(وا)احذروا سوء استعمال الهاتف النقال.

معتل األخر.حذف حرف العلةادعادع إلى سبيل التواصل مع اآلخرين.

اتصلت به نون التوكيد الشديدة أو الخفيفة.الفتح الظاهراقرأ(ن)اقرأن النصوص بتمعن أو اقرأن.

استنتاج: يبنى فعل األمر على السكون إذا كان صحيح اآلخر ولم يتصل بآخره شيء أو إذا اتصلت به نون النسوة، ويبنى على الفتح

إذا اتصلت به نون التوكيد الشديدة أو الخفيفة اتصاال مباشرًا،

ويبنى على حذف النون إذا اتصلت به ياء المخاطبة، أو ألف اإلثنين، أو واو الجماعة، ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل اآلخر

ولم يتصل بآخره شيء.

الملخص

الفعل الماضي

1) يبنى على الفتح:

إن لم يتصل به شيء، نحو: كتَب

أو اتصلت به ألف االثنين، نحو: كتَبا

أو تاء التأنيث الساكنة، نحو: كَتبُت

2) يبنى على السكون:

إن اتصلت به تاء الفاعل، نحو: كتبُت

أو (نا) المتكلمين، نحو: كتُبنا

أو نون النسوة، نحو: كتْبَن

3) يبنى على الضمة، إن اتصلت به واو الجماعة، نحو: كتُبوا

الفعل المضارع

1) يبنى على الفتح إذا اتصلت به إحدى نوني التوكيد اتصاال مباشرا، نحو: يكتَبن – يكُتَبن�

فإن فصل بين نون التوكيد والفعل المضارع فاصل ا�عرب الفعل المضارع نحو:

يكُتبْن / ن� (الفعل مسند الى واو الجماعة) 

تكتِبْن / ن� (الفعل مسند الى ياء المخاطبة) 

يكتباْن / ن� (الفعل مسند الى ألف االثنين)



2) يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة، نحو: يكتْبَن

فعل األمر

1) يبنى على السكون:

إن كان صحيح اآلخر ولم يتصل به شيء، نحو: اكُتْب

أو اتصلت به نون النسوة، نحو: اكُتْبَن

2) يبنى على الفتح، إن اتصلت به إحدى نوني التوكيد، نحو: اكُتبُن/ن�

3) يبنى على حذف حرف العلة إن كان معتل اآلخر، نحو: اسَع (حذف األلف)، وارِم (حذف الياء)، أو ادُع (حذف الواو)

4) يبنى على حذف النون، إن كان مضارعه من األفعال الخمسة: اكتبوا، اكتبا، اكتبي


