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 تصريف الفعل المعتل: الناقص



البرنامج البيداغوجي

يتضمن درس تصريف الفعل المعتل : الناقص للسنة األولى اعدادي ما يلي :

الفعل الناقص ما كانت المه (آخره) حرف علة (ألفا، واًوا أو ياء).

عند اسناد الناقص باأللف الى التاء المتحركة وألف االثنين ونا الدالة على الفاعل ونون النسوة، ترد ألفه إلى أصلها اذا كان مجردا

ثالثيا وتقلب ياًء اذا كان مزيدا.

عند اسناد الناقص الى واو الجماعة وياء المخاطبة يحذف حرف العلة.

يفتح ما قبل واو الجماعة وياء المخاطبة اذا كان المحذوف ألفا، ويضم ما قبلهما اذا كان المحذوف واًوا أو ياًء.

اذا اتصل الناقص بتاء التأنيث يحذف حرف العلة اذا كان ألفا، ويبقى اذا كان ياًء أو واًوا.

تحديد الظاهرة ومالحظتها

رمى الطفل الكرة

دعا المؤمن ربه

نسي المريض الدواء

الوصف والتحليل

تعريف الفعل المعتل الناقص

األفعال (رمى – دعا – نسي) تتضمن حروف علة، ومنها نستنتج أن الفعل المعتل الناقص هو كل فعل كانت ي حرفه األخير

تصريف الفعل المعتل الناقص

في الماضي

المفرد:

نسيدعارمى 

نسيُتدعوُترَميُتأنا

نسيَتدعوَترميَتأنَت

نسيِتدعوِترميِتأنِت

نسَيدعارمىهو

نِسَيْتدعْترمْتهي

المثنى:

نسيدعارمى 

نِسينادعونارمينانحن

نِسيتمادعوتمارميتماأنتما

https://www.alloschool.com/
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نِسيتمادعوتمارميتماأنتما

َنِسيادعَوارمَياهما

َنِسيَتادعتارمتاهما

الجمع:

نسيدعارمى 

نسِينادعونارمينانحن

نِسيتمدعوتمرميتمأنتم

نِسيتن�دعوتن�رميتن�أنتن

نُسوادَعواَرَمواهم

نِسيَندَعْوَنَرَمْيَنهن

في المضارع

المفرد:

ينسىيدعويرمي 

أنسىأدعوأرميأنا

تنسىتدعوترميأنَت

تنَسْيَنتدِعينترِمينأنِت

ينسىيدعويرميهو

تنسىتدعوترميهي

المثنى:

ينسىيدعويرمي 

ننسىندعونرمينحن

تنسَيانتدعوانترميانأنتما

تنَسْينتدِعينترِمينأنتما

ينَسيانيدعيانيرِميانهما

تنَسيانتدعوانترميانهما

الجمع:

ينسىيدعويرمي 

ننسىندعونرمينحن

تنَسْوَنتدُعونترمونأنتم

َتنَسْينتدُعونترِمينأنتن

ينَسْونيدُعونيرُمونهم

ينَسْينيدُعونيرِمينهن



في األمر

المذكر:

ارِم أنَت وادُع وانَس

ارِميا أنتما وادُعوا وانَسيا

ارُموا أنتم وادُعوا وانَسْوا

المؤنث:

ارِمي أنِت وادِعي وانَسْي

ارِميا أنتما وادُعوا وانَسيا

ارِمين أنتن� وادُعون وانَسين

الملخص

الفعل الناقص هو ما كانت المه حرف علة.

الماضي الناقص

إذا أسند الى واو الجماعة تحذف المه ويفتح ما قبلها إذا كان المحذوف ألفا ويضم إذا كان المحذوف واوا أو ياء، مثال: دَعْوا ،

رَمْوا ، رُضوا ، َنُهوا

وإذا أسند الى تاء التأنيث الساكنة وكانت المه ألفا حذفت، مثال: رَمْت، دَعْت، رَمَتا، دَعَتا

وإذا أسند الى غير واو الجماعة وكانت المه ألفا قلبت الى أصلها، مثال: رَمْيُت، رَميا، رَمينا، رَمين

وإذا أسند الى غير واو الجماعة وكانت المه واوا أو ياء ال يلحقه تغيير

المضارع واألمر الناقصان

إذا أسندا الى ياء المخاطبة أو واو الجماعة تحذف المهما ويفتح ما قبلها إذا كان المحذوف ألفا ويكسر ما قبل ياء المخاطبة

ويضم ما قبل واو الجماعة إذا كان المحذوف واوا أو ياء، مثال: تدِعين، ترِمين، تسَعْين، تدُعون، ترُمون، تسَعُون

وإذا أسندا الى ألف االثنين أو نون النسوة وكانت المهما ألفا تقلب ياء، مثال: تسَعيان، أنتن تسَعين

وإذا أسندا الى ألف االثنين أو نون النسوة وكانت المهما ياء أو واوا ال يلحقه تغيير، مثال: يدُعَوان، يرِمَيان، هن يدُعون، هن يرِمين


