بسم اهلل الرمحن الرحيم
كلية اإلمام األعظم رمحه اهلل اجلامعة
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قسم أصول الدين  /الطارمية

اخلميس2020 /3 /26 :

املرحلة :األوىل  /املستوى الثاني
املادة :الصرف

م /اجملرد واملزيد من األفعال
الفعلل المجلل  :هوو موو ك نوو جميوو أحرفوو أصووةي  ,ال يسوو
منه في تص ري الكةم لغير عة تصريفي .
س /كيف نميز الفع المج

من غي ه؟ ج /ينماز المج

حوور

بأم ين:

األو  :ال يمكووو إسووو حووور منووو لووو حُ ووو حووور منووو لضووو
لفووو الكةمووو معن هووو  ,مثووو ( :كتووو  ,عةووو  ,هووو ) فوووا يمكووو إسووو أي
حوور منهوو  ,لوو حوو لضوو الةفوو المعنوو  ,أموو إسوو عووي الفعوو
فوووي ( قووو  ,بووو ) فوووا يووو عةووو زي تهووو ؛ ألنهووو حُ ووو ف لعةووو صووورفي ,
لعة بحك الم ج .
المح
الثلللللان  :جميووووو أحووووور الفعووووو المجووووور أصووووو  ,ال تسووووو فوووووي
التصووووو ري  ,مثووووو  :عةووووو ← عووووو ل ← عوووووا ← معةووووو ← أعةووووو ←
َمعةَوووو ← اعْ ةوووو ← يعةوووو  ,فنوووور أ أصوووو ل الثاثوووو هووووي) , , ( :
ل تس في ك التص ري .
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والفع المج
الثالث

قسمان -1 :ثاثي –2 .رب عي.

المج  :ه م تأل

الم ضي م المض ر ست أب ا
بي

م ثاث أحر

أص  .ل ب عتب ر

تعتم السم  ,ق جمعه بعضه في

م الشعر ( :فتح ضم فتح كس فتحتان  ....كس فتح ضم ضم كس تان ).

نصووور ينصُووورَ ,خووو يووو ُخ  ,قووو
فعللل يفعللل مثووو َ :
البلللا األو َ :
ي ووو  ,مووو يمووو  ,غوووزا يغوووز  .مووو أمثةتووو أيضووو  :أكووو  ,بووو  ,رسووو ,
سك  ,سك  ,ة  ,فس  ,قت  ,كفر ,شكر ,حرث ,خز  ,كر.
ضووور يضووور ُ  ,جةَوووس يجةوووس,
فعللل يفعِللل مثووو :
َ
البلللا الثلللان َ :
صووووو يصووووو ُ  ,ر يووووور  ,رمووووو يرموووووي .مووووو أمثةتووووو أيضووووو :
َ
حوووبس ,حووور  ,سووور  ,سوووف  ,غووورس ,ف ووو  ,كشووو  ,ل ووو  ,لفووو  ,مةووو ,
عصر ,حة  ,خبر ,خت  ,عم  ,قبض.
البللللا الثاللللل  :ف َعلللل يف َعلللل بفووووت العووووي فووووي الم ضووووي المضوووو ر
مثووو  :فووو َت  :يفووو َت  ,سوووأ يسوووأ  ,قووورأ ي ووورأ ,مووو أمثةتووو أيضووو  :بووو أ,
هووو  ,خشووو  ,حووور ,خةووو  ,زحووو  ,لعووو  ,بووو  ,ركووو  ,بعوووث ,مووو ,
نز  ,نف  ,من .
وور  ,شووور
البلللا ال ابللل  :ف ِعللل
يفعللل مثووو  :عةووو يعةَووو  ,فووور يفو َ
َ
وور  .مووو أمثةتووو أيضووو  :أسووو  ,حووو ر ,زهووو  ,قنووو  ,كووور  ,سوووخر,
يشو َ
سخ  ,جز  ,حف  ,فش  ,ف  ,كس  ,قب  ,ن  ,لز  ,لع  ,نضج.
البللللا الخللللامس :فعلللل يفعلللل مثوووو  :كوووورُ يكوووورُ  ,ح ُسوووو يح ُسوووو ,
شووورُ يشووورُ  .مووو أمثةتووو أيضووو  :ع ووو  ,قصووور ,مجووو  ,ن ووو  ,لووو ,
قب  ,صغر ,خبث ,جر  ,حس  ,شج  ,كر  ,فص  ,غة .
البللللا السللللا س :فعوووو يفعوووو مثوووو  :حسوووو يحسوووو  ,رث يوووورث,
نعوووو يووووونع  .مووووو أمثةتوووو أيضووووو  :بووووو س ,حسوووو  ,يووووو س ,ثووووو  ,ر
الجر  ,ري الزن  ,لي ,م  ,ف  ,ر .
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جميوو األفعوو
إال أفع

الب

موو هوو االبوو ا السووت فيهوو المتعوو ي فيهوو الوواز

الخ مس فإ جميعه الزم .

مالحظلللللل  :لمعرفوووووو أبوووووو ا األفعوووووو
المعجمووووو

لنتعووووور

الثاثوووووو نرجوووووو إلوووووو كتوووووو

ن ووووو العووووور لهووووو الكةمووووو

ج معووو م نعووو تميوووز أبووو ا األفعووو

الثاثيووو  ,لكووو

بعض الض اب التي م خاله نتعر

ضووو الصووورفي

عة أب ا بعض األفع .

الثالثللل المزيللل  :وهلللو ملللا زيللل فيلللر حللل ف و كثللل
وهذه الزيا ة لها معان ف ي زيا ة

ال ت جووووو ق عووووو

للل

ح فلللر األةللل ي .

المعن العام .وينقسم إل :

ثالثللل مزيللل بحللل ف :لووو ثاثووو أبووو ا ( :أفعووو مثووو أكووور
َفع مث َفر َ ).
مث ق ت

ف عووو

ثالثلللل مزيلللل بحلللل فين :لوووو خمسوووو أبوووو ا ( :انفعوووو مثوووو انكسوووور
افع مث  :اح َمر).
افتع مث اجتم ت َفع ت َكة تف ع تب ع
َ
ثالثلللل مزيلللل بثالثلللل حلللل وف :لوووو أربعوووو أبوووو ا ( :اسووووتفع مثوووو
افعووو مثووو
افع عووو مثووو اعش شووو
اسوووتخر افعووو مثووو اجةووو
احم ر).
ال با

المج  :هو الفع الذي يتكون من بع ح ف ةو .

وزانللللر :لةفعوووو الربوووو عي المجوووور وزن واحلللل وهللللو ( َف ْع َلللل َ) مثوووو :
(زلووز  ,بعثوور ,حوور ) هوو ا الوو ز يصوو

منوو أفعوو

التووووي ي صوووو بهوووو اختصوووو ر كةمتووووي فووووأكثر فووووي كةموووو

ب ري وو النحوو
احوووو مثوووو :

(بسوووووووم ) مختصووووووور ( بسووووووو هللا) (حمووووووو ) مختصووووووور (الحمووووووو هلل)
(ح قوووو ) مختصوووور (ال حوووو

ال قوووو إال بوووو هلل) (حسووووب ) مختصوووور

(حسبي هللا) (سبح ) مختصر ( سبح
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هللا) ...الخ.

وي حق بال با

المج

ست وزان ه :

َ .1ف ْع َ  ,مث  :ج ب اي لبسر الج با 2 .ـ َف ْو َ  ,مث جو

ي لبسر الجو

.

َ .3ف ْع َو  ,مث  :هوك ي س ع ف مشير4 .ـ َف ْي َع  ,مث  :بيط ي الج الحيوانات.

5ـ َف ْع َي  :ثي

ي قط ش ياف الز ع وهو الو ق6 .ـ َف ْع َ  :س ق

ال با

المزي  :ه م زي في حر

بلللللا

ز

مزيللللل بحللللل ف :لووووو

يحة ب خمس أب ا م ك ر في المخ
بلللا

ي لقاه

قفاه.

اح أ حرف .
احووووو ( َت َفعْ ةَووووو َ مثووووو تووووو حر )
الس ب .

مزيللل بحللل فين :لووو وزنلللان( :افعن للل مثووو احووورنج

اف َع َللل

مثوووو اقشووووعر) يةحوووو بوووو (احوووورنج ) ب بوووو ( :افعنةوووو مثوووو اقعنسووووس
افعنة مث اسةن ).

الشيخ حم
4

