
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/7                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السابع في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/7arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                   

 

                  https://almanahj.com/om/7arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السابع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade7                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس إشراق خميس السنانية اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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  :الفعل في اللغة العربیة ینقسم إلى صحیح ومعتل، ومن أجل أن تتعرف على الفعل الصحیح والفعل المعتل تأمل األفعال اآلتیة
  :المجموعة األولى

  كتب، لجأ، شدّ 
  :المجموعة الثانیة

  .وھب، قال، رأى، وفى، روى
  خلت من حروف العلة، فما ھي حروف العلة؟ بأنھاتجد ) أ(لو تأملت األفعال التي في المجموعة 

  .یاءاأللف، والواو، وال: حروف العلة ھي
  )الفعل الصحیح(إذن ماذا سنسمي المجموعة األولى اسم 

  .اسم الفعل المعتل: والمجموعة الثانیة
  :ولھ ثالثة أنواع وھي یة حروف علةھو الفعل الذي یخلوا من أ: الفعل الصحیح: أوًال 

  
  .جلس ، حضر ، كتب ، رفع ، سمع : مثل . وھو كل فعل خلت حروفھ األصلیة من الھمزة والتضعیف : ـ الصحیح السالم  1
  .كل فعل كان أحد أصولھ حرف ھمزة سواء أكانت في أول الفعل أم وسطھ أم آخره : ـ الصحیح المھموز  2

  أخذ، سأل، لجأ: مثل
  :الصحیح المضعف ، وینقسم إلى نوعین ـ  3
  " .مكرراً " وھو ما كان عینھ والمھ من جنس واحد : المضعف الثالثي _ أ 

  .مّد ، عّد ، سّد ، شّد : مثل 
عینھ " من جنس واحد ، وحرفھ الثاني والرابع " فاؤه والمھ األولى " وھو ما كان حرفھ األول والثالث : المضعف الرباعي _ ب 

  .من جنس أیضاً " ثانیة والمھ ال
  .زلزل ، وسوس ، لجلج ، ولول : مثل 
  .الفعل المعتل: ثانًیا

  .ھو كل فعل كان أحد حروفھ األصلیة حرفاً من حروف العلة : وتعریفھ 
  :وینقسم الفعل المعتل إلى أربعة أنواع 

  .حرف علة " الحرف األول " وھو ما كانت فاؤه : ـ المثال  1
  .وسع وعد، وجد، ولد،: مثل

  .وھو ما كان في وسطھ حرف علة: األجوف -٢
  .قال ، باع ، نام ، صام : مثل 

  :وھو ما كان فیھ حرفا علة ، وینقسم إلى نوعین : ـ اللفیف  4
  .وھو ما اجتمع فیھ حرفا علة دون أن یفرق بینھما حرف آخر صحیح : أ ـ لفیف مقرون 

  .أوى ، شوى ، روى ، عوى ، لوى : مثل 
  .وھو ما كان فیھ حرفا علة متجاورین بمعنى أن یفرق بینھما حرف صحیح : فروق ب ـ لفیف م

  .، وخى ، وَصى ، ولى ، ونى ، وھى  وأيوقى ، وعى ، وفى ، وشى ، : مثل 
  :مالحظات ھامة

  .ـ لمعرفة األفعال الصحیحة أو المعتلة المضارعة یجب الرجوع إلى الفعل الماضي  1
ماضیھ نھز ـ صحیح ألن أصولھ على : ینتھز . خلت من   العلة " فعل " صحیح ألن أصولھ على وزن  ماضیھ علم ـ: یتعلّم : مثل 

ماضیھ قام ـ : یستقیم . معتل   الوسط " فعل " ماضیھ عان ـ معتل ألن أصولھ على وزن : یستعین . خلت من  العلة " فعل " وزن 
  .معتل الوسط " فعل " معتل ألن أصولھ على وزن 

ك عند معرفة الفعل أمجرداً ھو أم مزیداً یجب رده إلى صورة الماضي ثم تجریده من حروف الزیادة بموجب المیزان ـ وكذل 2
  " .ف ع ل " الصرفي 

ر ، وبمقابلتھ للمیزان الصرفي : یتكسر : مثال    " .فعل " ماضیھ تكسَّ
  " .كسر " یكون الفعل ذو الحروف األصول ھو 

  " .فعل " تھ للمیزان الصرفي ماضیھ استلھم بمقابل: یستلھم 
  .وقس على " لھم " یكون الفعل ذو الحروف األصول ھو 

  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


