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 الفعل المثال

 الفعل المهموز



 الفعل المهموز

 تعريفه

كل فعل كان أحد أصوله حرف 

همزة سواء كانت في أول الفعل أم 

 .وسطه أم آخره

 



 الفعل المهموز

مهموز 

مهموز  الفاء

 العين

 مهموز الالم



مهموز 

 الفاء

 أكل أمن أمر أخذ



مهموز 

 العين

 سئم دأب رأى سأل



 مهموز الالم

 ذرأ لجأ مأل قرأ



 مهموز الفاء

 أكل أخذ



 الفعل أََكلَ 

 أكل

 َفَعلَ 

 نوع الحذف

 ُكل

 ُعل

 ...حذف واجب بدون تعويض 

 صيغة األمر



 الفعل أََخذَ 

 أََخذَ 

   األمرصيغة   َفَعلَ 

 ُخذ

 ُعل

 ...حذف واجب بدون تعويض  نوع الحذف



 مهموز الفاء 

 أمر أمن



 الفعل أمر

 أمر

 أُْأُمرْ  أمر

 أْأُمرْ 

 ُمْر    

 (ُعلْ )

 أو

الصيغة 

 المنطوقة

 أُؤُمرْ  

 (اُفُعلْ )

صيغة 

  األمر

صيغة 

  األمر

الصيغة 

 المنطوقة



 الفعل أمر
 

 

 

 

 

نوع 

 الحذف

حذف جائز دون 

 تعويض



“ أفعل”وزن 

الفعل من 

 “أمن”

 آمن أَْأَمنَ  أَِمنَ 

 آعل
صيغة 

 الماضي
الصيغة 

 المنطوقة



 إيمان

 (إيعال)

 إِْإمان

 (إفعال)
صيغة  أَِمنَ 

 المصدر

الصيغة 

 المنطوقة



حذف واجب 

 بتعويض

 

 

 

 

 

 

نوع 

 الحذف

 

 الفعل أَِمنَ 



 مهموز العين

 َسأَلَ  َرأَى



 الفعل َرأَى

 َرأَى

 َفَعا

 َيْرأَى المضارع

 َيْفَعا
 َيَرى بعد الحذف

 َيَفى

 َرأَى

 فعا
 األمر

 رَ 

 فَ 
 مع هاء السكت

 َرهْ 

 َفهْ 



 الفعل َرأَى

 

 

 

 

 نوع الحذف

 حذف واجب بدون
 تعويض 



 الفعل َسألَ 

 َسألَ 
 َفَعلَ 

 َيْسأَلُ  المضارع

 َيْفَعلُ 

 َيْسأَلْ لم  مع المضارع المجزوم

 لم َيْفَعلْ 

 َسأَلَ 
 َفَعلَ 

 المضارع

 َيْسأَلُ 

 َيْفَعلُ 
 مع المضارع المجزوم

 لْم َيَسلْ 

 لْم َيَفلْ 

 أو



 الفعل َسأَلَ 

 َسأَلَ 

 َفَعلَ 
 ِاْسأَلْ  صيغة األمر

 ِاْفَعلْ 
 أو

 َسلْ 

 َفلْ 



 الفعل َسأَلَ 

 

 

 

 

 نوع الحذف

 حذف جائز بدون

 تعويض 



 ملخص الفعل المهموز



 الفعــــل المهمــــوز

 حذف الهمزة•

 

 جائز                                                             واجب•

 (مر،أؤمر)أمرعلى وزن                                 (  كل) أكل•

 ُعــلْ                                    على وزن ُعــل(    خذ) أخذ•

 (اِسـأل  -يسأل ) سأل (                              يرى، ر  ) رأى•

 

 سأل      يسل        سـل                                                

، ر  على وزن ف           يفل          ف ل                          يفى يرى على وزن  •

دون   

 تعويض



 الفعــــل المهمــــوز

 حذف الهمزة

 

واجب 

الحذف  

 بتعويض

 آمن             أ ْأمن

 (آعــل)على وزن  



 الفعل المثال





 :أمثلة
 يئس,وقف,وعد
 يسر,ينع,وثب



عند إسناده إلى ضمائر الرفع في الزمن ال يحدث له أي تغيير الفعل المعتل المثال 

 .المضارع 

 

 

 ماعدا الفعل المثال الواوي مكسور العين في المضارع 

د  : مثل  ج  ثِق   \و  ق ع   \و     .و 

 :اآلتية أي فاء الفعل إذا جاء هذا الفعل على األوزان “ الواو” فتُْحذ ف 

 .ي ْفِعُل  –ف ع ل  

 .ي ْفِعُل  –ف ِعل  

 .ي ْفع ُل  –ف ع ل  

 صيغة المضارع



بكسر حرف المضارعة ( يِْوِجد ُ) المضارع في “ وجد”كان في القديم  -1

 .الفعل وعين الفعل مكسورة مع مالحظة بقاء فاء 

حذفت فاء الفعل لوقوعها بين حرفين مكسورين  وهو ما أدى  إلى  -2

   .النطقصعوبة في 

 .المضارعة بعد ذلك مع تقدم الزمن فُتحت ياء  -3

أصاب هذا التغيير باقي صيغ المضارعة لتسير كل صيغ المضارعة على  -4

 .واحدة وتيرة 

 :التالية ويتلخص التغيير في الخطوات 

   

د                    يِْوِجُد                     يِِجُد                    ي ِجُد      ج   و 

 (ي ِعلُ )(                 يِِعلُ )(                  يِْفِعلُ )(                 ف ع ل  ) 

 

 شكل الفعل عند إسناده للضمائريصبح 
 

 نون النسوة           ألف االثنين       واو الجماعة         ياء المخاطبة
           

 َيجْدن                     َيجَدان                  َيجدون                    َتجدين      

           

 َيِعْلن                       َيِعالن                  َيِعلون                     َتِعلين       

 



 :ويتلخص التغيير في الفعل وثق  في الخطوات التالية 

   

ثق                    يِْوثُِق                     يِثُِق                    ي ثُِق        و 

 (ي ِعلُ (                      )يِِعلُ (                     )يفعل(                 )ف ع ل  ) 

بكسر حرف ( يِْوثِقُ ) المضارع في ” وثق”كان في القديم  -1

 .الفعل المضارعة وعين الفعل مكسورة مع مالحظة بقاء فاء 

حذفت فاء الفعل لوقوعها بين حرفين مكسورين  وهو ما  -2

   .النطقأدى إلى صعوبة في 

 .المضارعة بعد ذلك مع تقدم الزمن فُتحت ياء  -3

أصاب هذا التغيير باقي صيغ المضارعة لتسير كل صيغ  -4

 .واحدة المضارعة على وتيرة 

 

 شكل الفعل عند إسناده للضمائريصبح 
 

 نون النسوة           ألف االثنين       واو الجماعة         ياء المخاطبة
           

 َيثْقن                     َيثَقان                  َيثقون                    َتثقين      

           

 َيِعْلن                     َيِعالن                  َيِعلون                  َتِعلين       

 



بكسر حرف المضارعة وعين الفعل ( يِْوقُِع ) المضارع في “ وقع”كان في القديم  -1

 .الفعل مكسورة مع مالحظة بقاء فاء 

حذفت فاء الفعل لوقوعها بين حرفين مكسورين  وهو ما أدى إلى صعوبة في  -2

   .النطق

 .مفتوحة وألن الفعل حلقي الالم أصبحت عينه  -3

 .المضارعة فُتحت ياء -4

أصاب هذا التغيير باقي صيغ المضارعة لتسير كل صيغ المضارعة على وتيرة  -5

 .واحدة 

 :في الخطوات التالية ” وقع “ الفعل ويتلخص التغيير في 

  

 يِقُِع                    َيَقُع                       يِْوقُِع  َوقع                            
 (َيَعلُ )(                     يِِعلُ )(                      يِْفِعلُ )(                         َفَعلَ )     

 

 شكل الفعل عند إسناده للضمائريصبح 
 

 نون النسوة           ألف االثنين       واو الجماعة         ياء المخاطبة
           

 َيَقْعن                     َيَقعان                  َيَقعون                    َتَقعين      

           

 َيَعْلن                      َيَعالن                   َيَعلون                     َتَعلين       

 

            



 صيغة األمر 

يصاغ األمر دائماً من المضارع المجزوم مع حذف 

 ..المضارعة حرف 

 
 ِجلْ َيِجلْ     َوِجلَ       َيْوِجلُ      لم     



 في حالة الفعل المثال الواوي
 (  َيِجد   –َوَجَد ) مكسور العين في المضارع  -     

 ( َيَضع   – َوَضعَ ) مفتوح العين في المضارع ، و المه حرف حلقي  -     

يصاغ األمر في هاتين الحالتين من المضارع المجزوم المحذوف الفاء مع  •

 .المضارعة حذف حرف 

 

 على وزن ِعلْ                                                         •

   َضْع على وزن َعلْ   <لم َيَضْع    <َيَضُع    <َوَضَع 

 

 ِجْد   <َيِجْد  لم   <َيِجُد    <َوَجَد   

 


