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1ــ نَماذُج لإِلعراِب والتَّحليِل الّصرفيِّ
2ــ َجداِوُل لِتَصریِف األفعال

٣ــ َالُْمْعَجم 

1ــ مطالبى كه در قسمت ملحقات آمده است، تنها جنبٔه راهنمايى و كمک درسى دارد و جزء برنامٔه درسى كالس 
به شمار نمى آيد.
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   ِاهِدنا الّصراَط الْمستقيَم، ِصراَط اّلذین أنعمت عليهم  

اإلعرابالتحليل الصرفّيالكلمة
ِاهْدِ

نا

ال

صراط

المستقيم

صراط
َالّذين

أنعمت

على
هم

فعُل أمر، للمخاطب، مجّرٌد ثالثّي، 
، مبنّي على حذف  معتّل و ناقص، متعّدٍ

حرف الْعلّة
اسٌم، ضميٌر ُمّتصٌل للنصب أو ِللْجّر، 
للمتكلّم مع الْغير، معرفٌة، مبنّي على

الّسكون
حرُف تعريٍف، غيُر عامٍل، مبنّي على

الّسكون
اسٌم، مفرٌد، مذكٌّر، جامٌد، معّرٌف بأل، 

معرٌب، صحيُح اْلخِر، منصرٌف
اسٌم، مفرٌد، مذكٌر، مشتّق، اسم فاعل  

)من مصدر استقامة(، معّرٌف بأل، معرٌب، 
صحيُح الِخر، منصرٌف

كما َمرَّ
اسٌم، موصوٌل خاّص، ِلَجمع اْلمذكّر،

معرفٌة، مبنّي على الْفتح
فعٌل مـاٍض، لـلمـخـاطـب، مـزيـٌد
ثالثّي بزيادة حرٍف واحٍد مـن بـاِب
، إفـعـال، صحـيـٌح و سالٌم، متعـّدٍ
مبنّي للمعلوم، مبنّي على السكون

، مبنّي على الّسكون1 حرٌف، عامُل جّرٍ
اسٌم، ضميٌر مّتصٌل للّنصب أوللجـّر،
للغـائبين، مـعرفـٌة، مبنّي على الّسكون

فعٌل و فاعلُه ضميُر »أنت« المستتر 
والجملُة فعلّيٌة

مفعوٌل به و منصوب محاّل ً

مفعول به ثاٍن و منصوب

نَعٌت، و منصوب بالتبعّيةمن منعوته 
»الصراط«

بََدٌل من »الصراط« و منصوب بالتبعّية
مضاٌف إليه و مجروٌر محاّل ً

البارز  »َت«  ضميُر  فاعلُه  و  فعٌل 
والجملُة فعلّيٌة و ِصلَـٌة 

مجروٌر محاّل ً بحرف الجّر، 
)عليهم: جاّر و مجرور(

مير 1ــ ُقِلبَْت ألُفه ياًء بسبب اتِّصالها بالضَّ



170 

  یا أّیها النبّي جاِهِد الْكّفار و الْمنافقين  

اإلعرابالتحليل الصرفّيالكلمة
يا
أّي

ها
ال
نبّي

جاهد

الكّفار

و
المنافقين

حرف نداٍء، غيُر عامل، مبنّي على الّسكون

اسمٌ

حرف تنبيـه، غيـر عـامل، مبنّي على الّسكون
حرف تعريف، غير عامل، مبنّي على الّسكون

)من  مشبّهة  صـفـة  مشتـق،  مذكر،  مفـرد،  اسم، 
الّنبوءَ ة(، معـّرف بأل، معرب، صحيح اْلِخر، منصرف
حرٍف  بزيادِة  ثـالثّي  مزيـد  للمخـاطب،  أمر،  فعل 
 ، واحـٍد مـن باب مـفـاعلـة، صحيحٌ و سالم، متعّدٍ

مبنّي على الْكسر ِلَدفْـِع الِْتقـاء الّسـاِكَنْيـِن

مذكّر(  و هو  » كافـر «  )مفرده  تكسير  جمع  اسم، 
مشتق، اسم الفـاعـل )من مصدر كُفر(، معّرٌف بأل، 

معرب صحيح اْلِخر، منصرف
حـرف عطف، غيـر عامـل، مبـنـّي على الَْفتح

اسم، جمعٌ سالمٌ للمـذكّر، مشـتـق، اسـم فـاعـل 
فـاق(، معّرف بأل، معرب، صحيح  ـِ )مـن مصـدر ن

اْلِخر، منصرف

على    مبنيٌّ مقصودةٌ،  نكرة  منادى 
 و منصوب محاّل ً الضمِّ

مرفوع بالتبعّية من لفظ »أّي«

فعٌل و فاعلُُه ضمير »أنت« المستتر 
و الْجملة فعلّيٌة

مفعول به و منصوب

معطوف و منصوب بالياء بالّتبعّية
من المعطوف عليه »الكفّار«
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الغائب

المخاطب

المتكّلم

لم يَِعْد أْن يَِعدَ    يوَعُد  يَِعدُ  ُوِعدَ  َوَعدَ   

لم تَِعْد أْن تَِعدَ    توَعُد  تَِعدُ  ُوِعَدتْ  َوَعَدتْ   

لم يَِعدا أْن يَِعدا    يوَعداِن  يَِعداِن  ُوِعدا  َوَعدا   

لم تَِعدا أْن تَِعدا    توَعداِن  تَِعداِن  ُوِعَدتا  َوَعَدتا   

لم يَِعدوا أْن يَِعدوا    يوَعدوَن  يَِعدونَ  ُوِعدوا  َوَعدوا   

لم يَِعْدَن أْن يَِعْدنَ    يوَعْدَن  يَِعْدنَ  ُوِعْدنَ  َوَعْدنَ   

لم تَِعْد أْن تَِعدَ  ِعدْ  توَعدُ  تَِعدُ  ُوِعدَت  َوَعْدَت   

لم تَِعدي أْن تَِعدي  ِعدي  توَعدين  تَِعدينَ  ُوِعْدِت  َوَعْدِت   

لَْم تَِعدا أن تَِعدا  ِعدا  توَعداِن  تَِعداِن  ُوِعْدتُما  َوَعْدتُما     

لم تَِعدوا أْن تَِعدوا  ِعدوا  توَعدونَ  تَِعدونَ  ُوِعْدتُم  َوَعْدتُمْ   

لم تَِعْدَن أْن تَِعْدنَ  ِعْدنَ  توَعْدنَ  تَِعْدنَ  ُوِعْدتُنَّ  َوَعْدتُنَّ   

لم َأِعْد أْن َأِعدَ    ُأوَعُد  َأِعدُ  ُوِعْدتُ  َوَعْدتُ   

لم نَِعْد أْن نَِعدَ    نُوَعُد  نَِعدُ  ُوِعْدنا  َوَعْدنا   

جداول لِتَصریف اأْلفعال  

المضارع الماضي     
صيغة            صيغة   

 المبني للمعلوم المبني للمجهول     المبني للمعلوم المبني للمجهول     األمر     المضارع         المضارع

                     المنصوب        المجزوم
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الغائب

المخاطب

المتكّلم

لم يَُذْق حّتى يذوَق    يُذاُق  يَذوُق  ِذيَق  ذاَق   

لم تَُذْق حّتى تذوَق    تُذاُق  تَذوُق  ِذيَقْت  ذاَقْت   

لم يَذوقا حّتى يذوقا    يُذاقاِن  يَذوقاِن  ذيقا  ذاقا   

لم تَذوقا حّتى تَذوقا    تُذاقاِن  تَذوقاِن  ذيَقتا  ذاَقتا     

لم يَذوقوا حّتى يَذوقوا    يُذاقوَن  يَذوقونَ  ذيقوا  ذاقوا   

لم يَُذقَْن حّتى يَُذقْنَ    يَُذقَْن  يَُذقْنَ  ِذقْنَ  ُذقْنَ   

لم تَُذْق حّتى تَذوَق  ُذْق  تُذاُق  تَذوُق  ِذقَْت  ُذقَْت   

لم تَذوقي حّتى تذوقي  ذوقي  تُذاقينَ  تَذوقينَ  ِذقِْت  ُذقِْت   

لم تَذوقا حّتى تَذوقا  ذوقا  تُذاقاِن  تَذوقاِن  ِذقْتما  ُذقُْتما     

لم تَذوقوا حّتى تَذوقوا  ذوقوا  تُذاقون  تَذوقونَ  ِذقْتم  ُذقُْتمْ   

لم تَُذقَْن حّتى تَُذقْنَ  ُذقْنَ  تَُذقْنَ  تَُذقْنَ  ِذقْتنّ  ُذقُْتنَّ   

لم أُذْق حّتى َأذوَق    ُأذاُق  َأذوُق  ِذقُْت  ُذقُْت   

لم نُذْق حّتى نَذوَق    نُذاُق  نَذوُق  ِذقْنا  ُذقْنا   

 

المضارع الماضي     
صيغة            صيغة   

 المبني للمعلوم المبني للمجهول     المبني للمعلوم المبني للمجهول     األمر     المضارع         المضارع

                     المنصوب        المجزوم
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الغائب

المخاطب

المتكّلم

لم يَِبـْع أْن يبيعَ    يُباُع  يَبيعُ  بيعَ  باعَ   

لم تَِبـْع أْن تَبيعَ    تُباُع  تبيعُ  بيَعْت  باَعْت   

لم يَبيعا أْن يَبيعا    يُباعاِن  يَبيعاِن  بيعا  باعا   

لم تَبيعا أْن تَبيعا    تُباعاِن  تَبيعاِن  بيَعتا  باَعتا    

لم يَبيعوا أْن يَبيعوا    يُباعوَن  يَبيعونَ  بيعوا  باعوا   

لم يَِبْعَن أْن يَِبْعنَ    يُبَْعَن  يَِبْعنَ  بُْعنَ  ِبْعنَ   

لم تَِبـْع أْن تبيعَ  ِبـعْ  تُباعُ  تَبيعُ  بُْعَت  ِبْعَت   

لم تبيعي  أْن تَبيعي  بيعي  تُباعين  تَبيعينَ  بُْعِت  بْعِت   

لم تبيعا أْن تبيعا  بيعا  تُباعاِن  تَبيعاِن  بُْعُتما  ِبْعُتما    

لم تَبيعوا أْن تَبيعوا  بيعوا  تُباعونَ  تَبيعونَ  بُْعُتم  ِبْعُتم   

لم تَِبْعَن أْن تَِبْعنَ  ِبْعنَ  تُـبَْعنَ  تَِبْعنَ  بُْعُتنَّ  ِبْعُتنّ   

لم َأِبـْع َأْن أبيعَ    ُأباُع  َأبيعُ  بُْعُت   ِبْعُت   

لم نَِبـْع أْن نَبيعَ    نُباُع  نَبيعُ  بُْعنا  ِبْعنا    

المضارع الماضي     
صيغة            صيغة   

 المبني للمعلوم المبني للمجهول     المبني للمعلوم المبني للمجهول     األمر     المضارع         المضارع

                     المنصوب        المجزوم
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الغائب

المخاطب

المتكّلم

 لم يََخْف أْن يَخاَف    يُخافُ  يَخاُف  ِخيَف  خاف   

لم تََخْف أْن تَخاَف    تُخافُ  تَخاُف  ِخيَفْت  خافَْت   

لم يَخافا أْن يَخافا    يُخافاِن  يَخافاِن  خيفا  خافا   

لم تَخافا أْن تَخافا    تُخافاِن  تَخافاِن  خيَفتا  خافَتا    

لم يَخافوا أْن يَخافوا    يُخافون  يَخافونَ  ِخيفوا  خافوا   

لم يََخْفَن أْن يََخْفنَ    يَخْفنَ  يََخْفنَ  ُخْفنَ  ِخْفنَ   

لم تََخْف أْن تَخاَف  َخْف  تُخاُف  تَخاُف  ُخْفَت  ِخْفَت   

لم تَخافي أْن تَخافي  خافي  تُخافينَ  تَخافينَ  ُخْفِت  ِخْفِت    

لم تَخافا أْن تَخافا  خافا  تُخافاِن  تَخافاِن  ُخْفُتما  ِخْفُتما   

لم تَخافوا أْن تَخافوا  خافوا  تُخافونَ  تَخافونَ  ُخْفُتم  ِخْفُتم   

لم تََخْفَن أْن تََخْفنَ  َخْفنَ  تَُخْفنَ  تََخْفنَ  ُخْفُتنَّ  ِخْفُتنَّ   

لم َأَخْف أْن َأخاَف    ُأخافُ  َأخاُف  ُخْفُت  ِخْفُت   

لم نََخْف أْن نَخاَف    نُخاُف  نَخاُف  ُخْفنا  ِخْفنا   

المضارع الماضي     
صيغة            صيغة   

 المبني للمعلوم المبني للمجهول     المبني للمعلوم المبني للمجهول     األمر     المضارع         المضارع

                     المنصوب        المجزوم
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الغائب

المخاطب

المتكّلم

لَْم يَْدُع كَي يَْدُعوَ    يُْدَعى  يَْدعو  ُدِعيَ  َدعا   

لَْم تَْدُع كَْي تَْدُعوَ    تُْدَعى  تَْدعو  ُدِعَيْت  َدَعْت   

لَْم يَْدُعو 'ا كَْي يَْدُعو 'ا    يُْدَعياِن  يَْدُعواِن  ُدِعيا  َدَعوا    

لَْم تَْدُعو 'ا كَْي تَْدُعو 'ا    تُْدَعياِن  تَْدُعواِن  ُدِعَيتا  َدَعتا   

لَْم يَْدُعوا كَْي يَْدُعوا    يُْدَعوَن  يَْدُعونَ  ُدعوا  َدَعْوا   

لَْم يَْدعوَن كَْي يَْدعونَ    يُْدَعْيَن  يَْدُعونَ  ُدعينَ  َدَعْونَ   

لَْم تَْدُع كي تَْدُعوَ  ُاْدعُ  تُْدَعى  تَْدعو  ُدِعيَت  َدَعوَت   

لَْم تَْدعي كي تَْدعي  ُاْدعي  تُْدَعْينَ  تَْدعينَ  ُدِعيِت  َدَعوِت   

لَْم تَْدُعو 'ا كي تَْدُعو 'ا  ُاْدُعو 'ا  تُْدَعياِن  تَْدُعواِن  ُدعيُتما  َدعوتما    

لَْم تَْدُعْوا كي تَْدُعوا  ُادُعْوا  تُْدَعونَ  تَْدعونَ  ُدعيُتم  َدَعوتُم   

لَْم تَْدعوَن كي تَْدعون  ُاْدعونَ  تُْدَعْينَ  تَْدعونَ  ُدعيُتنَّ  َدَعوتُنّ   

لَْم َأْدُع كي َأْدُعوَ    ُأْدَعى  َأْدعو  ُدعيُت  َدَعوتُ    

لَْم نَْدُع كي نَْدُعوَ    نُْدَعى  نَْدعو  ُدعينا  َدَعونا    

المضارع الماضي     
صيغة            صيغة   

 المبني للمعلوم المبني للمجهول     المبني للمعلوم المبني للمجهول     األمر    المضارع         المضارع

                    المنصوب        المجزوم
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الغائب

المخاطب

المتكّلم

لّما يَـْرِم لن يَـْرِميَ    يُـْرَمى  يَـْرِمي  ُرِميَ  َرَمى   

لّما تَـْرِم لن تَـْرِميَ    يُـْرَمى  ِمي  تَـْرْ ُرِمَيْت  َرَمْت   

لّما يَـْرِميا لن يَـْرِميا    يُـْرَمياِن  يََـْرِمياِن  ُرِميا  َرَميا   

لّما تَـْرِميا لن تَـْرِميا    تُـْرَمياِن  تَـْرِمياِن  ُرِمَيتا  َرَمتا    

لّما يَـْرموا لن يَـْرموا    يُـْرَموَن  يَـْرمونَ  ُرموا  َرُموا   

لّما يَـْرميَن لن يَـْرمينَ    يُـْرَمْيَن  يَـْرمينَ  ُرمينَ  َرَمْينَ   

لّما تَـْرِم لن تَـْرِميَ  ِاْرمِ  تُـْرَمى  تَـْرمي  ُرِميَت  َرَمْيَت   

لّما تَـْرمي لن تَـْرمي  ِاْرمي  تُـْرَمْينَ  تَـْرمينَ  ُرِميِت  َرَمْيِت   

لّما ترميا لن تَـْرميا  ِاْرِميا  تُـْرَمياِن  تَـْرِمياِن  ُرميُتما  َرَمْيُتما    

لّما تَـْرموا لن تَـْرموا  ِاْرموا  تُـْرَمونَ  تَـْرمونَ  ُرميُتم  َرَمْيُتم   

لّما تَـْرميَن لن تَـْرمينَ  ِاْرمينَ  تُـْرَمْيَن   تَـْرمينَ     ُرميُتنَّ َرَمْيُتنَّ   

لّما َأْرِم لن َأْرِميَ    ُأْرَمى  َأْرمي  ُرميُت  َرَمْيُت   

لّما نَـْرِم لن نَـْرِميَ    نُـْرَمى  نَـْرمي  ُرمينا  َرَمْينا    

المضارع الماضي     
صيغة            صيغة   
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إْن يَْخَش... ِلَيْخَشى    يُْخَشى  يَْخَشى  ُخِشيَ  َخِشيَ   

إْن تَْخَش... ِلَتْخَشى    تُْخَشى  تَْخَشى  ُخِشَيْت  َخِشَيْت   

إْن يَْخَشيا... ِلَيْخَشيا    يُْخَشياِن  يَْخَشياِن  ُخشيا  َخِشيا   

إْن تْخَشيا... ِلَتْخَشيا    تُْخَشياِن  تَْخَشياِن  ُخِشَيتا  َخِشَيتا   

إْن يَْخَشوا... ِلَيْخَشوا    تُْخَشوَن  يَْخَشونَ  ُخشوا  َخُشوا   

إْن يَْخَشْيَن... ِلَيْخَشْينَ    يُْخَشْيَن  يَْخَشْينَ  ُخشينَ  َخِشينَ   

إْن تَْخَش... ِلَتْخَشى  ِاْخَش  تُْخَشى  تَْخَشى  ُخشيَت  َخِشيَت   

إْن تْخَشْي... ِلَتْخَشيْ  ِاخَشيْ  تُْخَشْينَ  تَْخَشْينَ  ُخشيِت  َخشيِت   

إْن تَْخَشيا... ِلَتْخَشيا  ِاْخَشيا  تُْخَشياِن  تَْخَشياِن  ُخشيُتما  َخشيُتما   

إْن تَخَشوا... ِلَتْخَشوا  ِاْخَشوا  تُْخَشونَ  تَْخَشونَ  ُخشيُتم  َخشيُتم   

إْن تَْخَشْيَن... ِلَتْخَشْينَ  ِاْخَشْينَ  تُْخَشْينَ  تَْخَشْينَ  خشيُتنَّ  خشيُتنَّ   

إْن َأْخَش... ِلخَشى    ُأْخَشى  َأْخَشى  ُخشيُت  َخشيُت   

إْن نَْخَش... ِلَنخَشى    نُْخَشى  نَْخَشى  ُخشينا  َخشينا   

الغائب

المخاطب

المتكّلم

المضارع الماضي     
صيغة            صيغة   
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                    ِاستفعال = ِاْسِتقاَمة  

المر المضارع  الماضي   

يَْسَتقيُم ِاْسَتقامَ   

تَْسَتقيُم ِاْسَتقاَمت   

يَْسَتقيماِن ِاْسَتقاما   

تَْسَتقيماِن ِاْستقاَمتا   

يَْسَتقيموَن ِاْسَتقاموا   

يَْسَتِقْمَن ِاْسَتَقْمنَ   

ِاْسَتِقْم تَْستقيمُ  ِاْسَتَقْمَت   

ِاْسَتقيمي تَْسَتقيمينَ  ِاْسَتَقْمِت   

ِاْسَتقيما تَستقيماِن  ِاْسَتَقْمتما   

ِاْسَتقيموا تَْسَتقيمونَ  ِاسَتَقْمُتم   

ِاْسَتِقْمَن تَْسَتِقْمنَ  ِاْسَتَقْمُتنَّ   

أْسَتقيُم ِاْسَتَقْمُت   

نَْسَتقيُم ِاْسَتَقْمنا   

                            إفعال = إقاَمة  

المر المضارع  الماضي   

يُقيمُ  أقامَ   

تُقيُم أقاَمْت   

يُقيماِن أقاما  الغائب 

تُقيماِن أقاَمتا   

يُقيموَن أقاموا   

يُِقْمَن أَقْمنَ   

َأِقْم تُقيمُ  أَقْمَت   

َأقيمي تُقيمينَ  أَقْمِت   

أقيما تُقيماِن  أَقْمتما  المخاطب 

أقيموا تُقيمونَ  أَقْمتم   

َأِقْمَن تُِقْمنَ  أَقْمتنَّ   

ُأقيُم أَقْمُت   

نُقيُم أَقْمنا  المتكلّم 

نمونه اى از صرف فعل اجوف در دو باب »إفعال« و »ِاستفعال«
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                     تََفعُّل = تَـَولِّي  

   المر  المضارع  الماضي   

يََتَولَّى تَـَولَّى   

تََتَولَّى تَـَولَّْت   

يََتَولّياِن تَـَولَّيا   

تََتَولَّياِن تَـَولَّتا   

يََتَولَّْوَن ْوا  لَـّ تَـَوَ  

يََتــَولَّْيَن تَـَولَّْينَ   

تَـَولَّ تَـَتـَولَّى  تَـَولَّْيَت   

تَـَولَّي تَـَتـَولَّْينَ  تَـَولَّْيِت   

تَـَولَّيا تَـَتـَولّياِن  َّْيُتما  تَـَول  

تَـَولَّْوا تََتَولَّْونَ  َّْيُتم  تَـَول  

تَـَولَّْيَن تََتَولَّْينَ  َّْيُتنَّ  تَـَول  

أتَـَولَّى تَـَولَّْيُت   

نَـَتـَولَّى تَـَولَّْينا   

                            إفعال = إْعطاء  

  المر المضارع   الماضي   

يُْعِطي أْعطَى   

تُْعِطي أْعطَْت   

يُْعِطياِن أْعطَيا   

تُْعطيان أْعطَتا  الغائب 

يُْعطُوَن أْعطَْوا   

يُْعِطيَن أْعطَْينَ   

أْعِط تُْعِطي  أْعطَْيَت   

أْعِطي تُْعطينَ  أْعطَْيِت   

أْعِطيا تُْعِطياِن  أْعطَْيُتما  المخاطب 

َأْعطُوا تُْعطونَ  أْعطَْيُتم   

َأْعِطيَن تُْعِطينَ  أْعطَْيُتنَّ   

ُأْعِطي أْعطَْيُت  المتكلّم 

نُـْعِطي أْعطَْينا   

نمونه اى از صرف فعل ناقص در دو باب »إفعال« و »تفعُّل«


