
 اٌّذبضشح اٌثبٍٔخ ػشش / اٌّشدٍخ اٌشاثؼخ 

 ٔصت اٌفؼً اٌّضبسع

 ٌٕزصت اٌفؼً اٌّضبسع، ثؼذ األدٚاد اَرٍخ:     

ْْ ٔذٛ: أسٌذ أْ أعبفَش. -ٔ       أَ

ْٓ ٔذٛ: ٌٓ أعبفَش. -ٕ      ٌَ 

ًْ ٔذٛ: أعبفش وً أرجّذَد. -ٖ       َو

الَ اٌزؼًٍٍ: ٚضبثطٙب أْ ٌىْٛ ِب ثؼذ٘ب ػٍَّخً ٚعججبً ٌّب لجٍٙب، ٔذٛ: ]أدسط  -ٗ     

 ألٔجَخ[.

َُّ  –اٌفبء  –اٌٛاٚ  -٘      ، اٌؼبطفبِد فؼالً ػٍى اعُ جبِذ )ِصذساً وبْ أٚ غٍش  –ثُ ْٚ أَ

ًُّ فؼالً ػٍى  ِصذس(: ٚرٌه أْ اٌفؼً ئّٔب ٌُؼطَف ػٍى فؼً ِثٍٗ، فارا ػطَف اٌؼشث

ًَ اٌّؼطٛف، ٔذٛ:اعُ، َٔ   صَت اٌفؼ

 ]عفُشن ٚرشبَ٘ذ ِب ال رؼشف خٌٍش ٌه[ = عفُشن ِٚشب٘ذره خٌٍش ٌه.

َْ اٌىشاِخ أدغٓ ِٓ وٕٛص اٌذٍٔب[ = وغشح خجض ٚصْٛ اٌىشاِخ  ]وغشح خجض ٚرصب

 أدغٓ...

ٌَ رغزذمٗ[ = صذله فبدزشاِه ٚعبَ رغزذمٗ. ِٚعب  ََ  ]صذلُه فزُذزََش

ًٌ ٚجضاء.]رؼجُه ثُ رفَٛص ػًّ ٚجضاء[ = ر  ؼجُه ثُ فٛصن ػّ

 ]رٍجٍخ اٌذػٛح أٚ رؼززَس أٌٍك[ = رٍجٍخ اٌذػٛح أٚ االػززاس أٌٍك.

الَ اٌجذٛد: ٌُٚشزشط فً أزصبة اٌّضبسع ثؼذ٘ب، أْ رىْٛ ِغجٛلخً ثـ]ِب  -ٙ     

ُٙ] ٚ [ٌُ ٌىٓ ّللّا ٌٍغفَش ٌُٙ] َّ  وبْ أٚ ٌُ ٌىٓ[ ٔذٛ: [ِٚب وبْ ّللّا ٌٍظٍ

 ٌٓ ٔجشَح ػٍٍٗ ػبوفٍٓ دزّى ٌشجَغ ئٌٍٕب ِٛعى].دزّى: ِٕٚٗ [ -7     

رٕجٍٗ: ئّٔب ٌٕزصت اٌفؼً اٌّضبسع ثؼذ )دزّى(، ئرا وبْ صِبٔٗ ٌٍّغزمجً، ٚئالّ ٌُ      

ٌٕزصت، ثً ٌُشفغ ٔذٛ: ]غبة خبٌذ دزى ال ٔشبُ٘ذٖ[. فزىْٛ ]دزّى[ دشف اثزذاء، 

 ٚاٌجٍّخ ثؼذ٘ب اعزئٕبفٍخ.

ًّ أطبٌُت أٚ أٔبَي دمًّ[، أٚ  أٚ: ششٌطخ أْ رىْٛ ثّؼٕى -8      )ئٌى أْ( ٔذٛ: ]أظ

 )ئالّ أْ( ٔذٛ: ]أُػِشُض ػٓ اٌّىبثش أٚ ٌمشَّ ثبٌذّك[.



فبء اٌغججٍخ: ٚئّٔب ٌٕزصت اٌّضبسع ثؼذ٘ب ثششطٍٓ اثٍٕٓ: أْ ٌغجمٙب ٔفً:  -9     

ب ]ٌُ رذسْط فزٕجَخ[، أٚ طٍت وبألِش ِثالً ]ادسْط فزٕجَخ[ ٚأْ ٌىْٛ ِب لجٍٙب عججبً ٌّ

 ثؼذ٘ب. فاْ ٌُ ٌزذمك اٌششطبْ، اِزٕغ إٌصت، ٚاسرفغ اٌّضبسع.

ِؼٍَّخ: ٚضبثطٙب أْ رىْٛ ثّؼٕى )ِغ(، ٔذٛ: ]ال رششْة ٚرضذَه[،  -ٓٔ      َّ ٚاٚ اٌ

ففٍٗ ًٔٙ ػٓ أْ رفؼٍّٙب ِؼبً. ٚششط أزصبة اٌّضبسع ثؼذ ٚاٚ اٌّؼٍخ، أْ ٌغجمٙب 

 غججٍخ وّب رالدع.ٚ٘ٛ ششط ِشزشن ثٍٕٙب ٚثٍٓ فبء اٌ -ٔفً أٚ طٍت 

 نماذج فصيحة من نصب الفعل المضارع

 لبٌذ ٍِغْٛ ثٕذ ثذذي، صٚجخ ِؼبٌٚخ ثٓ أثً عفٍبْ:   ·   

ًَّ ِٓ ٌُْجظ اٌشفٛفِ          ٌُْٚجُظ َػجبءٍح ٚرَمَشَّ ػًٍٕ  أََدتُّ ئٌ

[ ً٘ دشف       ]ٌُجظ[: اعُ جبِذ )ِصذس(، ٚاٌٛاٚ لجً اٌفؼً اٌّضبسع: ]رمشَّ

ػطف. ٚاألصً أْ اٌفؼً ٌُؼطف ػٍى فؼً ِثٍٗ. ٌىٓ ٌّب ٌُ ٌىٓ اٌّؼطٛف ػٍٍٗ 

[. ٚرٍه ِٓ  فؼالً، ثً وبْ اعّبً ٚ٘ٛ ]ٌُجظ[، ػّذد اٌشبػشح ئٌى ٔصت اٌفؼً ]رمشَّ

ؼً اٌّضبسع ئرا ػطفٗ ػٍى االعُ. طشائك اٌزؼجٍش فً اٌؼشثٍخ: أْ ٌٕصت اٌؼشثً اٌف

.] ًّ  ٚاٌزمذٌش: ]ٌُجظ ػجبءح ٚلشحُ ػٍٓ أدّت ئٌ

 ٚلبي اٌشبػش:   ·   

ْؼزَشٍّ فأُْسِضٍَُٗ  ُِ لُُّغ  َٛ ُْٕذ أٚثُِش ئرشاثبً ػٍى رََشةِ            ٌٛال رَ  ِب ُو

ً اإل      رشاة ٌشٌذ: أّٔٗ ٌٛال رٛلُُّؼٗ فمٍشاً ِذزبجبً، فٍؼطٍٗ ِٓ ِبٌٗ، ِب وبْ فضَّ

 )اٌغٕى( ػٍى اٌزََّشة )اٌفمش(.

]رٛلّغ[: اعُ جبِذ )ِصذس(، ٚلذ ػطف اٌشبػش فؼً ]أسضٍَٗ[ ػٍٍٗ ثٛاعطخ      

اٌفبء. ِٚب لٍٕبٖ فً ثٍذ ٍِغْٛ ٔمٌٛٗ ٕ٘ب ِطجمبً، ػذا أْ دشف اٌؼطف فً ثٍزٙب ٘ٛ 

اٌٛاٚ ٚفً ثٍذ اٌشبػش ٘ٛ اٌفبء. فمذ ٔصت فؼً ]أسضً[ ثغجت ػطفٗ ػٍى االعُ 

 لّغ[ ثٛاعطخ اٌفبء. ٚاٌزمذٌش: ]ٌٛال رٛلٌغ فاسضبٌء ِب وٕذ أٚثش[.]رٛ

ٚدٚٔه ّٔٛرجبً آخش ٌؼطف اٌّضبسع ػٍى االعُ ثٛاعطخ ]ثُ[ ٚ٘ٛ لٛي اٌشبػش      

 أٔظ ثٓ ِذسوخ:

ُّ أْػمٍَِٗ  ٍْىبً ث ِس ٌُْضَشة ٌّب ػبفِذ اٌجمشُ       ئًٔ ٚلَْزًٍ ُعٍَ ْٛ  وبٌثَّ

س: ٌُضَشة       ٌشٌذ: أٔٗ لزً عٍٍىبً )اعُ سُجً( ثُ ػمٍٗ )ادزًّ دٌزَٗ( فىبْ وبٌثَّٛ

 ٌزخبف اٌضشَة ئٔبُس اٌجمش فزششة.



[ ػٍى االعُ اٌجبِذ ]لزًٍ )ِصذس([، ثٛاعطخ ]ثُ[،       ًَ فمذ ػطف فؼً ]أػمِ

 فأٚجت ٔصجٗ. ٚاٌزمذٌش: ]لزًٍ عٍٍىبً ثُ ػمًٍ ئٌبٖ وبٌثٛس ٌضشة[.

َٓ ٌٍٕبط] )إٌذً لبي رؼب   ·     (ٗٗ/ٌٙٔى: [ٚأٔضٌٕب ئٌٍه اٌزْوَش ٌِزُجٍَِّ

ٌَ ٌىْٛ ِب ثؼذ٘ب ػٍّخً ٚعججبً       [: فؼً ِضبسع، ِغجٛق ثالَ اٌزؼًٍٍ. ًٚ٘ ال َٓ ]ٌزجٍّ

ٌّب لجٍٙب. ٚفً اٌَخ رذمٌٍك ٌزٌه، ئر اٌمصذ ئٌى اٌزجٍٍٓ، ٘ٛ اٌؼٍخ ٚاٌغجت فً ئٔضاي 

ٌالَ ٚجت ٔصجٗ، ٚ٘ٛ ِب رشاٖ فً لٌٛٗ رؼبٌى: اٌزِّوش. ِٚزى ُعجك اٌّضبسع ثٙزٖ ا

.] َٓ  ]ٌزجٍّ

 (9ٔ/ٕٓ[لبٌٛا ٌٓ ٔجشَح ػٍٍٗ ػبوفٍٓ دزى ٌشجَغ ئٌٍٕب ِٛعى] )طٗ    ·   

]ٌشجَغ[ فؼً ِضبسع ِٕصٛة ػٍى إٌّٙبج. ٚرٌه أْ اٌّضبسع ٌُٕصت ئرا      

ٌٛا: ]ٌٓ عجمزٗ ]دزى[ ٚوبْ صِبٔٗ ٌٍّغزمجً. ٚلذ رذمك رٌه فً اٌَخ ألُٔٙ دٍٓ لب

ٔجشح ػٍٍٗ ػبوفٍٓ[ ٌُ ٌىٓ ِٛعى ثؼُذ لذ سجغ، ٚئّٔب سجغ ثؼذ لٌُٛٙ ٘زا، فىبْ 

 صِبْ اٌفؼً ئراً ٌٍّغزمجً، ٚرذمك ِؼٗ ششط إٌصت ثـ ]دزى[.

 لبي دّغبْ ثٓ ثبثذ:   ·   

ِٙشُّ والثُُُٙ َْ دزّى ِب رَ ْٛ ًِ           ٌُْغَش ْمجِ ُّ ِٓ اٌغَّٛاِد اٌ  ال ٌَغأٌُْٛ ػ

[: ٘بٕ٘ب فؼً ِضبسع ِشفٛع، ٚئْ عجمزٗ ]دزّى[. ٚثٍبْ رٌه، أْ اٌشبػش       ِٙشُّ ]ِب ر

ّذٚدٍٗ  َِ ٌَُ ٌؼجّش ثٗ ػٓ صِٓ ِغزمجً آٍد، ثً ػجّش ثٗ ػٓ ػبدح ِٓ ػبداد والة 

اٌىشِبء، ً٘ أْ اٌضٍٛف ٌَْؼُشْٚ ٘إالء اٌّّذٚدٍٓ فال رٕجذُٙ اٌىالة، ألٌفزٙب 

ْٔغٙب  ثُٙ. اٌضٍٛف ٚاػزٍبد٘ب سؤٌزُٙ ٚأُ

ٌّٚب وبْ اٌّضبسع ال ٌٕزصت ثؼذ ]دزى[، ئال ئرا وبْ صِبٔٗ ٌٍّغزمجً، ٚوبْ      

.]  صِبْ ]رّٙش[ فً اٌجٍذ ال ٌذي ػٍى ِغزمجً، سفغ اٌشبػش ٘زا اٌفؼً فمبي ]رٙشُّ

ٕٚٔجّٗ ٘بٕ٘ب ػٍى أْ ]دزى[ فً ٘زٖ اٌذبي رىْٛ دشف اثزذاء رُجزََذأ ثٗ اٌجًّ،      

 زئٕبفٍخ.ٚرىْٛ اٌجٍّخ ثؼذ٘ب اع

 لبي اٌشبػش:   ·   

َٕى ُّ ْٚ أُْدِسَن اٌ َّٓ اٌصْؼَت أَ ٍَ ِٙ  فّب أمبدِد اَِبُي ئالّ ٌِصبثِش       ألَعزغ

]أٚ أُدسَن[: فؼً ِضبسع ِٕصٛة، ألْ ]أٚ[ عجمزٗ. ٚال ثذ ٘بٕ٘ب ِٓ اٌزٕجٍٗ ػٍى      

ٚ .] ْْ [ أٚ ]ئالّ أ ْْ لذ رذمّك اٌّؼٕى أْ إٌصت ئّٔب ٌجت ئرا وبْ ِؼٕى ]أٚ[، ٘ٛ ]ئٌى أ



ْْ أدسن إٌّى[.  [ ئر اٌّؼٕى: ]ألعزغٍٙٓ اٌصؼت ئٌى أ ْْ األٚي فً اٌجٍذ، أي: ]ئٌى أ

 فىبْ إٌصت ػٍى إٌّٙبج.

[، فزجذٖ ِزذممبً فً لٛي اٌشبػش صٌبد األػجُ:      ْْ  ٚأِب اٌّؼٕى اٌثبًٔ ٚ٘ٛ ]ئالّ أ

 ٍَ ْٛ ْضُد لَٕبحَ لَ َّ بَوَغْشُد ُوُؼٛثَٙ        ٚوُٕذ ئرا َغ َّ ْٚ رَْغزَمٍِ  ب أَ

[ لذ أزصت ألْ ]أٚ[ عجمزٗ ِزضّٕخً ِؼٕى ]ئالّ       َُ ٚرٌه أْ اٌفؼً اٌّضبسع: ]رغزمٍ

[. ٚرٌه أْ اٌشبػش أساد: ]وغشد وؼٛثٙب ئالّ أْ رغزمٍُ فأػشض ػٓ وغش٘ب[.  ْْ أ

 ٚ٘ىزا جبء ٔصت اٌّضبسع ػٍى إٌّٙبج.

ًَّ ػٍٍىُ    ·     (8ٔ/ٕٓغضجً] )طٗ لبي رؼبٌى: [ٚال رْطَغٛا فٍٗ فٍذ

[: ٘بٕ٘ب فؼً ِضبسع ِٕصٛة، ٚاٌفبء لجٍٗ ً٘ فبء اٌغججٍخ. ٚئّٔب ٌٕزصت       ًَّ ]فٍذ

ثؼذ٘ب ثششطٍٓ اثٍٕٓ: األٚي أْ ٌىْٛ ِب لجٍٙب عججبً ٌّب ثؼذ٘ب. ٚلذ رذمك ٘زا اٌششط، 

ئر اٌطغٍبْ عجت ٌّب ثؼذٖ ٚ٘ٛ دٍٛي اٌغضت. وّب رذمك اٌششط اٌثبًٔ أٌضبً ٚ٘ٛ أْ 

 بَء اٌغججٍخ أدذ شٍئٍٓ: ٔفً أٚ طٍت. ٚاٌزي ٕ٘ب ٘ٛ اٌطٍت: ]ال رطَغٛا[.ٌغجك ف

     .] ًَّ  ٚئر لذ رذمك اٌششطبْ فمذ ٚجت إٌصت فمًٍ: ]فٍذ

 لبي اٌشبػش:   ·   

ًَ ِثٍَُٗ  َْٕٗ ػٓ ُخٍٍُك ٚرأرِ ُُ        ال رَ ٍَْذ ػظٍ  ػبٌس ػٍٍَه ئرا فََؼ

[: اٌفؼً ِضبسع ِٕصٛة. ٚاٌٛاٚ لج      ًَ ٍٗ ٚاٚ اٌّؼٍخ. ٚاٌّضبسع ئّٔب ]ٚرأر

ٌٕزصت ثؼذ٘ب ئرا وبٔذ ثّؼٕى ]ِغ[ ٚعجمٙب ٔفً أٚ طٍت. فٙبٕ٘ب ئراً ششطبْ: األٚي 

أْ رىْٛ ثّؼٕى ]ِغ[ فزفٍذ اٌّصبدجخَ ٚدصَٛي ِب لجٍٙب ِغ ِب ثؼَذ٘ب. ٚلذ رذمك رٌه 

 فً اٌجٍذ ئر أِش اٌشبػُش ِخبَطجَٗ ثؼذَ ئرٍبٔٗ ػّالً )ِغ( ٍٔٙٗ ػٕٗ.

ب رذمك اٌششط اٌثبًٔ أٌضبً ٚ٘ٛ أْ ٌغجمٙب ٔفً أٚ طٍت. ٚاٌزي ٕ٘ب ٘ٛ اٌطٍت: وّ     

.] ًَ  ]ال رَٕٗ[. ٚئر لذ رذمك اٌششطبْ فمذ ٚجت إٌصت فمًٍ: ]ٚرأر


