
 تقسيم الفعل من حيث الصحة واالعتالل



 :ينقسم الفعل إلى صحيح ومعتل•
 .ما َخَلْت أصوله من أصوات العلة:  الصحيح هو -1•
 .، رد  ،أخذ،سألبيطرجاَلس، جلس ، : نحو  •
 .علةما كان أحد أصوله صوت :  المعتل هو -2•
 .  ، َبِقَي، روى، وفى وجد، ينع، قال، باع، سعى: نحو •
 :ملحوظة•
َن إذا • َي ليًناُسكِّ  .  صوت العلة، وانفتح ما قبله ُسم 
 .َثْوب،َسْيف: نحو •
 .وَعد،َيَنع،َبقِيَ : وكذلك إذا تحرك بحركة الفتحة•
 .وإن جانسه ما قبله من الحركات يسمى صوت مد•
 .قال،يقول،باع، يبيع،سعى،يسعى: نحو•
 :أقسام الفعل الصحيح•
 :ينقسم الفعل الصحيح إلى ثالثة أقسام•
 .هو ما سلمت أصوله من الهمزة والتضعيف: صحيح سالم -1•
 .  َفِهَم ، َشَكَر، َجَلَس ، َشُرفَ : نحو•

 



 : صحيح مضعف -2•
 .وينقسم إلى قسمين•
شد  ، فر  ، : نحو . وهو ما كانت عينه والمه من جنس واحد: مضعف ثالثي -أ•

 .حل  
وهو ما كانت فاؤه والمه األولى من جنس، وعينه والمه : مضعف رباعي -ب•

 .الثانية من جنس
 .، َدْمَدَم  َعْسَعسَ َزْلَزَل ، : نحو•
 .وهو ما كان أحد أصوله همزة: الصحيح المهموز -3•
 .أخَذ ، سأل ، قرأ: نحو•

 
 :أقسام المعتل•
 :أقسام ينقسم الفعل المعتل إلى خمسة •
 .وهو ما اعتلت فاؤه: المثال -1•
 .َوَعَد ، َوَرَد ، َيَسَر، َيِئسَ : نحو•
 .وهو ما اعتلت عينه: األجوف -2•
 .قال ، رام ، باع ، هام ، خاف ، طال: نحو•

 



 .وهو ما اعتلت المه: الناقص -3•

 .غزا، دعا ، رمى ، سعى ، َرِضَي : نحو•

 .وهو ما اعتلت عينه والمه: اللفيف المقرون -4•

 .، روى ، نوى، َقِويَ طوى : نحو•

 .وهو ما اعتلت فاؤه والمه: اللفيف المفروق -5•

 .وفى ، وقى ، يدي: نحو•

 :ملحوظة•

 .قد يكون الفعل معتالً ومهموًزا* •

 .أتى ، جاء ، رأى ، يِئَس : نحو•

 .وقد يكون الفعل معتالً ومضعًفا*•

 .ود  ، وسوس : نحو•
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