ج -المضارع المنتهي بالياء (يرمي،يقضي)
 - -1عند إسناده إلى واو الجماعة ،تحذف ياؤه
ويكسر ما قبلها =
= يرمي  +واو الجماعة= ير ُمونَ
 -2عند إسناده إلى ياء المخاطبة ،تحذف واوه
ويبقى ما قبلها مكسورا =
تقضينَ
تقضي  +ياء المخاطبة = أن ِ
ت ِ
هـ -عند إسناده إلى بقية الضمائر تثبت ياؤه ،ثم
يُضاف الضمير =
يرمي  +هما الغائبان= هما يرم َيان
يسمو  +نون النسوة = َّ
يرمينَ  ...إلخ
هن ِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* األمر يتشابه كثيرا مع المضارع المجزوم.
فقط نحذف حرف المضارعة لنحصل على
األمر......
* اعل ْم يا صديقي أن اإلسناد يكون – كما قلنا
سابقا بين الفعل والفاعل -وبالتالي عندما
أطلب منك اإلعراب عليك أن تعرب الضمير
الذي أسندته للفعل "ضمير متصل في محل
رفع فاعل" ،أو "والفاعل ضمير مستتر
تقديره" مثل أنا أرجو وهو رمى
 .....................إلخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بخير دائما
 ...طالبي األعزاء ،كونوا
ٍ
 ....أستاذكم وصديقكم محمد حسين الضامن
ص3

ثان ًيا :المضارع المعتل اآلخر
* جميع األفعال المضارعة المعتلة اآلخر عند
إسنادها إلى ضمائر المتكلم  +أنتَ للمذكر+
هو الغائب) تبقى على حالها دون تغيير=أرجو
نرمي ،أنتَ تنسى ،هو يرنو.
أ -المضارع المنتهي بألف (يرى ،يبقى) -1
عند إسناده إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة،
تُحذف ألفه ويبقى ما قبلها مفتوحا .يرى  +واو
يروا
الجماعة= ُ
ت تب َقيْنَ
يبقى  +ياء المخاطبة = أن ِ
 -2عند إسناده إلى جميع الضمائر المتبقية،
تُر ُّد األلف إلى أصلها.
= يرى هما يريانّ ،
يريْنَ .......إلخ
هن َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب -المضارع المنتهي بواو(يرجو ،يرنو) -1
عند إسناده إلى واو الجماعة ،تحذف واوه مع
واو الجماعة ويبقى ما قبلها مضموما
= يرجو  +واو الجماعة= ير ُجونَ
 -2عند إسناده إلى ياء المخاطبة ،تحذف واوه
ت
ويكسر ما قبلها= يرنو  +ياء المخاطبة = أن ِ
ترنِينَ
 -3عند إسناده إلى بقية الضمائر تثبت
واوه ،ثم يُضاف الضمير =
يسمو  +هما الغائبان= يس ُم َوان
يسمو  +نون النسوة= تس ُمونَ  ....إلخ
ص2

ملخـــــــــــص وحدة إسنــــــــــــــاد الفـــعل
المــــعتل إلى الضـــــــــمائر
أوال :الماضي المعتل اآلخر
أ -الماضي الثالثي المنتهي بألف منقلبة عن
واو أو ياء(= .سما دعا ،،رمى سعى)
 -ما يجري عليه عند اإلسناد -1مع الضمير هو الغائب يبقى كما هو = هو
سعى ،هو سما.
 -2مع واو الجماعة وتاء التأنيث الساكنة وتا
الغائبتين ،نحذف األلف ونبقي ما قبلها مفتوحا.
ثم نضيف الضمير.
عتَا
= ر َم ْوا ،س َمت ،د َ
 -3مع بقية الضمائر نعيد األلف إلى أصلها
فقط ثم نضيف الضمير.
ور َميْتُ  ................إلخ.
= َ
س َم ْوتُ َ
ب -الماضي الثالثي المنتهي بالياء(= .خشي،
بقي)
__ ما يجري عليه عند اإلسناد
 -1مع واو الجماعة ،نحذف ياءه ثم نضيف
واو الجماعة ونضم ما قبلها.
ي  +واو الجماعة = َخ ُ
ش ْوا
َخ ِش َ
 -2مع بقية الضمائر يبقى كما هو
هي خ ِش ْ
يت أنت خشيتَ ............إلخ
ج الماضي الرباعي فأكثر ،يجري عليه ما
يجري على الثالثي المنتهي بألف منقلبة عن
ص1
ياء.

