
 



 



مجرد ثالثي، ومجرد رباعي، ولكل منهما : الفعل المجرد نوعان
 .أوزانه التي  تخصه دون اآلخر

 

:"  للماضى المجرد الثالثى ثالثة أوزان، ذكرها سيبويه بقوله
على فَعََل يَْفعََل، (: أوزان)فاألفعال تكون من هذا على ثالثة أبنية 

وفَعََل يَْفِعُل، وفَعََل يَْفعُُل، ويكون المصدر فعال، واالسم فاعال فأما 
قَتََل يَْقتُُل قَتاْلً، واالسم قاتِل، وَخلَقَه : فَعََل يَْفعُُل ومصدره فمثاله 

، وأما فَعََل  يَْخلُقُه َخْلقًا واالسم خالق، وَدقَّه يُدقُّه َدقًّا، واالسم داقٌّ
َضَرب يَْضِرُب َضْربًا، واالسم ضارب، وَحبََس يَْحبِس : يَْفِعل فمثاله

 .هذه زيادة على األصل .َحبًَسا، وهو حابس
 



 

 



 

 

 

ما زيد فيه حرف : الفعل الثالثى المزيد فيه على ثالثة أقسام

ومنتهى  واحد، وما زيد فيه حرفان، وما زيد فيه ثالثة أحرف

ما يبلغ الفعل بالزيادة ستة أحرف، وذلك بخالف االسم الذى 

يبلغ بالزيادة سبعة أحرف، وذلك راجع لثقل الفعل، وخفة 

 .االسم



الفعل المزيد فيه بحرف واحد على ثالثة : المزيد بحرف واحد: أوال

 :أوزان

 شاركقاتل، : فاعل -

 أحسنأكرم، : أفعل مثل -

 ذكرقدم، : فعل مثل -

 :أوزان هىللمزيد الثالثى بحرفين خمسة : المزيد بحرفين: ثانيا

 اشتاقاستمع، : افتعل مثل - 

 انطلقانكسر، : انفعل مثل -

 تقابلتشارك، : تفاعل مثل -

 اسود، ابيض: افعل مثل -    تنورتقدم، : تفعل مثل -



يأتى ذلك النوع على : مزيد الثالثى بثالثة أحرف: ثالثا

 :أربعة أوزان هى

 استقاماستخرج، : استفعل مثل -

اعشوشب المكان، أى كثر عشبه، : افعوعل مثل -

 طالاغدودن الشعر، إذا 

قويت : احمار، اشتدت حمرته، اشهاب: افعال مثل -

 شهبته

اجلّوز إذا أسرع، واعلّوط إذا تعلق بعنق : افعّول مثل -

 فركبهالبعير 

 



 :أوزان الرباعى المزيد فيه وملحقاته -ب

ما زيد فيه : الفعل الرباعى المزيد فيه على قسمين

 .حرف واحد، وما زيد فيه حرفان

، بزيادة تفعلل: الرباعى المزيد فيه بحرف واحد: أوال

 وتبعثرتدحرج، : تاء فى أوله، ومنه

الرباعى الذى يزاد : الرباعى المزيد فيه بحرفين: ثانيا

 :حرفين، يأتى على وزنين هما

 احرنجم: افعنلل  -

 اطمأن: افعلل 



 شكرا لحسن استماعكم


