
 

 

 عٓٛإ احملاضس٠ : املبين َٔ األفعاٍ

 

 املبين َٔ األفعاٍ ٖٛ :

 ايفعٌ املاضٞ . -1

 فعٌ األَس  -2

 ايفعٌ املضازع إذا اتصًت ب٘ ْٕٛ ايٓط٠ٛ أٚ ْٕٛ ايتٛنٝد املباشس٠ . -3

 

 ايفعٌ املاضٞ ٚبٓاؤٙ -1

 

 ٜب٢ٓ ايفعٌ املاضٞ َطًكاّ  .

 ٜٚهٕٛ ايفعٌ املاضٞ َبٓٝاّ  ع٢ً :

 

 ايطهٕٛ : ) أٟ إٔ احلسف االخري يًفعٌ ٜهٕٛ ضانٓاّ  (. ٚذيو إذا اتصًت ب٘ : -1

 شهِستٔ . –شهِسمت  –شهسمتا  –شهِسِت  –شهِسَت  –تا٤ ايفاعٌ َجٌ : شهِسُت  -أ

 ْا ايفاعًني ) املتهًُني( َجٌ : شهِسْا . -ب

 ْٕٛ ايٓط٠ٛ َجٌ : شهِسٕ . -ت

 

 ايضِ : ) أٟ إٔ احلسف اأَلخري يًفعٌ ٜهٕٛ َضَُٛاّ  ( ٚذيو إذا اتصًت ب٘: -2

 ٚاٚ اجلُاع١ َجٌ : شهُسٚا . -أ

 

 ايفتح : ) أٟ إٔ احلسف اأَلخري يًفعٌ ٜهٕٛ َفتٛحاّ  ( ٚذيو إذا اتصًت ب٘: -3

 شهَستا . –شهَسا  –تا٤ ايتأْٝح أٚ أيف األثٓني َجٌ شهَسِت  -أ

ٖا٤  –ناف اخلطاب  –ْا  –ضُري َٔ ضُا٥س ايٓصب املتص١ً ) ٜا٤ املتهًِ  -ب

 ايغا٥ب(.

 –شهَسٙ  –شهَسنٔ  –شهَسنِ   -شهَسنُا  -شهَسى  –شهَسْا  –َجٌ : شهَسْٞ 

 شهَسٖٔ . –شهَسِٖ  –شهَسُٖا  –شهَسٖا 

 

 فعٌ األَس ٚبٓاؤٙ  -2

 ٜب٢ٓ فعٌ األَس َطًكاّ  .

 

 األَََس َبٓٝاّ  ع٢ً :ٜٚهٕٛ فعٌ 

 

 ايطهٕٛ : إذا نإ صخٝح اآلخس ٚمل ٜتصٌ ب٘ ش٤ٞ أٚ إذا اتصًت ب٘ ْٕٛ ايٓطٛٙ . -1

 اشهِسٕ . –َجٌ : اشهِس 

 ايفتح : إذا اتصًت ب٘ ْٕٛ ايتٛنٝد . -2

. َّ  َجٌ : اشهَس



 

 

 حرف ايٕٓٛ : إذا اتصًت ب٘ أيف االثٓني أٚ ٚاٚ اجلُاع١ أٚ ٜا٤ املداطب١ َجٌ :  -3

 اشهس٣ .   –اشهسٚا  –شهسا ا

 حرف حسف ايع١ً : إذا نإ َعتٌ اآلخس . -4

َٞ  –َجٌ : ازَض  َٛ  -اعَف   –يف األصٌ زض ِّ   –يف األصٌ َعف  –يف األصٌ ز٢َ  –از

ٍَ )أٟ أحضس ٚأصًٗا تعاىل( .  تعا

 

 ًَخٛظ١ : 

 ٜالحغ َإٔ فعٌ اأَلَس ٜب٢ٓ ع٢ً حرف حسف ايع١ً إذا نإ َعتٌ اآلخس .

أَا إذا نإ ايفعٌ صخٝح اآلخس َٚعتالّ  قبٌ اآلخس ) َجٌ نإ ، ٚضاز ،َٚأطاع 

ٚاضتفِد   –َٚأطِع  -ٚضِس  -ٚاضتفاد اخل .......( فإْ٘ ٜب٢ٓ يف األَس ع٢ً ايطهٕٛ . فٓكٍٛ )نٔ 

.) 

 

حيرف حسف ايع١ً ) ايٛاقع قبٌ آخس ايفعٌ ( َٓعاّ  اليتكا٤ ايطانٓني ، إذ األصٌ َإٔ 

َجال يف األَََس ٖٛ أََطِٝع . فًُا ايتك٢ ضانٓإ ايٝا٤ ٚايعني حرفت ايٝا٤ فصاز يفع٘ أََطاع 

 أََطِع.

ٚإذا اتصٌ بٕٓٛ ايتٛنٝد َجال ٚاَتٓع بايتايٞ ايتكا٤ ايطانٓني فإذا ايٝا٤ تعٛد فٓكٍٛ 

. َّٔ  أََطَٝع

 

 ايفعٌ املضازع ٚبٓاؤٙ -3

ٜهٕٛ ايفعٌ املضازع َبٓٝاّ  إال إذا اتصًت  األََصٌ يف ايفعٌ املضازع إََٔ ٜهٕٛ َعسباّ  . ٚال

 ب٘ 

 ْٕٛ ايٓط٠ٛ أٚ ْٕٛ ايتٛنٝد املباشس٠ .

 ٜب٢ٓ املضازع ع٢ً : 

 ايطهٕٛ إذا اتصًت ب٘ ْٕٛ ايٓط٠ٛ . -1

 َجٌ : ٖٔ ٜشهِسٕ .

 

 ايفتح : إذا اتصًت ب٘ ْٕٛ ايتٛنٝد اتصاالت َباشساّ  . -2

. ََّٕ  َجٌ : يٝشهَس

يتٛنٝد اتصاالّ  َباشساّ  بَإٔ نإ َطٓداّ  إىل أََيف اإلثٓني أٚ إذا مل ٜتصٌ ايفعٌ بٕٓٛ ا

ٚاٚ اجلُاع١ أٚ ٜا٤ املداطب١ أٚ ْٕٛ ايٓط٠ٛ نإ َعسباّ  يف حاالت ايجالخ األٚىل ، َٚبٓٝاّ   

 ع٢ً ايطهٕٛ يف احلاي١ األََخري٠ التصاي٘ بٕٓٛ ايٓط٠ٛ .

ِٕ  ايعامل  ََّٕ ايعامل  –َجٌ : ال تٓصسا ََّٕ ايعامل ) ايفعٌ املضازع يف  –ال تُٓصس التٓصسِ 

ٖرٙ األَََج١ً َتصٌ بٕٓٛ ايتٛنٝد ٚيهٓ٘ َعسب إلضٓادٙ إىل أََيف اإلثٓني ٚٚاٚ اجلُاع١  

 ٜٚا٤ املداطب١ .

ََّٕ  ايعامل ) ايفعٌ املضازع َتصٌ بٕٓٛ ايتٛنٝد ٖٚٛ َبين ع٢ً ايفتح  َْا َجٌ : ال تٓصس

٘ قد شٜدت َأيف بني ْٕٛ ايٓط٠ٛ ْٕٚٛ ايتٛنٝد إلضٓادٙ إىل ْٕٛ ايٓط٠ٛ ، ٜٚالحغ أََْ

 يًتفسٜل بُٝٓٗا ( .



 

 

 

 ًَخٛظ١ : 

ْٕٛ ايتٛنٝد ْٕٛ تًخل آخس املضازع أٚ آخس األَس بايشسٚط املٛضخ١ بعد ، ٖٞ 

 ْٛعإ :

 انتبََّ . –ْٕٛ ثك١ًٝ : تهٕٛ َشدد٠ َفتٛح١ َجٌ : يتهتبََّ  -

 نتِب .ا –ْٕٛ خفٝف١ : ٚتهٕٛ ضان١ٓ َجٌ : يتهتِب  -

 

)أ( ٚجيب تٛنٝد املضازع بايٕٓٛ إذا نإ دٛاباّ  يًكطِ َٚتصال  بالّ ايكطِ َجٌ : 

.) ِٔ ََّٔ ايفا٥ص ) أََٚ ألََنسَ  ٚاهلل ألنسَ

)ب( ٚجيٛش تٛنٝد املضازع بايٕٓٛ إذا دٍ ع٢ً طًب ) ٚايطًب ٜشٌُ األَََس ٚايٓٗٞ 

 ٚاالضتفٗاّ (.

ََّٔ ِٓفك ِٓفِل ايكادزٕٚ أََٚ يٝ  ايكادزٕٚ . َجٌ : يٝ

. ََّٔ  ال متدِح   اَس٤ََا   حت٢ جتسب٘ أٚ ال متدَح

ٔ ََّ ع٢ً ٖرا ايسأََٟ .  أََتٛافل ع٢ً ٖرا ايسأََٟ ؟  أََٚ أََتٛافك

 )ج( ٚميتٓع تٛنٝد املضازع فُٝا عدا احلاالت ايطابل ذنسٖا .

 َجٌ تشسُم ايشُظ نٌ صباح .

 )د( جيٛش تٛنٝد فعٌ األَََس يداليت٘ ع٢ً طًب .

. ) ََّٔ ََّٔ ٚايدٜو ) أََطٝع  َجٌ : أََطع ٚايدٜو أََٚ  أََطٝع

 )ٖـ( ايفعٌ املاضٞ ال ٜؤند بٕٓٛ ايتٛنٝد .

 
 


