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و الثاني. -1 
أ
ّول ا

أ
 الفعل الحاضر نقطته من فوق. عادة فوق الحرف ال

 الفعل الحاضر في اللغة السريانّية هو نفسه اسم الفاعل. -2

 

 الفعل الماضي  الضمير المناسب
 آَفـِّعِل فَـِّعِل فـِّعَل

 ؤٌو آِنُا آَنْة

الفعل 
 الحاضر

 رالمفرد المذك  
 م َفعِل م فَعِل فـــ ُعِل

 المؤن ثالمفرد  يْآِنُا آَنْة ؤٍي
 م َفعالُ م فَعالُ فُـــ عالُ

 رالمذك   الجمع ونآَنْةٌ حنَن ؤِنٌون
 م َفعلٍني م فَعلٍني فـــ ُعلنٍي

 المؤن ث الجمع ينآَنْةِ حنَن ؤِنِني
 مَفعلُنً مفَعلُنً فُــعلُنً

 

 مع الضمير المنفصل المناسب فـِّعَلتصريف 

 فـــ ُعِل

 فـــ ُعِل ؤٌو

 نُاآْ فـــ ُعِل آِنُا

 آَنْة فـــ ُعِل آَنْة

 فُـــ عالُ

 فُـــ عالُ ؤٍي

 نُاآْ فُـــ عالُ آِنُا

 يْآَنْة فُـــ عالُ يْآَنْة

 فـــ ُعلنٍي

 فـــ ُعلنٍي ؤِنٌون

 نفـــ ُعلٍينَ حنَن

 فـــ ُعلٍيةٌون ونآَنْةٌ
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 فُــعلُنً

 فُــعلُنً ؤِنِني

 فُــعلُنَنً حنَن

 فُــعلُةِينً ينآَنْةِ

 

 مع الضمير المنفصل المناسب لعِفـَِّتصريف 

 م فَعِل

 م فَعِل ؤٌو

 نُاآْ م فَعِل آِنُا

 آَنْة م فَعِل آَنْة

 م فَعالُ

 م فَعالُ ؤٍي

 نُاآْ م فَعالُ آِنُا

 يْآَنْة م فَعالُ يْآَنْة

 م فَعلٍني

 م فَعلٍني ؤِنٌون

 نم فَعلٍينَ حنَن

 م فَعلٍيةٌون ونآَنْةٌ

 مفَعلُنً

 مفَعلُنً ؤِنِني

 نًمفَعلُنَ حنَن

 مفَعلُةِينً ينآَنْةِ
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 مع الضمير المنفصل المناسب آَفعِلتصريف 

 م َفعِل

 م َفعِل ؤٌو

 نُاآْ م َفعِل آِنُا

 آَنْة م َفعِل آَنْة

 م َفعالُ

 م َفعالُ ؤٍي

 نُاآْ م َفعالُ آِنُا

 يْآَنْة م َفعالُ يْآَنْة

 م َفعلٍني

 م َفعلٍني ؤِنٌون

 نم َفعلٍينَ حنَن

 م َفعلٍيةٌون ونآَنْةٌ

 مَفعلُنً

 مَفعلُنً ؤِنِني

 نًمَفعلُنَ حنَن

 مَفعلُةِينً ينآَنْةِ
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خذ بعين اإلعتبار -3
أ
ن   مع ال

أ
حرف الفتح ) ا

أ
 ِ. على ما قبلها بدل َ  (: نضعح ع ؤ را

 ح. مناسبة للـَ  ـتستبدل ب ـبـ علىِ  ولكنم فَعِل  حاضره على وزن فَـِّعِل  على وزن شَـِّبَح  مثل:

 

ح   شَِّبَح   سبَّ

 م شَبَح ؤٌو

 م شَبَح آْنُا آِنُا

 م شَبَح آَنْة آَنْة

 م شَبحُا ؤٍي

 م شَبحُا آْنُا آِنُا

 م شَبحُا آَنْةيْ يْآَنْة

 م شَبحنٍي ؤِنٌون

 م شَبحٍينَن حنَن

 م شَبحٍيةٌون ونآَنْةٌ

 مشَبحُنً ؤِنِني

 مشَبحُنَنً حنَن

 مشَبحُةِينً ينآَنْةِ
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 .عِلـــــ ُف حاضره على وزن ل ـِّعَف على وزن قعُا  في الحاضر كالتالي: يتتحّول  االفعل المنتهي بـ  -4

 صرخ    قعُِّا

  قـ ُعِا ؤٌو

 قـ ُعِا آْنُا آِنُا

 قـ ُعِا آَنْة آَنْة

 قـ ُعيُا ؤٍي

 قـ ُعيُا آْنُا آِنُا

 قـ ُعيُا آَنْةيْ يْآَنْة

 قُ عـِـني ؤِنٌون

 قُ عـِـينَن حنَن

 قُ عـِـيةٌون ونآَنْةٌ

 قُعيُنً ؤِنِني

 قُعيُنَنً حنَن

 قُعيُةِينً ينآَنْةِ
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 .م َفعِل حاضره على وزن  آَفـِّعِل على وزن  آَوِّدِا

 صرخ    قعُِّا

 م َودِا  ؤٌو

 م َودِا آْنُا آِنُا

 آَنْةم َودِا  آَنْة

 مـ َوديُا ؤٍي

 آْنُا مـ َوديُا آِنُا

 آَنْةيْ مـ َوديُا يْآَنْة

 مَ ودِين ؤِنٌون

نمَ ودِينَ حنَن  

 مَ ودِيةٌون ونآَنْةٌ

 مَوديُنً ؤِنِني

 مَوديُنَنً حنَن

 مَوديُةِينً ينآَنْةِ
 

 

 

 

 

 



 الرساينّية صّف اللغة

ييل خويري  اخلوري ا 

 الفعل احلارض: الثامنادلرس 
 2021 آ ذار 23الثالاثء 

 تصريف.: تمرين

طَعَم( آَوكـِِّل 
أ
َس ) دِشقَـِّ –( سجَد ) جِدسـِّ –)ا ( كاَن ) ؤِّوُا –( طلَب ) عُابـِّ –( قاَل ) رآِمَـِّ –( قد 

 (.جلَس ) بـِّرَك -( لِبَس ) بِشـِّل –( ملَك ) لِكـِّآَم –( فتحَ ) ةَحـِّف –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


