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 لصياغة الفعل المضارع:

 

 ر الفعلحرف المضارعة المناسب في بداية جذنزيد  -1

 

حرف المضارعة
 
 ا

 الضمير المناسب في اللغة السريانّية في اللغة العربّية

 
 
 ا

 آ
نا  ا 

 نـ
 نـ

 هو، نحن، هم، هن  
 يـ

 تـ
 ة

نتن   نتم، ا  نِت، هي، ا  نَت، ا   ا 

 

 

 عادة تحت الحرف ما عدا في الحاالت التالية: نقطة الفعل المضارع -2

 

 آِنُا
 فوق الحرف

 آَنْةِين
 فوق الحرفنقطتان 

 ؤ ِِّنِني
 فوق الحرفنقطتان 
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 بحسب وزن الفعلحرف المضارعة  حركة -3

 

 وزن الفعل الماضي
 آَفـِِّعِل فـَِِّعِل فـِِّعَل

 الفتحة السكون الكسرة حرف المضارعة حركة

 مثل
 (كتب  ) كـِِّةَب

 (يكتب) نِـِِّكةٌوب

 (كات ب  ) كـَِِّةِب

 (يكاِتب  ) نـِِّكَةِب

 (أ طع م  ) آَوكـِِِّل

 (ي طِعم  ) نَـِِّوكِل
 مالحظة

 
نا   حرف المضارعة الفتحة –مع ضمير ا 

لف
 
 مثل مكان اال

 (أ كاِتب  ) آِِكَََّةِب
 

 بالعودة إلى القاموسبالحركة المناسبة  الفعل )الحرف الثاني(تحريك عين  -4

 

 الفعل المضارع الفعل الماضي الحاضر بحسب القاموسعين الفعل حركة 

 (يسجد  ) نِـِِّسجٌود (سجد  ) سـِِّجِد 

 
 (ي غض ب  ) نِِِّرجَز (غضب  ) رجـِِِّز

 (يصنع) نِِِّعبِد (صنع  ) عـِِّبَد 
 

 



 صّف اللغة الرساينيّة

ييل خويري  اخلوري ا 

 الفعل املضارع: عرش الثالثادلرس 
 2021 أ اّير 18الثالاثء 

 

 

حذف حركة العين ثم نضيف خاتمة ن ؤ ِِّنِني ،ؤِِِّنٌون ،آَنْةِين ،آَنْةٌون ،آَنْةيْمع الضمائر الخمسة  -5

 )ك تَب( كـِِّةَبللفعل المضارع كالمثل التالي: 

 

 

 مثل الخاتمة الضمير  مثل الخاتمة الضمير

 آِكَّةٌوب - آِنُا

 

 آِكَّةٌوب - آِنُا

 ةِكـِِّةبنٍي ـٍني آَنْةيْ ةِكـِِّةٌوب - آَنْة

 ةِكـِِّةٌوب - ؤ ِِّي نِِِّكةٌوب - ؤٌِِّو

 نِِِّكةٌوب - حنَن نِِِّكةٌوب - حنَن

 ةِكـةبُنًُ ـًُُن آَنْةِين ةِكـِِّةبٌون ـٌون آَنْةٌون

 نِكةبُنًُ ـًُُن ؤ ِِّنِني نـِِِّكةبٌون ـٌون ؤِِِّنٌون
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وزان الثالثة فـِِّقَدفعل 
 
وصى( في اال  )ا 

 آَفـِِّقِد )آَفـِِّعِل( فَـِِّقِد )فَعِل( فـِِّقَد )فـِِّعَل( 

 آَفــــََّقِد آِفَـــََّقِد آِفــــََّقٌود آِنُا

 ةَفـِِّقِد ةفَـِِّقِد ةِفـِِّقٌود آَنْة

 نَـِِّفقِد نـِِّفَقِد نـِِِّفقٌود ؤٌِِّو

 نَـِِّفقِد نـِِّفَقِد نـِِِّفقٌود حنَن

 ةَفـِِّقدٌون ةفَـِِّقدٌون ةِفـِِّقدٌون آَنْةٌون

 نَفـِِّقدٌون نـِِّفَقدٌون نـِِِّفقدٌون ؤِِِّنٌون

 ةَفـِِّقدٍين ةفَـِِّقدٍين ةِفـِِّقدٍين آَنْةيْ

 ةَفـِِّقِد ةفَـِِّقِد ةِفـِِّقٌود ؤ ِِّي

 ةَفقدُنًُ ةفَقدُنًُ ةِفقدُنًُ آَنْةِين

 نَفقدُنًُ نفَقدُنًُ نِفقدُنًُ ؤ ِِّنِني

 

فعال التالية في المضارع
 
 تمرين: صّرف اال
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 (صلعآَقـِِّرَح ) –( قربقـِِّر ب ) – (شهدسـِِّؤ د )


