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لم المشثق هو ما أخذ من ؼٌره فكلمة )كاتب( مشتقه ألنها مأخوذة من ؼٌرها ،وكلمة )رجل ( جامدة ألنها  •

تؤخذ من ؼٌرها والسؤال هنا :مم أخذت كلمة )كاتب( ؟ اختلؾ النحاة ففرٌق ٌرى أنها أخذت من الفعل 
الماضً )كتب (، وفرٌق ٌرى أنها أخذت من المصدر )كتابة( ، وهذا الرأي األخٌر هو المعتد به فً كتب النحو 

المصدر اسم جامد ألنه لم ٌؤخذ من ؼٌره التعلٌمٌة ؛ وٌترتب علٌه أن المصدر هو اصل االشتقاق ؛ وبالتالً  ف
 بل أخذ منه  ؼٌره.

 والمشتقات نوعان: •
 اسم التفضٌل......... –الصفة المشبهة  –اسم المفعول  –صٌػ المبالؽة  -مشتقات عاملة ، مثل : اسم الفاعل – ٔ   
 ...........    اسم اآللة.......... –اسم المكان  –مشتقات ؼٌر عاملة ، مثل : اسم الزمان  –ٕ   
 
 
 

 مشتقان من الفعل للداللة على زمان ومكان وقوع الفعل .  

 صوؼه 
 أو         َمــفـِعـــــل      ٌصاؼان من الثالثى على وزن : َمــفــَعـــــل  أوال من الثالثً : - 

 فً الحاالت التالٌة: َمــفــَعـــــلٌأتً  على وزن  -
 ( الثالثى المعتل اآلخر  :ٔ)
 َمأَْوىأوى   -َمْجَرى                            جرى  -َمْلَهى                      لهى   -
 ( المضموم والمفتوح عٌن مضارعه :ٕ)

  َمسَمع ٌسَمع  سمع   -       َمْكَتب ٌكُتب  كتب   -َمشَهد               ٌشَهد شهد -    
 الحاالت التالٌة: فً َمــفـِعـــــلٌأتً  على وزن  -
 ( المعتل األول ) المثال ( : ٔ)
 َمْوقِؾ وقؾ  -    َمْوقِع وقع   -    َمْوِعدوعد  -
 ( المكسور عٌن مضارعه :ٕ)
 َمْضِرب ٌضِرب  ضرب  -  َمْنِطق ٌنِطق  نطق  -  َمْنِزل ٌنِزل  نزل    -
 لوقت كان للزمان ، وإن دلت على مكان كان االسم للمكان .وٌتم التفرٌق بٌنهما  بمعنى الجملة / إذا دلت على ا  -

 العصر ملعب الطالب ) اسم زمان (    الفناء ملعب الطالب ) اسم مكان (      

 - : ثانٌا :  طرٌقة صوؼهما من الفعل ؼٌر الثالثى 
 نأتى بالمضارع مع إبدال حرؾ المضارعة مٌماً مضمومة وفتح ما قبل اآلخر :  - 
   ستخَرج البترول               ) اسم مكان ( .األرض مُ  - 
 المساء  ُمستخَرج العمال من العمل  )   اسم زمان   ( .  -
 البترول ُمستخَرج من باطن األرض ) اسم مفعول (.     -

 مالحظات مهمة 
أي بزٌادة مٌم على  معظم أسماء الزمان و المكان  من الفعل األجوؾ ) وسطه ألؾ ( تأتً على  وزن ( َمْفَعل)   -  ٔ

فاز :   -قال : مقال    -قام : مقام    -دار : مدار    -حروؾ الفعل الماضً  فقط .   أمثلة : سار  : مسار  
 مفاز 

:َمـقـّر  -مـرَّ  : َمـمـّر   -الفعل الثالثً المضعؾ  ٌأتً ؼالباً دون فك التضعٌؾ :  أمثلة : فـرَّ  : َمـفـّر   - ٕ  قـرَّ
 مكتبة    -مدرسة  -دخل تاء التأنٌث المربوطة على اسم المكان من الثالثً  :  أمثلة : مزرعة  قد ت  -  ٖ
 مولد (   -مطلع    -موسم    -موعد    -كلمات شهٌرة فً االمتحانات ، وتأتً ؼالباً  كأسماء زمان :  ) مستقبل   -ٗ
 منبع  (   -موطن  -مجال  -موقؾ     -: ) مجتمع   كلمات شهٌرة فً االمتحانات ، وتأتً ؼالباً  كأسماء مكان  -  ٘
 منبـِت  .  -مشِرق    -مؽِرب    -َمْفَعل( . أمثلة :  مسِجد   (َمْفِعل( وقٌاسها (هناك كلمات جاءت على وزن   -ٙ
 ٌجوز أن ٌأتى اسم الزمان والمكان جمعاً  ) مصادر ، متاحؾ  ، مواقع ( . -7

 ( https://dardery.site  للحدزيب اإللكحسووي شوزوا موقع أحمد دزديسي للحدزيبات اإللكحسووية  ) 
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ى اْلفِْعلُ بواسطتها. :  اسم ماسُم اآللة   شتق للداللِة على األَداِة التً ٌؤدَّ

 صوؼه 

ًَ " ِمْفَعل، ِمفَعال، ِمْفَعلَة ".  ًِّ المجرد المتعدي ؼالبا :ً على ثالثِة أَوزاٍن ه  ٌَُصاُغ اسُم اآللة من الفِْعل الثالث
 ةِ الِمْفَرمَ  -الِمْطَحَنِة  -الملقاِط  -المنظاِر  -الِمْثَقِب  -المْصَعِد 

الة " : -  شفاطة -ؼسالة  - ثالجة وأََجاَز اْلَمْجَمُع اللُّؽوي وْزناً رابعاً هو " َفعَّ
ُن والفأس  - ٌِّ اطور والسك  ال ضابط.ب وقد جاَءت بعُض أسماِء اآللة على ؼٌر قٌاس بأَوزاٍن كثٌرة. منها: القدوم والسَّ

 ( https://dardery.site  للحدزيب اإللكحسووي شوزوا موقع أحمد دزديسي للحدزيبات اإللكحسووية  ) 

 الزمان والمكان ًات على اسمتـــدرٌـــب

 من بٌن البدائل المتاحة  فٌما ٌلً: زمان والمكانالحدد اسم  – 1ض

َم َخالِِدٌَن فٌَِها  َفَلبِْئَس َمْثَوى اْلُمَتَكبِِّرٌَن" -ٔ  قال تعالى : " َفاْدُخُلوا َأْبَواَب َجَهنَّ

مَ ׄ         أَْبَوابَ  ׄ    َمْثَوىׄ     َخالِِدٌنَ ׄ                َجَهنَّ

اُر "قال تعالى : " َسُنْلقًِ فًِ ُقلُ  -ٕ لْ بِِه ُسْلَطاًنا  َوَمْأَواُهمُ النَّ ِ َما َلْم ٌَُنزِّ ْعَب بَِما َأْشَرُكوا بِاَّللَّ ِذٌَن َكَفُروا الرُّ  وِب الَّ

ْعبَ ׄ         قُلُوبِ  ׄ   ارُ ׄ     َوَمأَْواُهمُ ׄ                الرُّ  النَّ

ُّ ُأَناٍس َمْشَرَبهُْم ۖ ُكُلوا -ٖ ْرِض ُمْفِسِدٌَن" قال تعالى : "  َقْد َعلَِم ُكل ِ َواَل َتْعَثْوا فًِ اأْلَ  َواْشَرُبوا ِمْن ِرْزِق َّللاَّ

 ُمْفِسِدٌنَ ׄ     اأْلَْرِض ׄ                ِرْزقِ ׄ         َمْشَرَبُهمْ  ׄ  

َ ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم "  -ٗ  قال تعالى : " َفإَِذا َأَفْضُتْم ِمْن َعَرَفاٍت َفاْذُكُروا َّللاَّ

 اْلَحَرامِ ׄ     اْلَمْشَعرِ ׄ                َعَرَفاتٍ ׄ         ْضُتمْ أَفَ  ׄ  

اِس "  -٘ َت َمَثاَبًة لِلنَّ ٌْ  قال تعالى : " َوإِْذ َجَعْلَنا اْلَب

تَ ׄ         َجَعْلَنا ׄ   ٌْ  لِلنَّاسِ ׄ     َمَثاَبةً ׄ                اْلَب

 وذو وعببببببببببببببببببببببببببب م از بببببببببببببببببببببببببب  الحببببببببببببببببببببببببببسا     وعبدددددددددددددددددددددد ٌندددددددددددددددددددددام علدددددددددددددددددددددى حرٌدددددددددددددددددددددر -ٙ
 

 الترابׄ     مفارشهׄ                نسبׄ         رٌرح ׄ  

 فمببببببببببببببببببا حيلببببببببببببببببببة  الم بببببببببببببببببب س إ  ز وب ببببببببببببببببببا    إذا لددددددددددددددددددم تكددددددددددددددددددن إال األسددددددددددددددددددنُة مركبدددددددددددددددددداً  -7
 

 المضطرׄ     حٌلةُ ׄ                مركباً ׄ         األسنةُ  ׄ  

 إن العبببببببببببببببب يىة   ج ببببببببببببببببسي علبببببببببببببببب  اليبببببببببببببببببط      ترجددددددددددددوا النجدددددددددددداَة ولددددددددددددم تسددددددددددددلك مسددددددددددددالكها -8
 

 الٌبسِ ׄ     السفٌنةׄ                مسالكهاׄ         النجاةَ  ׄ  

 والشبببببببببببمط  جبببببببببببىح   فبببببببببببي الم بببببببببببس  وجسج بببببببببببع      قدددددددددددددددددد زال ملدددددددددددددددددُك سدددددددددددددددددلٌمان وعددددددددددددددددداوده -9
 

 وترتفعُ ׄ     المجرىׄ                والشمسُ ׄ         ملكُ  ׄ  

ٌُجددددددددددددافً جنبدددددددددددده عددددددددددددن فراشدددددددددددده -ٓٔ  إذا اظببببببببببببببببببببحاجلث بالمشببببببببببببببببببببس يه  الم ببببببببببببببببببببا ع      ٌبٌددددددددددددُت 
 

 المضاجعُ ׄ     بالمشركٌنَ ׄ                هفراشׄ         جنبه ׄ  

 ( https://dardery.site  للحدزيب اإللكحسووي شوزوا موقع أحمد دزديسي للحدزيبات اإللكحسووية  ) 

 حدد نوع الفعل الذي صٌػ منه اسم الفاعل فٌما ٌلً: – 0ض

 قال تعالى : " فًِ َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َملٌٍِك ُمْقَتِدٍر" -ٔٔ

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

ِه لََقِويٌّ أَِمٌٌن"قال تعالى : " َقالَ ِعْفِرٌٌت ِمَن اْلجِ  - ٕٔ ٌْ  نِّ أََنا آتٌَِك بِِه َقْبلَ أَْن َتقُوَم ِمْن َمَقاِمَك ۖ َوإِنًِّ َعلَ

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

َكأً " -ٖٔ ِهنَّ َوأَْعَتَدْت لَُهنَّ ُمتَّ ٌْ ا َسِمَعْت بَِمْكِرِهنَّ أَْرَسلَْت إِلَ  قال تعالى : " َفلَمَّ

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

 

https://dardery.site/
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َذا ُمْؽَتَسلٌ َباِرٌد َوَشَراٌب" -ٗٔ  قال تعالى : " اْرُكْض بِِرْجلَِك  َهَٰ

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

ُتوُبوا "  -٘ٔ ٌَ ِهْم لِ ٌْ ِه ُثمَّ َتاَب َعلَ ٌْ ِ إاِلَّ إِلَ  قال تعالى : " َوَظنُّوا أَْن اَل َمْلَجأَ ِمَن َّللاَّ

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

َئا"قال تعالى :  -ٙٔ ٌِّ  "تُِكْم َوُنْدِخْلُكْم ُمْدَخاًل َكِرًٌماإِْن َتْجَتنُِبوا َكَبائَِر َما ُتْنَهْوَن َعْنُه ُنَكفِّْر َعْنُكْم َس

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

 علبببببببببببب  اي  ىببببببببببببب  ببببببببببببان فببببببببببببي   م ببببببببببببسعي    ولسددددددددددددت ابددددددددددددالً حددددددددددددٌن ْأقتددددددددددددل مسددددددددددددلما -7ٔ
 

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

 دهس مببببببببببببببببا فسقبببببببببببببببببامحبببببببببببببببب  ي مببببببببببببببببع الببببببببببببببببب    سددددددددددددددددددألتك ٌددددددددددددددددددا صددددددددددددددددددخرة الملتقددددددددددددددددددى    -8ٔ
 

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

 فمببببببببببببببببببببا ويبببببببببببببببببببب  ال لببببببببببببببببببببود بمعبببببببببببببببببببببح ا     فصددددددددددددبرا فددددددددددددى مجددددددددددددال المددددددددددددوت صددددددددددددبرا     -9ٔ
 

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

  مح بببببببببببببببببببببببببببباذ     يسج بببببببببببببببببببببببببببب  ل بببببببببببببببببببببببببببب د      ال خٌدددددددددددددر فدددددددددددددً األرواِح تسدددددددددددددكُن موطنددددددددددددداً   -ٕٓ
 

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ًثالث ׄ  

 ( https://dardery.site  للحدزيب اإللكحسووي شوزوا موقع أحمد دزديسي للحدزيبات اإللكحسووية  ) 

 الوزن الصرفً السم المكان والزمان فٌماٌلً:حدد  – 7ض

ًَّ اْرَكْب  -ٕٔ ا ُبَن ٌَ ًَ َتْجِري بِِهْم فًِ َمْوٍج َكاْلِجَباِل َوَناَدىَٰ ُنوٌح اْبَنُه َوَكاَن فًِ َمْعِزٍل   َمَعَنا "قال تعالى : " َوِه

 َمْفِعلׄ                      َمْفَعل ׄ  

ْنُه قال تعالى : "  -ٕٕ ٍة مِّ ٌَ اُر َمْوِعُدهُ ۚ َفاَل َتُك فًِ ِمْر ْكفُْر بِِه ِمَن اأْلَْحَزاِب َفالنَّ ٌَ  " َوَمن 

 َمْفِعلׄ                      َمْفَعل ׄ  

 اِكنُِكْم لََعلَُّكْم ُتْسأَلُوَن"قال تعالى : " اَل َتْرُكُضوا َواْرِجُعوا إِلَىَٰ َما أُْتِرْفُتْم فٌِِه َوَمسَ  -ٖٕ

 َمْفِعلׄ                      َمْفَعل ׄ  

قُولُوَن َسِمْعَنا " -ٕٗ ٌَ فُوَن اْلَكلَِم َعْن َمَواِضِعِه َو ٌَُحرِّ  قال تعالى : " ِمَن الَِّذٌَن َهاُدوا 

 َمْفِعلׄ                      َمْفَعل ׄ  

 عىيه م ببببببببببببببببببببببببامع األ بببببببببببببببببببببببب انوال ببببببببببببببببببببببببـا    الضددددددددددددددددـاربٌن بكددددددددددددددددل أبددددددددددددددددٌض مخدددددددددددددددددم -ٕ٘
 

 َمْفِعلׄ                      َمْفَعل ׄ  .

دددددددددددددَن ِمْندددددددددددددُه َمْهَربدددددددددددددً -ٕٙ ٌْ دددددددددددددَت ِشدددددددددددددْعري أَ ٌْ بببببببببببببببب       لَ م  ببببببببببببببببْه د  يْببببببببببببببببه  ي ْم ببببببببببببببببي ه بببببببببببببببباز    م   أ 
 

 َمْفِعلׄ                      َمْفَعل ׄ  

حبببببببببببببببببببا     ٌددددددددددددددددددزدحم القّصدددددددددددددددددداد علددددددددددددددددددى بابدددددددددددددددددده -7ٕ  والمى ببببببببببببببببببب  العبببببببببببببببببببر   ايبببببببببببببببببببس الص 
 

 َمْفِعلׄ                      َمْفَعل ׄ  

َجددددددددددداَة َولَدددددددددددْم َتْسدددددددددددلُْك َمَسدددددددددددالَِكَها   -8ٕ  إنَّ العَّبببببببببببببببب  يى ة     ج ْ ببببببببببببببببسي علبببببببببببببببب  اْلي ببببببببببببببببب ط           َتْرُجدددددددددددو النَّ
 

 َمْفِعلׄ                      َمْفَعل ׄ  

 مل بببببببببببببببببب  ال  ببببببببببببببببببا  وملعببببببببببببببببببب األ ببببببببببببببببببداد    وطددددددددددددددددن ولكددددددددددددددددن للؽرٌددددددددددددددددب وأمددددددددددددددددة  -9ٕ   
 

 َمْفِعلׄ                      َمْفَعل ׄ  

ببببببببببببد        سدددددددددددٌعلُم الجمدددددددددددُع ممدددددددددددن َضدددددددددددمَّ مجلُسدددددددددددنا  -ٖٓ  بببببببببببببنوىي ميببببببببببببس  م ببببببببببببْه ج ْمشببببببببببببي ببببببببببببب  ق 
 

 َمْفِعلׄ                      َمْفَعل ׄ  
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  :مٌز بٌن اسم الزمان واسم المكان فٌما ٌلً – 4ض

 . كان مولد الرسول فً شهر ربٌع األول -ٖٔ

 اسم مكانׄ                      اسم زمان ׄ  

بْبببببببببببد ان    بِددددددددددداألَْمِس َكددددددددددداُنوا ُملُوًكدددددددددددا فِدددددددددددً َمَنددددددددددداِزلِِهمْ  -ٕٖ ْ بببببببببببس  ع  د  الك  الي بببببببببببْو   ه بببببببببببْ  ف بببببببببببي ب ببببببببببب    و 
 

 اسم مكانׄ                      اسم زمان ׄ  

 وفي ببببببببببببببا لمببببببببببببببه مببببببببببببببا  الج لبببببببببببببب   مححببببببببببببببو     وفدددددددددددً األرض َمندددددددددددأى للكدددددددددددرٌم عدددددددددددن األذى              -ٖٖ
 

 اسم مكانׄ                      اسم زمان ׄ  

ًَ َحتَّىَٰ َمْطلَِع اْلَفْجرِ " قال تعالى:  -ٖٗ  "َساَلٌم ِه

 اسم مكانׄ                      اسم زمان ׄ  

 ألٌَس الصبُح بقِرٌب {) قال تعالى: } إّن َموِعدهم الصبح -ٖ٘

 اسم مكانׄ                      اسم زمان ׄ  

دددددددددددددددددددالً َعَرَفدددددددددددددددددددا -ٖٙ ٌَ ببببببببببببب    ُكلََّمدددددددددددددددددددا َتْقُسدددددددددددددددددددو اللَّ ْوع  ببببببببببببب  ال َّ  بببببببببببببوزْ ز   ة  البببببببببببببْ    فبببببببببببببي الم ْى  
 

 اسم مكانׄ                      اسم زمان ׄ  

ْنُه "  -7ٖ ٍة مِّ ٌَ اُر َمْوِعُدهُ ۚ َفاَل َتُك فًِ ِمْر ْكفُْر بِِه ِمَن اأْلَْحَزاِب َفالنَّ ٌَ  قال تعالى : " َوَمن 

 اسم مكانׄ                      اسم زمان ׄ  

 "علنا النهار معاشاً وج"  :قال تعالى: -8ٖ

 اسم مكانׄ                      اسم زمان ׄ  

َمددددددددددددددتْ  -9ٖ َحَهددددددددددددددا لَددددددددددددددْم َتددددددددددددددْدِر َمدددددددددددددداذا َحطَّ ٌْ ه بببببببببببببببببببدَّْت م ْعب بببببببببببببببببببد ي    َو م بببببببببببببببببببْث ج بببببببببببببببببببا ي و   ح  َّ
 

 اسم مكانׄ                      اسم زمان ׄ  

 ويشببببببببببببببج  ببببببببببببببب  ححبببببببببببببب  الممببببببببببببببات  أقازببببببببببببببب ْ     مددددددددن الندددددددداس َمددددددددْن ٌؽشددددددددى األباعددددددددَد نفُعددددددددده -ٓٗ
 

 اسم مكانׄ                      اسم زمان ׄ  
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 ات على اسم اآللةتـــدرٌـــب
 

 فٌما ٌلً: الوزن الصرفً الصحٌح السم اآللة تخٌر  – 8ض
 ٌقطع النجار الخشب بالمنشار . -ٔٗ

 َفّعالةׄ      الِمْفعَ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  

 

 ٌستخدم الجراح المشرط للعملٌات . -ٕٗ

 َفّعالةׄ      الِمْفعَ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  

 ٌزٌل المبرد خشونة الحدٌد . -ٖٗ

 َفّعالةׄ      الِمْفعَ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  

 تعٌن الثالجة على حفظ الطعام . -ٗٗ

 َفّعالةׄ      الِمْفعَ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  

 تقلم األشجار بمقص خاص بها . -٘ٗ

 َفّعالةׄ      الِمْفعَ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  

 ضع األقالم فً المقلمة لئال تضٌع . -ٙٗ

 َفّعالةׄ      الِمْفعَ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  
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ٌَالَ َواْلِمٌَزاَن  قال تعالى: "  –7ٗ  . "َواَل َتنُقُصوا اْلِمْك

 َفّعالةׄ      الِمْفعَ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  

اُس األَدواَر اْلُعلٌا بالمْصَعِد. -8ٗ  صعُد النَّ

 َفّعالةׄ      الِمْفعَ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  

 َطَحْنُت الُبنَّ بالِمْطَحَنِة. -9ٗ

 َفّعالةׄ      الْفعَ مِ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  

 و نوـ ببببببببببببببببببببـ   بيببببببببببببببببببببـث  ببببببببببببببببببببب  م بببببببببببببببببببببا       الصدددددددددددددر فارقدددددددددددده الرجدددددددددددداء فقددددددددددددد ؼددددددددددددـدا   -ٓ٘
 

 َفّعالةׄ      الِمْفعَ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  

بببببببببببببببببببببببببببببببببه ظببببببببببببببببببببببببببببببببباد   و  بببببببببببببببببببببببببببببببببب    أبدددددددددددددددددددً مدددددددددددددددددددن أسدددددددددددددددددددرة المحدددددددددددددددددددراث     -ٔ٘    م 
 

 َفّعالة ׄ      الِمْفعَ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  

ٌُْشددددددددددددددددددددددددددددبُه ِمْبددددددددددددددددددددددددددددرًدا -ٕ٘ ْهددددددددددددددددددددددددددددُر  بببببببببببببببببببببببببببببد         والنَّ بببببببببببببببببببببببببببببو ال َّ ا يْ ل  ْ ببببببببببببببببببببببببببببب  ذ   ف أل 
 

 َفّعالةׄ      الِمْفعَ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  

 فلعببببببببببببببببببببح  يببببببببببببببببببببا فببببببببببببببببببببسشد  بالس ببببببببببببببببببببـا     خددددددددددددددددذوا كحددددددددددددددددال ومجمددددددددددددددددرة وعطددددددددددددددددًرا -ٖ٘
 

 الةَفعّ ׄ      الِمْفعَ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  

 يح يببببببببببببببببببببببببببببنون لمى بببببببببببببببببببببببببببب  الح بببببببببببببببببببببببببببباد      والدددددددددددزرع نضدددددددددددر فدددددددددددً الحقدددددددددددول وأهلددددددددددده    -ٗ٘
 

 َفّعالةׄ      الِمْفعَ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  

ْهددددددددددددددددددا َعْصدددددددددددددددددفَُها -٘٘ ٌَ َس  ٌْ احددددددددددددددددداً لَددددددددددددددددد ٌَ اِر ببببببببببببببببببا    ٌَ ي اْو     ْ ببببببببببببببببببب اح  م  يْببببببببببببببببببث  و  ببببببببببببببببببب  الصَّ  و   
 

 َفّعالةׄ      الْفعَ مِ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  
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