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الوصف و التحليل –: ثانيا  

 :تعريف الفعل المعتل الناقص –1

الناقص هو كل فعل كانت المه حرف  و منها نستنتج أن الفعل المعتل .حروف علة  تتضمن( نسي –دعا  –رمى ) األفعال 

 .على أي حرفه األخير

 تصريف الفعل المعتل الناقص – 2

 :في الماضي

 
 

 نسي دعا رمى

 المفرد

 نِسيتُ  دَعوتُ  رَميتُ  أنا

 نِسيتَُ دعوتَُ رميتَُ أنتَُ

 نِسيتُِ دعوتُِ رميتُِ أنتُِ

 نِسيَُ دعا رمى هو

 نِسيَتُ  دَعتُ  رَمتُ  هي

 
 

 نسي دعا رمى

 المثنى

 نِسينا دعونا رمينا نحن

 نِسيتما دعوتما رميتما أنتما

 نِسيتما دعوتما رميتما أنتما

 نِسيَا دعَوا رميَا هما

 نِسيَتَا دعتا رمتا هما

 
 

 نسي دعا رمى

 الجمع

 نِسينا دعونا رمينا نحن

 نِسيتم دعوتم رميتم أنتم

 نِسيتنُ  دعوتنُ  رميتنُ  أنتن

ا هم ا رَمو   نس وا دَعو 

نَُ رَمي نَُ هن  نِسينَُ دَعو 

 :في المضارع

 
 

 ينسى يدعو يرمي

 المفرد

 أنسى أدعو أرمي أنا

 تنسى تدعو ترمي أنتَُ

 تنَسي ن تدِعين ترِمين أنتُِ

 ينسى يدعو يرمي هو



 تنسى تدعو ترمي هي

 
 

 ينسى يدعو يرمي

 المثنى

 ننسى ندعو نرمي نحن

 تنَسيان تدعوان ترميان أنتما

 تنَسي ن تدِعين ترِمين أنتما

 ينَسيان يرميان يرِميان هما

 تنَسيان تدعوان ترميان هما

 
 

 ينسى يدعو يرمي

 الجمع

 ننسى ندعو نرمي نحن

ن تدع ون ترم ون أنتم  تنَسو 

 تنَسي ن تدع ون ترِمين أنتن

ن يدع ون يرم ون هم  ينَسو 

 ينَسي ن يدع ون يرِمين هن

 :في األمر

اِرُموا أنتم وادُعوا وانَسْوا –اِرِميا أنتما وادُعوا وانَسيا  –اِرِم أنَت وادُع وانَس   

اِرِمين أنتنَّ وادُعون وانَسين –اِرِميا أنتما وادُعوا وانَسيا  –اِرِمي أنِت وادِعي وانَسْي   

–> 

نستنتج ما يلي) ( من خالل تأمل تصريف األفعال  : 

 : الماضي الناقص

ألفا ويضم إذا كان المحذوف واوا أو  إلى واو الجماعة تحذف المه ويفتح ما قبلها إذا كان المحذوف إذا أسند – 1

رَمْوا رُضوا, دَعْوا :مثال.ياء  .نَـهُوا , 

 .وإذا أسند إلى تاء التأنيث الساكنة وكانت المه ألفا حذفت  -2

دَعتَا, رَمتَا, دَعتْ ,رَمتْ :مثال . 

جماعة وكانت المه ألفا قلبت إلى أصلهاوإذا أسند إلى غير واو ال  -3 . 

رَمين, رَمينا, رَميا, رَميتُ :مثال . 

 .إذا أسند إلى غير واو الجماعة وكانت المه واوا أو ياء ال يلحقه تغيير  -4

 :المضارع واألمر الناقصان

ف ألفا ويكسر ماقبل ياء ماقبلها إذا كان المحذو إذا أسندا إلى ياء المخاطبة أو واو الجماعة تحذف المهما و يفتح -1

تسَعْين, ترِمين , تدِعين :مثال.الجماعة إذا كان المحذوف واوا أو ياء  المخاطبة ويضم ماقبل واو , ترُمون , تدُعون  , 

 .تسَعْون

أنتن تسَعين, تسَعيان :مثال.وإذا أسندا إلى ألف االثنين أو نون النسوة وكانت المهما ألفا تقلب ياء  -2 . 



هن يدُعون ,يرِميَان , يدُعَوان  :مثال.ال يلحقه نغيير وإذا أسندا إلى ألف االثنين أو نون النسوة وكانت المهما ياء أو واوا )3

هن يرِمين,  

 


