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٣ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

 تصریف األفعال
   :المقدمة

اللغــة الســریانیة بالتفصــیل  مــادة قواعــددرســنا فــي المرحلــة األولــى فــي 
 ء من هذه الدراسة تعرفنا فیها كل ما یتعلق بالحرف واالسم ثم كان للفعل جز 

الســــــریاني وأحوالــــــه مــــــن حیــــــث التجریــــــد والزیــــــادة واللــــــزوم والتعدیــــــة  الفعــــــلَ 
ماضــي، مضــارع، "اشــتقاقها  ل وطریقــةثــم بینــا أزمنــة الفعــ ،والصــحةواالعالل
مــن تلــك الدراسـة تكلمنــا فیهــا عــن   ً جــزءبعــد ذلــك خصصـنا  ."وصـیغة األمــر

المجــــرد فــــي اللغــــة الســــریانیة الفعــــل المجــــرد ذاكــــرین أبــــواب الفعــــل الثالثــــي 
الثالثــي المجــرد مــع ضــمائر الفاعــل بصــورة مبســطة تصــریف الفعــل  وطریقــة
تضـمنت دراسـتنا فـي المرحلـة  وقـد.  لدراستنا في هذه المرحلةمدخالً بوصفها 

ل واســـم المفعـــول والمصـــدر مـــن الفعـــل الثالثـــي الســـابقة اشـــتقاق اســـم الفاعـــ
المرحلـة  مادة قواعد اللغـة السـریانیة لطلبـةأما كتابنا هذا وهو كتاب . المجرد

بــین ثنایـاه دراسـة موســعة ومفصـلة عــن  انیـة قسـم اللغــة السـریانیة فسـیحويالث
  فعـاالً  ،األفعال في اللغـة السـریانیة المجـردة والمزیـدة ثالثیـة كانـت أم رباعیـة

األول والثاني "الفعل السالم، الفعل النوني، الفعل المهموز (صحیحة ونقصد 
الفعــل المثــال، الفعــل (معتلــة ونقصــد   م أفعــا ً ) ، الفعــل المضــاعف"والثالــث

كـل فعـل مـن هـذه ، أذ سـنقوم انشـاء اهللا بـالتعریف ب)األجوف، الفعل النـاقص
مـن ثـم  ،فعـالالاألفعال مـع ذكـر أبـواب هـذا الفعـل مـع مجموعـة مـن أشـهر أ

ً بالفعـل المجـرد  یف فعل أو أكثر مع ضمائر الفاعـلسوف نقوم بتصر  ابتـداء
سـم الفاعـل ي والمضارع وصیغة األمر ثـم نشـتق اثم الفعل المزید في الماض

بدراســة نأمــل أن تســتوفي كــل مــا المفعــول والمصــدر مــن تلــك األفعــال واســم 
  .ومن اهللا التوفیق. یخص الفعل في اللغة السریانیة
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 :مالحظة
ذكر الطلبـة األعـزاء بـ        أن النحـاة یطلقـون علـى أول قبل البدء نود أن نُ

أمـــا الحـــرف الثــــاني " فـــاء الفعـــل"حـــرف مـــن الفعـــل الثالثـــي المجـــرد تســــمیة 
وهـي " الم الفعـل"والحرف الثالث یطلقـون علیـه تسـمیة " عین الفعل"فیسمونهُ 

  .ها في دراستنا هذهلموالتي سوف سنستع" فعل"ذة من لفظة تسمیة مأخو 
العربیـة " فعـل"بـدل لفظـة یر إلى أن بعض النحاة السریان أشونود أن ن      
الحـرف األول قـاف الفعـل والثـاني  السـریانیة فسـمى *" ،"بلفظـة 

  .طاء الفعل والثالث الم الفعل
  .لذا وجب التنبیه

  
  
  
  
  
  
  
  

.................................................................................................................................  
  .١٦٩، ص١٩١٣رف لغة السریان، بیروت دریان، یوسف، كتاب االتقان في ص -راجع* 
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  ): ،(الفعل السالم 
یكــن أحــد حروفــهُ وـلـم  *أنــهُ مــا كــان فعــًال صــحیحاً یعــرف الفعــل الســالم ب    

. مـن جـنس واحـد" عینـهُ والمـهُ "ولم یكـن ثانیـه وثالثـهُ   ً نون"  ُ فاؤ "همزة أو أولهُ 
  :نحو
 ،  كتب–  ، تعب.  

(الثالثـي المجـرد  أبواب الفعل السـالم
: (  
ُصنف ا   :هي ،ستة أبواب في لفعل السالم الثالثي المجردی

  .فتح عین الفعل في الماضي وضم عین الفعل في المضارع -١
  .عین الفعل في المضارعالماضي وكسر فتح عین الفعل في  -٢
  .فتح عین الفعل في الماضي والمضارع -٣
  .عین الفعل في الماضي وفتح عین الفعل في المضارعكسر  -٤
  .ن الفعل في الماضي وضم عین الفعل في المضارععیكسر  -٥
  .ضم عین الفعل في الماضي والمضارع -٦
  
  
  
  
  

..................................................................................................................................  
  ).والواو" "-والیاء" "-األلف" ("وأحرف العلة هي . من أحرف العلة حروفه هو الفعل الذي تخلو: الفعل الصحیح* 
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أشــهر األفعــال الســالمة مرتبــة حســب  مــا یــأتي فــي: أشــهر األفعــال الســالمة
  .األبواب التي تنتمي إلیها

فــــــتح عــــــین الماضــــــي وضــــــم عــــــین (أفعــــــال ســــــالمة مــــــن البــــــاب األول  -١
  ).المضارع

 الفعل في صیغة
 صیغة الفعل في معناه الماضي

 معناه المضارع

 ، أظهر  ، یظهر 

 ،فحص   ،یفحص  
 ، َّد َ   یسد ،  س
 ، َت   ینحت ،  نَحَ
 ،سرق   ،یسرق  
 ،ذبح  ذبحی  
 ،رفض  یرفض  
 ،حبس  یحبس  
 ،خلط  یخلط  
 ،كتب  یكتب  
 ،قتل  یقتل  
 ،أخذ  یأخذ  
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فـــــتح عـــــین الماضـــــي وكســـــر عـــــین (البـــــاب الثـــــاني  أفعـــــال ســـــالمة مـــــن -٢
  )المضارع

 الفعل في صیغة
 الفعل في صیغة معناه الماضي

 معناه المضارع

 ،  
 ، 

  اشترى
 صنع

 ،  
 ، 

  یشتري
 یصنع

    

  )فتح عین الماضي والمضارع(أفعال سالمة من الباب الثالث  -٣
 الفعل في صیغة

 الفعل في صیغة معناه ضيالما
 معناه المضارع

 ، هجم  ، یهجم 

 ، َ ث دَ َ   یحدث  ح
 ،ذكر  یذكر  
 ،أضاء  یضيء  
 ،حلم  لمحی  
 ،غرق  یغرق  
 ،تعب  یتعب  
 ،غطس  یغطس  
 ،سكن  یسكن  
 ،فتح  یفتح  

ـــــع  -٤ ـــــاب الراب كســـــر عـــــین الماضـــــي وفـــــتح عـــــین (أفعـــــال ســـــالمة مـــــن الب
  )المضارع
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 الفعل في صیغة
 صیغة الفعل في معناه الماضي

 معناه المضارع

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ، 

  بطل
  ضحك
  خاف

  ذاق
  كمن
  لبس

  ركب
  أحب
 سكن

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

 ،  
 ،  
 ، 

  یبطل
  یضحك
  یخاف
  یذوق
  یكمن
  یلبس
  یركب
  یحب
 یسكن

كســــر عــــین الماضــــي وضــــم عــــین (أفعــــال ســــالمة مــــن البــــاب الخــــامس  -٥
  )المضارع

 الفعل في صیغة
 الفعل في صیغة معناه الماضي

 معناه المضارع

 ،  
 ،  
 ، 

  سجد
  قرب

 سكت

 ،  
 ،  
 ، 

  یسجد
  یقرب
 یسكت
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٩ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

  )م عین الماضي والمضارعض(أفعال سالمة من الباب السادس  -٦
 الفعل في صیغة

 الفعل في صیغة معناه الماضي
 معناه المضارع

 ، اقشعر  ، یقشعر 

  :الفاعل تصریف األفعال السریانیة مع ضمائر
  :ضمائر الفاعل على النحو االتيفعل السریاني مع یتم تصریف ال

ضـمائر ل كمـا ذكرنـا سـابقًا فـي تتمثل ضـمائر الفاعـ: الماضي في صیغة -أ
ن، المخاطبــــــة، المخاطبــــــات، المخاطــــــب، المخــــــاطبی ن،المتكلمــــــی المــــــتكلم،(

  ).نبیئالغائبة، الغائبات، الغائب، الغا
التاء والنون والواو (ف  ي دمها في هذا التصریالتي نستخ أما األحرف     
 تـــزاد علـــى الفعـــل المـــراد تصـــریفهُ فـــي زمـــن الماضـــي وهـــذه األحـــرف) والیـــاء

المـتكلم "تلحق التـاء نهایـة الفعـل الماضـي عنـد التصـریف  بوصفها لواحق أذ
والـــواو " نضـــمیرالمتكلمی"أمـــا النـــون فتلحـــق ".والمخاطـــب والمخاطبـــة والغائبـــة

أمـــا الیـــاء  ،وهـــي تكتـــب وال تقـــرأ فـــي أغلـــب األحیـــان" نائبیضـــمیرالغ"تلحـــق 
  .وهي تكتب وال تقرأ أیضاً " ضمیرالغائبات"فتلحق 

لسـریانیة فـي الـزمن المضـارع تتصـرف األفعـال ا: المض ارع في ص یغة -ب
  .نفسها الضمائر التي یتصرف بها الفعل الماضي مع 

زیـــادة أحـــد ي بوبمـــا أن الفعـــل المضـــارع یصـــاغ مـــن الفعـــل الماضـــ         
 ةوأحرف المضارعة في اللغة السریانیة هي ثالثـ أحرف المضارعة في أوله،

ون ن حـــرف األلــــف یكـــون للمـــتكلم وحــــرف النـــون یكــــأ  ا" "ف أحـــر 
 أما حرف التـاء فیكـون مـن نصـیب ،"نللغائب، الغائبین، الغائبات، المتكلمی"

 وتـــزاد". لمخاطبـــاتئبـــة، المخاطـــب، المخاطبـــة، المخـــاطبین، االغا" ضـــمائر
  .أحرف المضارعة على الفعل في أوله أي كسابقه
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١٠ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

فـي تصـریف الفعـل السـریاني  ان الضمائر المسـتعملة: في صیغة األمر -ج
المخاطـــــــب، المخاطبـــــــة، المخـــــــاطبون، "أربعـــــــة  يصـــــــیغة األمـــــــر هـــــــ فـــــــي

  ".المخاطبات
ویــتم هــذا االشــتقاق والتصــریف مــن خــالل قطــع حــرف المضــارعة مــن الفعــل 

  .عالمضار 
 ،( تصریف الفعل الس الم

:(  
فــي  مــع ضــمائر الفاعــل" أخــذ"  ،تصــریف الفعــل الســالم ) ١( 
  ):الماضي صیغة(

 الجمع مفرد
  المتكلم -١

  
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤

  
  الغائبة -٥
 

 ،  

  
 ،  
 ،  
 ،  

  
 ،  

 

  متكلمونال

  
  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال

  
 غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ، 

فــي  مــع ضــمائر الفاعــل" أخــذ" ، تصــریف الفعــل الســالم ) ٢(
   ):المضارع صیغة(

 الجمع مفرد
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١١ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

  المتكلم -١
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
 الغائبة -٥

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ، 

  متكلمونال
  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
 غائباتال

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ، 

فــي  مــع ضــمائر الفاعــل" أخــذ"  ،تصــریف الفعــل الســالم ) ٣( 
  ):صیغة األمر(

 الجمع مفرد
  المخاطب -١
  
 المخاطبة -٢

 ،  
  

 ، 

  مخاطبونال
  

 مخاطباتال

 ،  
 ،  
 ،  
 ، 

  "أخذ"  ،اشتقاق اسم الفاعل من الفعل السالم  -
 اسم الفاعل الجمع اسم الفاعل المفرد

  المذكر
 المؤنث

 ،  
 ، 

  الذكور
 اإلناث

 ،  
 ، 

  "أخذ"  ،ق اسم المفعول من الفعل السالم اشتقا -
 اسم المفعول الجمع اسم المفعول المفرد

  المذكر
 المؤنث

 ،  
 ، 

  الذكور
 اإلناث

 ،  
 ، 

  ":أخذ"  ،اشتقاق المصدر الفعلي من الفعل السالم  -
 ، َأخذ  
  
+  
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١٢ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

  
  ): ،(الفعل السالم المزید 

       َ ◌ َ ان نـتعلم مـا هـو  بتصریف الفعـل السـالم المزیـد ینبغـيع  َ شَ قبل أن ن
  .الفعل المزید وكیف تحصل هذه الزیادة

   ): ،( األفعال المزیدة
نــهُ مــا كانــت حروفــه كلهــا ابقة الفعــل المجــرد بألمرحلــة الســفنــا فــي ارَّ  َ 

 ه بطـل معنـاه،حروفـ أصلیة ثالثیًا كان أم رباعیـًا بحیـث لـو نقـص حـرف مـن
  .كتب  نحو 

لى حروفه األصلیة حـرف أو أكثـر لـو حـذفت أما الفعل المزید فهو ما زید ع
 ـعـالً  وأحــرف الزیــادة التــي تــزاد علــى الفعــل المجــرد لیصــبح. لــم یتغیــر معنــاه

  .أو بتضعیف عین الفعل" "هي في اللغة السریانیة مزیدًا 
ذه الزیــادة إلــى الفعــل المزیــد هــي ان الفائــدة مــن نقــل الفعــل المجــرد بهــ      

ألغـــراض أخـــرى كالتعدیـــة أو التكـــرار أو  لهاأســـتعم تطـــویر معنـــى الفعـــل أو
  .البناء للمجهول أو المطاوعة وغیرها

  ): ،( األوزان المزیدة
من الجدیر بالذكر ان الفعل الرباعي المجرد یـأتي دائمـًا علـى وزن          
ُ واحـد أیضـًا " تـرجم"  ،نحـو   ،واحد هو  ومزیـده

 ،نحو   ،یأتي على وزن 
هُ تسعة أوزان هيأما الفعل الثالثي الم   :زید فَل

فَعَّل-١  ،      
ل -٢ َ   ،    َأفْع
ل -٣ َ ع فْ َ   ،    س

ل     َ ع فْ   ،    شَ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٣ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

ل -٤ َ ع ْل َ   ،    َأفْع
ل -٥ َ فْتَع   ،    َا
  ،    تَفعَّل -٦
ل -٧ َ   ،    تأفْع
  ،    أستفعل -٨

  ،    أشتفعل    
ل -٩ َ ع ْل َ فْتَع   ،  ِإ
  

  .ما یصیب حروف الزیادة من قلب وابدال في الفعل المزید
" "وأحـــرف الصـــفیر هـــي  ،اذا ابتـــدأ الفعـــل بأحـــد حـــروف الصـــفیر

ى هـذه التـاء یتقـدم حـرف الصـفیر علـفعنـد ذلـك " "وزید في أوله تاء واحدة 
لـــى "  ،"دة إلـ ـى و تقلــب التـــاء المزیـــ ٕ . مـــع الصـــادي"  ،"مـــع الـــزاین وا

  :نحو
 ، "د َ نِد"  ،" سن ْ   "ُأس
 ، " َ ق حَ َ َ "  ،" س ق حِ   "سُ
 ، " "  ،" زَرَع   "َ رِعَ 
 ، "صلب " ، " َلِب   ".صُ

 ان هـــذا القلـــب واالبـــدال الحاصـــل یكـــون لتســـهیل وتحســـین اللفـــظ فـــي أفعـــال
  .كهذه

 حــرف الصــفیر فــي الفعــل تبقــىأفــان " "أمــا اذا كانــت الزیــادة بتــاء مكــررة 
  :محلها نحو في

 ،  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٤ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

(تصریف الفعل السـالم المزیـد 


ثالثــي بقـى لنـا أن نتعــرف بعـد أن تعرفنـا علــى األوزان المزیـدة للفعـل ال      
ماضــي والمضـارع وصــیغة فـي الـزمن ال طریقـة تصـریفها مــع ضـمائر الفاعــل

اشتقاق المصدر الفعلي واسم الفاعل والمفعول منهـا معتمـدین  األمر وطریقة
 –  ، –  ،" مزیــدة الثالثــة االتیــةاأل زان ال بــذلك

 ،."  
   ، الوزن المزید

ـ"  ،تصریف الفعل السالم المزیـد ) ١( َ قَتَ مـع ضـمائر الفاعلیـة " ل
  ):الماضي في صیغة(
  

  الجمع  مفرد
  المتكلم -١
  
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  
  ةالغائب -٥
  

 ،  
  

 ،  
،  
 ،  

  
 ،  

  

  متكلمونال
  

  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  

  غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

َ "  ،تصریف الفعـل السـالم المزیـد ) ٢( ـل  مـع ضـمائر الفاعـل" قَتَ
  ):المضارع في صیغة(

  الجمع  مفرد
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  المتكلم -١
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  الغائبة -٥

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

  متكلمونال
  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  غائباتال

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

َ "  ،تصریف الفعل السالم المزیـد ) ٣(  ـل  مـع ضـمائر الفاعـل" قَتَ
  ):صیغة األمر(في 

  الجمع  مفرد
  مخاطبال -١
  
  المخاطبة -٢

 ،  
  

 ،  

  مخاطبونال
  

  مخاطباتال

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

  
  :اشتقاق المصدر الفعلي من األفعال المزیدة

ًا فــي بدایـــة بــأن نــدخل میمـــ مــن الفعــل المزیـــد یشــتق المصــدر الفعلـــي
  ً ثـم نزیـد فـي آخـره واو  ،إلـى  قـاف لمزید مع ابدال حركة ما قبل آخـرهالفعل ا

  :معصوص ما قبلها وكاآلتي
 ،  -- < ،  
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  :اشتقاق اسم الفاعل الفعلي من األفعال المزیدة
  ً یصاغ اسـم الفاعـل الفعلـي مـن األفعـال المزیـدة وذلـك بـأن نضـع میمـ

  : ،اآلتي قبل الفعل المزید فقط وك
   ،: المفرد المذكر
   ،: المفرد المؤنث
   ،: جمع الذكور
   ،: جمع اإلناث

  
  .اشتقاق اسم المفعول الفعلي من الفعل المزید

مع مراعاة أن اسم المفعـول الیمكـن اشـتقاقه إال مـن األفعـال المتعدیـة 
  ً علي من األفعال المزیـدة وذلـك بـأن نضـیف میمـفاشتقاق اسم المفعول ال یتم

ل مــع ـعـأو نــأتي باســم الفا ،قبــل الفعــل ثــم نجعــل حركــة مــا قبــل آخــره الفتــاح
ُ  تر آخر حركة فیه إلى الفتحة فاذا كانیتغی ٍ  آخر  في اسم الفاعـل هـي حركة

  : ،الفتحة استوى اسم الفاعل واسم المفعول وكاآلتي 
   ،: المفرد المذكر
   ،: المفرد المؤنث
   ،: جمع الذكور
   ،: جمع اإلناث
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  ": ،" الوزن المزید
ـــبَ "  ،تصـــریف الفعـــل الســـالم المزیـــد ) ١( مـــع ضـــمائر " أكتَ

  ):الماضي في صیغة( الفاعل
  معالج  مفرد

  المتكلم -١
  
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  
  الغائبة -٥
  

 ،  
  

 ،  
 ،  
 ،  

  
 ،  

  

  متكلمونال
  

  مخاطبونلا
  مخاطباتال

  غائبونال
  

  غائباتال

 ، 
 ، 

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

ــبَ "  ،تصــریف الفعــل الســالم المزیــد ) ٢(  مــع ضــمائر " أكتَ
  ):المضارع في صیغة( الفاعل

  الجمع  مفرد
  لمالمتك -١
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  الغائبة -٥

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

  متكلمونال
  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  غائباتال

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
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ـــبَ "  ،تصـــریف الفعـــل الســـالم المزیـــد ) ٣( مـــع ضـــمائر " أكتَ
  ):صیغة األمر(في  الفاعل

  الجمع  مفرد
  المخاطب -١
  
  المخاطبة -٢

 ،  
  

 ،  

  مخاطبونال
  

  مخاطباتال

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

   ،اشتقاق اسم الفاعل من الوزن المزید  -
  اسم الفاعل الجمع  اسم الفاعل المفرد

  المذكر
  المؤنث

 ،  
 ،  

  الذكور
  اإلناث

 ،  
 ،  

   ،سم المفعول من الوزن المزید اشتقاق ا -
  اسم المفعول الجمع  اسم المفعول المفرد

  المذكر
  المؤنث

 ،  
 ،  

  الذكور
  اإلناث

 ،  
 ،  

   ،اشتقاق المصدر الفعلي من الوزن المزید  -
< ،  
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   ، الوزن المزید
مـع ضـمائر " أحـتلم"  ،تصـریف الفعـل السـالم المزیـد ) ١( 

  ):الماضي في صیغة( الفاعل
  الجمع  مفرد

  المتكلم -١
  
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  
  الغائبة -٥
  

 ،  
  

 ،  
،
 ،  

  
 ،  

  متكلمونال
  

  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  

  غائباتال

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

 مــع ضــمائر" أحــتلم"  ،تصــریف الفعــل الســالم المزیــد ) ٢(
  ):المضارع في صیغة( الفاعل

  الجمع  مفرد
  المتكلم -١
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  الغائبة -٥

 ،  
 ،  

،  
 ،  
 ،  

  متكلمونال
  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  غائباتال

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
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مـع ضـمائر " أحـتلم"  ،تصـریف الفعـل السـالم المزیـد ) ٣( 
  ):صیغة األمر(في  الفاعل

  الجمع  مفرد
  المخاطب -١
  
  المخاطبة -٢

 ،   


 ،  

  مخاطبونال
  

  مخاطباتال

 ،  
 ،  

 ،  
 ،  

   ،شتقاق اسم الفاعل من الوزن المزید ا -
  اسم الفاعل الجمع  اسم الفاعل المفرد

  المذكر
  المؤنث

 ،
 ،

  الذكور
  اإلناث

 ،
 ،

   ،اشتقاق اسم المفعول من الوزن المزید  -
  اسم المفعول الجمع  اسم المفعول المفرد

  المذكر
  المؤنث

 ،
 ،  

  الذكور
  اإلناث

 ،
 ،  

   ،اشتقاق المصدر الفعلي من الوزن المزید  -
< ،

  ): ،( عل النونيالف
تكـون  نـه الفعـل الـذي أولـهُ نـون أو الفعـل الـذيیعرف الفعل النوني بأ       

قَطَ "  ،نحو   ً ه نونفاؤ  َ   ".س
أن نــــون بعــــض  الســــریانیة والعبریــــة خصوصــــیة  وللفعــــل النــــوني فــــي اللغــــة

متحرك تدغم بالحرف الذي یـأتي األفعال النونیة متى ما جاءت ساكنة قبلها 
یعود السبب في هذا اإلدغام الى خصیصـة حـرف النـون التـي تتمثـل بعدها و 
ُ   ً مجهور   ً حرف في كونه   .أغن یتأثر بالحرف الذي یأتي بعده
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(أبواب الفعل النـوني المجـرد 
:(  

ِ في النوني المجرد  لُ لفعیصنف ا    :هي ،أبواب خمسة
ــــزمن  يفــــتح عــــین الفعــــل فــــي الــــزمن الماضــــ -١ وضــــم عــــین الفعــــل فــــي ال

  .المضارع
  .والمضارع يفتح عین الفعل في الزمن الماض -٢
وكســــر عــــین الفعــــل فــــي الــــزمن  الماضــــيفــــتح عــــین الفعــــل فــــي الــــزمن  -٣

  .المضارع
ل فـــي الــــزمن وضــــم عـــین الفعــــ الماضـــيكســـر عـــین الفعــــل فـــي الــــزمن  -٤

  .المضارع
وفــــتح عــــین الفعــــل فــــي الــــزمن  الماضــــيكســــر عــــین الفعــــل فــــي الــــزمن  -٥

  .المضارع
أشـــهر األفعـــال النونیـــة مرتبـــة حســـب  فـــي مـــا یـــأتي: أشـــهر األفعـــال النونیـــة

  :األبواب التي تنتمي إلیها
  ":ي وضم عین المضارعالماضفتح عین "أفعال نونیة من الباب األول  -١
  
  
  
  
  

 غةالفعل في صی
 الفعل في صیغة  معناه  الماضي

  معناه  المضارع

 ،  
 ،  

حَ  َ ب َ    ،  ن
 ،  

ح َ نب َ   ی
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٢٢ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

 َ ر َذ َ   ن
  ثَقُلَ 
  حفظ
  ذبح

  لدغ
  خرج

  فاح
  نقب

  قرع
  نقد

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

  ینذر
  یثقل
  یحفظ
  یذبح
  یلدغ
  یخرج
  یفوح
  ینقب
  یقرع
  ینقد

  ":فتح عین الماضي والمضارع"أفعال نونیة من الباب الثاني  -٢
 صیغة الفعل في

 الفعل في صیغة  معناه  الماضي
  معناه  المضارع

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

  نبت
  نبع

  أصبح
  أخذ
  نثر

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

  ینبت
  ینبع
  یصبح
  یأخذ
  ینثر
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٢٣ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

عـــــین الماضـــــي وكســـــر عـــــین  فـــــتح"أفعـــــال نونیـــــة مـــــن البـــــاب الثالـــــث  -٣
  ":المضارع

 الفعل في صیغة
 الفعل في صیغة  معناه  الماضي

  معناه  المضارع

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

 َ ر   جَ
قَطَ  َ   س
 َ فَض َ   ن
 َ َع   اقتَر

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

  یجر
  یسقط
  ینفض
  یقترع

كســـــر عــــــین الماضـــــي وضــــــم عــــــین "ب الرابــــــع أفعـــــال نونیــــــة مـــــن البــــــا -٤
  ":المضارع

الفعل في صیغة 
 الفعل في صیغة  معناه  الماضي

  معناه  المضارع

 ،  
 ،  

ل زُ   هَ
  نَزل

 ،  
 ،  

ل هزُ َ   ی
  ینزل

ح عـــــین ي وفــــتكســـــر عــــین الماضـــــ"أفعــــال نونیـــــة مــــن البـــــاب الخــــامس  -٥
  ":المضارع

 غةالفعل في صی
 الفعل في صیغة  معناه  الماضي

  معناه  المضارع

 ،  تبع   ،  یتبع  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٤ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

( تص  ریف الفع  ل الن  وني


  :قسمین عل النوني المجرد عند تصریفهُ علىینقسم الف
نـــــد تصـــــریفها أفعـــــال نونیـــــة ال تـــــدغم نونهـــــا وهـــــذه األفعـــــال ع: القســـــم األول

  .تتصرف كالفعل السالم
  :قائمة بأشهر األفعال النونیة التي ال تدغم نونها وفي ما یأتي

 الفعل في صیغة
 الفعل في صیغة  معناه  الماضي

  معناه  المضارع

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

  صدر، نبع
  هز
  هدر

  أضاء
  نسكَ 
  أشرق
  شاع
  اتضح

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

  یصدر، ینبع
  یهز
  یهدر
  یضيء
  ینسك
  یشرق
  یشیع
  یتضح

جموعـة عنـد تصـریفها وأفعـال هـذه الم ،أفعال نونیة تدغم نونهـا: القسم الثاني
أن النـون تــدغم متـى مــا جـاءت ســاكنة بعـد متحــرك فـي حشــو  یجـب مراعــاة 

  .الكلمة
  : تصریف الفعل النوني المجرد

المجـرد فـي األفعـال التـي تسـقط نونهـا فـان  النوني عند تصریف الفعل
أمــا " التـدغم نونـه"الفعـل النـوني یتصـرف فـي الـزمن الماضــي كالفعـل السـالم 

عة على الفعل النـوني المجـرد یجعـل في المضارع فان دخول أحرف المضار 
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٢٥ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

وصــیغة األمــر تتبــع الفعــل المضــارع  ،النــون ســاكنة ممــا یــؤدي إلــى ادغامهــا
  .في ادغام النون

  :وكما یأتي
جَ "  ،تصریف الفعل النـوني المجـرد ) ١( َ ـر مـع ضـمائر الفاعـل " خَ
  ):الماضي في صیغة(

  الجمع  مفرد
  المتكلم -١
  
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  
  الغائبة -٥
  

 ،  
  

 ،  
،  
 ،  
  

 ،  
  

  متكلمونال
  

  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  

  غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
،  

جَ "  ،تصریف الفعل النـوني المجـرد ) ٢( َ ـر  مـع ضـمائر الفاعـل" خَ
  ):المضارع في صیغة(

  الجمع  مفرد
  المتكلم -١
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  الغائبة -٥

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

  متكلمونال
  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
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٢٦ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

جَ "  ،تصریف الفعل النـوني المجـرد ) ٣( َ ـر  مـع ضـمائر الفاعـل" خَ
  ):صیغة األمرفي (

  الجمع  مفرد
  المخاطب -١
  
  المخاطبة -٢

 ،  
  

 ،  

  مخاطبونال
  

  مخاطباتال

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

جَ "  ،اشتقاق اسم الفاعل من الفعل النوني المجرد  - َ ر   "خَ
  اسم الفاعل الجمع  اسم الفاعل المفرد

  المذكر
  المؤنث

 ،
 ،

  الذكور
  اإلناث

 ،
 ،

اشــتقاق اســم المفعــول مــن الفعــل النــوني المجــرد فــي األفعــال المتعدیــة نحــو
 ، " َح َ ب   :كاآلتي" َذ

  اسم المفعول الجمع  اسم المفعول المفرد
  المذكر
  المؤنث

 ،
 ،  

  الذكور
  اإلناث

 ،
 ،  

جَ "  ،اشتقاق المصدر الفعلي من الفعل النوني المجرد  - َ ر   "خَ
 ،

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٧ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

(الفع  ل الن  وني المزی  د 
(

  تصریف الفعل النوني المزید 
مـع   ،على الوزن المزیـد تصریف الفعل النوني ) ١(

  ):الماضي في صیغة(ضمائر الفاعل 
  الجمع  مفرد

  المتكلم -١
  
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  
  الغائبة -٥
  

 ،  
  
 ،  
،  
 ،  
  
 ،  

  

  متكلمونال
  

  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  

  غائباتال

، 
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
،  

مــع   ،تصــریف الفعــل النــوني المزیــد علــى الــوزن المزیــد ) ٢(
  ):المضارع في صیغة(ضمائر الفاعل 

  الجمع  مفرد
  المتكلم -١
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  الغائبة -٥

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

  متكلمونال
  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
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٢٨ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

مــع   ،تصــریف الفعــل النــوني المزیــد علــى الــوزن المزیــد ) ٣( 
  ):صیغة األمرفي ( ضمائر الفاعل

  الجمع  مفرد
  المخاطب -١
  
  المخاطبة -٢

 ،  
  
 ،  

  مخاطبونال
  

  مخاطباتال

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

  : ،اشتقاق اسم الفاعل من الفعل النوني المزید على وزن  -
  اسم الفاعل الجمع  اسم الفاعل المفرد

  المذكر
  المؤنث

 ،
 ،

  الذكور
  اإلناث

 ،
 ،

  : ،ي المزید على وزن اشتقاق اسم المفعول من الفعل النون
  اسم المفعول الجمع  اسم المفعول المفرد

  المذكر
  المؤنث

 ،
 ،  

  الذكور
  اإلناث

 ،
 ،  

، اشـــتقاق المصـــدر الفعلـــي مـــن الفعـــل النـــوني المزیـــد علـــى وزن  -
:

 ،< ،
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٢٩ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

جَ "  ،تصـریف الفعــل النــوني المزیــد ) ١(  َ ــر علــى الــوزن المزیــد " خَ
 ،  الماضي في صیغة(مع ضمائر الفاعل:(  

  الجمع  مفرد
  المتكلم -١
  
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  
  الغائبة -٥
  

 ،  
  

 ،  
،  
 ،  
  

 ،  
  

  متكلمونال
  

  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  

  غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
،  

جَ "  ،المزیــد  تصــریف الفعــل النــوني) ٢( َ ــر علــى الــوزن المزیــد " خَ
 ، المضارع في صیغة( مع ضمائر الفاعل:(  

  الجمع  مفرد
  المتكلم -١
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  الغائبة -٥

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

  متكلمونال
  مخاطبونال
  طباتمخاال

  غائبونال
  غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
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٣٠ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

َ "  ،تصریف الفعل النوني المزید ) ٣( ج َ ـر علـى الـوزن المزیـد " خَ
 ، صیغة األمر( مع ضمائر الفاعل:(  

  الجمع  مفرد
  المخاطب -١
  
  المخاطبة -٢

 ،  
  

 ،  

  مخاطبونال
  

  مخاطباتال

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

  : ،اشتقاق اسم الفاعل من الفعل النوني المزید على وزن  -
  اسم الفاعل الجمع  اسم الفاعل المفرد

  المذكر
  المؤنث

 ،
 ،

  الذكور
  اإلناث

 ،
 ،

  : ،اشتقاق اسم المفعول من الفعل النوني المزید على وزن  -
  اسم المفعول الجمع  اسم المفعول المفرد

  المذكر
  المؤنث

 ،
 ،  

  الذكور
  اإلناث

 ،
 ،  

، اشـــتقاق المصـــدر الفعلـــي مـــن الفعـــل النـــوني المزیـــد علـــى وزن  -
:

 ،< ،
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٣١ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

"  ،تصــریف الفعــل النــوني المزیــد ) ١( علــى الــوزن المزیــد "  َقَــعَ 
 ،  الماضي في صیغة(مع ضمائر الفاعل:(  

  الجمع  مفرد
  المتكلم -١
  
  لمخاطبا -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  
  الغائبة -٥
  

 ،  
  

 ،  
،  
 ،  

  
 ،  

  

  متكلمونال
  

  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  

  غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
،  

مـع   ،تصریف الفعل النوني المزید على الوزن المزید ) ٢(
  ):المضارع في صیغة(ضمائر الفاعل 

  الجمع  مفرد
  المتكلم -١
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  الغائبة -٥

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

  متكلمونال
  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،
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٣٢ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

  ،تصریف الفعل النوني المزید على الـوزن المزیـد ) ٣(
  ):صیغة األمرفي ( مع ضمائر الفاعل

  الجمع  مفرد
  المخاطب -١
  
  المخاطبة -٢

 ،  
  

 ،  

  مخاطبونال
  

  مخاطباتال

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

ــــى وزن  - ، اشــــتقاق اســــم الفاعــــل مــــن الفعــــل النــــوني المزیــــد عل
:  

  اسم الفاعل الجمع  اسم الفاعل المفرد
  المذكر
  المؤنث

 ،
 ،

  ذكورال
  اإلناث

 ،
 ،
  : ،اشتقاق اسم المفعول من الفعل النوني المزید على وزن 

  اسم المفعول الجمع  اسم المفعول المفرد
  المذكر
  المؤنث

 ،
 ،  

  الذكور
  اإلناث

 ،
 ،  

، اشــتقاق المصــدر الفعلــي مــن الفعــل النــوني المزیــد علــى وزن  -
:
 ،< ،
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٣٣ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

  ): ،( الفعل المھموز
. روفــه الهمـــزةنــه الفعـــل الــذي یكــون أحـــد حیعــرف الفعــل المهمـــوز بأ       

  :، ویقسم الفعل المهموز علىوالهمزة في اللغة السریانیة هي األلف المحركة
 :نحو. همزة" فاء الفعل"وهو ما كان أول حروفه : فعل مهموز األول - ١

 ، " َ   ".أكَل
 :نحو. همزة" عین الفعل"وهو ما كان ثاني حروفه : فعل مهموز الثاني - ٢

 ، " َ   ".سَأل
  :نحو. همزة" الم الفعل"وهو ما كان ثالث حروفه : مهموز الثالثفعل  -٣
 ، "تشنج ، َ ر َ   ".إحم
  :أبواب الفعل مهموز األول المجرد-١

  :للفعل المهموز األول بابان
 ( ــــزمن ــــزمن الماضــــي وضــــم عــــین الفعــــل فــــي ال فــــتح عــــین الفعــــل فــــي ال

  .المضارع
 (فتح عین الفعل في الزمن الماضي والمضارع.  
أشـــهر األفعـــال مهمـــوزة األول  فـــي مـــا یـــأتي: األفعـــال مهمـــوزة األول شـــهرأ

  :مرتبة حسب الباب الذي تنتمي إلیه
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٣٤ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

 ( فـــتح عـــین الماضـــي وضـــم عـــین "أفعـــال مهمـــوزة األول مـــن البـــاب األول
  ":المضارع

 الفعل في صیغة
 الفعل في صیغة  معناه  الماضي

  معناه  المضارع

 ،  
 ،  
،   
 ،  
  ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

  استأجر
  أمسك
  أكل
 َ قَد َ   ح
  ضایق
 َ ن َ ز   خَ
 َ ر َ   َأس

  القَى
كَبَ  َ   س

   َرَفَ 

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

  یستأجر
  یمسك
  یأكل
  یحقد
  یضایق
  یخزن
  یأسر
  یالقي
  یسكب
  یعرف

 ( فتح عین الماضي والمضارع"أفعال مهموزة األول من الباب االثاني:"  
 الفعل في صیغة

 الفعل في صیغة  معناه  الماضي
  معناه  المضارع

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

  باد
  ذهب

  اهتم
  قال

  ،  
  ،  
  ،  
  ،  

  یبید
  یذهب
  یهتم
  یقول

َ "  ،تصریف الفعل المهموز األول المجـرد ) ١(  ـل مـع ضـمائر " أكَ
  ):الماضي في صیغة(الفاعل 
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٣٥ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

  الجمع  مفرد
  متكلمال -١
  
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  
  الغائبة -٥
  

 ،  
  

 ،  
،  
 ،  
  

 ،  
  

  متكلمونال
  

  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  

  غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
،  

َ "  ،تصریف الفعل المهموز األول المجرد ) ٢( ـل ضـمائر  مـع" أكَ
  ):المضارع في صیغة(الفاعل 

  الجمع  مفرد
  المتكلم -١
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  الغائبة -٥

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

  متكلمونال
  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
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٣٦ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

َ "  ،ل المجرد تصریف الفعل المهموز األو ) ٣( ـل مـع ضـمائر " أكَ
  ):صیغة األمر( الفاعل

  الجمع  مفرد
  المخاطب -١
  
  المخاطبة -٢

 ،  
  

 ،  

  مخاطبونال
  

  مخاطباتال

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

  :الفاعل من الفعل مهموز األول المجرداشتقاق اسم  -
  اسم الفاعل الجمع  اسم الفاعل المفرد

  المذكر
  المؤنث

 ،
 ،

  الذكور
  اإلناث

 ،
 ،
  :اشتقاق اسم المفعول من الفعل مهموز األول المجرد

  اسم المفعول الجمع  اسم المفعول المفرد
  كرالمذ

  المؤنث
 ،
 ،  

  الذكور
  اإلناث

 ،
 ،  

:اشتقاق المصدر الفعلي من الفعل مهموز األول المجرد -
 ،< ،

  .تكون حركة میم المصدر نفس حركة حرف المضارعة: مالحظة
  :یدمھموز األول المزالفعل 

   ،تصریف الفعل مهموز األول المزید على وزن 
نــادر جــدًا وذلــك   ،ان ورود الفعــل المهمــوز األول علــى وزن 

هـي  ،فـي بدایـة الفعـل والتـي تجعلـهُ مهمـوزاً  التـي تقـع بسبب أن حركة األلف
  .ال تشدد ما یأتي بعدها" مختلسة"حركة قصیرة 
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٣٧ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

علـى هـذا ن األول السریانیة فعالن مهموزاورد في بعض النصوص مع ذلك 
َ " ،: وهمـــا" المضـــعف"الـــوزن المزیـــد  ـــد عَّ َ  ،والفعـــل " ب

" َ یَّق   ".ضَ
  ،عـل  وزن   ،تصـریف الفعـل المهمـوز األول ) ١( 

  ):الماضي في صیغة(مع ضمائر الفاعل 
  الجمع  مفرد

  المتكلم -١
  
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  
  الغائبة -٥
  

 ،  
  

 ،  
،  
 ،  
  

 ،  
  

  متكلمونال
  

  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  

  غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
،  

  ،عـل ى وزن   ،تصــریف الفعــل المهمــوز األول ) ٢(
  ):المضارع في صیغة(مع ضمائر الفاعل 

  الجمع  مفرد
  المتكلم -١
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  الغائبة -٥

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

  متكلمونال
  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
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٣٨ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

  ،عـل ى وزن   ،تصــریف الفعــل المهمــوز األول ) ٣(
  ):صیغة األمر( ئر الفاعلمع ضما

  الجمع  مفرد
  المخاطب -١
  
  المخاطبة -٢

 ،  
  

 ،  

  مخاطبونال
  

  مخاطباتال

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

، اشــتقاق اســم الفاعـــل مــن الفعــل مهمـــوز األول المزیــد علــى وزن  -
:  

  اسم الفاعل الجمع  اسم الفاعل المفرد
  المذكر
  المؤنث

 ،
 ،

  الذكور
  اإلناث

 ،
 ،

، اشـــتقاق اســـم المفعـــول مـــن الفعـــل مهمـــوز األول المزیـــد علـــى وزن 
::  

  اسم المفعول الجمع  اسم المفعول المفرد
  المذكر
  المؤنث

 ،
 ،  

  الذكور
  اإلناث

 ،
 ،  

، اشتقاق المصدر الفعلي من الفعل مهموز األول المزید على وزن  -
::

 ،< ،
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٣٩ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

 ،المزید  تصریف الفعل المھموز األول على الوزن
، علـى الـوزن المزیـد   ،الفعل مهمـوز األول  تصریف) ١(

  الماضي في صیغة(مع ضمائر الفاعل:(  
  الجمع  مفرد

  المتكلم -١
  
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  
  الغائبة -٥
  

 ،  
  

 ،  
،  
 ،  

  
 ،  

  

  متكلمونال
  

  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  

  غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
،  

، علـى الـوزن المزیـد   ،تصریف الفعـل مهمـوز األول ) ٢(
  المضارع في صیغة(مع ضمائر الفاعل:(  

  الجمع  مفرد
  المتكلم -١
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  الغائبة -٥

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

  متكلمونال
  مخاطبونال
  مخاطباتال

  ئبونغاال
  غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٤٠ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

، علـى الـوزن المزیـد   ،تصریف الفعـل مهمـوز األول ) ٣(
 في صیغة األمر( مع ضمائر الفاعل:(  

  الجمع  مفرد
  المخاطب -١
  
  المخاطبة -٢

 ،  
  

 ،  

  مخاطبونال
  

  مخاطباتال

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

، اشــتقاق اســم الفاعــل مــن الفعــل مهمــوز األول المزیــد علــى وزن  -
:  

  اسم الفاعل الجمع  اسم الفاعل المفرد
  المذكر
  المؤنث

 ،
 ،

  الذكور
  اإلناث

 ،
 ،

، اشـتقاق اسـم المفعــول مـن الفعــل مهمـوز األول المزیــد علـى وزن  -
:  

  اسم المفعول الجمع  اسم المفعول المفرد
  المذكر
  المؤنث

 ،
 ،  

  الذكور
  اإلناث

 ،
 ،  

اشـــــتقاق المصـــــدر الفعلـــــي مـــــن الفعـــــل مهمـــــوز األول المزیـــــد علـــــى وزن  -
 ،:
 ،< ،
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٤١ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

   ،تصریف الفعل مهموز األول على الوزن المزید 
، الـوزن المزیـد علـى   ،تصریف الفعل مهمـوز األول ) ١(

  الماضي في صیغة(مع ضمائر الفاعل:(  
  الجمع  مفرد

  المتكلم -١
  
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  
  الغائبة -٥
  

،  
  

 ،  
،  
 ،  

  
 ،  

  

  متكلمونال
  

  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  

  غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
،  

، علـى الـوزن المزیـد   ،األول  تصریف الفعل مهمـوز) ٢(
  المضارع في صیغة(مع ضمائر الفاعل:(  

  الجمع  مفرد
  المتكلم -١
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  الغائبة -٥

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

  متكلمونال
  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  غائباتال

 ،
 ،

  
 ،  
 ،

  
 ،  
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٤٢ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

، علـى الـوزن المزیـد   ،تصریف الفعل مهمـوز األول ) ٣(
 في صیغة األمر( مع ضمائر الفاعل:(  

  الجمع  مفرد
  المخاطب -١
  
  المخاطبة -٢

 ،  
  

 ،  

  مخاطبونال
  

  مخاطباتال

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

، اشـتقاق اســم الفاعــل مــن الفعـل مهمــوز األول المزیــد علــى وزن  -
.  

ـكَ متعـدي یبنـى للمجهـول عنـد بنـاءه   ،بسسب أن أصـل الفعـل  أهَل
  .على هذا الوزن لذا ال یشتق منه اسم فاعل

، اشــــتقاق اســــم المفعــــول مــــن الفعــــل مهمــــوز األول علــــى وزن  -
:  

  اسم المفعول الجمع  اسم المفعول المفرد
  المذكر
  المؤنث

 ،
 ،  

  الذكور
  اإلناث

 ،
 ،  

، اشــتقاق المصــدر الفعلــي مــن الفعــل مهمــوز األول علــى الــوزن  -
:
 ،< ،

  :المجرد "العین"الفعل مھموز الثاني 
  :هموز الثاني المجردأبواب الفعل م -٢

  :هما أیضاً  بابانللفعل المهموز الثاني 
كســــر عــــین الفعــــل فــــي الــــزمن الماضــــي وفــــتح عــــین الفعــــل فــــي الــــزمن  -١

  .المضارع
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٤٣ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

  .فتح عین الفعل في الزمن الماضي والمضارع -٢
  :أشهر األفعال مهموزة العین

 فــي مــا یلــي أشــهر األفعــال مهمــوزة العــین مرتبــة حســب البــاب الــذي تنتمــي
  :إلیه
  ":كسر الماضي وفتح المضارع"أفعال مهموزة العین من الباب األول  -١

 الفعل في صیغة
 الفعل في صیغة  معناه  الماضي

  معناه  المضارع

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

  بئس
  حسن
  وجع
  ضجر
  شاخ
  حد

  تحذى
  سأل

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

  یبأس
  یحسن
  یوجع
  یضجر
  یشیخ
  یحد

  یتحذى
  یسأل

  ":فتح عین الماضي والمضارع"أفعال مهموزة العین من الباب االثاني  - ٣
 الفعل في صیغة

 ي صیغةالفعل ف  معناه  الماضي
  معناه  المضارع

                      خجلیخجل  
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٤٤ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

مـع ضـمائر " سـأل"  ،تصریف الفعل مهموز العین المجـرد ) ١( 
  ):الماضي في صیغة( الفاعل

  الجمع  مفرد
  المتكلم -١
  
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  
  الغائبة -٥
  

،  
  

 ،  
،  
 ،  
  
 ،  

  

  متكلمونال
  

  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  

  غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
،  

مـع ضـمائر " سـأل"  ،تصریف الفعل مهمـوز العـین المجـرد ) ٢(
  ):المضارع في صیغة(الفاعل 

  الجمع  مفرد
  المتكلم -١
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  الغائبة -٥

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

  متكلمونال
  مخاطبونال
  مخاطباتلا

  غائبونال
  غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
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٤٥ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

مـع ضـمائر " سـأل"  ،تصریف الفعل مهموز العین المجـرد ) ٣( 
  ):في صیغة األمر( الفاعل

  الجمع  مفرد
  المخاطب -١
  
  المخاطبة -٢

 ،  
  
 ،  

  مخاطبونال
  

  مخاطباتال

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

  :اشتقاق اسم الفاعل من الفعل مهموز العین المجرد -
  اسم الفاعل الجمع  اسم الفاعل المفرد

  المذكر
  المؤنث

 ،
 ،

  الذكور
  اإلناث

 ،
 ،

  :اشتقاق اسم المفعول من الفعل مهموز العین المجرد -
لــذا ال یمكــن اشــتقاق اســم  ،فعــل الزم" ســأل"  ،بســبب أن الفعــل 

  .المفعول منهُ 
 :اشتقاق المصدر الفعلي من الفعل مهموز العین المجرد -

 ،< ،
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٤٦ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

  :الفعل مھموز العین المزید
َ "  ،تصریف الفعل مهموز العین المزید ) ١( ن َ س على ا وزن " حَ

 ،  الماضي في صیغة(مع ضمائر الفاعل:(  
  الجمع  مفرد

  المتكلم -١
  
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  
  الغائبة -٥
  

،  
  

 ،  
،  
 ،  
  
 ،  

  

  متكلمونال
  

  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  

  غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
،  

َ "  ،لمزید تصریف الفعل مهموز العین ا) ٢(  ـن َ س عـلى ا ـوزن " حَ
 ،  المضارع في صیغة(مع ضمائر الفاعل:(  

  الجمع  مفرد
  المتكلم -١
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  الغائبة -٥

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

  متكلمونال
  طبونمخاال
  مخاطباتال

  غائبونال
  غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  

 ،  
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٤٧ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

َ "  ،تصـریف الفعـل مهمـوز العـین المزیـد ) ٣( ـن َ س ن علـى  لـوز " حَ
ل مع ضمائر الفاعل ل، فَعِ   ):في صیغة األمر( فَعِ

  الجمع  ردمف
  المخاطب -١
  
  المخاطبة -٢

 ،  
  

 ،  

  مخاطبونال
  

  مخاطباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  

  :اشتقاق اسم الفاعل من الفعل مهموز العین المزید -
  اسم الفاعل الجمع  اسم الفاعل المفرد

  المذكر
  المؤنث

 ،
 ،

  الذكور
  اإلناث

 ،
 ،

  :اشتقاق اسم المفعول من الفعل مهموز العین المزید -
  اسم المفعول الجمع  اسم المفعول المفرد

  المذكر
  المؤنث

 ،
 ،  

  الذكور
  اإلناث

 ،
 ،  

  :اشتقاق المصدر الفعلي من الفعل مهموز العین المزید -
 ،
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٤٨ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

علــى الــوزن المزیــد " وجــع"  ،تصــریف الفعــل مهمــوز العــین ) ١(
 ،  الماضي في صیغة(مع ضمائر الفاعل:(  

  الجمع  مفرد
  المتكلم -١
  
  مخاطبال -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  
  الغائبة -٥
  

،  
  

 ،  
،  
 ،  
  

 ،  
  

  متكلمونال
  

  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  

  غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
،  

علــى الــوزن المزیــد " وجــع"  ،تصــریف الفعــل مهمــوز العــین ) ٢(
 ،  المضارع في صیغة(مع ضمائر الفاعل:(  

  الجمع  مفرد
  المتكلم -١
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  الغائبة -٥

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

  متكلمونال
  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
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٤٩ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

علــى الــوزن المزیــد " وجــع"  ،تصــریف الفعــل مهمــوز العــین ) ٣(
 ، في صیغة األمر( مع ضمائر الفاعل:(  

  الجمع  مفرد
  المخاطب -١
  
  المخاطبة -٢

 ،  
  

 ،  

  مخاطبونال
  

  مخاطباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  

  : ،اشتقاق اسم الفاعل من الفعل مهموز العین على وزن  -
  اسم الفاعل الجمع  اسم الفاعل المفرد

  المذكر
  المؤنث

 ،
 ،

  الذكور
  اإلناث

 ،
 ،

  : ،اشتقاق اسم المفعول من الفعل مهموز العین على وزن  -
  اسم المفعول الجمع  اسم المفعول المفرد

  المذكر
  المؤنث

 ،
 ،  

  الذكور
  اإلناث

 ،
 ،  

  :الفعل مهموز العین المزید اشتقاق المصدر الفعلي من -
 ،

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٥٠ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

علــى الــوزن المزیــد " ضــجر"  ،تصــریف الفعــل مهمــوز العــین ) ١(
 ،  الماضي في صیغة(مع ضمائر الفاعل:(  

  الجمع  مفرد
  المتكلم -١
  
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  
  الغائبة -٥
  

،  
  

 ،  
،  
 ،  

  
 ،  

  

  متكلمونال
  

  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  

  غائباتال

 ،
 ،  

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

 ،  
،  

  
علـى الـوزن المزیـد " ضـجر"  ،تصریف الفعـل مهمـوز العـین ) ٢( 

 ،  المضارع في صیغة(مع ضمائر الفاعل:(  
  الجمع  مفرد

  المتكلم -١
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  الغائبة -٥

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

  متكلمونال
  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  غائباتال

 ،
 ،  

 ،  
 ،  
 ،  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٥١ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

علــى الــوزن المزیــد " ضــجر"  ،تصــریف الفعــل مهمــوز العــین ) ٣(
 ، في صیغة األمر( مع ضمائر الفاعل:(  

  الجمع  مفرد
  المخاطب -١
  
  المخاطبة -٢

 ،  
  

 ،  

  مخاطبونال
  

  مخاطباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  

، اشـتقاق اســم الفاعـل مــن الفعـل مهمــوز العـین المزیــد علــى وزن  -
:  

  اسم الفاعل الجمع  اسم الفاعل المفرد
  المذكر
  المؤنث

 ،
 ،

  الذكور
  اإلناث

 ،
 ،

، اشتقاق اسم المفعول من الفعل مهمـوز العـین المزیـد علـى وزن  -
:  

  كونه فعًال الزماً لاسم المفعول   ،ال یشتق من الفعل 
  :اشتقاق المصدر الفعلي من الفعل مهموز العین المزید -

 ،< ،  
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٥٢ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

  :المجرد" الم الفعل"مھموز الثالث  الفعل
ولــم یــرد  ،ان الفعــل مهمــوز الــالم المجــرد قلیــل جــدًا فــي اللغــة الســریانیة    

ویتصــرف هــذا " نجتشــ"  ،فعــل مهمــوز الــالم إّال واحــدًا وهــو الفعــل 
  :الفعل كما یتصرف الفعل السالم وكاآلتي

لمجــرد مــع ضــمائر ا" نجتشــ"  ،تصــریف الفعــل مهمــوز الــالم ) ١(
  ):الماضي في صیغة(الفاعل 

  الجمع  مفرد
  المتكلم -١
  
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  
  الغائبة -٥
  

،  
  
 ،  
 ،  
 ،  
  
 ،  

  

  متكلمونال
  

  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  

  غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
،  

مجــرد مــع ضــمائر ال" نجتشــ"  ،تصــریف الفعــل مهمــوز الــالم ) ٢(
  ):المضارع في صیغة(الفاعل 

  الجمع  مفرد
  المتكلم -١
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  الغائبة -٥

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

  متكلمونال
  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
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٥٣ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

المجــرد مــع ضــمائر " نجتشــ"  ،همــوز الــالم تصــریف الفعــل م) ٣( 
  ):في صیغة األمر( الفاعل

  الجمع  مفرد
  المخاطب -١
  
  المخاطبة -٢

 ،  
  
 ،  

  مخاطبونال
  

  مخاطباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  

  :اآلخر المجرداشتقاق اسم الفاعل من الفعل مهموز  -
  اسم الفاعل الجمع  اسم الفاعل المفرد

  المذكر
  المؤنث

 ،
 ،

  الذكور
  اإلناث

 ،
 ،

  : ،اشتقاق اسم المفعول من الفعل مهموز اآلخر المجرد  -
  .ماً كونه فعًال الز لال یمكن اشتقاق اسم المفعول من هذا الفعل 

  :اشتقاق المصدر الفعلي من الفعل مهموز اآلخر المجرد -
 ،< ،  

  :الفعل مھموز الالم المزید
، یأتي الفعل مهموز الالم كفعل مزید غالبًا على الوزن المضعف     

 .وأشهر األفعال مهموزة الالم على هذا الوزن هي:  
 الفعل في صیغة

 الفعل في صیغة  ناهمع  الماضي
  معناه  المضارع

 ،  
 ،  
،  

  عزَّى
س   نجّ
  أرشد

،  
  ،  
 ،  

  یعزَّى
س   ینجَّ
د   یرشَّ
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٥٤ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

   ، تصریف الفعل مھموز الالم المزید على الوزن
 فـــي صـــیغة(لفاعـــل مـــع ضـــمائر ا" عــزّى"  ،تصــریف الفعـــل ) ١(

  ):الماضي
  الجمع  مفرد

  المتكلم -١
  
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  
  الغائبة -٥
  

،  
  

 ،  
،  
 ،  
  

 ،  
  

  متكلمونال
  

  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  

  غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

،  

رد مـــع المجـــ" عـــّزى"  ، المزیـــد تصـــریف الفعـــل مهمـــوز الـــالم) ٢(
  ):المضارع في صیغة(ضمائر الفاعل 

  الجمع  مفرد
  المتكلم -١
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  الغائبة -٥

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

  متكلمونال
  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
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٥٥ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

المجـــرد مـــع " عـــّزى"  ، المزیـــد تصـــریف الفعـــل مهمـــوز الـــالم )٣(
  ):في صیغة األمر( ضمائر الفاعل

  الجمع  مفرد
  المخاطب -١
  
  المخاطبة -٢

 ،  
  

 ،  

  مخاطبونال
  

  مخاطباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  

  :اشتقاق اسم الفاعل والمفعول من الفعل مهموز الالم المزید -
  اسم الفاعل الجمع  اسم الفاعل المفرد

  المذكر
  المؤنث

 ،
 ،

  الذكور
  اإلناث

 ،
 ،

  :اشتقاق المصدر الفعلي من الفعل مهموز الالم المزید -
 ،< ،  

  

  ): ،( الفعل المضاعف
ـهُ والمـهُ مـن جـنس  تكـون هو ذلك الفعل الذي: الفعل المضاعف الثالثي َ عین

: فتـوح دائمـًا نحـوم أولهما من حرفین احد وصیغته في زمن الماضي تتألفو 
 ، "أصلها" نهب : ،  

الرباعي في اللغة السریانیة هو ما كان أوله وثالثه من جنس أما المضاعف 
  :نحو. واحد وثانیه ورابعه أیضًا من جنس واحد

 ، "أزعج" ، ، "زعزع"  
  .أحواله جمیعهاوأحكام الفعل المضاعف الرباعي كأحكام الفعل السالم في 
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٥٦ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

  :أبواب الفعل المضاعف المجرد
  :مجرد ثالثة أبواب هيللفعل المضاعف ال

ــــزمن  -١ فــــتح عــــین الفعــــل فــــي الــــزمن الماضــــي وضــــم عــــین الفعــــل فــــي ال
  .المضارع

  .فتح عین الفعل في الزمن الماضي والمضارع -٢
فــــتح عــــین الفعــــل فــــي الــــزمن الماضــــي وكســــر عــــین الفعــــل فــــي الــــزمن  -٣

  .المضارع
  :أشھر األفعال المضاعفة

  :حسب الباب الذي تنتمي إلیهأشهر األفعال المضاعفة مرتبة  في مایأتي
فـــــتح عـــــین الماضـــــي وضـــــم عـــــین (أفعــــال مضـــــاعفة مـــــن البـــــاب األول  -١

  ):المضارع
 الفعل في صیغة

 الفعل في صیغة  معناه  الماضي
  معناه  المضارع

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،
 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

  نهب
  سها
  جزّ 
 ّ   جر

   بّ 
   قّ 

  فتل
 ّ   شد
  منح
  قَلَّ 

  صار أملس
  كبر

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

  ینهب
  یسهو
  یجز
  یجر
  یدب
  یدق
  یفتل
  یشد
  یمنح
  یقل
  یملس
  یكبر
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٥٧ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

  ):فتح عین الماضي والمضارع(أفعال مضاعفة من الباب الثاني  -٢
 الفعل في صیغة

 الفعل في صیغة  معناه  الماضي
  معناه  المضارع

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،
 ،  

  نقص
  التهب
  عمق
  حك
  طل
  خبر
  ارتخى
  دخن
  حضن

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،
 ،  
 ،  

  ینقص
  یلتهب
  یعمق
  یحك
  یطل
  یخبر
  یرتخي
  یدخن
  یحضن

فـــتح عـــین الماضــــي وكســـر عــــین (أفعـــال مضـــاعفة مــــن البـــاب الثالــــث  - ٤
  ):المضارع

 في صیغة الفعل
 الفعل في صیغة  معناه  الماضي

  معناه  المضارع

 ،  غلط   ،  یغلط  
  .ولم یرد من الفعل المضاعف على هذا الباب إّال هذا الفعل
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٥٨ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

 اعـلمـع ضـمائر الف" نهـب"  ،تصریف الفعـل المضـاعف المجـرد ) ١(
  ):في الزمن الماضي(

  الجمع  مفرد
  المتكلم -١
  
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  
  الغائبة -٥
  

،  
  
 ،  
،  
 ،  
  
 ،  

  

  متكلمونال
  

  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  

  غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
،  

مـع ضـمائر الفاعـل " نهـب"  ،تصریف الفعـل المضـاعف المجـرد ) ٢(
  ):المضارع في صیغة(

  الجمع  مفرد
  المتكلم -١
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  الغائبة -٥

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

  متكلمونال
  خاطبونمال
  مخاطباتال

  غائبونال
  غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
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٥٩ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

 مـع ضـمائر الفاعـل" نهـب"  ،تصریف الفعـل المضـاعف المجـرد ) ٣(
  ):في صیغة األمر(

  الجمع  مفرد
  المخاطب -١
  
  المخاطبة -٢

 ،  
  

 ،  

  مخاطبونال
  

  مخاطباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  

  :اشتقاق اسم الفاعل من الفعل المضاعف المجرد -
  اسم الفاعل الجمع  اسم الفاعل المفرد

  المذكر
  المؤنث

 ،
 ،

  الذكور
  اإلناث

 ،
 ،

  :اشتقاق اسم المفعول من الفعل المضاعف المجرد -
  الجمع اسم المفعول  المفرد اسم المفعول

  المذكر
  المؤنث

 ،
 ،

  الذكور
  اإلناث

 ،
 ،

  :اشتقاق المصدر الفعلي من الفعل المضاعف المجرد -
 ،< ،  
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٦٠ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

   ، تصریف الفعل المضاعف المزید على الوزن
 فــي صــیغة(مــع ضــمائر الفاعــل " عمــق"  ،تصــریف الفعــل ) ١(

  ):الماضي
  الجمع  مفرد

  المتكلم -١
  
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  
  الغائبة -٥
  

،
  

 ،  
،  
 ،  
  

 ،  
  

  متكلمونال
  

  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  

  غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
،  

 فــي صــیغة(لفاعــل مــع ضــمائر ا" عمــق"  ،تصــریف الفعــل ) ٢(
  ):المضارع

  الجمع  مفرد
  المتكلم -١
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  الغائبة -٥

 ،  
 ،  
 ،  
 ،
 ،  

  متكلمونال
  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  غائباتال

 ،
 ،  

 ،  
 ،  
 ،  
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٦١ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

فــي صــیغة ( مــع ضــمائر الفاعــل" عمــق"  ،تصــریف الفعــل ) ٣(
  ):األمر

  الجمع  مفرد
  المخاطب -١
  
  المخاطبة -٢

 ،  
  

 ،  

  مخاطبونال
  

  مخاطباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  

، اشـــتقاق اســـم الفاعــــل مـــن الفعــــل المضـــاعف المزیــــد علـــى وزن  -
:  

  اسم الفاعل الجمع  اسم الفاعل المفرد
  المذكر
  المؤنث

 ،
 ،

  الذكور
  اإلناث

 ،
 ،

، فعـــل المضـــاعف المزیـــد علـــو وزن اشـــتقاق اســـم المفعـــول مـــن ال -
:  

  الجمع اسم المفعول  المفرد اسم المفعول
  المذكر
  المؤنث

 ،
 ،

  الذكور
  اإلناث

 ،
 ،

  :اشتقاق المصدر الفعلي من الفعل المضاعف المزید -
 ،  
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٦٢ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

   ، المضاعف المزید على الوزن تصریف الفعل
فـي (مع ضمائر الفاعـل " التهب"  ،تصریف الفعل المضاعف ) ١(

  ):الماضي صیغة
  الجمع  مفرد

  المتكلم -١
  
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  
  الغائبة -٥
  

،
  

 ،  
،  
 ،  
  

 ،
  

  متكلمونال
  

  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  

  غائباتال

  ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
  ،  
،  

فـي (ع ضمائر الفاعـل م" بالته"  ،تصریف الفعل المضاعف ) ٢(
  ):المضارع صیغة

  الجمع  مفرد
  المتكلم -١
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  الغائبة -٥

 ،  
 ،  
 ،  

 ،
 ،  

  متكلمونال
  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
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٦٣ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

فـي ( مع ضمائر الفاعـل" التهب"  ،تصریف الفعل المضاعف ) ٣(
  ):صیغة األمر

  الجمع  مفرد
  المخاطب -١
  
  المخاطبة -٢

 ،  
  

  ،  

  مخاطبونال
  

  مخاطباتال

 ،
 ،  
  ،  
 ،  

، اشـــتقاق اســـم الفاعـــل مـــن الفعـــل المضـــاعف المزیـــد علـــى وزن  -
:  

  اسم الفاعل الجمع  اسم الفاعل المفرد
  المذكر
  المؤنث

 ،
 ،

  الذكور
  اإلناث

 ،
 ،

، ول مـــن الفعــل المضـــاعف المزیــد علـــى وزن اشــتقاق اســـم المفعــ -
:  

  الجمع اسم المفعول  المفرد اسم المفعول
  المذكر
  المؤنث

 ،
 ،

  الذكور
  اإلناث

 ،
 ،

، اشـــتقاق المصـــدر الفعلـــي مـــن الفعـــل المضـــاعف علـــى الـــوزن  -
:  
 ،  
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٦٤ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

   ، تصریف الفعل المضاعف المزید على الوزن
فــــي (مــــع ضــــمائر الفاعــــل " َدقَّ "  ،تصــــریف الفعــــل المضــــاعف ) ١(

  ):الماضي صیغة
  الجمع  مفرد

  المتكلم -١
  
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  
  الغائبة -٥
  

،
  

 ،  
،  

 ،  
  

 ،
  

  متكلمونال
  

  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  

  غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
،  

فــــي (مــــع ضــــمائر الفاعــــل " َدقَّ "  ،تصــــریف الفعــــل المضــــاعف ) ٢(
  ):المضارع صیغة

  الجمع  مفرد
  المتكلم -١
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  الغائبة -٥

 ،  
 ،  
 ،  

 ،
 ،  

  متكلمونال
  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
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٦٥ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

فــــي ( مــــع ضــــمائر الفاعــــل" َدقَّ "  ،تصــــریف الفعــــل المضــــاعف ) ٣(
  ):صیغة األمر

  الجمع  مفرد
  المخاطب -١
  
  المخاطبة -٢

 ،  
  

 ،  

  مخاطبونال
  

  مخاطباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  

، لــ ى وزن اشــتقاق اســـم الفاعـــل مـــن الفعـــل المضـــاعف المزیـــد ع -
:  

  اسم الفاعل الجمع  اسم الفاعل المفرد
  المذكر
  المؤنث

 ،
 ،

  الذكور
  اإلناث

 ،
 ،

، اشــتقاق اســم المفعــول مــن الفعــل المضــاعف المزیــد علــى وزن  -
:  

  الجمع اسم المفعول  المفرد مفعولاسم ال
  المذكر
  المؤنث

 ،
 ،

  الذكور
  اإلناث

 ،
 ،

ـــــوزن  - اشـــــتقاق المصـــــدر الفعلـــــي مـــــن الفعـــــل المضـــــاعف المزیـــــد علـــــى ال
 ،:  
 ،  
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٦٦ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

 ): ،( معتلالفعل ال
قســامهُ ومــا فعــل الصــحیح معــرفین االنا فــي مــا ســبق مــن كتابنــا ســدر         
  .من أفعال بحالتي المجرد والمزید علیه أشتمل

َ وفــي هــذا القســم مــن الكتــاب ســ س الفعــل المعتــل لبیــان أحوالــه كمــا درســنا  رُ ن
  .الفعل الصحیح

  :الفعل المعتل المجرد
أحـــد أحرفـــهُ األصـــلیة  یكـــون أنـــهُ الفعـــل الـــذيیعـــرف الفعـــل المعتـــل ب       

ة ة في اللغة السریانیة ثالث. حرف عّل  ".لف، والـواو، والیـاءاأل" ة وأحرف العّل
  :أقسام ةثالث ویقسم الفعل المعتل السریاني على

  ".الفعل المثال"معتل األول  - ١
  ".الفعل األجوف"معتل الثاني  - ٢
 ".ناقصالفعل ال"معتل الثالث  - ٣
 
  ": ،" الفعل المثال -١

ـــة یكـــون أنـــه الفعـــل الـــذيیعـــرف الفعـــل المثـــال ب            . أولـــهُ حـــرف عّل
،والفعل المث بسبب أن حرف الواو ال یـأتي فـي  ال السریاني ال یكون إّال یائیًا

، : ت نـــادرة جـــدًا نحـــوبدایـــة المفـــردة فـــي اللغـــة الســـریانیة اال فـــي مفـــردا
 "وردة ." ، "أما فـي األفعـال فقـد وردت الـواو أصـلیة  ،"ورقة

أمــا اآلخــر فقــد ورد  ،"واعــد"  ،فــي فعلــین فقــط أحــدهما مزیــد وهــو 
  ".یجب"  ،بصیغة اسم الفاعل وهو 
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٦٧ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

  :أبواب الفعل المثال المجرد
  :رد ثالثة أبوابللفعل المثال المج

مكســور عـــین الفعـــل فـــي الـــزمن الماضــي مفتـــوح عـــین الفعـــل فـــي الـــزمن . ١
  .المضارع

  .مفتوح عین الفعل في الزمن الماضي والمضارع. ٢
  .مكسور عین الفعل في الزمن الماضي والمضارع. ٣

أشـهر األفعـال المثـال  في ما یأتي": أفعال المثال"الفاء  أشهر األفعال معتلة
  :الباب الذي تنتمي إلیه مرتبة حسب

ـــة الفـــاء مـــن البـــاب األول . ١ كســـر عـــین الماضـــي وفـــتح عـــین "أفعـــال معتل
  ".المضارع

 الفعل في صیغة
 الفعل في صیغة معناه الماضي

 معناه المضارع

  ،
 ،  
  ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
  ،  
  ، 

  یبس
  ضر قاست

  اسود
  ولد

  تعلم
  رضع
  اهتم
  احترق
  طال

 ورث

  ،  
  ،  
 ،  
  ،  
  ،  
  ،  
  ،  
  ،  
  ،  
  ، 

  ییبس
  رضقیست

د َ َسو   ی
  لدیو 

  یتعلم
  یرضع
  یهتم
  یحترق
  یطول
  یورث

 
الماضي  مفتوح عین الفعل في"ب الثاني أفعال معتلة الفاء من البا. ٢

  ".والمضارع
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٦٨ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

 الفعل في صیغة
 الفعل في صیغة معناه الماضي

 معناه المضارع

  ،  
  ،  
 ، 

  علم
  ثَقُلَ 
لَ   فَضُ

* ،  
  ،  
 ، 

  یعلم
ثقُل َ   ی
 یفضل

الماضي  مكسور عین الفعل في "ب الثالث أفعال معتلة الفاء من البا. ٣
  ".والمضارع

  
 الفعل في صیغة

 الفعل في صیغة معناه الماضي
 معناه المضارع

 ، جلس  ، یجلس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

..............................  
 ،"فعلین في ال*   "مع لفظ حرفي  ماعند تصریفھ في األعلىالمضارع كما مبین في الجدول  صیغةي تدغم الیاء ف
ألمر المضارع فان الیاء وكما یتبع صیغة ا سیةیأتیان بعد حرف الیاء المدغم بالتقد اللذینال والتاء في ھذین الفعلین الد

  ".اعلم" " اجلس" وكاآلتي  أیضاً تسقط 
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٦٩ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

 :المجرد "المثال"تصریف الفعل معتل الفاء 
تصریف الفعل المثال المجرد ) ١(  ، "فـي (مـع ضـمائر الفاعـل " ولد

  ):الماضي صیغة
 الجمع مفرد

  المتكلم -١
  
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  
  الغائبة -٥
 

،
  

 ،  
،  
 ،  
  

 ،
 

  متكلمونال
  

  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  

 غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،
، 

تصریف الفعل المثال المجرد ) ٢(  ، "فـي (مـع ضـمائر الفاعـل " ولد
  ):المضارع صیغة

 الجمع مفرد
  المتكلم -١
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
 الغائبة -٥

 ،  
 ،  
 ،  
  ،
 ، 

  متكلمونال
  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
 غائباتال

  ،
 ،  
 ،  
  ،  
  ، 
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٧٠ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

تصریف الفعل المثال المجرد ) ٣(  ، "فـي ( مـع ضـمائر الفاعـل" ولد
  ):صیغة األمر

 الجمع مفرد
  المخاطب -١
  
 المخاطبة -٢

 ،  
  

 ، 

  مخاطبونال
  

 اتمخاطبال

 ،
 ،  
،  
، 

  :اشتقاق اسم الفاعل من الفعل المعتل األول المجرد -
 اسم الفاعل الجمع اسم الفاعل المفرد

  المذكر
 المؤنث

 ،
 ، 

  الذكور
 اإلناث

 ،
 ، 

  :اشتقاق اسم المفعول من الفعل المعتل األول المجرد -
 الجمع اسم المفعول المفرد اسم المفعول

  المذكر
 المؤنث

 ،
 ، 

  الذكور
 اإلناث

 ،
 ، 

  :اشتقاق المصدر الفعلي من الفعل المثال المجرد -
  ،< ،
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٧١ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

 :المزید "المثال"تصریف الفعل معتل األول 
ر"  ، "المثـال"تصریف الفعل المعتـل األول ) ١(  عـلى ا ـوزن " صـوَّ

  ):الماضي في صیغة(مع ضمائر الفاعل   ،المزید 
 الجمع مفرد

  المتكلم -١
  
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  
  الغائبة -٥
 

،
  

 ،  
،  
* ،  
  

 ،
 

  متكلمونال
  

  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  

 غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
  ، ، 

ر"  ، "المثــال"تصــریف الفعــل المعتــل األول ) ٢( عـلـى ا ــوزن " صــوَّ
  ):المضارع في صیغة(مع ضمائر الفاعل   ،المزید 

 الجمع مفرد
  المتكلم -١
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
 الغائبة -٥

 ،  
 ،  
،   
 ،
 ، 

  متكلمونال
  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
 غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ، 

  
  

.............................................................................................................................  
ً كم ا ھ و وارد ف ي   ،المزیدة على ال وزن " المثال"تصرف األفعال معتلة األول *  ف ي ال زمن الماض ي جمیع ا

لوزن في الزمن فعند تصریفھ على ھذا ا  ،الفعل  ابال أدنى تغییر عد  ،أعلى الصفحة من تصریف الفعل 

ً بسبب ان ب  ،الماضي یصبح   ،أما مش تقاتھ فتك ون ب ال أل ف.  ،ھو باألصل   ،جعل الیاء الفا

لم"  ،نحو  َّ   ".یع
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٧٢ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

ر"  ، "المثــال"تصــریف الفعــل المعتــل األول ) ٣( عـلـى ا ــوزن " صــوَّ
  ):في صیغة األمر( اعلمع ضمائر الف  ،المزید 

 الجمع مفرد
  المخاطب -١
  
 المخاطبة -٢

 ،  
  
  ، 

  مخاطبونال
  

 مخاطباتال

 ،
 ،  
 ،  
، 

  : ،اشتقاق اسم الفاعل من الفعل المثال المزید على وزن  -
 اسم الفاعل الجمع لفاعل المفرداسم ا

  المذكر
 المؤنث

 ،
 ، 

  الذكور
 اإلناث

 ،
  ، 

  : ،اشتقاق اسم المفعول من الفعل المثال المزید على وزن  -
 الجمع اسم المفعول المفرد اسم المفعول

  المذكر
 المؤنث

 ،
 ، 

  الذكور
 اإلناث

 ،
  ، 

  :اشتقاق المصدر الفعلي من الفعل -
 ،< ،  
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٧٣ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

  ، تصریف الفعل المثال على الوزن المزید

تصریف الفعل ) ١(  ، "على الوزن المزید " ولد ،  مـع
  ):الماضي في صیغة(ضمائر الفاعل 

 الجمع مفرد
  المتكلم -١
  
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  
  الغائبة -٥
 

،
  

 ،  
،  
 ،  
  

 ،
 

  متكلمونال
  

  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  

 غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
،  
، 

تصریف الفعل ) ٢(  ، "على الوزن المزید " ولد ،  مـع
  ):المضارع في صیغة(فاعل ضمائر ال

 الجمع مفرد
  المتكلم -١
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
 الغائبة -٥

 ،  
 ،  
 ،  
 ،
 ، 

  متكلمونال
  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
 غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ، 
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٧٤ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

تصریف الفعل  )٣(  ، "على الوزن المزید " ولد ،  مـع
  ):في صیغة األمر( ضمائر الفاعل

 الجمع مفرد
  المخاطب -١
  
 المخاطبة -٢

 ،  
  

 ، 

  مخاطبونال
  

 طباتمخاال

 ،
 ،  
 ،  
 ، 

  : ،اشتقاق اسم الفاعل من الفعل المثال المزید على الوزن  -
 اسم الفاعل الجمع اسم الفاعل المفرد

  المذكر
 المؤنث

 ،
 ، 

  الذكور
 ناثاإل

 ،
 ، 

، اشـــتقاق اســــم المفعـــول مــــن الفعـــل المثــــال المزیـــد علــــى الــــوزن  -
:  

 الجمع اسم المفعول المفرد اسم الممفعول
  المذكر
 المؤنث

 ،
 ، 

  الذكور
 اإلناث

 ،
 ، 

، اشــتقاق المصــدر الفعلــي مــن الفعــل المثــال المزیــد علــى الــوزن  -
:  
 ،< ،  
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٧٥ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

  ، تصریف الفعل المثال على الوزن المزید

تصـــریف الفعـــل ) ١(  ، "علـــى الـــوزن المزیـــد " رضـــع ،
  الماضي یغةفي ص(مع ضمائر الفاعل:(  

 الجمع مفرد
  المتكلم -١
  
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  
  الغائبة -٥
 

،
  

 ،  
،  
 ،  

  
 ،

 

  متكلمونال
  

  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  

 غائباتال

، 
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
،  
، 

تصـــریف الفعـــل ) ٢(  ، "علـــى الـــوزن المزیـــد " رضـــع ،
  المضارع في صیغة(مع ضمائر الفاعل:(  

 الجمع مفرد
  المتكلم -١
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
 الغائبة -٥

 ،  
 ،  
 ،  
 ،
 ، 

  متكلمونال
  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
 غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ، 
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٧٦ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

تصـــریف الفعـــل  )٣(  ، "علـــى الـــوزن المزیـــد " رضـــع ،
 في صیغة األمر( علمع ضمائر الفا:(  

 الجمع مفرد
  المخاطب -١
  
 بةالمخاط -٢

 ،  
  

 ، 

  مخاطبونال
  

 مخاطباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ، 

"اشــتقاق اســم الفاعــل مــن الفعــل المثــال  -  ، " علــى الــوزن المزیــد
 ، :اســم فاعــل ألن الفعــل یبنــى علــى هــذا الــوزن  ال یوجــد
  .للمجهول

علــى الــوزن المزیــد "  ،"اشــتقاق اســم المفعــول مــن الفعــل المثــال  -
 ،:  

 الجمع اسم المفعول المفرد اسم المفعول
  المذكر
 المؤنث

 ،
 ، 

  الذكور
 اإلناث

 ،
 ، 

، اشــتقاق المصــدر الفعلــي مــن الفعــل المثــال علــى الــوزن المزیــد  -
:  
 ،< ،  
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٧٧ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

 ،" الفع  ل األج  وف -٢
:" 

حـرف " عینـهُ "الفعـل الـذي یكـون ثانیـه أنـه ذلـك عرف الفعل األجوف بی  
  .عّلة

 ي اللغــــة الســــریانیة یمتــــاز فــــي صــــیغةوالفعــــل المعتــــل األجــــوف المجــــرد فــــ
  :محرك بحركة الزقاف نحو بكونهُ متألفًا من حرفین أولهماالماضي 

 ، "قام" ، ، "بات"  
حـدًا وهذا حال األفعال الجوفـاء جمیعـًا فـي الـزمن الماضـي إّال فعـًال وا  

  .أذ انهُ ورد كما ترى بالیاء" مات"  ،وهو الفعل 
ان ورود الفعـــل األجـــوف بصــــیغُة الثنائیـــة مــــع تحریـــك الحــــرف األول       

وبــین الفعــل المضــاعف الــذي یــرد بالزقـاف یجنبنــا االلتبــاس فــي التمییــز بینـهُ 
"  ً كـــمحر "مـــن حـــرفین إّال أن الحـــرف األول منـــهُ یكـــون مشـــكًال   ً مكونـــ أیضـــاً 

  .بحركة الفتاح
المضــــــارع فــــــان الفعــــــل األجــــــوف المجــــــرد یــــــأتي دائمــــــًا  وفــــــي صــــــیغة     

  :نحو ،"العماق الشرقي"ص الطویل الغربي بالعصا
 ،< ،  
 ،<  ،

المضـارع وهـو  د كبـاقي األفعـال الجوفـاء فـي صـیغةفعًال واحد لم یر  غیر أن
 ، "المضارع یصبح  صیغة في" وضع ،  
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٧٨ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

  :أشھر األفعال الجوفاء
 الفعل في صیغة

 الفعل في صیغة معناه الماضي
 معناه المضارع












 

  باد
  بات
  صاد
  حكم

  داس
  خاط
  طار
  نلع

  مات
  نعس
  وضع
 قام













 

  یبید
  یبیت
  یصید
  یحكم
  یدوس
  یخیط
  یطیر
  یلعن
  یموت
  ینعس
  یضع
 یقوم
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٧٩ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

  :ألجوف المجردتصریف الفعل ا
فـي (مع ضمائر الفاعل " قام"  ،تصریف الفعل األجوف المجرد ) ١(

  ):الماضي صیغة
 الجمع مفرد

  المتكلم -١
  
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  
  الغائبة -٥
 

،
  

 ،  
،  
 ،  
  

 ،
 

  متكلمونال
  

  مخاطبونال
  باتمخاطال

  غائبونال
  

 غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
،  
، 

فـي (مع ضمائر الفاعل " قام"  ،تصریف الفعل األجوف المجرد ) ٢(
  ):المضارع صیغة

 الجمع مفرد
  المتكلم -١
  اطبالمخ -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
 الغائبة -٥

 ،  
 ،  
 ،  
 ،
 ، 

  متكلمونال
  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
 غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ، 
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٨٠ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

فـي ( مع ضمائر الفاعل" قام"  ،یف الفعل األجوف المجرد تصر  )٣(
  ):صیغة األمر

 الجمع مفرد
  المخاطب -١
  
 المخاطبة -٢

 ،  
  

 ، 

  مخاطبونال
  

 مخاطباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ، 

، عـلــى ا ـــوزن (جـــوف المجـــرد اشـــتقاق اســـم الفاعـــل مـــن الفعـــل األ -
.(  

 اسم الفاعل الجمع اسم الفاعل المفرد
  المذكر
 المؤنث

 ،
 ، 

  الذكور
 اإلناث

 ،
 ، 

  .اشتقاق اسم المفعول من الفعل األجوف المجرد -
اســـم المفعـــول  وال یشـــتق منـــهُ   ً الزمـــ  ـعــالً   ،بســـبب كـــون الفعـــل 

 ُ   :في اشتقاق اسم المفعول وكاآلتي  ،عنهُ بالفعل  سنستعیض
 الجمع اسم المفعول المفرد اسم المفعول

  المذكر
 المؤنث

 ،   موضوع
 ، موضوعة 

  الذكور
 اإلناث

 ، موضوعین
 ،  موضوعات 

  :عل األجوفاشتقاق المصدر الفعلي من الف -
 ،< ،  قیام  
 ،< ، وضع  
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٨١ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

  : ، المزید على الوزن "األجوف"تصریف الفعل المعتل الثاني 
مــع   ،علــى الــوزن المزیــد" قــام"  ،تصـریف الفعــل ) ١(

  ):الماضي في صیغة(ضمائر الفاعل 
 الجمع مفرد

  كلمالمت -١
  
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  
  الغائبة -٥
 

،
  

 ،  
،  
 ،  
  
 ،

 

  متكلمونال
  

  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  

 غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
،  
، 

مــع   ،علــى الـوزن المزیــد " قـام"  ،تصـریف الفعــل ) ٢(
  ):المضارع في صیغة(ضمائر الفاعل 

 الجمع مفرد
  المتكلم -١
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
 الغائبة -٥

 ،  
 ،  
 ،  
 ،
 ، 

  متكلمونال
  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
 غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ، 
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٨٢ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

مــع   ،یــد علــى الـوزن المز " قـام"  ،تصـریف الفعــل  )٣(
  ):في صیغة األمر( ضمائر الفاعل

 الجمع مفرد
  المخاطب -١
  
 المخاطبة -٢

 ،  
  

 ، 

  مخاطبونال
  

 مخاطباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ، 

  . ،على وزن اشتقاق اسم الفاعل من الفعل األجوف المزید -
 اسم الفاعل الجمع اسم الفاعل المفرد

  المذكر
 المؤنث

 ،
 ، 

  الذكور
 اإلناث

 ،
 ، 

  . ،اشتقاق اسم المفعول من الفعل األجوف المزید على وزن -
 جمعال اسم المفعول المفرد اسم المفعول

  المذكر
 المؤنث

 ،
 ، 

  الذكور
 اإلناث

 ،
 ، 

، اشـــتقاق المصـــدر الفعلـــي مـــن الفعـــل األجـــوف المزیـــد علـــى وزن -
:  
 ،< ،
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٨٣ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

 وزنالمزی   د عل   ى ال    "األج   وف"تص   ریف الفع   ل المعت   ل الث   اني 
 ،:  

مـع   ،على الـوزن المزیـد " قام"  ،تصریف الفعل ) ١(
  ):الماضي في صیغة(ضمائر الفاعل 

 الجمع مفرد
  المتكلم -١
  
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  
  الغائبة -٥
 

،
  

 ،  
،  
 ،  
  

 ،
 

  متكلمونال
  

  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  

 غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
،  
، 

مـع   ،على الـوزن المزیـد " قام"  ،تصریف الفعل ) ٢(
  ):المضارع في صیغة(ضمائر الفاعل 

 الجمع مفرد
  المتكلم -١
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
 الغائبة -٥

 ،  
 ،  
 ،  
 ،
 ، 

  متكلمونال
  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
 اتغائبال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ، 
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٨٤ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

مـع   ،على الـوزن المزیـد " قام"  ،تصریف الفعل  )٣(
  ):في صیغة األمر( ضمائر الفاعل

 الجمع مفرد
  المخاطب -١
  
 المخاطبة -٢

 ،  
  

 ، 

  مخاطبونال
  

 مخاطباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ، 

المزید على " األجوف"اشتقاق اسم الفاعل الفعلي من الفعل المعتل الثاني  -
  . ،وزن

   ،  :المفرد المذكر
المزیـد علـى وزن" األجوف"الثاني اشتقاق اسم المفعول من الفعل المعتل  -

 ،.  
   ،  :المفرد المذكر

المزیـد علــى " األجـوف"اشـتقاق المصـدر الفعلـي مـن الفعـل المعتـل الثـاني  -
  : ،وزن

 ،
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٨٥ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

 المزی   د عل   ى ال   وزن "األج   وف"تص   ریف الفع   ل المعت   ل الث   اني 
 ،:  

  ،علـى الـوزن المزیـد" قـام"  ،الفعـل تصریف ) ١(
  ):الماضي في صیغة(مع ضمائر الفاعل 

 الجمع مفرد
  المتكلم -١
  
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  
  الغائبة -٥
 

،
  

 ،  
،  
 ،  

  
، 

 

  متكلمونال
  

  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  

 غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
،  
، 

  ،علـى الـوزن المزیـد" قـام"  ،تصریف الفعـل ) ٢(
  ):المضارع في صیغة(مع ضمائر الفاعل 

 الجمع مفرد
  المتكلم -١
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
 الغائبة -٥

 ،  
 ،  
 ،  
 ،
 ، 

  متكلمونال
  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
 غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ، 
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٨٦ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

  ،علـى الـوزن المزیـد" قـام"  ،تصریف الفعـل  )٣(
  ):غة األمرفي صی( مع ضمائر الفاعل

 الجمع مفرد
  المخاطب -١
  
 المخاطبة -٢

 ،  
  

 ، 

  مخاطبونال
  

 مخاطباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ، 

على ا وزن" األجوف"اشتقاق اسم الفاعل الفعلي من الفعل المعتل الثاني  -
 ،.  
  ال یــوجــد

عـلــى ا ـــوزن" األجـــوف"اشـــتقاق اســـم المفعـــول مـــن الفعـــل المعتـــل الثـــاني  -
 ،.  
 ،  

عـلـى ا ــوزن" األجــوف"اشــتقاق المصــدر الفعلــي مــن الفعــل المعتــل الثــاني  -
 ،:  
 ،
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٨٧ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

 ،" الفع  ل الن  اقص -٣
:"  
حــرف " ثالثــهُ "المـهُ  تكــون نــه ذلــك الفعـل الــذيیعـرف الفعــل النـاقص بأ      

ة ". طهر"  ،و " بكى"  ،نحو  ،عّلة ویتغیر شكل حرف العّل
ون الفعــل كــزمــن الفعــل وصــیغته وكــذلك حســب فــي الفعــل النــاقص حســب 

  :مجردًا أم مزیدًا وكاآلتي
ــي صــیغة" وًال  یكــون منتهیــًا بــألف  المجــرد مــن الفعــل الثالثــي ":الماضــي ف

  ،: نحـو ،أو یاء قبلها حباص ،"بنى"  ،: نحو ،قبلها زقاف
، : نحـو ،بوصـةحفیكون بیاء م" المزید"أما من غیر الثالثي  ،"طهر"

 "حل."  
المضـارع مجـردًا  الم الفعـل النـاقص فـي صـیغة ":المضارع في صیغة" ثانیاً 

و " یفــرح"  ،: نحــو ،كــان أم مزیــدًا تصــبح ألفــًا قبلهــا زالم شــدید
 ، "یبتدى."  

تكـون الم الفعـل النـاقص  المجـرد من الفعل الثالثـي ":في صیغة األمر"ثالثًا 
  "أدع" < ،" عاد"  ،: نحو ،یاء محبوصة

،: نحـــو ،فیكـــون بـــألف قبلهـــا زقـــاف" المزیـــد"أمـــا مـــن غیـــر الثالثـــي 
  ماعدا الوزن ،  فانه یكون بیاء محبوصة ،
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٨٨ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

  :أشھر األفعال الناقصة
ة في ما یأتي   :أشهر األفعال الناقصة مرتبة حسب نوع حرف العّل

  :صة تنتهي بألف قبلها زقافأفعال ناق -١
الفعل في صیغة 

 الفعل في صیغة معناه الماضي
 معناه المضارع

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ، 

  هذى
  بنى
  خلق
  بكى
  دفع

  منع
  رأى
   دّ 

  ملك
  دعا

  نما
 حلّ 

 ،  
 ،  
  ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

  یهذي
  یبني
  یخلق
  یبكي
  یدفع
  یمنع
  یرى
  یعد
  یملك
  یدعو
  ینمو
 یحل
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٨٩ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

  :أفعال ناقصة تنتهي بیوذ -٢
 الفعل في صیغة

 الفعل في صیغة معناه الماضي
 معناه المضارع

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

 ، 

  طهر
  جلَّ 
  فرح

  

  قصر
  كثر
  نتن
  عطش

  

  سكر
  

 هدأ

  ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
  ،  
 ،  
 ، 

  یطهر
  یجل
  یفرح
  

  یقصر
  یكثر
  ینتن
  یعطش

  

  یسكر
 یهدي
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٩٠ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

  :تصریف الفعل الناقص المجرد
فـــي (مــع ضــمائر الفاعــل " دعــا"  ،تصــریف الفعــل النــاقص ) ١(

  ):الماضي صیغة
 الجمع مفرد

  المتكلم -١
  
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  
  الغائبة -٥
 

،
  

 ،  
،  
 ،  
  
 ،

 

  متكلمونال
  

  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
  

 غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  

 ،  
 ،  
، 

فـــي (مــع ضــمائر الفاعــل " دعــا"  ،تصــریف الفعــل النــاقص ) ٢(
  ):المضارع صیغة

 الجمع مفرد
  المتكلم -١
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
 الغائبة -٥

 ،  
 ،  
 ،  
 ،
 ، 

  متكلمونال
  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
 غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ، 
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٩١ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

فـــي ( مــع ضــمائر الفاعــل" دعــا"  ،تصــریف الفعــل النــاقص ) ٣(
  ):صیغة األمر

 الجمع مفرد
  المخاطب -١
  
 المخاطبة -٢

 ،  
  
 ، 

  مخاطبونال
  

 مخاطباتال

 ،
 ،  
،  
، 

  :اشتقاق اسم الفاعل الفعلي من الفعل الناقص المجرد -
 اسم الفاعل الجمع اسم الفاعل المفرد

  المذكر
 المؤنث

 ،
 ، 

  الذكور
 اإلناث

 ،
 ، 

ویصـاغ علـى وزن فَعـل "اشتقاق اسـم المفعـول مـن الفعـل النـاقص المجـرد  -
  ":ال فعیل

 الجمع اسم المفعول المفرد اسم المفعول
  المذكر
 المؤنث

 ،
 ، 

  الذكور
 اإلناث

 ،
 ، 

  :داشتقاق المصدر الفعلي من الفعل الناقص المجر  -
 ،
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٩٢ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

  :تصریف الفعل الناقص المزید
مـع   ،على الوزن المزیـد " فرح"  ،تصریف الفعل ) ١(

  ):الماضي في صیغة(ضمائر الفاعل 
 الجمع مفرد

  المتكلم -١
  
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  الغائبة -٥
 

،
  
 ،  
،  
 ،  
 ،

 

  متكلمونال
  

  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
 غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
، 

مـع   ،على الوزن المزیـد " فرح"  ،تصریف الفعل ) ٢(
  ):المضارع في صیغة(ضمائر الفاعل 

 الجمع مفرد
  المتكلم -١
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
 الغائبة -٥

 ،  
 ،  
 ،  
 ،
 ، 

  متكلمونال
  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
 غائباتال

 ،
 ،  

 ،  
 ،  
 ، 
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٩٣ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

مـع   ،على الوزن المزیـد " فرح"  ،تصریف الفعل ) ٣(
  ):في صیغة األمر( ضمائر الفاعل

 الجمع مفرد
  المخاطب -١
  
 المخاطبة -٢

 ،  
  
 ، 

  مخاطبونال
  

 مخاطباتال

 ،
 ،  
،  
، 

  : ،اشتقاق اسم الفاعل من الفعل الناقص على الوزن المزید  -
 اسم الفاعل الجمع اسم الفاعل المفرد

  المذكر
 المؤنث

 ،
 ، 

  الذكور
 اإلناث

 ،
 ، 

  : ،اشتقاق اسم المفعول من الفعل الناقص على الوزن المزید  -
 الجمع اسم المفعول المفرد اسم المفعول

  المذكر
 المؤنث

 ،
 ، 

  الذكور
 اإلناث

 ،
 ، 

، ى الــوزن المزیــد اشــتقاق المصــدر الفعلــي مــن الفعــل النــاقص علــ -
:  
 ،
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٩٤ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

 : ، تصریف الفعل الناقص على الوزن المزید
علــى الــوزن المزیــد " كبــر أو نمــا"  ،تصــریف الفعــل النــاقص ) ١(

 ،  الماضي في صیغة(مع ضمائر الفاعل:(  
 الجمع مفرد

  المتكلم -١
  
  المخاطب -٢
  اطبةالمخ -٣
  الغائب -٤
  الغائبة -٥
 

،
  

 ،  
،  
 ،  
 ،

 

  متكلمونال
  

  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
 غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
، 

علــى الــوزن المزیــد " كبــر أو نمــا"  ،تصــریف الفعــل النــاقص ) ٢(
 ،  المضارع في صیغة(مع ضمائر الفاعل:(  

 الجمع مفرد
  المتكلم -١
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
 الغائبة -٥

 ،  
 ،  
 ،  
 ،
 ، 

  متكلمونال
  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
 غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
  ، 
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٩٥ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

علــى الــوزن المزیــد " كبــر أو نمــا"  ،تصــریف الفعــل النــاقص ) ٣(
 ، في صیغة األمر( مع ضمائر الفاعل:(  

 الجمع مفرد
  المخاطب -١
  
 المخاطبة -٢

 ،  
  

 ، 

  مخاطبونال
  

 مخاطباتال

 ،
 ،  
،  
، 

، اشتقاق اسم الفاعل الفعلي من الفعل الناقص على الوزن المزیـد  -
:  

 اسم الفاعل الجمع اسم الفاعل المفرد
  المذكر
 المؤنث

 ،
 ، 

  الذكور
 اإلناث

 ،
 ، 

، اشـــتقاق اســـم المفعـــول مـــن الفعـــل النـــاقص علـــى الـــوزن المزیـــد  -
:  

 الجمع اسم المفعول المفرد اسم المفعول
  مذكرال

 المؤنث

 ،
 ، 

  الذكور
 اإلناث

 ،
 ، 

، اشــتقاق المصــدر الفعلــي مــن الفعــل النــاقص علــى الــوزن المزیــد  -
:  
 ،
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٩٦ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

 : ، تصریف الفعل الناقص على الوزن المزید
نـا"  ،تصریف الفعل ) ١( َ   ،علـى الـوزن المزیـد " ب

  ):الماضي في صیغة(مع ضمائر الفاعل 
 الجمع مفرد

  المتكلم -١
  
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
  الغائبة -٥
 

،
  

 ،  
،  
 ،  
 ،

 

  متكلمونال
  

  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
 غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
 ،  
، 

  ،لمزیـد ع ى الـو ن ا" بنى"  ،تصریف الفعل ) ٢(
  ):المضارع في صیغة(مع ضمائر الفاعل 

 الجمع مفرد
  المتكلم -١
  المخاطب -٢
  المخاطبة -٣
  الغائب -٤
 الغائبة -٥

 ،  
 ،  
 ،  
 ،
 ، 

  متكلمونال
  مخاطبونال
  مخاطباتال

  غائبونال
 غائباتال

 ،
 ،  
 ،  
 ،  
 ، 
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٩٧ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

نـا"  ،تصریف الفعل ) ٣( َ   ،علـى الـوزن المزیـد " ب
  ):في صیغة األمر( مع ضمائر الفاعل

 الجمع مفرد
  المخاطب -١
  
 المخاطبة -٢

 ،  
  

 ، 

  مخاطبونال
  

 مخاطباتال

 ،
 ،  
،  
، 

، اشتقاق اسم الفاعل الفعلي من الفعل الناقص على الوزن المزید  -
:  

  ال یـــوجـــد
، ول مـــن الفعـــل النــاقص علـــى الـــوزن المزیــد اشــتقاق اســـم المفعــ -

:  
 الجمع اسم المفعول م المفعول المفردسأ
  المذكر
 المؤنث

 ،
 ، 

  الذكور
 اإلناث

 ،
 ، 

، زیـد اشتقاق المصدر الفعلـي مـن الفعـل النـاقص علـى الـوزن الم -
:  

 ،
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٩٨ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

 :المصادر
السید اقلیمس یوسف داود، اللمعة الشهیة في نحو اللغة السریانیة، دیر  -١

  .الطبعة الثانیة. م١٨٩٦الموصل سنة / اآلباء الدومنكین
  .م٢٠٠١األب البیر أبونا، قواعد اللغة اآلرامیة، أربیل،  -٢
تقـــان فـــي صـــرف لغـــة الســـریان، بیـــروت ســـنة یوســـف دریـــان، كتـــاب اال -٣

  .م١٩١٣
یعقوب أوجین منا، األصول الجلیة في نحو اللغة اآلرامیة، بیروت سنة  -٤

١٩٧٥.  
  .م١٩٧٥یعقوب أوجین منا، قاموس كلداني عربي، بیروت سنة  -٥

6- john. F. healey, Leshono Suryoyo, First studies in 
syriac. 
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٩٩ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

  الفھرس
  ةالصفح  الموضوع

  ٣  ............................................عال ریف األفصت
  ٥  .................................................الفعل السالم 

  ١٠  ................................السالم المجرد  ریف الفعلصت
  ١٢  .............................................األوزان المزیدة 

  ١٥  .................................تصریف الفعل السالم المزید 
  ١٥  ..................اشتقاق المصدر الفعلي من األفعال المزیدة 

  ١٦  ...........اشتقاق اسمي الفاعل والمفعول من األفعال المزیدة 
  ١٧  .................................تصریف الفعل السالم المزید 

  ٢٠  .................................................الفعل النوني 
  ٢٤  ...............................تصریف الفعل النوني المجرد 
  ٢٧  ...............................تصریف الفعل النوني المزید 

  ٣٣  ...............................................الفعل المهموز 
  ٣٥  ........................تصریف الفعل مهموز األول المجرد 
  ٣٧  .........................تصریف الفعل مهموز األول المزید 

  ٤٢  ..........................................الفعل مهموز الثاني 
  ٤٤  .......................تصریف الفعل مهموز الثاني المجرد 

  ٤٦  ........................الفعل مهموز الثاني المزید تصریف 
  ٥٢  .........................................الفعل مهموز الثالث 

  ٥٢  ......................تصریف الفعل مهموز الثالث المجرد 
  ٥٤  .......................تصریف الفعل مهموز الثالث المزید 

  ٥٥  ...........................................الفعل المضاعف 
  ٥٦  ......................................أبواب الفعل المضاعف 
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١٠٠ المرحلة الثانیة  -       -  قواعد اللغة السریانیة

  ةالصفح  الموضوع
  ٥٨  ...........................تصریف الفعل المضاعف المجرد 
  ٦٠  ............................تصریف الفعل المضاعف المزید 

  ٦٦  ................................................الفعل المعتل 
  ٦٦  .................................................الفعل المثال 

  ٦٧  .........................................أبواب الفعل المثال 
  ٦٩  ...............................تصریف الفعل المثال المجرد 
  ٧١  ................................. تصریف الفعل المثال المزید

  ٧٧  ...............................................الفعل األجوف 
  ٧٩  ............................تصریف الفعل األجوف المجرد 
  ٨١  ..............................تصریف الفعل األجوف المزید 

  ٨٧  ................................................الفعل الناقص 
  ٨٨  .......................................أشهر األفعال الناقصة 

  ٩٠  .............................تصریف الفعل الناقص المجرد 
  ٩٢  ...............................تصریف الفعل الناقص المزید 

  ٩٨  ...........................................المصادر المعتمدة 
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