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 تصريف الفعل اللفيف المفروق واللفيف المقرون



البرنامج البيداغوجي

يتضمن درس تصريف الفعل المعتل : اللفيف المفروق و اللفيف المقرون للسنة األولى اعدادي ما يلي :

الفعل اللفيف : هو كل فعل ثالثي كان فيه حرف صحيح والحرفان األخريان حرفا علة، و هو نوعان :

اللفيف المفروق هو ما كانت فاؤه والمه حرفي علة، وهو يعامل في تصريفه معاملة المثال من حيث الفاء ( تحذف فاؤه في

المضارع واالمر اذا كان مجردا ثالثيا واويا مكسور العين في المضارع ( َوَعَد ، َيِعُد ) او مفتوح العين في الماضي والمضارع ( َوَقَع

، َيَقُع )، وال يحدث تغيير في تصريفه في ما عدا ذلك)، ومعاملة الناقص باعتبار المه فهي ترد إلى أصلها ياء عند إسناد الفعل للتاء

ونا الدالة على الفاعل ونون النسوة، وتحذف إذا أسند الفعل المضارع أو األمر إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة مع ضم ما قبل

الواو وكسر ما قبل الياء.

اللفيف المقرون هو ما كانت عينه والمه حرفي علة ، وهو يعامل معاملة الناقص من حيث الالم ، وتبقى عينه دون تغيير.

تحديد الظاهرة ومالحظتها

وقى الرياضي جسمه بممارسة الرياضة.

طوى التلميذ الورقة.

الوصف والتحليل

تعريف الفعل المعتل

الفعالن ( طوى – وقى) يتضمنان  حرفي علة. ومنهما نستنتج أن الفعل المعتل اللفيف هو كل فعل فيه حرفي علة

الفعل ( طوى) عينه و المه حرفي علة: لفيف مقرون.

الفعل ( وقى) فاؤه و المه حرفي علة: لفيف مفروق.

تصريف الفعل المعتل اللفيف المفروق والمقرون

الفعل طوى

األمرالمضارعالماضيالضمائر

َنـا ْطِويَطَوْيُتا�  ا�

 َنْطِويَطَوْيَنانـحـن

ِاْطِوَتْطِويَطَوْيَتأنـَت

ـِْت ن ِاْطِويَتْطِويَنَطَوْيِتا�

ِاْطِوَياَتْطِوَيانَِطَوْيُتَماأنتما

نتم ِاْطُوواَتْطُووَنَطَوْيُتْما�

ِاْطِويَنَتْطِويَنَطَوْيُتن�أنتّن

 َيْطِويَطَوىهو

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-alaola-iadadi
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-alaola-iadadi#section-1736
https://www.alloschool.com/element/12097


 َتْطِويَطَوْتهي

 َيْطِوَيانَِطَوَياهما

 َتْطِوَيانَِطَوَتاهما

 َيْطُووَنَطَوْواهم

 َيْطِويَنَطَوْيَنهّن

الفعل وقى

األمرالمضارعالماضيالضمائر

َنـا ِقيَوَقْيُتا�  ا�

 َنِقيَوَقْيَنانـحـن

قَِتِقيَوَقْيَتأنـَت

ـِْت ن ِقيَتِقيَنَوَقْيِتا�

ِقَياَتِقَيانَِوَقْيُتَماأنتما

نتم ُقواَتُقوَنَوَقْيُتْما�

ِقيَنَتِقيَنَوَقْيُتن�أنتّن

 َيِقيَوَقىهو

 َتِقيَوَقْتهي

 َيِقَيانَِوَقَياهما

 َتِقَيانَِوَقَتاهما

 َيُقوَنَوَقْواهم

 َيِقيَنَوَقْيَنهّن

استنتاج

من خالل تأمل تصريف الفعلين ( طوى – وقى) نستنتج ما يلي:

اللفيف المفروق يعامل معاملة المثال والناقص معًا.

اللفيف المقرون يعامل معاملة الناقص فقط.

الملخص

، وهو نوعان: الفعُل اللفيُف: هو الذي اجتمَع فيه حرفا ِعل�ِةِ

الل�فيف المفروُق ما كان معتل الفاِء والالِم: َوقى.

اللفيف المقروُن ما كان معتل� العينِ والالم: طوى.

اللفيف المفروق يعامل معاملة المثال والناقص معا مثل: (وقى) فنقول في فعل األمر منه (قِ يا فالن وجهك) و (قوا أنفسكم) و (قي

نفسك يا هنُد).

اللفيف المقرون يعامل معاملة الناقص فقط ففعل األمر من (طوى): اطِو، والمضارع: لم يطِو أخوك ثوبه.


