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تقسيم  
االفعال

 ماضي
مضارع

 معروف

 جمهول

 ثالثي
عي ر

 الزم

متعدي

 صحيح

قص





Meaning مضارع ب ماضي
to spread ن َبَسطَ 

to pull ض َجَذبَ 
to grieve س َحِزنَ 
to reach ن بـََلغَ 
to make ف َجَعلَ 
to swear ض َحَلفَ 

to have mercy س َرِحمَ 
to take off ف َخَلعَ 
to present ن َحَضرَ 
to praise س محَِدَ 
to be far ك بـَُعدَ 
to return ض َرَجعَ 



Meaning مضارع ب ماضي
to spread يـَْبُسطُ  ن َبَسطَ 

to pull َجيِْذبُ  ض َجَذبَ 
to grieve س َحيَْزنُ  َحِزنَ 
to reach ُلغُ  يـَبـْ ن بـََلغَ 
to make َجيَْعلُ  ف َجَعلَ 
to swear َحيِْلفُ  ض َحَلفَ 

to have mercy يـَْرَحمُ  س َرِحمَ 
to take off َخيَْلعُ  ف َخَلعَ 
to present َحيُْضرُ  ن َحَضرَ 
to praise َحيَْمدُ  س محَِدَ 
to be far ُعدُ  يـَبـْ ك بـَُعدَ 
to return يـَْرِجعُ  ض َرَجعَ 



ِقسَما الفعلِ 

متعدي
Transitive

Needs an object

جمهول معروف

 الزم
Intransitive

Doesn’t have an 
object

*جمهول معروف



جمهول معروف
فاعلئب  فعل مفعول فاعل دٍّ فعٌل متع

ِعباُدهُ  أُِمرَ  ِعباَدهُ  هللاُ  َأَمرَ 
األذانُ  عَ  مسُِ األذانَ  َسْلَمى َعتْ  مسَِ
ِخْطَبةٌ  قُِبَلتْ  ِخْطَبةً  َعليٌ  َقِبلَ 
الَكعَبةُ  قـُبَِّلتْ  الَكعَبةَ  َجعَفرٌ  قـَبَّلَ 
اجلَمَربِيُ  ُكرِهَ  يَ اجلَمربَِ  ةُ ُجَويريّ  َكَرَهتْ 

هللاُ  ُدِعيَ  هللاَ  املظلومُ  َدعا



جمهول معروف
فاعل فعل مفعول فاعل مٌ فعٌل الزِ 
- - - َرحيانُ  جاءَ 

ِبَقَلمٍ  ِجْيءَ  ِبَقَلمٍ  َرحيانُ  جاءَ 
- - - فاِطَمةُ  َذَهَبتْ 

ِحبََسنٍ  ُذِهبَ  ِحبََسنٍ  فاِطَمةُ  َذهَبتْ 
- - - ُعَمرُ  ِجَلسَ 
- - ِهندٌ  قاَمتْ 



TRANSITIVE VERB - متعدي

• Most transitive verbs require one verb 
only

 قـََرَأ َأْمحَُد اجلَريَدةَ 
• However, there are some verbs that 

require two objects



اىل مفعوَلِني   ُمتَـَعدِّي  

نٍ  مفعوٌل  مفعوٌل اّولُ  فاعلٌ  ِفعلٌ 
َبْكًرا  زَْيدٌ   َحِسبَ 

َغِنيا َبْكًرا  زَْيدٌ   َحِسبَ 



نٍ  مفعوٌل  مفعوٌل اّولُ  فاعلٌ  ِفعلٌ 
َبْكًرا  زَْيدٌ   َحِسبَ 

َغِنيا َبْكًرا  زَْيدٌ   َحِسبَ 

حاِمًدا خاِلدٌ  َعِلمَ 

صاِحلًا حاِمًدا خاِلدٌ  َعِلمَ 

اىل مفعوَلِني   ُمتَـَعدِّي  



PASSIVE FORM

• The noun towards which the passive verb 

is related is called  فاعلئب - the 

representative of the doer (فاعل). 
• It is  مرفوع - in the nominative case like the 

doer. 



PASSIVE FORM

• Other name for  فاعلئب  is:

مفعوُل ما َملْ ُيَسمَّ فاِعُلهُ 



PASSIVE FORM

• Those verbs that have two objects will also 
have two representatives of the doer. 

• Only the first object (مفعول) will be in 

nominative state  )مرفوع( as a representative of 

doer ( فاعلئب  ) 
• The second object will be منصوب



نٍ  مفعوٌل  مفعوٌل اّولُ  فاعلٌ  ِفعلٌ 

َغِنيا َبْكًرا  زَْيدٌ   َحِسبَ  معروف

جمهول

معروف

جمهول

اىل مفعوَلِني   ُمتَـَعدِّي  



نٍ  مفعوٌل  مفعوٌل اّولُ  فاعلٌ  ِفعلٌ 

َغِنيا َبْكًرا  زَْيدٌ   َحِسبَ  معروف

َغِنيا َبْكرٌ  ُحِسبَ  جمهول

معروف

جمهول

اىل مفعوَلِني   ُمتَـَعدِّي  



نٍ  مفعوٌل  مفعوٌل اّولُ  فاعلٌ  ِفعلٌ 

َغِنيا َبْكًرا  زَْيدٌ   َحِسبَ  معروف

َغِنيا َبْكرٌ  ُحِسبَ  جمهول

صاِحلًا حاِمًدا خاِلدٌ  َعِلمَ  معروف

جمهول

اىل مفعوَلِني   ُمتَـَعدِّي  



نٍ  مفعوٌل  مفعوٌل اّولُ  فاعلٌ  ِفعلٌ 

َغِنيا َبْكًرا  زَْيدٌ   َحِسبَ  معروف

َغِنيا َبْكرٌ  ُحِسبَ  جمهول

صاِحلًا حاِمًدا خاِلدٌ  َعِلمَ  معروف

صاِحلًا حاِمدٌ  ُعِلمَ  جمهول

اىل مفعوَلِني   ُمتَـَعدِّي  



INTRANSITIVE VERB – فعل الزم

• An intransitive verb (الزم) is generally used in 

the active tense.

• The passive tense requires an object (مفعول) 
which doesn’t exist in intransitive verb.

• However, there is one way of using it in a 
passive tense.



اجلَُملُ 
قتل أسد شاة
قتلت شاة

شرب رشيد القهوة
شرب القهوة

هللا يعلم ما يف صدوركم
حسب زيد رشيدا غنيا

حسب رشيد غنيا



املشكولةُ 
قـََتَل َأَسٌد َشاةً 
قُِتَلْت َشاةٌ 

َشِرَب َرِشيٌد الَقهَوةَ 
ُشِرَب الَقهَوةُ 

هللاُ يـَْعَلُم َما ِيف ُصُدورُِكمْ 
َحِسَب زَْيٌد َرِشْيًدا َغِنيا

ُحِسَب َرِشيٌد َغِنيا



اجلمل
طلبت أخاك
طلب أخوك

بعثت غالمي ايل السوق
بعثت ايل السوق

هل أنت تقرأ هذا الكتاب يف املدرسة
هل يقرأ هذا الكتاب يف املدرسة

يسئل  وال  يسئل هو 



املشكولةُ 
طََلْبُت أخاكَ 
طُِلَب أُخوكَ 

بـََعْثُت ُغالِمي ِاَيل السُّوقِ 
بُِعْثُت ِاَيل السُّوقِ 

 املدَرسةِ َهْل أْنَت تـَْقَرأُ َهذا اْلِكتاَب ِيف 
سةِ َهْل يـُْقَرأُ َهَذا الكتاُب يف املدر 

ُيْسَئُل  َوَال  َيْسَئُل ُهَو 



الصرف

Morphology 



6 FORMS OF TRILITERAL 
VERBS

َجرَّدِ ِستَُّة ابواٍب ِمن افعاِل الُثالِثيِّ املُ 



َحِسبَ  َكُرمَ  فـََتحَ  عَ  مسَِ َنَصرَ  َضَربَ  ماضي معروف
َحيِْسبُ  َيْكُرمُ  حُ يـَْفتَ  َيْسَمعُ  يـَْنُصرُ  َيْضِربُ  مضارع معروف 
اَحْسبً  َكَرًما افـَْتحً  َمسًْعا َنْصًرا  ً َضْر مصدر

حاِسبٌ  َكِرميٌ  فاِتحٌ  ساِمعٌ  ِصرٌ  َضاِربٌ  فاعل
ُحِسبَ  ُكرِمَ  فُِتحَ  عَ  مسُِ ُنِصرَ  ُضِربَ  ماضي جمهول
ُحيَْسبُ  ُيْكَرمُ  حُ يـُْفتَ  ُيْسَمعُ  يـُْنَصرُ  ُيْضَربُ  مضارع جمهول
اَحْسبً  َكَرًما افـَْتحً  َمسًْعا َنْصًرا  ً َضْر مصدر

بٌ َحمُْسو  َمْكُرومٌ  حٌ َمْفُتو  عٌ َمْسُمو  َمْنُصورٌ  َمْضُروبٌ  مفعول
ِاْحِسبْ  اُْكُرمْ  ِافْـَتحْ  ِاْمسَعْ  اُْنُصرْ  ِاْضِربْ  االمُر منه

ِسبْ َال حتَْ  ُرمْ َال َتكْ  َتحْ َال تـَفْ  َمعْ َال َتسْ  رْ َال تـَْنصُ  بْ َال َتْضرِ  الّنهُي عنه



عنه  الّنهُي 
منه   االمرُ  مفعول مصدر

جمهول   مضارع
جمهول   ماضي فاعل مصدر

معروف    مضارع
ماضي 
معروف

ِربْ َال َتضْ  ِاْضِربْ  بٌ َمْضُرو  َضْرً  ُيْضَربُ  ُضِربَ  َضاِربٌ  َضْربٌ  َيْضِربُ  َضَرب
 َ َضَر
َضَربُو
َضَرَبتْ 
اَضَربـَتَ 
َضَرْبنَ 
َضَرْبتَ 

تُ  َماَضَربـْ
مْ َضَربـْتُ 

َضَرْبتِ 
تُ  َماَضَربـْ

َضَرْبُنتَّ 
َضَرْبتُ 
اَضَربـْنَ 


