
 

 

 

 

 

 

 ٌِ َسِط ٍَ  ٍْ ل الِفْعِل أ ٍّ ُيْهكُن أن َتُكََن ِفي أ ٍَ ٌِ َحْرف َيْهَزة  ََ  الِذي أَحد أُصَلِ ُهَُز ُي ًْ الِفْعُل الَه
ٍْ آِخِرِى   .أ

ُهَزِ الَفاِء   ًْ ٍَ ُيْعَرُف بَِه  ٌِ لِ ٍَّ ُهَُز  ِفي أ ًْ  .الِفْعُل الَه
   َأَنَر – َأَخَذ –َأكََل : ِنَثال  

ّّ نع يهزة الهضارع لضهير الهتكّلو  ُر   ِعْنَدَنا ُيْصِبُح ُنَضارًعا  إ ٌُ َّ َتَتَغيَّ ُهَُز الَفاء ُحُرٍف ًْ : َن  
    َأكََل            َيأُكُل             أَخَذ            يأُخُذ          أَنَر              َيأُنُر   يَ:  نثال 
                  أَنْرُت            أأُنُر         قياسا علِ         َفَعَل َيْفَعُل  أنا :  نثال 

ْهَزة  إلِ ألٍِف  َنْهُدٍَدة  ًَ ُل ال ََّ ْطَق َتَتَح ْهَزَتْين ُيْثِقُل النُّ ًَ .ٍَ ألّن اْجِتَهاَع ال  
 أنا           أَنْرُت            آُنُر                أكَْلُت                آُكُل                     :  نثال 

 
 .الفعل الهًهَز  في الَسط ٍ ُيْعَرُف بهًهَز العين  

 َسأَل          َيْ أُل                   َرأَف              َيْرأُف            َدأَأ                َيْدأُأ 
ٌُ اْعِتَباًطا   . أّنا بالّنْ بة لِْلِفْعِل َرأُ  َفَتْ ُقُط َيْهَزُت

ا َيْرأُ : َنُقَُل َرأُ  ًَ ٍَ أْصُل ْزن  َيْفَعُل   ٍَ  َيَرُ َعَلِ 
 

ّْم    .الفعل الهًهَز  في اآلخر ٍ ُيْعَرُف بهًهَز ال
 - َبَدأ  - ِنَثال َنأل   َقَرأ  

 ٍَتْثُبُت يهزتٌ في الهاضي ٍالهضارع 
 َقَرأ         َيْقَرأ                     َبَدأ               َيْبَدأ

 
 
 
 

الفعل الهًهَز في الهاضي 
 ٍالهضارع الهرفَع

 



 

 

  : 1التهرين 

ُهَز  في الُجَهل الّتالية  ًْ  :أَسّطر الِفْعل الَه

ٍَ ِقْطَعَة َلْحٍو  ٌُ َحِليًبا   َم َل َقدَّ ٍَ ا  َجاِئًعا  ِفي َحِديَقِة الَحيِّ  َفأَخَذُى   إَلِ  الَهْنِزِل   َرأُ َراِني ِيرًّ
ٌِ الَجِديد   َشِبَع ،  ُثوَّ   َبَدأ  َيْلَعُب َنَع  َصِديِق ٍَ  ُ ََ ِ اْرَت َشِرَأ َحتَّ ٍَ .، أكََل الِقّط   

  :2التهرين 

 .أكهل تعهير الجدٍل 

الفعل في  الضهير الفعل
 الهاضي

الفعل في 
 الهضارع الهرفَع

 سأل
 

   يَ
   أنت

   يَ أخذ
   أنت

   يَ نأل
   أنت

 

أنت ، : أعيد كتابة الجهلة التالية  في الهضارع الهرفَع نع الضهائر الّتالية    : 3التهرين 
 .نحن ، أنا ، يي  

ٍَ َبَدأ  َيكُْتُب  اَس   الُكرَّ ٍَ  .أَخَذ أْحَهُد  الَقَلَو 

  ....................................................................................................................:أْنَت 

  ...................................................................................................................:نحن 

  ......................................................................................................................:أنا 

  ....................................................................................................................:يي 

 

 



 

 

 

  : 1التهرين 

 :أسّطر الفعل الهًهَز  في الجهل الّتالية 

ا  َجاِئًعا  ِفي َحِديَقِة الَحيِّ َرأُ ٍَ ِقْطَعَة َلْحٍو ، َفأَخَذىُ   َراِني ِيرًّ ٌُ َحِليًبا   َم َل َقدَّ ٍَ  إَلِ  الَهْنِزِل  
َشِبَع ،  ُثوَّ   أكَلَ  ٍَ  ُ ََ ِ اْرَت َشِرَأ َحتَّ ٍَ ٌِ الَجِديد    َبَدأ  الِقّط   . َيْلَعُب َنَع  َصِديِق

  :2التهرين 

 .أكهل تعهير الجدٍل 

الفعل في  الضهير الفعل
 الهاضي

الفعل في 
 الهضارع الهرفَع

 سأل
 

 َيْ ألُ  َسألَ  يَ
 َتْ ألُ  َسأْلَت  أْنَت 

 َيأُخذُ  أَخذَ  يَ أخذ
 َتأُخذُ  أَخْذَت  أنت

 َيْهأل َنأل يَ نأل
 َتْهألَ  َنألَت  أنت

 

أنت ، : أعيد كتابة الجهلة التالية  في الهضارع الهرفَع نع الضهائر الّتالية    : 3التهرين 
 .نحن ،  أنا ، يي  

ٍَ َبَدأ  َيكُْتُب  اَس   الُكرَّ ٍَ  .أَخَذ أْحَهُد  الَقَلَو 

ٍَ َبَدأَت  َتكُْتُب  :أْنَت  اَس   الُكرَّ ٍَ  .أَخْذَت  الَقَلَو 

ٍَ َبَدأَنا  َنكُْتُب  :نحن  اَس   الُكرَّ ٍَ  .أَخْذَنا  الَقَلَو 

ٍَ َبَدأُت أكُْتُب  :أنا   اَس   الُكرَّ ٍَ  .أَخْذُت  الَقَلَو 

ٍَ َبَدأْت  َتكُْتُب  :يي  اَس   الُكرَّ ٍَ  .أَخَذْت  الَقَلَو 

 اإلصْح

 


