
 اللغة العربیة  : المادة 
 عد النحویةالقوا  : المجال 

   فتحبناء الفعل الماضي على ال  : الموضوع 
 

  الھدف الممیز : أن یكون المتلقي قادرا على تمییز حاالت بناء الفعل الماضي على الفتح  

نشاط 
 التلمیذ

 المراحل نشاط المعلم

یجیب 
 ویستمع 

 
یشاھد 

 ویستمع 

 ما المعرب من األفعال ؟  
: إال في حالتین , المعرب من األفعال الفعل المضارع فقط   

 ـ حالة اتصالھ بنون التوكید 
فإذا نظرنا  إلى , یخلق هللا ما یشاء : ـ وحالة اتصالھ بنون اإلناث مثل 

یخلق نجد إنھ فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعھ الضمة الظاھرة على آخره 
. وكذلك الحال بالنسبة لیشاء  ,  

فإذا حولنا ھذا الفعل من صیغة المضارع إلى صیغة الماضي فكیف نعربھ 
والذي ھو بناء الفعل الماضي على . ذلك ما سنتعرف علیھ في درسنا الیوم 

 الفتح       

 التقدیم 

: األمثلة    
))فبعث هللا غرابا یبحث في األرض : (( ـ قال تعالى  1  
))خلق هللا السموات واألرض بالحق : (( تعالى ـ قال  2  
ـ المجدان فازا في المسابقة  3  
ـ حضرت المسلمات حلقة الذكر  4  
ـ حفظت البنت القرآن الكریم  5  

 أقرأ األمثلة  
إلخ .......خلق  , بعث : األفعال الواردة في المجموعة األولى من األمثلة     

نیت على الفتح ألنھا لم یتصل بآخرھا ھذه األفعال لما بنیت على الفتح ؟ ب
. إذن كل فعل ماضي لم یتصل بآخره شيء فھو مبني على الفتح . شيء   

إلخ .......فازا ـ كتبا ـ جلسا : أما المجموعة الثانیة من األفعال   
إذن , فھذه المجموعة ما الذي اتصل بآخرھا ؟ اتصلت بآخرھا ألف االثنین 

ألف االثنین فھو مبني على الفتح  فكل فعل ماض اتصلت بھ  
إلخ .....حضرت ـ حفظت ـ جلست : أما المجموعة الثالثة من األفعال    

نالحظ أن األفعال في ھذه المجموعة الثالثة اتصلت بھا تاء التأنیث الساكنة 
. التي المحل لھا من االعراب   
: ومنھ نستنبط القاعدة التالیة   

:   القاعدة   
: حاالت ثالث ضي على الفتح في یبنى الفعل الما  

من البیت الشعري التالي '' ضاق '' كما في , ـ إذا لم یتصل بآخره شيء  1  
إذا ضاق رزق الیوم فاصبر إلى غد         

عسى نكبات الدھر عنك تزول                      
  

كتبا ـ جلسا ـ لعبا : مثل , ـ إذا اتصلت بھ ألف  االثنین  2  
بھ تاء التأنیث الساكنة التي المحل لھا من اإلعرابـ إذا اتصلت  3  

 تنمیة التعلم 



: من البیت الشعري التالي '' مكثت '' : مثل   
مكثت في النفوس عشرین عاما        

تتعاطى لھیبھا الكلمات                        
الفعل الماضي المعتل یسري علیھ ما یسري على الفعل الصحیح  :مالحظة 

.     وكذلك الفعل المبني للمجھول   
 
 

 یقرأ 
 یجیب

: أعرب ما تحتھ خط في الجمل التالیة      
 صلى هللا على نبیھ الكریم 

 احتضنت القاعدة المشاركین 
 المجتھدان تفوقا

: اإلعراب   
فعل ماض مبني على الفتح المقدرعلى حرف العلة : صلى   

فعل ماض مبني على الفتح التصالھ بتاء التأنیث الساكنة : احتضنت   
فعل ماض مبني على الفتح التصالھ بألف االثنین: تفوقا   

 التطبیق 

 

 

 


