
 ربیةاللغة الع  : المادة 
  القواعد الصرفیة   : المجال 

   "المثال الواوي " الفعل  : الموضوع 
 

 الھدف الممیز : أن یكون المتلقي قادرا على تعریف "المثال الواوي" وتصریفھ

نشاط 
 التلمیذ

 المراحل نشاط المعلم

یجیب 
 ویستمع 

 
یشاھد 

 ویستمع 

الفعل الصحیح ؟ وماھي أقسامھ ؟  ما ھو  
أصولھ أي حروفھ األصلیة من حروف  ثالثة  الفعل الصحیح ھو ماخلت

السالم و المھموز و المضعف : وأقسامھ , األلف والواو والیاء : وھي   
أما الفعل المعتل فھو ما اشتملت أصولھ على حرف من حروف العلة أي 
كان  أحد حروفھ األصلیة حرف أو حرفا علة وذلك ما سنراه في درسنا 

من أقسام المعتل وھو المثال ونختصر  الیوم الذي سنقدم فیھ أول قسم
      "المثال الواوي"ھنا على 

 التقدیم 

یناقش 
 یستنتج 

: األمثلة   
 1 ـ قال تعالى : (( ووضعنا عنك وزرك ))

 2 ـ وقف اإلمام أمام المصلین 
 3 ـ وصل الحجاج بیت هللا الحرام 

)األفعال (أقرأ األمثلة وأجعل خطا تحت المطلوب   
: ـ أشرح االعتالل في الفعل  

 وضع  وقف وصل 
 الواو في ھذه األفعال حرف علة وھو فاء الفعل 

كان حرفھ األول واوا  إذن الفعل المثال الواوي ھو ما  
وجد ـ : یصرف السالم تماما مثل  الماضي كمایصرف المثال الواوي في 

إلخ .......وصلنا , وجدت   
وفي األمر كذلك یحذف , ـ یجد  وجد: أما في المضارع فیحذف الواو 

صل  ,  عد ,  جد: الواو   
ویشترط في المضارع أن یكون الفعل مجردا  ثالثیا مكسور العین وھي  

  "یصل: "مثل الثاني من الفعل 
 ومن ھنا نستنبط القاعدة 

: القاعدة   
ھو ماكان أولھ واوا والواو حرف علة إذن ھو : الفعل المثال الواوي 

. معتل الفاء   
وعد : ـ یصرف المثال الواوي في الماضي كما یصرف السالم تماما مثل  

 وقف 
: أما في المضارع فتحذف الواو وجوبا بشرطین   

 ـ أن یكون ثالثیا مجردا 
یعد , یصف , یصل : ـ أن یكون مكسور العین مثل   

قف , جد , ھب  : وكذلك في األمر تحذف الواو مثل   
 

 تنمیة التعلم 



 كیف نصرف المثال الواوي في الماضي ؟ ومتى تحذف الواو منھ  
 نماذج من التصریف في الماضي والمضارع واألمرمع ضمائر الخطاب 

 الماضي            المضارع              األمر
 انت وجدت        أنت تجد              جد أنت

 أنت وجدت        أنت تجدین           جدي أنت 
جدتما        أنتما تجدان          جدا أنتما أنتما و  

 أنتما وجدتما        أنتما تجدان          جدا أنتما 
 أنتم  وجدتم         أنتم تجدون          جدوا أنتم

وجدتن         أنتن تجدن           جدن أنتن نأنت  

 التطبیق 

 


