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 إضافة األلف بعد الواو في هذه الحالة.ال يجوز نهائيًّا  أرجو أرجوا

الجماعة،   واو  وليست  أصليّة،  هي  األفعال  هذه  في  الواو 

 لذلك ال نُضيف األلف الُمختصّة بواو الجماعة عليها. 

 تُضاف واو الجماعة في الحاالت التّالية:

 في الجمع: فعلوا، تعبوا، درسوا  الماضيالفعل بعد  (1)

 بعد فعل األمر في الجمع: إفَعلوا، إتَعبوا، أدرسوا  (2)

األفعال  (3) من  كان  إن  المنصوب  الُمضارع  الفعل  بعد 

 الخمسة: لن تفعلوا إاّل ما أقوله لكم 

األفعال  (4) من  كان  إن  المجزوم  الُمضارع  الفعل  بعد 

 الخمسة: لم تفعلوا إاّل ما قلته لكم 

 عوأد أدعوا

 يلهو يلهوا

 يسهو  يسهوا

 يخبو  يخبوا 

 تعلو  تعلوا 

كّل عام وإنتوا  
 بخير 

 كّل عام وأنتم بخير 

 إضافة األلف بعد الواو في هذه الحالة.ال يجوز نهائيًّا 

الكلمة   نستعمل  المحكيّة  اللغة  للجمع   »إنتو«في 

االجتماعي  التواصل  مواقع  في  نكتب  وعندما  المخاطب، 

لتصبح  الواو  بعد  األلف  حرف  ويضع  الفّخ،  في  بعضنا  يقع 

وهذا خطأ شائع، يجب االنتباه أواّلا إلى أّن الكلمة    »اإنتو «

وثانياا إلى أّن األلف بعد الواو  ،  أنتمالُفصحى الصّحيحة هي  

 ال توضع إاّل على أفعال! 

 ُمعلّمو المدرسة  ُمعلّموا المدرسة 
  إضافة األلف بعد الواو في هذه الحالة.ال يجوز نهائيًّا 

)جمع  أسماء  هي  فاعلو(  العبو،  )معلّمو،  الكلمات  هذه 

 ُمذكّر سالم(. 

 يجب االنتباه إلى أنّ 

 على األفعال!!  الجماعة تُضاف فقطواو 

 
 

  

 العبو الفريق  العبوا الفريق 

 فاعلو اإلثم  فاعلوا اإلثم 
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 التفكير غير المقبول  التفكير الغير مقبول 
 »غير«إضافة أل التّعريف إلى كلمة ال يجوز نهائيًّا 

ألنّها نكرة، كما وأّن أل التّعريف تدخل فقط على األسماء 
 .وال تدخل على الحروف

 ة المعلومة غير الّدقيق المعلومة الغير دقيقة 

 الخبر غير المعقول الخبر الغير معقول 

 لم يرَ  لم يرى

ال   –الم األمر  –لّما  –لم يجب االنتباه إلى أّن األحرف: 
تدخل على الفعل المضارع  أحرف جازمة. هي النّاهية

وتجزمه. ولكن إن كان آخر حرف من الفعل المضارع هو  
 . حذف حرف العلّةحرف علّة تكون عالمة جزمه 

 انتظرتُه ولّما يأت   انتظرتُه ولّما يأتي

 ل تخَش للا  لتخشى للا 

 ال تّدع  ما ال تعلم ال تّدعي ما ال تعلم

 خصّيصاا ألجلك  أتيُت  أتيُت خصّيصاا ألجلكي 
إضافة الياء للمخاطبة المؤّنثة في هذه  ال يجوز نهائيًّا

 الحالة. 
 ياء الُمخاطبة تدخل فقط على الفعل الُمضارع! مثل 

 تفعلي )تفعلين(، تجلسي )تجلسين(، تأكلي )تأكلين(... 

 أنت   أنتي

 ال أعرفك   ال أعرفكي

 أبَت   أبتي

الُمتكلّ م في هذه الحالة، إّن  ال ُيمكن الجمع بين التّاء وياء 

التّاء هنا ليست تاءا أصليّة وإنّما هي عبارة عن حرف طارئ  

 جاء عوضاا عن الياء المحذوفة

 

 

 

 

 


