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 مدخل فً الصرف والمٌزان الصرفً

:التعرٌف بعلم الصرف : مقدمة ضرورٌة فً: أوال   

.                                         قبل البدء بتعرٌف علم الصرف نسؤل قبال  

      ما أهمٌة علم الصرف؟ و وما مفهومه وموضوعه ؟ ثم هل هناك  من فابدة 

 ؟                                                                          ...من تعلمه.

                                                               :أهمٌة علم الصرف :-أوال    

  ها حًد علومأ فً كونه  علم ضإري  لتعلم اللغة العربٌة، فهوعلم الصرف  تتجلى أهمٌة 

الهامة، الذي ٌحتاج إلٌه جمٌع متعلمً اللغة العربٌة أتم االحتٌاج ،فالبد منه لكل متعلم للغة 

أنه قدم لدى بعض علمابها على النحو، ألنه ضروري لدراسة النحو، فمن أراد تعلم . الضاد

ألن الصرف هو معرفة ذات الكلمة فً نفسها، .التحو فعلٌه أن ٌبدأ أواًل بتعلم الصرف

، ومعرفة الشًء فً (أي وظٌفتها فً التركٌب)والنحو هو معرفة بعض أحوالها مع غٌرها،

.ذاته مقدم على معرفة أحواله مع غٌره  

   ولذلك تقرر لدى أهل اللغة أن معرفة  علم الصرف ال ٌستغنً عنه  متكلم بالعربٌة، وال 

ًٌ : "كاتب وال أدٌب، إذ ال تتحقق القدرة  لدٌه على صٌاغة مفردات اللغة إال به، مثال عل

اسم فاعل " كاتب"إال إذ عرفنا أن لفظ " درسه"ال ٌمكن معرفة  وظٌفة الكلمة "  كاتب درَسه

اسم فاعل إال بمعرفة صٌاغة اسم " كاتب "ٌعمل عمل فعله ، و ال ٌمكن معرفة أن لفظ

.وصٌاغة اسم الفاعل وغٌره ال ٌتؤتى إال بمعرفة الصرف. الفاعل  

                                                            :الصرف :تعرٌفه-  :ثانٌا  

ف:"مصدر للفعل: التصرٌفُف  و"صَرف:"مصدر للفعل :الصرف ، بتشدٌد الراء، " وصرَّ

 ،االنتقال من حال إلى حال و، أبٌن األحوالٌدور معناهما حول التغٌٌر والتحوٌل والتقلٌب، 

 قوله  ومنه. تقلباته": ُصروف الدهر"و. إذا رددته وحولته ":صرفته عن وجهه صرًفا: ٌقال

ف" هنا من الفعل  تصرٌفُ و.[5/و الجاثٌة .64البقرة ] {تصرٌُف الرٌااِ } :تعالى "  صرَّ

ًّ  . األربعها جهات تغٌٌرتصرًٌفا للمبالغة أي تحوٌل و َرِف ٌْ اف من الُمَصاَرَفة: والصَّ  .الصرَّ

 والتصرٌف أبلغ فً الداللة ، حوله،وَصَرَف هللا عنك األذى .َصَرْفُت الدرهم بالدنانٌر: ٌقال

  .هذا لغة. للزٌادة فً المبنى.من صْرف

تدل على المعالجة كما ٌقول ابن فارس،  (ص،ر،ف) فالمادة المعجمٌة  :اصطالحاً  أما  

 على العلم الذي ٌعالج الكلمة لةاللٌستخدم فً الد(الصرف أو التصرٌف) أخذ مصطلحومنه 

:معنى علمً ، وآخر عملً: معنٌان   وله.تغٌراتها وتحوالتها الذاتٌةمن حٌث المفردة،   



وٌراد به علم األصول أو القواعد والمسابل الذي ُتعرف به أحوال أبنٌة  :المعنى العلمً- أ

 التً  والقواعدلقوانٌن، وٌراد باألصول ا(1)الَكلِِم العربٌة، التً لٌست بإعراب وال بناء،

،من (أي الكلمات المفردة)العربٌة   وتعرف بها كٌفٌة صٌاغة األبنٌة.أبنٌة الكلم ٌريتحكم تغ

أي من حٌث ما ٌعرض لها من . (2. )(حٌث تشكٌلها ولٌس من حٌث إعرابها وال بناإها

وكذا من حٌث الصحة واإلعالل، والزٌادة . تغٌٌر، أو تولٌد لكلمات أَُخر من ذات اللفظ،

تصرف فٌها بزٌادة ن ف أتً إلى الحروف األصولنأن أي  .والحذف، واإلبدال واإلدغام

بضرب من ضروب التغٌٌر، فذلك هو التصرف فٌها والتصرف أو حذفه، أو بؤي  ،حرف

   لها

وٌراد به ممارسة التغٌٌر فً بنٌة الكلمة عن أصل وضعها األول، إلى : المعنى العملً- ب 

الواحِد تلبٌة لمعاٍن األَصِل متنوعة، من  بنٌة أأبنٌة عدٌدة وصٌغ مختلفة، بمعنى اشتقاق

 مجموعة منوبمعنى آخر اإلتٌان من الكلمة الواحدة ب. مقصودة ال تحصل إال بهذا التحوٌل

 كالماضً، والمضارع، واألمر، أو اسم .، لتحقٌق المعنى المطلوب منها فً الجملةالكلمات

ٌمكن أن نشتق منه ( َضْربٌ )األصل: فمثاًل   (2). وغٌر ذلكالفاعل، واسم المفعول والصفة، 

، وصٌغ المبالغة اسم الفاعل، واسم المفعولوالماضً، والمضارع، واألمر، :"على التوالً

اٌب، ::"واسم الزمان والمكان، فنقول ْضِرُب، اْضِرْب،َضاِرٌب، َمْضُروٌب، َضرَّ ٌَ َضَرَب، 

ٌٌب، َمْضِربُ                              ..        استضرب، ٌستضرب، ُمستضِرب"َضرِّ

وكذلك  ٌكو ون التغٌٌر من جهة تحوٌل الكلمة المفردة  إلى التثنٌة والجمع، والتصغٌر 

والتخفٌف، كاإللحاق والتخلص مكن التقاء الساكنٌن وذلك عن طرٌق  الزٌادة . والنسب

لصرف وبا ختصارا.  هوغٌروالحذف، واإلعالل، واإلدغام واإلبدال، وتخفٌف الهمزة، 

:مثلٌعالج الكلمة من جوانب متعددة ،   

  تولٌد األلفاظ وتكاثرها وٌعرف هذا بتصرٌف األفعال واشتقاق األسماء-1

 وٌعرف باإلعالل. التغٌرات الصوتٌة الناتجة عن تجاور أصوات الكلمة الواحدة- 2

.واإلبدال  

العدد والجنس، والتصغٌر :  نتٌجة الوفاء بحاجات تصرٌفٌة مثل،صرفٌةالتغٌرات ال- 3

.                                                          أو حاجة تركٌبٌة مثل اإلسناد. والنسب

  بؤبنٌة الَكلِِم العربٌة؟                                                  ما المراد :اابنٌةُف : ثالثا- 

 الملحوظِة، من حركٍة  وصورتها هى هٌبُة الكلمةِ : وبنٌة الكلمة جمُع بناٍء،اابنٌةُف    

                                                 . هذه الحروفوترتٌبٍ ؛  وعدِد حروفٍ وسكون؛

 لفٌظ مفرٌد، وضعه الواضُع لٌدلَّ على معنًى، بحٌث متى ُذكر ذلك اللفظ، فُهَم : ُف والكلم - 

.                                 الرجل والقلم والكتاب: مثل.منه ذلك المعنى الموضوع هو له

. وحرف؛ وفعل؛ إلى اسموتنقسم الكلمة -     

 لٌس الزمن جزًءا منه، مثل رجل ؛وما ُوِضع لٌدلَّ على معنى مستقّل بالفهم: مفاالس  

وباإلسناد  وٌختص االسم بَقبول حرف الجر،وأل، وبلحوق التنوٌن له، وباإلضافة، .وكتاب



ا}: نحو و وبالنداء،(.4() َعَدمِ ِمنْ  الَخْلَق ئُمْنش  ِ لحمُد ا ) :إلٌه، نحو ْقت ٌَ  إْبراهٌُم َقْد َصدَّ

ا ٌَ ْو .(5){الرُّ  

 ؛ وٌقرأ؛ماُوِضع لٌدل على معنى مستقل بالفهم، والزمن جزء منه، مثل َكَتبَ : لوالفع  

ٌختصُّ الفعُل بقبول َقْد، والسٌن، وسوف، والنواصب، والجوازم، وبلحوق تاء  و.  واحفظْ 

 { أْفلََح َمْن َتزكىَّ قدْ }:الفاعل، وتاء التؤنٌث الساكنة، ونون التوكٌد، وٌاء المخاطبة له، نحو

َك َفتْرَضىلََسْوفَ وَ }. {نْقرُبك َفال َتْنَسىسَ . }(6) ٌُْعَطٌَك َربُّ ُتْنِفقُوا َحتَّى  َتنالُوا الِبرَّ لَنْ . }(7){ 

ا ُتحبُّون لِْد ولَْم  . }(8){ممَّ ٌُولَدْ لَمْ ٌَ َنا َوِسعْ }. (9){   تْ قاَلَ }. (10){ ُكلَّ َشْىٍء َرْحَمًة َوِعْلماً تَربَّ

 ًْ َك أْجَر َما َسَق ٌَ ْجز ٌَ ْدُعوَك لِ ٌَ ُكولَ  وَ نَّ ٌُْسَجنَ لَ . }(11){ لََناتإِنَّ أَِبى  اِغرٌنَ ًنا ٌَ . (12){ِمَن الصَّ

ُة } ُتَها النَّْفس الُمْطَمِبنَّ ٌَّ َ ٌَّةً ارجعًٌؤ .(13){ إِلَى َربِِّك َراِضًٌة َمْرِض  

 ْخَل له  غٌر مستقّل بالفهم، مثل َهْل وفى ولم، والدَ  ما ُوضع لٌدل على معنى: فوالحر 

فا الحرف ما لٌست  (14). وٌختص الحرف بعدم َقبول شا من خصابِص االسم والفعل.هنا

                                                                                       .له عالمة ؛ترك العالمة له عالمة

                                                  :وموضوعه، مٌدان علم الصرف - :رابعا

، الهٌبة والكٌفٌة التً تكون علٌها من حٌُث  المفردةاأللفاُظ العربٌةُ   الصرفموضووُف  

ة واإلعالِل، واألصالِة والزٌادِة، ونحِوها ومن حٌث التغٌرات التً تحدث على بنٌة .كالصحَّ

                                                             .                        الكلمة

 المفردة الثابتة  من جهة ما ٌطرأ علٌها من تغٌرات ناشبة عن  دراسةهو:     إاً فمٌدان

 التبدالت التً تحدث على بنابها عند التصرف فٌها،على المستوى اللفظً والمعنوي، وهناك

                                                                  :ات همان فقط من الكلمانوع

هً األسماء التً من الممكن إعرابها، أي التً تظهر : (المعربة)   المتمكناءااسم ـ :والأ

.                              وذلك لسالمتها من شبه الحروف.فً آخرها حركٌة إعرابٌة

هً األفعال التً ال تلتزم بصورة معٌنة، بل من و:  ل المتصرفااافع ـ :اثانًو

                                             .الممكن تصرٌفها وفقاً لمجموعة من األوزان

ختصُّ باألسماِء المتمكنِة، ا  فهو ٌطال الكلمات التً تقبل التغٌٌر وتستجٌب له، ومن ثم

(                                                                                                  3).واألفعاِل المتصّرفة

 من األسماء واألفعال ألنها ال تقبل وال  ما كان جامداً ال ٌمس أن الصرفومعنى ذلك 

  :نواع هًأربعة أها عملٌة التصرٌف ومنتستجٌب ل

 إبراهٌم ـ اسحق ـ ،إسماعٌل) كـ (التً عجمتها شخصٌة)ااعجمٌة  أسماء ااعالم- 1

   . العربٌة؛ ألنها نقلت من لغة قوم لٌس حكمها كحكم هذه اللغةاونحوه (ٌعقوب

وهو صوت وقع السٌف، :  قبو.  صوت الغرابوهو :(غاق)  كـ:أسماء ااصوات -2

.ونحوه؛ ألنها حكاٌة ما ٌصوت به ولٌس لها أصل معلومزجر البغال، : عدسو  

. صه، هٌهات، هٌت، شتان:أسماء اافعال -3  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85


:ومنها.لمعان مختلفة ستخدمت التً وهً:  المختلفةحروف المعانً -4  

......(.من، إلى، على): أحرف الجر -أ  

وغٌرها.(سوف ـ السٌن): الستقبال لغرض معنوي كالتً لألحرف الداخلة على األفعالأ -ب  

ال تدخل فً التصرٌف ف والحر ف.وغٌرها.  (لو، لٌت، لعل): أحرف التمنً والترجً -ج

.ألنها مجهولة األصل وألحق بها األسماء المبنٌة  

(.                                              لٌس-عسى-ببس -نعم) مثل :ةل الجامدافعوأل -5

                         :(البناءتوغلة فً الم ،ة المبنًاءألسما):األسماء المشبهة بالحرف  -6 

                                                             (...هً. هو. أنت. أنا )كالضمابر - 

.                                                    (..تلك  ذلك- أوالء- هذا )وأسماء اإلشارة- 

.                                                        (من ـ الذيما ـ )'و األسماء الموصولة- 

                                                   (. أٌن - مهما ـ متى ـ  ــمن) وأسماء الشرط-

              *وبعض الظروف (4 ).(وأسماء األصوات  (متى ـ أٌن ـ )  وأسماء االستفهام-

   علم الصرفالفائد  من:- خامسا   

     ذكرنا فٌما تقدم أهمٌة علم التصرٌف، وأنه ضروري لكل متعلم للسان العربً، ألنه 

 أن فوابد الصرف  تطال مما تقدم نستنتج و. ٌعصمه من الخطؤ فً صٌاغة الكلمة العربٌة

                                                          :جانبٌن أحدهما معنوي  والثانً لفظً

                                                                      :  منه نجدالجانب المعنويف

 تغٌٌرالبنىأو إثراء اللغة بمجموعٍة من الِبْنٌات االشتقاقٌة، عن طرٌق  إنماء وإغناء- 1

 بتولٌد صٌغ جدٌدة تغنً اللغة وتقدم ألفاظاً   وذلكإلى عدة أبنٌة،ألصل الواحد،من االصرفٌة 

كتب، ٌكتب،  )،(ماضً، مضارع، أمر):    مثالً ،كاستخدام صٌغة الفعل مختلفة،  لمعانجدٌدة

ي ٌُعّبر بها ذ ال(الفاعل اسم ) أو مشتقاته ،(اءةرق)،(كتابة)، م المصدراستخد   أوا،(أكتبْ 

مكتوٌب  اسم المفعول) كـعمن وقع علٌه الحدث،أو - (، قارئكاتب) المتكلم عن قٌامه بالفعل

،(مفروءٌ   

د وتزال ،إثراء الرصٌد اللغوي للمُتكلّم باللغة ٌنتج عن  إذ: األسلوبٌة للخطاباتالتلوٌن- 2 

معاٍن جدٌدة، فكلما انتقل المتكلم من صٌغٍة إلى أخرى تم له تلبٌة لألفاظا جدٌدة، ومفردات ب

             .    اللغوٌةشتقااتالمحصول ومعنى جدٌٍد بسبب وجود فروقا فً الدالالت بٌن ا

:                                                                             ظً فنجد منهأما اللف  

من الوقوع فً الخطؤ أثناء صٌاغة   (أي صٌانتهما وحماٌتهما)حصانة اللسان والقلم -  1  

                                                                  . الكلمات والجمل، والنطق بها

ٌّة، التً-  2 رفٌة الثابتة معرفة  تساعد على معرفة قواعد الصرف وضوابطه الُكل الُبنٌة الصَّ

ٌِّر بحسب موقعها، ومعرفة موقعها للكلمة، وما ٌتلوها فً الجملة، من حٌث اإلعرابً الُمتغ

ٌِّر، ،معرفة الثابت وواألصل .  والمعنىاإلعراب  طالبٌب ٌحً  ":فمثاًل قولُك ثم معرفة الُمتغ

ٌَّل لكن هً اسم،  (ٌحً)كلمة ف، "نشٌط ٌُخ ن أّن  لقد  فعل ولٌس  (ٌحً)لقارئ غٌر الُمتمعِّ



             .(مبتدأال) موقعها اإلعرابً وهو ةعرفم ٌمكنهحٌن ٌدرك أّنها اسم فإّنه أما اسماً، 

.  المقدرة على تحدٌد الحروف المزٌدة والحروف األصلٌة فً االسم أو الفعل ومشتقاته- 3 

و  ضبط الصٌغ والقوف على ما ٌعترى الكلم من إعالل أو إبدال أو حذف أو إدغام-  4 

                                                          لٌها ،إتصغٌرها والنسبة   كٌفٌة  معرفة

                       : المٌزان الصرفً:المحث الثانً  

 علماء الصرف لمعرفة أحوال أبنٌة وضعهمقٌاس  :رفًلمٌزان الصا   :ِـــسٌقـــتغ- 1     

 بالبحث ثبت ولّما ، ضبط اللغاتيوهو من أحسن ما عرف من مقاٌٌس ف الكلمة،

واالستقصاء أن أكثر الكلمات العربٌة ثالثٌة األحرف، فإنهم جعلوا المٌزان الصرفً مركبا 

 ف،ع،ي = ة/رـ/وـ  :مثل"ف ع ل " الفاء ، والعٌن ، والالم : هً ،من ثالثة أحرف أصلٌة

                                              ف=  كـ  ،  من الكلمة تقابل الحرف األولفاءلفا

  .                                                           ػــ = تـ  ، ي تقابل الحرف الثانالعٌنو

 .                                                               ي=   ب تقابل الحرف الثالث،لالموا

 حتى فً المٌزان مطابق تماما لشكلأي على أن ٌكون شكلها على شكل الكلمة الموزونة،

ََ . فَِؼً= ٚؽِغت. فؼً =  وزت:فتقول الحركات ، ًَ  = َٚوُش                                  . فَُؼ

 ، والحرففاء الكلمة: ٌسمونه- اسماً كانت أو فعالً - كلمة المن األول   األصلًفالحرف    

بما من الكلمة  وهكذا تقابل كل حرف .الم الكلمة:  والحرف الثالث.عٌن الكلمة: الثانً منها

*** (.2). الصرفًٌقابله فى المٌزان  

:                                 فكان ألسباب أهما  (ف ع ل)أما اختٌار هذا الجذر الثالثً 

       .أن معظم ألفاظ اللغة العربٌة مكونة من أصول ثالثة وما زاد على الثالثة فهو قلٌل- 1

فكل األفعال تدل على (  ٌ ّم جمٌع األحداث)ذو داللة عامة،  "   َف َف َف " أن الجذر - 2

 بمعنى بزمن مقترن أكل ، وجلس ،وغٌرها تدل على الحدث :  فالفعل / ،وزمن (حدث)

                                                                                                                                    **** . فً زمن معٌنفْعل الشًء

:                                                                       فٛائذ ػذ٠ذح أّ٘ٙب١ٌٍّضاْ اٌظشفٟ    :ته فابد* 

، أٚ (ح صٚائذؽشٚفٙب أط١خ أٚ أٞ) ِغشدح، أٚ ِض٠ذح ِٓ ؽ١ش أٔٙب ٠ؾذد طفبد اٌىٍّبد، أٔٗ

، ٘بٔٙب، ٚرمذ٠ُ ؽشٚفٙب، ٚرأخ١ش٘ب، ِٚب روش ِٓٚ، ٚعه٘بؽشوبدٚوزا وبٔذ ربِخ أٚ ٔبلظخ، 

  :٘ٛرفظ١ً أٚػؼ  ٚةح،ػً ِب٘ٛ ؽشف ، ٠ٚؼ طؼِب ِ٘ٛٚب ؽزف، ٚ

 .الزابدة فً الكلمةمن  األصلٌة و معرفة/ .ها عدد حروف الكلمة وترتٌبضبط علىٌساعد  -1

        . التقدٌم والتؤخٌر فً أحرف الكلمة األصلٌة من ٌحصلما تبٌان على كذلكٌُساعد  -3

 وٌحدد جذرها  العربٌة، الصرفً أصول حروف الكلمة كلّها فً اللغةٌُوّضح المٌزان - 4

      .(3). وطرٌقة اشتقاقها وأوزانها

  : واالعتبارات التي تدخل في الميزان الصرفيوزن الكـيـفـيــة- 2

 :الكلمات الثالثيةرٌقة وزن ط: أوال 



هً وضع كل حرف منها مقابل :(اسما أو   ال) المجردة،الثالثٌةطرٌقة وزن الكلمات    

بحٌث تؤتً مطابقة لحركات الوزن   . الحرف اآلخر من المٌزان مع ظبط حركات الكلمة

ْم ٌح /ِفْعٌل،= و ِسْربٌ / َفَعٌل = و َقَمرٌ / َفُعَل = و  َشُرفَ / َفِعَل = َقِدَم :  مثال  ..... ُرْ  ٌح =   ُر

ْم ٌح  ِسـْربٌ  َضـْربٌ  َقــَمـرٌ  َنَصــرَ  َشــُرفَ  َقــِدمَ  الكلمات   ُر

 . ُر ْ  ٌح  ِفـْعــلٌ  َفـْعـلٌ  َفــَعـلٌ  َفـَعــلَ  َفــُعلَ  َفــِعلَ  موازٌنها

" الفاء"قد قابله حرف " قدم" من كلمة "القاف"تجد فً األمثلة السابقة أن حرَف 
 وأنَّ "الالم"قابله حرف " المٌم"وحرف  "العٌن"قابله حرف " الدال"، وحرف " َفِعلَ  "من

 . باقً الكلمات ومثل هذا ٌقال فً.نفسها"  َفِعلَ  " مطابقة لـجاءت " َقِدمَ "الحركات فً 

   :أحرف ثالثة عن الزائد  لكلماتطرٌقة وزن ا- :اثاني
                                                                                             الزٌادة عن ثالثة أح ف  ً الكلمة ه  هً زٌادة أصلٌة أوغٌ أصلٌة؟معرفة أوال ٌجب

 حذف ٌمكن ال (الكلمات رباعٌة أوخماسٌة مجردة) كانت أي،أصلٌة الزٌادة كانت إذا -1

  طرٌقة وزن الكلمات الثالثٌةعلى نزنها ،أصلٌة ألنها ، الثالثة على منها الزابد فوالحر

   :مثل(. ف ع ل ل):فٌصٌر رباعٌا الموزون كان إن ،المٌزان آخر فً واحدة الم بزٌادة

                                             ،   (.ِفْعلَـلٌ  ،و  َفْعلَـلَ ): زنهاو.[وِدْرَهم ،طمؤن وَدْحَرج،]

ًّف الحروف اً أصل ٌّف ن، أيفإإا كان الموزون خماس ٌْ           جعلوه: ، زادوا فً آخر مٌزانه الَم

: فتصٌر ثالثة المات  متوالٌات ثم  تدغم األولى مع التً تلٌها فتصٌر [َف َع ْل َل ل ] 

لٌ  فع= (.                4). فعلّل= غضنفر  و /.َفَعلَّل[: َسَفْرَجل]وعلى هذا ٌكون وزن . [لَـّ

تكرٌر حرف من حروف  من( الحرف تشدٌد)  وإن كانت الزٌادة ناتجة  بالتضعٌف ـ2

.                لعَّ ف= م ـلَّ عَ  ولعَّ ف= ا  َسبَّ : المٌزان فنقوليالكلمة األصلٌة كررنا أٌضا ما ٌقابله ف

ح ف غٌ  أصلٌة وال مك  ة  هً من  ح وف الزٌادة أ الزابد عن ثالثة ت وإن كان ـ3

 مع إضافة ،  طرٌقة وزن الكلمات الثالثٌةعلى نزنهاف، (سألتمونٌها)المجموعة  ً عبا ة 

 = افتتح/- اْنَفَعل ،انفتح  -/ فاعل=  اِتحٌ ف]: فى الكلمة ؛ فنقول يالحروف الزابدة كما ه

ل= تفّتح -/- ِاْفَتَعَل،  تثبت هً دخلت على األصل فؤٌة زٌادة.[. استفعل= اسفتح -/- ، تفعَّ

 ,نحوأو التأنٌث أونون التوكٌد أوالتثنٌة أوالجمع،  التعرٌف، (ال)بذاتها فً المٌزان مثل 

لَفْت، ْلنَّن /  اطمة ،  َفاعلَفةٌح،/ جلست،  َف َف ٌُرْ  َف ،ل نَّن ٌُرسجنَف ن،/ ل ان،  َفاِعالَف ،  َفاعلُرونَف / عالمَف اتبُرونَف / كَف

، َفاِعالَفتٌح  وزن فحصل حذف فى الموزون ُحِذف ما ٌقابله فى المٌزان، ذاوإ... ااماتٌح

                                             .(ِعلَة): َدةعِ ' ،ووزن( فاعٍ ):(قاٍض ) ووزن ،(فُلْ )على:(قُلْ )

، َعَفل:  جاه وزن ي المٌزان، فٌقال مثالً في الموزون، حصل أٌضا فيوإن َحَصل قلٌب ف- 4

فؤي تغٌٌر ٌطرأ على الكلمة، ٌكون له أثره  منعكسا فً المٌزان .الفاء على العٌنبتقدٌم 

                                                                                                                                     .مبٌنا التغٌ ات التً تحدث  ً الكلمة (المٌزان الص  ً )الصرفً، وبهذا ٌكون

                                                                                 :  هةأعمال موج 

:                                اذكر ثالث صٌغ ناشبة عنكل كلمة من الكلمات التالٌة مع تحدٌد أوزانها-  

، أمرَ  .       علَِم ، درَس،  بعَث،  باع ، مرَّ  



:                                        ادكر الكلمات التً  نشأت عنها كل صٌغة  مما ٌأتً- 

.                         عظٌم- استغفار- إكرام-مسابقة– منرّدْد –مجتِهْد - تَكاتب،* اسِتماع  

:                                         اٌت بكلمة لكل وزن مما ٌأتً  وأدخلها فً جملة  -  

.مَفاَعلَةٌ -  اْنَفَعَل -  َفْعلٌ - افِتعالْ * أَْفعَل      

 

 

(1)المحاضر    1   -أبنٌة المصادر     

 

:                                                                                        تـمـهــٌد   

قبل الحدٌث على المصادر المحٌص من اإلشارة إلى االسم، من حٌث الجمود والشتقاق،  - 

:    قسمٌنقسم من حٌث االشتقاق والجمود إلىٌناالسم ف. حتى تتجلى للقارئ ماهٌة المصدر

:                                       مدا جاسم   1   

ٌُإخذ من غٌره،الذيهو :االسم الجامد    كل نأبمعنى  (أي أنه أصلً ولٌس فرعا منه ') لم 

    :وهو نوعان.  ألنه أسبق فً الوجود[جامد]اسم ال ٌرجع إلى كلمة تسبقه فً الوجود فهو

  و، وحجر،َرُجٌل، شمس. قلم ،جبل، قمر: مثل (ٌدل على شًء محسوس')اسم ذات - أ

(                                                                    1  )... شجر، إنسان، أرض

ال ٌقوم بنفسه " معنى"ٌدل على : أي  (ٌدل على معنى مجرد غٌر محسوس)اسم معنى - ب 

 ،نجااالشجاعة، الَفْهم، ال ،النصر و. العلم، الصبر، االجتهاد: "وإنما ٌقوم بغٌره مثل 

(                                                                     2 )... الفراءة .والَركض  

ٌراد بالمعنى ما قام بغٌره ./ ٌراد بالذات ما قام بنفسه من األشٌاء كرجل وبٌت:   مالحظة

(3 ).كبٌاض وشجاعة  .  

 2 تق مشاسم-    

واالشتقاق      : أَْخذ كلمة من أخرى مع تناسٍب بٌنهما فً المعنى وتغٌٌر فً اللفظ هو   

هً  (كلمة)أي أنه فرع مشتق من مادة أصلٌة  )غٌره؛ ما أُِخذ منهو  المشتقاالسم و   

ر، :مثل .الذي سبقه فً الظهور (الجامد)االسم  ر والمشجَّ   الُمشِمس والُمْقِمر والمتحجِّ

الشمس ، القمر، الحجر، :" من مادة أصلٌة قبلها هً. كلها أسماء مشتقّة ،والمنصور

  (4). جامدمن االسم التإخذ إذا لمشتقات  فا...النصر
                                                                             :االسم المشتق نوعان

صٌغ -  الصفة المشبهة  اسم الفاعل ، واسم المفعول، واسم التفضٌل،: مثليمشتق وصف- 1

، كلِّها،  مؤخوذة من الِعْلم ،وحسٌن،نالحظ أنها عالَّمٌ  أعلم،َعالٌِم، َمعلُوٌم، ،: نحو-  المبالغة

                                                                                          ".الحْسنِ " من" حسنٌ "إال

المسجد، : ، مثلاسم المكان- عند المغرب، : نحو كاسم الزمان ،يشتق غٌر وصفم-  2



.                                           منشار، مصعد، مطرقة: ، مثللةآلاسم اوالمصلى، و

     والمضارع واألمري الماضالفعل : لدى البصرٌٌنومن المشتقات 

 وهكذا ترى االسم الجامد ٌفٌد المعنى األصلً للمادة اللغوٌة، واالسم المشتق ٌفٌد معنى    

.مؤخوًذا من المعنى األصلً  

،  فتقول العلم (المصدر )إذا أردت التعبٌر عن العلم الجامد تستعمل االسم الجامد:  فمثال

: نور، وإذا أردت التعبٌر عمن ٌتصف بهذا العلم تستعمل اسما مشتقا من العلم فتقول مثال

.(5 ):.وعلٌه. أو محمد أعلم من زٌد. العالم ٌفٌد األمة  

  

أن االسم الجامد هو األصل، واالسم المشتق هو الفرع، والفرق بٌنهما كالفرق : والخالصة 

.             ال ٌبحث إال فً االسم المشتقعلم الصرف  و.بٌن المادة الخام والمادة المصنعة  

المـــصدر : ثانٌا     

صدر :  فتقكؿ،(ص د ر)الصدكر، مأخكذ مف مادة كممة مصدر اسـ مكاف :ةالمصدر لغ- أ
 فالمعنى المغكم (7)أعاله كمقدمو، كأكلو،: فصدر كؿ شيء .رناكمصد ،ار كصدكيصدر صدرا

.    إذا يدكر حكؿ التقدـ كالصدارة كالبركز كالعمك كاألكلية  
ىا صكادر األفعاؿ، كباقي المشتقات، ألف المصادر عفتصدر  الذم  أصؿ الكممة:ٔانًظذس 

نما صدرت عنيا األفعاؿ كغيرىا،  :ومٌٛه  كانت أكؿ الكالـ، الذىاب، كالسمع، كالحفظ، كا 
  .   (9).كحًفظ  حٍفظا. كسًمع سٍمعا. ذىب ذىابا:فيقاؿ

ق عفتصدر  الذم اليبعد عف المعنى المغكم، فيك أصؿ الكممة:  االصطالح  فيكالمصدر
 كضْرٍب وإْكرامهو اسم الحدث ٞالجاري على الفعل، "المصدر:  ابن هشام قال (.10)األفعاؿ

(.14):وعرفه ابن مالك بقوله   (15)  

ْن أَِمنَ مِ  الفعل َكؤَْمٍن يْ مدلولَ    *ن ِمْن      الزماىصدراسُم ما ِسوَ            الم  

ٌِِن اُنُتِخبْ *               بمثله أوبفعٍل أو َوْصٍف ُنِصْب        وكونُه أْصـاًل لَِهـَذ  

ًً ، أم لم ٌصدر عنه '   والمراد بالحدث المعنى القابم بالغٌر سواء صدر عنه كـ ضْرٌب ومْش

 حروف نعأال تنقص حروفه :ومعنى جرٌانه على فعله. طوٍل وِقَصٍر  وبٌاٍض، ونحوها'كـ

بفعل (.16).  تكذٌبا. ه لفظا وتقدٌرا دون تعوٌض، كذَّ  

 بزمن أو المقترنحدث غٌر ال على اللفظ الدال بؤنه :المصدر نو المحدثالنحاةٌُعرف     و

 نجد مساواة فً الحروف"ِعْلما،َعلِم "مثل  ه لفظاحروف فعلمتضمنا بمكان محددٌن، و

أحسن :"،أو مزًٌدا عنه بحرف مثل"وعد وعدا"مع اختالف فً الحركات،ومثله 

" .                                                                                   ًنااإْحسَ 



 فهذا من حٌث "المصدر "  إطالق اسم المفعول المطلق أحٌانا على:مالحظة

 صرفً مصطلح"المصدر"اإلعراب إذا ورد فً جملة مع فعله، ألن لفظ 

  .والصرف ٌبحث فً أبنٌة الكلم كما بٌناه ساقا

: المصدر أصل االشتقاق-  ب  

:على أفوال كَثٌرة منها    أصل االشتقاق بشؤناختلف علماء العربٌة  

شتقات لمسابر اوالفعل و،  األطمٔ ِفالمصدر:  جمٌع المشتقاتهو أصلالمصدر أٌ - 1

 . وهو الذي مشى علٌه التعلٌم عامة،ٌنهور البصريُ قول جم  وهذا، همؤخوذ منو ،هع عنوفر

ٌُن،ذا ٚهشتقات، لمه من اٌر َ و للمصدر  الفعل أصلنأ- 2       قول جمهور الكوف

ب هذا مذوهخر، آل مشتقا من اهما٫لٌس أحدو ه أصل بنفسالفعلوصدر لم من اال كأن  -3

(.                                                                                 21.)ابن طلحة 

ٌرافً والفارسًب السَ هذا مذوهشتقات، لمالفعل أصل لسابر اوأصل للفعل،المصدر  نأ- 4  

(22.)  

 :ٔانخالطخ

 علماء اللغة العربٌة ما دل على الحدث مجردا من الزمن، وتجرده من أن المصدر لدى

قاتل الجندي ): ا قلنا مثال إذف. الزمن ٌمٌزه من الفعل الذي ٌدل على حدث مقترنا بالزمن

فعال، ألنها دلت على الحدث المقترن ( قاتل)كانت كلمة  ( األبطالاالستعمار قتال جزابريال

مصدرا ألنها دلت على فعل القتال من غٌر اقتران  (قتال )بالزمن الماضً، وكانت كلمة 

                                                                                        بالزمن

.                                                                                           المصدر وفعله ٌلتقٌان  فً أوجه وٌفترقان فً أخرى:  والفرق بٌن المصدر وفعله

:                                                                                     ٌلتقٌان  فً-   

 .                                                                                    ٌتساوٌان فً الحروففعله والمصدر ف  فً نفس الحروف ،كارتشاال- 

. ،فكل منهما ٌدل على الحدثىمعن كما ٌشتركان فً ال–    

:                                                                               فًوٌفترقان  

.=. (فالزمن فٌه جزء من الحدث (مقترنٌن) الزمن الحدث مع ٌدل علىكونهٌنفرد الفعل ب - 

(.                                                    الزمن+ الحدث )                        

دون الزمن ودون المكان فهو مجر من  الزمن ومن .  الحدث فقطٌدل اسم  المصدربٌنما - 

.                                          (الزمن، والمكان" ناقص "–الحدث  )=فهو . المكان

. باإلضافة بٌنما الفعل ال ٌقبل التعرٌف وال اإلضافة (بؤل) اسم عام ٌمكن تعرٌفه لمصدرا- 

.بٌنما الفعل ال ٌقبل التنوٌن (بحركتٌن) ٌمكن تنوٌنه لمصدر ا-   

                                                                                                                       ادس إَٔاع انًض- ج 

من .وباعتبار صٌاغتها كذلك. من جهة (أي الوجود)ٌمكن تنقسم  المصاد رباعتبار األصالة 

.                    سماعً ، وقٌاسً: فمن حٌث الوجود تنقسم إلً قسمٌن، هما. وجهة ثانٌة

 وهً كثٌرة كثرة فابقة، بحٌث ال وهً مصادر األفعال الثالثٌة، المصادر السماعٌة - 1   



 وسمٌت سماعٌة؛ .ٌمكن ضبطها بؤوزان محددة  ٌقاس علٌها، ولذلك التعرف إال بالسماع

توقف على السماع عن العرب ت بل ،تقاس علٌها ألنها سمعت عن العرب ولٌس لها قاعدة

عند النحوٌٌن على " السماعً"وٌطلق  . من ثالثة أحرفوثالثٌة ألنها مكونة. فحسب

  .(23) "خالف القٌاسً"

                    :                                              المصادر القٌاسٌة: ا الثانً   

التً لها صٌاغات محددة، ومضبوطة بقواعد وأقٌسٍة وفق أوزان وهً مصادر األفعال 

الفرق بٌن و.  كما سٌؤتً.معروفة  ثابتة، وهً فً الغالب  مصادر لغٌر األفعال الثالثٌة

ن العالقة بٌن السماع والقٌاس كالعالقة بٌن أصل وفرع، حٌث ٌكون  هو أالسماع والقٌاس

                                  (.24). والقٌاس مبنً علٌه، فكل قٌاس البد أن ٌكون فً قالب مسموع،السماع هو األصل

:                                       أما من حٌث الصٌاغة، فٌنقسم المصدر إلى أقسام هً

المصدر المإول، والمصدر الصرٌح، والمصدر المٌمً، واسم المرة واسم الهٌبة والمصدر 

                                                        *****.الصناعً

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                  

 :                                                                                              ــشهــوامـ

ن من المصدر وهو:  المصدر المإول- أ  *****    (أي من حروف مصدرٌة) الموصول الحرفً المكوَّ
: وهذه الموصوالت هً، على الفعل أو الجملة الموصوالت الحرفٌةهذه مع الفعل، وٌصا  بدخول أحد 

".  قراءتكٌسرنً" :وتؤوٌله" .ٌسرنً أن تقرأ": مثل"  لو"و " ما" و" كً"المخففة والمشددة، و" أن"
أستقم " وتؤوٌله" استقم كً تفلح" وكقولك"   أسعدنً نجاٌحكَ " وتؤوٌله" أسعَدنً أنََّك ناجحٌ " وكقولك

ا)): وكقوله". للفالا، أو لفالحك ًٌ وأوصانً بالصالة " وتؤوٌله ((وأوصانً بالصالة والزكاة مادمُت ح
ا ًٌ  الخ( "..(والزكاة مدة دواِمً ح

-  المإول فهو ٌقابله ألنه لفظ صرٌح أي اسم دال على حدث المصدر هو  عكس  :المصدر الصرٌح- ب
وٌتفرع إلى مصدر أصلً، ومصدر مٌمً، واسم المرة واسم الهٌبة ومصدر صناعً                                                                                                                            -  كما سبق

فكما سبق تعرٌفه، هو ما دل على معنى مجرد من الزمن والذات، غٌر مبدوء بمٌم : المصدر األصلً
 ِعْلم ، َفْهم    : زابدة، وال مختوم بٌاء مشددة، تلٌها تاء التؤنٌث المربوطة، وذلك مثل

 مضٌع،   مطلب ،،مذهب:  مثال-أوله، وهو قٌاسً فً زابدة " مٌمب"وهو المبدوء - المصدر المٌمً-  
 و ُمنطلَق   من الفعل انطلق، ./ عدولو طلب، ضٌاع، ذهاب،:بمعنى"َمعدل  

وهو المصدر الدال على أن الفعل قد وقع مرة واحدة وهو -وهو قٌاسً: -المصدر الدال على المرة- 
المصدر الدال على .  - اسَتْقَبل استقبالة واحدة: و نحو. َوْقفة وَجْلسة وَدْورة: المعروف باسم المرة مثل

وهو المصدر الدال على هٌبة صاحبه أثناء حدوث الفعل، وهو المعروف باسم - وهو قٌاسً: -الهٌبة
  ِجْلسة و ِوْقفة و ِقْعدة:مثل" ةِفْعل" عى وزن .الهٌبة
تلحقه ٌاء النسبة، مردفة  (جامد أو مشتق)وٌطلق على كل لفظ فهو قٌاسً،وهو : أما المصدر الصناعً- 

 أو فً األسماء المشتقة كالعالمٌة الحٌوانٌة،نسانٌة، اإلجرٌة، والح:بالتاء للداللة على صفة فٌه، مثل
(                           27 )الجاهلٌة، األرٌحٌة، الفروسٌة، العبقرٌة، العبودٌة، .والمحمودٌة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                      (     1)قم    أعمال موجهة

وكذلك مٌز أسماء الذوات من  ،   اآلتٌة ومٌز فٌها بٌن  األسماء الجامدة والسماء المشتقةالقطعةاقرأ  

:                                                                                                                             أسماء المعانً
ٌا أمٌر المإمنٌن  ، أترغب فً أن ابنً لك مدرسة   ):قصد سعٌد الصوفً ِنظام الملك فقال له-      

افعل، : ببغداد  مدٌنة السالم ، ال ٌكون فً معمور األرض مثلها، ٌبقى بها ذكرك إلى أن تقم الساعة،قل



ثم كتب إلى وكالبه ببغداد أن ٌمكنوه من المال ، فابتاع بقعة جمٌلة على شاطا دجلة، وخط  المدرسة 
النظامٌة المشهورة وبناها أحسن بنٌان، وكتب علٌها اسم نظام الملك، وابتاع ضٌاًعا واسعة وخاناٍت 

امات وقفت علٌها،  فكُملت لنظام الملك بذلك رٌاسة وسإدد وذكر جمٌل طبََّق األرَض خبُرهُ، وعم  وحمَّ
 .                                         (المشرق والمغرب أثره، وكان ذلك فً القرن الخامس من الهجرة

 
 

2/ المخاضر   2   -أبنٌة المصادر     
 

  المصادر هل هً سماغٌة أم قٌاسٌة؟ أبنٌة   

     : توطبة

عولجت تبعا للقٌاس والسماع واختلف فً ترجٌح أحدهما  مصادر األفعال    أشرنا  إلى أن

أي الرباعـــٌة والخماسٌة وما  ) واتفق فً بناء مصادر الفعل غٌر الثالثً على األخر،

 فبعضبــناء مصــــادر الثالثً المجرد،  باالتفاق، لكن الخالف واقع بشؤن  قٌاسٌة،(فوقها

 فجعلوا  آخرونتوسطو . أنها قٌاسٌةى  آخرون ٌربٌنما  ، أن جمٌعها سماعٌةى ٌرأهل اللغة

 ما سواها وهً  و. منها التً سبق ذكرها، وهً قلٌلةبعض هذه المصادر خاضعة للقٌاس

ٌُكتف،كثراأل مما ٌعنً  (1)، وابن مالك، سٌبوٌه، ومن هإالءالعرب فٌها بالمسموع عن ى 

   ولكن هناك مصادر ثالثٌة.  ٌقاس علٌها والفظا ت السماع ، أيىأنها مصادر موقوفة عل

وذلك الرتباطها بدالالت معٌنة تقوم علٌها، -  مع أنها ثالثٌة- جاءت  قٌا سٌة 

:  وهذا ملخصها  

ن مهو اللفظ الدال على الحدث، مجرداً :وقلنا -   سبق تعرفه-  صرٌحلا لمصدر ااصلًا- 1

غٌر مبدوء بمٌم زابدة، أو مختوم بٌاء مشددة، تلٌها تاء التؤنٌث المربوطة، ،  والمكانالزمان

.                                َبقاء، وهكذا بَقىَفْهم ،ا ، فِهَم َعلَِم ِعْلماً، نهض، نهوضً   :وذلك مثل

إلً  (أي الوجود)المصادر تنقسم  باعتبار األصالة ث١ٕب ف١ّب عجك أْ : أقغبو انًظبدس - 2

إلى ثالثٌة وغٌر (عدد حروفها)و تنقسم  باعتبار صٌاغتها ./  سماعً ، وقٌاسً: قسمٌن

 .   ثالثٌة

                                                                               :أبنٌة  مصادر افعال الثالثٌة سماعٌة - 4  

         .. جمع بناء وٌراد بها فً هذا المقام؛ الصٌغة والهٌبة التً جاءت علٌها الكلمة: اابنٌة     

  وهً سماعً،  من ثالثة أحرفركبت ت المجرد  أفعالهاالتًهً مصادر افعال الثالثٌة و

 .ألنها ال تخضع لقواعد أو أوزان مضبوطة محددة  مطردة ؛ فهً إًذاغٌر قٌاسٌة

بخالف بقٌة   وهً كثٌرة ال تعرف على وجه الدقة إال بالرجوع إلى المعاجم اللغوٌة، 

.  لها أوزان مضبوطة، ومطردة.، فهً قٌاسٌة غٌر الثالثٌةمصادر األفعال  

:                                                  ٌةقٌاس ال اافعال الثالثٌةمصادر- 

استنبطها  (قٌاسٌة)أو أوزان   لها ضوابط مصادر افعال الثالثٌةقلنا إن هناك  مجموعة من



فً   نفهاصن نكن أو ٌم  (28): علماء اللغة من اللسان العربً ، وأهم أبنٌتها ماٌلً

:                                       مجموعتٌن  

ة أو اللزوم  بحسب: ولىالمجموعة اا ٌَ :        وأهم أوزان أبنٌة مصادرها ما ٌلً:التعِد

ــلٌب "بناء  -1  سواء لمتعدي االثالثً وهو مصدر  للفعل (بفتح الفاء وسكون العٌن)" فَفـعْف

ـي " ػؾ و ، كَضرب زٌٌد خالدا[(بفتح العٌن) "فَعل ]"أكان ماضٌه  مفتوا العٌن   ، يىنىػا ـى انػا .  نػىٍكمن

ــلٌب ) وٌؤتً  .[كفِهم التلمٌذ الدرس (بكسر العٌن) فِعل] أومكسور العٌن  كذلك مصدرا  (فَفـعْف

    .  كعُذب الماءالزماوال ٌكون إال  (بضم العٌن) (فُعل)للفعل الالزم

ــلٌب " بناء-2 المكسور  الالزم الثالثً وهو مصدر  للفعل الماضً (بفتح الفاء والعٌن) "فَفـعَف

ـلَف ) العٌن الذي على وزن ، أَسفاً : أِسف ,  تَعباً   تِعب : مثل (الفاء وكسر العٌنبفتح ) (:فَفـعِف

                                                                 ًرضنىكرىًضيى يىٍرضىى  فِرَا َفَرًحا،

ــولٌب "بناء- 3           عُف  الالزم الثالثً وهو مصدر  للفعل الماضً ،(بضم الفاء والعٌن)": فُـف

ـلَف ) المفتوا العٌن الذي على وزن قعوداً :قعد :مثل (أي عٌن الفعل) صحٌحة  الذي عٌنه(فَفـعَف

.                                                       نُمّواً : نما , غدّواً : دخوالً غدا : دخل و  

 صام :مثل (ِفعال)و أ (َفْعل) فاألغلب  ٌكون مصدره على وزن  معتل العٌن فإن كان الفعل 

نْوماً : نام , ِقٌاماَ : قام , صْوم او صٌام :   

 ٌكون مصدرها على وزن ( فُعل) .األفعال الثالثٌة الالزمة المضمومة العٌن  :مالحظة 

 , سهولة: سٌهل , فُصح  فصاحة , شجاعة : شُجع , ظَرافة :  َظُرف :مثل( فُُعولة)أو (َفَعالة)

:                                                                                                                                                       قال ابن مالك  /      .عذوبة: عذب 

ا                                                          ( َفْعلٌ )                ى               ِمْن ِذي ثالثٍة  َكــ َردَّ َرّدً قٌاس َمْصَدُر الُمَعدَّ

لو             وكـ َجًوى وكـ َشلٍَل                                        َكــ َفَراٍ                          َفـَعــلٌ "  باُبهالالزم   فعِف

ـلَف )     و    َراٍد كـ َغـــدا                فُـُعولٌ                له  ادَ ـعَ ـقَ   :مثلُ  لالزم (فَفـعَف  باطِّ

ــلً )هً ثالثة أبنٌة:(األولى)مصادرهذه المجموعة: الخالصة ــلٌب 'فَفـعْف ــولٌب "'  فَفـعَف عُف            (فُـف

، نجو بكسر العيف( فِعلَ ) و بفتح العيف( فىعىؿى  )كل فعل متعد من بابمصدًرا ل :'ــلً فَفـعْف - 1 

.                                                                                       َوْمـقا ٌِمُق وِمـقَ . وفْهـما ٌفهم وفِهـم قطعا   وقطع ٌقطع ضْربا ٌضرب ربض

                                                                               ًرضنىرىًضيى يىٍرضىى : مثل (فِعلَ )مصدًرا للفعل الثالثً الالزم المكسور العٌن:'ــلٌب فَفـعَف - 2

ــولٌب - 3 عُف قَعَد ٌْقُعد : نحو" (فىعىؿى ) "من بابم مفتوا العٌن  زال  ثالثًكل فعلل  مصدر:فُـف

ا .وذهب ُذهوبا. وجلس ٌجلس ُجلوسا. ادقُُعو                                    .كنيض نيكضن



وتمٌز بالداللة على .  الثالثٌة السابقةفعالألما خرج على قٌاس ا تشمل :  المجموعة الثانً

رتبطا  بمعنً محددا ٌعبر عنه بصٌغة مما أي ما أتً م)معانً استوجبت أوزانا مناسبة لها 

 :                                                                     كثٌرة نذكر منها أبنٌة  مصادر األفعال اآلتٌةسٌؤتً، وهً صٌغ 

(وظٌفة) ٌة حرفة أو وال الدالة على ل الثالثٌةاافعا -1  

:  ولً/,ِسفارة: سفر ,/،ِتجارة:  تجر/،زرع  ِزراعة: مثل (ِفعالة)ٌكون مصدرها على وزن 

(38).وفلح ِفالحة ونجر ِنجارة.وعَرف ٌعُرُف ِعرافة-  و سعى ٌسَعى ِسعاٌة،.ِوالٌة  
تقلب واضطراب على ال الدالةاافع -2   

/.خفقانا:  خفق /,َطَوفاناً :  طاف /,َغلٌَاناً :  غلى:مثل (َفَعالن)ٌكون مصدرها على وزن   
:على مرض  الدالةالاافع -3  

ُصداع:  صدع /,ُزكام :  ُزِكم /,ُسعال : سعل : مثل (فَُعال)ٌكون مصدرها على وزن   
ى صوتعلالدالة   اافعال- 4   

    :  زأر األسد /,عواء :  عوى /,صهٌل :  صهل :مثل   (َفعٌل)ٌكون مصدرها على وزن 

ُصراخاً : صرخ  (فُعال)و  أ ./زبٌراً     

اافعال الدالة على لون -ـ 5  

ُخْضرة: َخِضر , ُحْمَرة :  َحِمَر :مثل (فُْعلَة)ٌكون مصدرها على وزن    .  

فعال الدلة على عٌباا- 6   

ًَ :مثل (َفَعلٌ )ٌكون مصدرها على وزن  ً.عورا:  عور /,عرجاً :  عرج /,َعَمًى :  َعِم  

    الدالة على امتناو اافعال-7

.َشَمسَ    /ِجماحاً :  َجَمَح /,ِنفاراً :  نَفر /,إباًء :  أبى :مثل (ِفَعال)ٌكون مصدرها على وزن  

ْطَمُح ِطَماًحا./ شَرد ٌشرد ِشراداو./ اساُس ِشمْشمُ  ي ٌَ مىحى ك "و َطَمَح  ا، كأبؽ إباقنا  جى .  ًجماحن

و متعٍد معا، ’ الزم  الثالثًفعلال ن مصدرذا الوزهى على ٌؤت:   بثالث فتحات":َفَعالَةٌ " -8

              :بضم العٌن ،حسب المعانً التً ٌدل علٌها ومنها  المعانً اآلتٌة" َفـُعـلَ " من باب
.                                                    شَنـاعة وشُنـع  ٌشُنع   ،ةاَ ابَقـ ،اقبُ  ي ا،بُ ق-  نَضارة،نَضر ٌنُضر :  نحوحسن أو قبح،- أ
-                    طُههر  ٌطُهر طهارة،- نُظف ٌنُظف نظافة، : مثلنظافة مادل على - ب
.                                                              ضخامةوضُخـم ٌضُخم - ،َنـذالـةنُذل ٌنـُذل : مثلصغر أو كبر مادل على  - ج
وشُجع ٌشُجع - صلُـب ٌصلُـب  صالَبة،: أ وضعف أوسرعة مثلقوة أوجرة مادل على  -  د

.                                    وكُمش ٌكُمش َكماَشة- و صُغر ٌصُغر َصغاَرة،- َشجاعة،

               (39).سُعد ٌسُعد َسعاَدة ، دُنَإ ٌدُنُإ َدناءة:، مثلرفعة أوِضعةمادل على - هـ 

:                                                                                                              قال ابن مالك
ـلَف )و           َراٍد كـ َغـــدا                فُـُعولٌ        ،      له  ادَ ـعَ ـقَ   :مثلُ  لالزم (فَفـعَف           باطِّ
                                                            َفَعاال أو – َفاد ْر – َفَعاَلًنا          ،     أو ِفَعااًل : مالم ٌكن ُمْسَتوجًبا          
                             َقلًُّبا ،      والثانً  للذي ِاقَتَضى تَ '          أبى' كـمتناعٍ فؤوٌل  لِذي ا           
ا           ًرأ، وَشِمْل       ،    َصْوتٍ  أو لِ عالٌ   فُ للدَّ ٌْ  . َصَهلْ ' كـلَفِعٌلُ ا:   وَصْوًتاَس

 .        وما أتى مخالًفا لمــا مضــى        ،   فبابه  النقُل ، َك ُسْخٍط  وِر ًضى



ٌستنتج مما تقدم أن المصادر الثالثٌة القٌاسٌة هً التً جاءت أفعالها دالة على :  استنتاج

" ِفــَعالٌ "" َفــَعلٌ " "فُـْعلَةٌ -" " َفِعٌلٌ " "فَُعالٌ " " َفَعالنٌ " و" ِفَعالَةٌ  ): وهً المعانً المذكورة آنفا
 .   كما سبق   (."َفَعالَةٌ " -

 تصنٌف داللً ، لذلك فما وهصادر الم من هما سبق بٌانإن  هذا التصنٌف ل : مالحظة 

خرج عن هذه الدالالت فالغالب فٌه كما سبق بداٌة أن ٌكون مصدرا من المصادر الثالثٌة   
وعلٌه فالمصدر السماعً ال ٌرتبط .  السماعٌة، والسماع هو األصل فً اللغة كما سبق 

وإنما لبنٌة الوزن الواحد دالالت مختلفة ،.بداللة معٌنة  

مهً أن  كل : والنتٌجة  فلٌس  من المصادر الثالثٌة القٌاشٌة،ما جاء مخالًفا لما تقدَّ

ٌُقاس علٌه ٌُحفظ وال  ؟  صادر السماعٌةبالم نعنً فماذا  .بقٌاسى، وإنما هو سماعّى، 

تتمثل فً الوزن المصدري المسموع عن العرب على غٌر :  السماعٌةلمصادرا

  إٌذا مصادر غٌر ما سبق، فهناكقٌاس وما شابهه، من مصادر مختصة بالفعل ذاته، 

وأوزانها قد تؤتً . وهً كثٌرة التحصى ٌقاس علٌها، والفظ اى السماع، ٖتلكنها موقوفة عل

وقد تؤتً مخالفة لها، لكن بنٌة من غٌر ارتباط بداللتها، مطابقة لألوزان القٌاسٌة السابقة، 

.                     المصادر الواحد منها تكون مشتركة لعدة أفعال  

:                                        السماعٌة اافعال الثالثٌةمصادر أبنٌة بعض

َفْعل، فُُعول َفْعلة، فُْعالن، َفَعال، ِفَعالة، ): الثالثٌة هً أهم صٌغ   المصادر السماعٌة       

وفٌما ٌلً توضٌح لهذه الصٌغ مع بٌان مشتقاتها  (َفَعل، ِفَعال، فُْعل، َفَعالة، ِفْعل،َمْفِعلة، فُْعلى

إذ نالحظ أن هذه األوزان هً ذاتها التً جاءت فً المصادر المقٌسة، لكن الداللة . ودالالتها

                                                                         .لٌست مطابقة لها

  كما نالحظ أن صٌغة الفعل الواحد نجدها مشتركة لعدة مصادر، مثال صٌغة 

هً مشتركة فً الماضً، ومضارعها مختلف، وكذلك مصادر " َفَعلَ "الوزن الفعل الماضً 

َطلََب َطلًَبا، وَنَبَت َنَباًتا، وشكر  ):مثل. (انظر الهامش)(*)مختلفة  باختالف المضارع 

...  ومغفرة،وَغلَب َغلَبة، َوَحمى ِحماٌة، َوَغَفَر ُغْفرانا،وشكراًنا، وشكورا، شْكرا،  

 

  : المبحث الثانً                 

  فوق الثالثً افعال مال  المصادر القٌاسٌةأبنٌة                 

فوق الثالثً مصادر اافعال ما  

ٔؼٕٟ ثّظبدس األفؼبي ِب فٛق اٌضالصٟ اٌزٟ ٠زغبٚص ػذد ؽشٚفٙب اٌضالصخ ٟٚ٘ اٌشثبػٟ  

٠ٚطٍك ػ١ٍٙب .ثٕٛػ١ٗ اٌّغشد ٚاٌّض٠ذ، ٚاٌضالصٟ اٌّض٠ذ ثؾشف أٚ ثؾشف١ٓ أٚ ثضالصخ أؽشف

 قٌاسٌة وهً مصادر (أي الرباعـــٌة والخماسٌة وما فوقها).يغٌر الثالث  مصادر:ِظطٍؼ

(1) :ينعرضها على النحو التالس و.أي لها أوزان قٌاسٌة.باالتفاق البناء  



 (                                                                               2 ): قال ابن مالك

ْقدٌسُ ' مصَدُره كـ*  وغٌُر ذي َثالَثٍة َمِقٌٌس               "  َس التَّ "قُدِّ  

اًل  اَل َتَجمُّ ًة،  وأجِمأل             إِْجَماَل  َمْن  َتَجمَّ ٌَ ِه  َتْزِك            وزّكْ

ا  لَِزمْ  .          واْسَتِعِذ  ِاْسِتَعاَذًة ، ُثمَّ أَِقْم    ،      إَِقاَمًة ، وغالًبا  َذا التَّ  

 :  المجرديالرباوالفعل مصدر أثٍُخ :   أٔال

: من ثالثة أحرف أصلٌة،هً   مركب للثالثًالمٌزان الصرفً أن  إكرنا فً الدرس ااول  

 من الكلمة  من المٌزان حرفا حرف كل قابل يبحٌث  "  فعل"   =الفاء ، والعٌن ، والالم

               ؟ إذا كانت هناك زٌادة على الثالثة أحرففما العمل . كما سبق ذكره.الموزونة

.    غٌر أصلٌة زٌادة وأصلٌة على الثالثة أحرف إلً طبٌعة الزٌادة فهناك زٌادة      ننظر

 فً وتكون ،الثالثة على منها الزابد الحروف حذف ٌمكن ال التً هًصلٌة،األ الزٌادةف

                                                              .(خماسٌة كلمات رباعٌة مجردة أو)

 آخر فً واحدة الم زٌادة مع  وزن الكلمات الثالثٌةبنفس نزنها :المجردة الرباعٌة -أ   

  (.ِفْعلَـلٌ و  ،َفْعلَـلَ : )وزنها.[وِدْرَهمطمؤن،  و،َدْحَرج] :مثل(. ل+ف ع ل ):فٌصٌر المٌزان

اً  إذا كان الموزون-:ب     ٌّف ن، مجردا  خماس ٌْ ًّ الحروف، زادوا فً آخر مٌزانه الَم أصل

  فتصٌر ثالثة المات  متوالٌات ثم  تدغم األولى مع التً تلٌها فتصٌر[ َل ل +َف َع لْ ]هكذا

لٌ ] =:                                      .(3). فعلّل = غضنفر و ./َفَعلَّل[: َسَفْرَجل ]:مثل. [فعلَـّ

    [  فعللةو - فعاللأو  ،فعللة] : هًالقٌاسٌةوعلٌه فؤوزان مصادر الفعل الرباعً المجرد 

                           دحرجة ـ دحرج /طمؤنة ـ طمؤن /رةً ـَبْعثَ ر ـ َبْعثَ :مثل:  فعللةبناء- 1 

فاإه أى  ، المجرد إذا كان مضعفاوهذا ٌحصل مع الفعل الرباعً:  فعللة أو فعاللبناء -2 

فعللة : ، فٌكون مصدره على وزن  كذلك من جنسوالمه الثانٌة وعٌنه  واحد، من جنسوالمه األول

(                                     4 ). وسوسة ووسواساسوسـ و/  زلزلة وزلزاال لزلز : مثلأو فعالل

   :الثالثى المزٌديظبدس : ثانٌا   

وأوزانه هً  (الهمزة، أو التضعٌف بالشدة)واحد   بحرفالثالثى المزٌد يظبدس انلؼم   *

 :(أفؼً ٚفؼًَّ ٚفبػً).

 ، أومعتلها، صحٌح العٌنوهو إما أن ٌكون فعله :(أفعل) المزٌد بالهمز   1

   أكرم إكراما ـ أخرج إخراجا: مثل "إفعال" ٌكون على وزن مصدرهبناء  العٌن فالصحٌحأ ـ 



   "بحذف عٌنه "  ،لةاإفَ  ٌكون على وزن مصدره فبناء (اأجوف ) العٌنمعتلال الفعل أما ـ ب

: والتعوٌض عنها بتاء التؤنٌث غالبا، وذلك مثل  (ألف المد)حرف العلة )إعالل   ث وحدل

"  مٌ اأْقَوَم إِْقـو:"  ألن أصلَهالةاإفَ  على وزن "إبانةٌ - إقامة ـ إعانٌة،"": أَبان،و،َعانَ ،و،أَ أَقامَ 

فقلبت الواو فً " فاء الكلمة"إلى القاف قبلها" الفتحة" وهً الواو(عٌن الكلمة)نقلت حركة 

ثم زٌدت تاء التؤنٌث فً آخره  .كً التتكرر، الفعل الماضً ألًفا، وحذفت فً المصدر

 .  إفعالٌ -قَوامٌ إ:" وأصلها.(إفالة)على وزن قامةأَقاَم، إ ":عوضا عن المحذوف، فصارت

الةِ إَِقـامِ و ": وقد تحذف هذه التاء من المصدر إذا أضٌف كقوله تعلى   "73/األنبٌاء(" (  الصَّ

، و أعَطى:" قلبت المه فً المصدر همزًة مثلفت" " مثل " ناقص" الالم معتلوأما ال- ج

ـالء- ،ْهداءإِ - ، عَطاءإِ : ْولَى، وأَ ْأْهَدى ٌْ ـالي- ،ْهدايإِ - ، عَطاوإِ : " وأصلها" إِ ٌْ " إِ

   **.قلبت الواو والٌاء همزة لوقوعها بعد ألف زابدة" عطايٌ = عطاء"وكذلك

ل) : العٌنالمزٌد بتضعٌفمصدر الثالثً - 2  :بتشدٌد العٌن (فعّف

عظم تعظٌما : مثل  (تفعٌل) ، وغٌر مهموزها فمصدره على وزن أ ـ إذا كان صحٌح الالم

س تقِدًٌسا–  ـّر تكبٌرا ـ وعلَّم تْعلًٌما ـ و قدَّ .   وكبَّ

ب : مثل "َتْفـِعـلَةً "أحٌانا قلٌلة على وزن  وقد ٌؤتً  ر - تجرٌبا،و تجرَبًة،جرَّ تْذِكرًة وذكَّ

ر - وتذِكًٌرا  َق - وكّمَل تكملًة وتكمٌال، -   وتبصًٌرا،تبصرةً وبصَّ   . وتفرًٌقاتفرقةً وفرَّ

ـلَفة)ٌكون مصدر على وزن " ناقص" الالم ب ـ  وكذلك  معتل  ـعِف  ـ نّمى تربٌةرّبى :مثل  (تفْف

َض منها التاء/ . ترقٌةى ـ ـ رقَّ توفٌة  ىـ ـ وفَّ تنمٌة  .خففت بحذف ٌاء التفعٌل وُعوِّ

الم  فاألغلب أن ٌكون مصدره على الوزنٌن السابقٌن أى على ال الفعل مهموز إذا كان وج

                         . وتبربة،رٌباـّرأ تبـب  وتخطبة ـ ،أ تخطٌباـّخطَّ  :، مثل  (تفعلة)و  (تفعٌل)

   فً المصدر الثانً حذف ٌاء التفعٌل وتعوٌضها بالتاءونالحظ  

 مصادرها على تؤتًصحٌحة الالم ، وتكون فعال األهناك بعض  أٌضا أن  ونالحظ ـ د 

ر.تكمٌال وتكملة ـ كّمل ا وتجربةٌبتجرجّرب :مثل : كما نبهت سابقاالوزنٌن   ا،تبصٌرً   وبصَّ

َق   -  تبصرةً و    .تفرقةً  تفرًٌقا وفرَّ

ـال"مصدر على وزن "  (لـفعَّع )"   وقد ورد سماعا للفعل :       بدل تفعٌل،كقوله تعالى" ِفعَّ

.- مثل رّدد َتْردادأ" َتْفـَعال"وجاء أٌضا على .أي تكذًٌبا[ 28/النبؤ(( ] ِكذَّابَنا  ببآااِ َنا   وَكذَُّبوا ))



على "" وكل ماود من مصادر للفعل .  للتكثٌر والمبالغةروٌكون هذا المصد. وكّرر تْكراًرا

 (6 ).ٌقاس علٌه فظ واللفهو سماعً ي" التفعٌل"غٌر قٌاس 

 

: (فاعل) : مصدر الثالثى المزٌد باالف- 3

ل )الفعل مصدر ٌؤتً -أ   :مثل (ُمفاعلة )أو (ِفعال )وزن على باأللف المزٌد الثالثً ( فَفـاعَف

. ومواصلة وصاال واصلـ محاّجة و ؽغبعبحاج  ـ ومقاتلة قتاال قاتل ـ ومناقشة نقاشا ناقش 

  ـمٌاسرة ٌاسر : مثل ، فقط( مفاعلة )وزن على مصدره ٌكون فاألغلب ءٌا فاإه كانت إذا ـ  ب

 (7)."ِفَعال"على مصدرهء مجً وامتنع. ُمٌامنة  ٌامن  و

 : الخماسً  الفعلمصدر *

ـٌل، اانِفعاٌل، افِتعاٌل، ) ًْ  أوزان عدة لها الخماسٌة العاألف مصادر  فِعالٌل تفاُعٌل، تفعُّ

 مزٌدة عٌةارب ألفعال أو، اثنٌن بحرفٌن مزٌدة ثالثٌة ألفعال تكون أن إما وهً ،(تفْعـلٌُل،

 كان إذا -أ                                                                                                 .واحد بحرف

:                   ٌكن مصدره على وزنالوصل بهمزةًء مبدو حرفٌن بالمزٌد اٌخّبعٟاٌفؼً 

"    انطالقا"٠ٕطٍك   انطلقـ " انفتاحا"  ٌنفتح انفتح  ـ "انكسارا"انكسر ٌنكسر: مثل (انِفعالٌ -)1

                                                                                                اتخاًذا تخذ ا ـ اّدعى ادعاء ـاصطبارا ـ اصطبر ارتواءـ ارتوى امتثاالامتثل : مثل(اْفِتَعاٌل)-2

ٌِضاضا.احمّر احمرارا ـ ازرّق ازرقاقا ـ اسمّر اسمرارا: مثل (ْفِعاَللٌ ا)-3  .وابٌض اْب

   وزن على ٌكون مصدره  فإن،( لَ ـتَفْعلَ  أو ،تفّعل  أو، َتَفاَعلَ ) ػٍٝ ٚصْاٌفؼً كان إذأ- ة

:                             ، وّب ٠زؼؼ ف١ّب ٠ٍٟاألخٌر قبل يالذ الحرف ضم مع فعله الماضً 

.                        تَجاُذًباو تَجاَذب - تَعاُداًل و تَعاَدَل - َتَصالًُحؤ،تصالََح : مثل (َتَفاَعلَ - )1

ـًشا،:مثل (تفّعل )-2 اًل،-  رىغَّـش رىغُّ ُّّ ًَّّ رغ ب - ٚ رغ ًّ .                    ٚرمٍّت رمٍُّجًأ–رؼٍَُّ رؼٍُّ

َُ  .تمسكنا تمسكن ـ تبعثرا تبعثر ـ تدحرجا تدحرج :مثل  (لَ ـتَفْعلَ - )3 .                         رٍٍّ

  ***.وّب ٠ظٙش فٟ األِضٍخ.  ٘ٛ سثبػٟ ِض٠ذ ثؾشف ٚاؽذ (لَ ـتَفْعلَ )ٚ٘زا األخ١ش
  

 : السداسى الفعل مصدر *

 ٌكون  أن أى نفسها  فً بناء مصدره، نطبق علٌه القاعدة السابقة    إذا كان الفعل سداسٌا 

مع كسر الحرف الثالث وزٌادة ألف قبل الحرف األخٌر،  لكن المصدر على وزن الفعل 

 : إًِذاهفمصدر

. افرنقع افرنقاعا:  ، مثل "ناللـافع" : هول ــنلَ ـ ـ اْفعَ 1

 اطِمْبـناًنا– و اطمؤَنَّ .اّكفهّر اكفهرارا: افعالل ، مثل :هولَّ ـ ـافعلَ و  ـ 2

  .اعشوشب اعشٌشابا: افعوعال ، مثل :هوافعوعل ـ و  ـ 3

. اخضٌرارا اخضار : افعٌالل ، مثل : هو ـ و إفعال ـ 4

 اشِمْبـزاًزا-  واشَمؤَزَّ .استخرج استخراجا:  ، مثل "استفعال" : هواستفعل ـو ـ 5



معتل العٌن فإنه ٌحدث فٌه ما حدث فى مصدر  (استفعل)على وزن ي فإذا كان الفعل الذ

 .استشار استشارة ـ استقام استقامة :أى بحذف األلف والتعوٌض عنها تاء مثل  (افعل)

نقلت حركة الواو إلى العٌن وهً فاء الكلمة، وحذفت .- اسِتقواًما- اسِتشوارا،:  واألصل

 (****9).  استشارةالواو، وعوض عنها بتاء فصارت

 
  

ات تنبٌه****  

:                                                             بناء المصادر غٌر الثالثىة لها قاعدة عامة وهً
 كل فعل جاوز ثالثة أحرف ولم ٌبدأ بتاء زابدة فالمصدر منه ٌكون على وزن ماضٌه، بكسر أوله أن 

 وزٌادة ألف قبل آخره،               
"                           أَْكَرم إِْكَراما، وَزْلَزَل ِزْلزاال:"فإن كان رباعٌا األحرف  كسر أوله فقط، نحو-  
ِانَطلَق ِاْنِطالًقا واْحَرْنَجم  :وإن كان خماسٌا األحرف أوسداسٌها ُكِسر ثالثه أٌضا تبعا لكسر أوله نحو- 

..                                                              ِاْحَرْنَجاًما  واستغَفَر اْسِتغَفارا واْطَمؤَنَّ ِاْطِمْبناًنا
تكلَّم تكلَّما وتساقط تَساقُطا، وتزلزل : فإن ُبِدئ أوله بتاء زابدة ٌصٌر ماضٌه مصدرا بضم رابعه مثل

ِجُب قْلبها ٌاًء وكسر  ما قبلها نحو. تزلُزال ٌَ ا: إال إذا كان آخره ألًفا ف ًٌ ا، وتلَقى َتلَِق ًٌ .َتَواَنى تَواِن  
: أما بالنسبة للمٌزان الصرفً فً حال الزٌادة غٌر األصلٌة  

من تكرٌر حرف من حروف الكلمة األصلٌة  (الحرف تشدٌد) إن كانت الزٌادة ناتجة  بالتضعٌفف  ـ1 
ل وَعـلَّم = َسبَّح : كررنا أٌضا ما ٌقابله فى المٌزان فنقول ل= فعَّ                                       .   فعَّ

ناشئة عن ح ف غٌ  أصلً وغٌ  مك   أي من  ح وف الزٌادة  وإن كانت الزابد عن الثالثة  ـ2 
، فإننا نزن األصول فقط  بما ٌقابلها فى المٌزان ، ثم نذكر الحروف (سألتمونٌها)المجموعة  ً عبا ة 

: فنقول (10)الزابدة كما هً فى الكلمة ؛  
ل، = تفّتح -/- ِاْفَتَعَل،   = افتتح-/- اْنَفَعل  =  انفتح -/ -فاعل =  فاِتحٌ    و .استفعل = اسفتح-/- تفعَّ
    .استفعال  =اااسفت

(2)أعمال موجهة   

ِاٌِت بمصادر األفعال اآلتٌة وحدد موازٌنها- 1  
ل - سمى -  وصى. ـ ّحد  و.  ـ أدار  أشار  ـ تقاتل   تمّكن -تكّرم -  دافع–جاور ، خاصم - زكى، جوَّ

 احدودب                                                                       واخشوشن ـ تقاتال ـ تماسك ت
                                . تالعبا   تقاتال   تنّبإا  تطوافؤ،-    تلوٌحاو: صغ أفعال المصادر اآلتٌة- 2

ثم إٌت لكل مصدر بفعله الماضً، وحو ل ما ٌمكن منها .  أوزان المصادر اآلتٌة واذكر السبببٌن- 3 

كتابة، خٌاطة، دبٌٌب، حفٌف الشجر، أنٌن المرٌض عبوس الغضبان، هٌجان البحر،   )).إلى اسم مصدر
(                                              (.خوار العجل، مراوغة الثعلب، نفاِر الغزال، ثوران البركان

قال أحد :      لكل منها (الوزن)استخرج المصادر الواردة فً العبار  اآلتٌة ، واذكر الضابط - 4

ٌنبغً لإلنسان أن ٌتثبت قبل أن ٌقول أوٌفعل، فإن الرجوع عن السكوت أحسن من الرجوع :"الفالسفة
عن الكالم،  واإلعطاء بعد المنع خٌر من المنع بعد اإلعطاء، واإلقدام على الفعل بعد التفكٌر وحسن 

خول فٌه .                                                  التثبت خٌر من اإلمساك عنه عند اإلقدام علٌه والدُّ
: المراجع    
.                           1982. 2ط. الشركة المتحدة للتوزٌع بٌروت. عبد الغنً الدقر.معجم النحو-. 1

.                              1988/.2ط. جدة. دار الشروق. عبد الهادي الفضلً.مختصر الصرف-   2

/ .             2002./1ط.اآلفاق العربٌة ن القاهرة. رجب عبد الجواد إبراهٌم. أسس علم الصرف-  .3

..                          2014. ط.د.بٌروت .دار النهضة الغربٌة. التطبٌق الصرفً عبده الراجحً- 4 

   /.3بٌروت، ج- دار الفكر): ط.  محمد محً  الدٌن عبد الحمٌد د تح،. شرا ابن عقٌل-5 



                      .        بٌروت دارومكتبة الهالل/1كتاب العٌن ت مهدي المخزومً وإبراهٌم السمرابً ط" -7
                      .1.2005المكتبة العصرٌة صٌدا بٌروت ط.الزمخشري شرا محمد أحمد قاسم.أساس البالغة - 8
تهذٌب اللغة ت أ حمد عبد الحلٌم البردونً مراجعة علً محمد البجاوي .األزهري محمد بن احمد- 9
                                                                            .         الدار المصرٌة للتؤلٌف والترجمة  مصرمادة . ط.د

ط المجمع العلمً .د.تح أحمد ناجً  القٌسً ،وآخرون.دقابق التصرٌف. القاسم بن محمد بن سعٌد- 10
.                                                                                                             1987 العراقالعراقً

                      1996.2.بنغازي جامعة قار ٌونس/ 2محمد بن الحسن شرا  الرضً على الكافٌة،ط- 11

 .                                (ت.د/ط.د)المكتبة الشعبٌة بٌروت  (محمد بن عبد هللا )ابن مالك . األلفــٌة -  12

،رؼ ِؾّذ ِؾٟ  اٌذ٠ٓ ػجذ اٌؾ١ّذ (عّبي اٌذ٠ٓ ثٓ ٠ٛعف ثٓ أؽّذ) .شرا شذور الذهب البن هشام )- 13

،                                                                                                                   - داس ااٌطالع اٌمب٘شح): ؽ. د

- المكتبة العصرٌة، صٌدا) ، 28: الغالٌٌنً، مصطفى بن محمد سلٌم، جامع الدروس العربٌة، ط-14
                                                                                                           (م1993-هـ1414بٌروت، 

 ) 1:ط (عبد الرحمــن بن محمد بنؤبً سعٌد).االنصاف فً مسابل الخالف ، أبو البركات األنباري  -15
   ، 1:ج (م2003- هـ 1424المكتبة العصرٌة 

 

 :المصدر المٌمً- 3 :أبنٌة المصادر 3المـحــاضــــر  

 

:  اللفظ الدال على الحدث، مجرداً عن الزمان، مثلُ  هوسبق لنا فً البداٌة القول أن المصدر

أخرى قٌاسٌة،   سماعٌة، و وهً الكثرة الغالبة، ومصادرإلى  هثم قسمنا… نهوضٌ ،ِعْلمٌ 

وٌضاف .، فهً قٌاسٌة غٌر الثالثٌة، بخالف مصادر بقٌة األفعالوقلنا أنها قلٌلة مضبوطة

، والدال على الهٌبة، المصدر الدال على المرة، ا١ٌّّٟ اٌّظذس: إلٌها المصادر التالٌة

 والمصدر الصناعً

 :                                                                                   ا١ٌّّٟ اٌّظذسعرٌفت 

 على حدث غٌر مقترن أي  ) (العادي) مصدر ٌدل على ما ٌدل علٌه المصدر الصرٌح،هو

بمٌم زابدة  مبدوءغٌر انه  مثل المصدر األصلً ( معنى مجرد من الزمنىعل، أوبزمن

" مَفاَعلَة"  ألن المصادر التً على وزن "المَفاَعلَة" غٌرفً .عن المصدر العادي تمٌزه

أال ٌكون مصدراً لفعل على  فٌه رط تشلذا يو(."1)التسمى مصادر مٌمٌة' مجاهدٍة ومقاتلة'ـك

: و ُمصابرة' مجاهدٍة، ومقاتلة " ، من ثم فـإنصابر مصابرة:،مثل " ' مفاعلةفاَعل  :وزن

.                                                                                             جاهد، قاتل ، صابر:وهً " فاعل"مصادر أصلٌة ألن أفعالها فً الماضً على وزن 

 :نحومثل ما ذكرنا،  كان مصدراً لفعل على وزن فاَعل فهو مصدر صرٌح وعلٌه إذا   

مصادر " لةء مسا، مجادلة ، معاملة"فـ"لةءُمجادلة ، عاَمَل ُمعاملة ، ساَبَل ُمسا جاَدَل "

.                                                                                                                        أصلٌة

وإن َكاَن ُذو ُعسَرٍة  }:  قوله تعالىكما فً.  مٌمً مصدرفهو، لم ٌكن كذلك أما إذا     

َسَرٍة  ٌْ َسَرةٌ مصدر مٌمً:.[280البقرة ] {َفَنِظَرةُ إلى َم ٌْ َسر:"ألن فعله. فم على وزن " ٌَ

ايوَ ): وكذلك  "فعل" ٌَ ايقُْل إِنَّ َصالتً َوُنُسكً وَ } : قوله تعالىفً (،َمَماِتً وَ َمْح ٌَ  َمْح



ِ َربِّ العالمٌن  َمَماِتًوَ    ".                      ال مرّد لقضاء هللا": نحو و-  [162 /األنعام]{ِ َّ

اي"َفـ     ٌَ      . مصادر مٌمٌة/، وَمَردَّ  َوَمَماِتً،َمْح

(2) :على النحو التالً: المٌمً المصدر وٌصا :  طٍبؿتّقٕاػذ      

ر٘ت :  مثال،بفتح العٌن (َمفَعل) على وزن ٌصا  :فؼً اٌضالصٟايمن  طٍبؿتّ :أٚال    

ْز٘ت ًٝ /ا،َِ ل ْٛ َِ أْوال ،/ ، ٚلَٝ  َِ ْٕبال،/أوً  َِ ًِٝ،/  ٔبي  َِٝ، ِْش ْذفغ/ ٚس َِ الرا،دفغ  َِ           ،أ الر 

ْشِعًؼب،:  مثال . بكسر العٌن(َمفِعل) أو على وزن َِ ْغفِشح ،/سعغ  َِ ْؼِشفخ/ غفش  َِ  .   ػشف 

ا ًٌ :  (المثال) (الفاء) المعتل الفعل منالمٌمً المصدر  وٌصا : الفعل العتل يٍطٍبؿتّ:ثان

اٌزٟ رؾزف فٟ ٚ(  واويأٌٚٗ ؽشف ػٍخ  )(وَعد، وَجد): ، مثل ثبٌٛاٚ(األول)أي معتل

وعد،مْوِعـًدا :  مثال.ثفزؼ ا١ٌُّ ٚوغش اٌؼ١ٓ (َمفِعل) فمصدره المٌمً على وزناٌّؼبسع

ِعذً . ْٛ َِ صِكً ا ٚعذ  ْٛ َِ ؽِ ا ، ٚصك  ْٛ َِ ٌِذً ئًب ، ٚؽأ  ْٛ َِ ِطً ، ٚػع ..ا ، ٌٚذ  ْٛ َِ  ، ٚطً 

لِف ْٛ َِ ِػع ، ٚلف  ْٛ لًِؼب ٚلغ اٌخجش فٟ ٔفغٟ :  ٚٔمٛي .َِ ْٛ بَِ ًّ ػظ١  

وبعُ   اٌّظذس ا١ٌّّٟ ِٓ األفؼبي غ١ش اٌضالص١خ ٌظبؽ :  يٍ ؿٍش انثالثً طٍبؿتّ:الثً ثا 

 مضمومة وفتح الحرف ا مع إبدال حرف المضارعة مٌم المضارو فعل ػٍٝ ٚصْاٌّفؼٛي،

ي أ )(ىُملتقً : التقى)، (ُمستغَفر: استغفر)، (ُمقام: أقام)، (ُمخَرج: أخرج:مثالر قبل اآلخما 

ذَخً(ُمْبَتًغى)المصدر المٌمً :  اْبَتَغى:مثل (اسم المفعولعلى وزن  ُِ             . أدخً ـ 

ٔمٛي ئْ اٌّظذس ا١ٌّّٟ ٠ظبؽ ِٓ اٌفؼً اٌضالصٟ ػٍٝ ٚص١ٔٓ ّ٘ب :  انخالطخ   

فَؼً) َِ فِؼً ،  فِؼً ئرا وبْ ِضبالً ٚا٠ٚبً أٞ أٌٚٗ ؽشف ػٍخ  (َِ َِ ٠ٚظبؽ ػٍٝ ٚصْ 

فَؼً  ٔظٛغخ ٚثبلٟ اٌؾبالد َِ ، أؼطف ـ ُِغزخَشط اعزخشط ـ  : يثم.. ػٍٝ ٚصْ 

مبَٔؼطَف َُ  ُِ ُِغزَٛدع، ألبَ  ٍزمَٝ ، اعزٛدع  ُِ ُِشرَغٝ، اٌزمٝ  ؼزمَذ، اسرغٝ  ُِ  ، اػزمذ 

ْخَشَط ِطْذٍق  }: ومٌٛٗ رؼبٌٝ  ُِ ًَ ِطْذٍق ٚأْخِشعِٕٟ  ْذَخ ُِ ةِّ أدِخٍِٕٟ  80:االعشاء  {سَّ  

فوائد وتنبٌهات   
١ِغشح ، ِفغذح ، ِؾجخ ، :  فٟ آخشٖ ، ِضً ربء ِشثٛؽخـ لذ رُضاد ػٍٝ اٌّظذس ا١ٌّّٟ 1

، ١َِْٚغشح، ِٚٛػظخ، ِٚفغذح،  ِمبٌخ ، ِٙبثخ ، ِٕغبح  

فِؼً "  فغبءد ػٍٝ ٚصْ شزد ثؼغ اٌّظبدسـ 2   ثىغش اٌؼ١ٓ ٚاألطً أْ رأرٟ ػٍٝ " َِ

فَؼً" ٚصْ  ْؼِشفخ ، : ِٕٙب   ثفزؼ اٌؼ١ٓ" َِ َِ ْغفِشح ، ػشف  َِ ١ِْغشاً ، غفش  َِ ْشِعؼبً ، ٠غش  َِ سعغ 

ِظ١شاً، ٚغ١ش٘ب َِ ج١ِزبً ، طبس  َِ ْخ١ؼبً، ثبد  َِ ِؼ١الً، خبع  َِ ْض٠ذاً ، ػبي  َِ ْؾ١ظبً ، صاد  َِ   ؽبص 

:                             ٚاٌضِبْ ٚاعُ اٌّفؼٛي  اٌّظذس ا١ٌّّٟ ٚاعُ اٌّىبْاٌفشق ث١ٓ-  3 

ال ٠فشق ث١ٓ اٌّظذس ا١ٌّّٟ ٚاعُ اٌّىبْ ٚاٌضِبْ ٚاعُ اٌّفؼٛي فٟ غ١ش اٌضالصٟ ئال ع١بق    

 وبْ اعُ ِىبْ ، ٚئْ دي ،اٌىالَ، فاْ دي ػٍٝ ؽذس وبْ ِظذساً ١ّ١ِبً ، ٚئْ دي ػٍٝ ِىبْ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1_(%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9)#cite_note-ReferenceA-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1_(%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9)#cite_note-ReferenceA-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84


                                   (3 ).ػٍٝ صِبْ وبْ اعُ صِبْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

:                                  ؽبٚي أْ رفُٙ األِضٍخ اٌزب١ٌخ ٚرفش٠ك ث١ٕٙب :  ْخ أػًبل يٕج-4  

َْٕؼطفَبً شذ٠ذاً   -  ُِ                                                                         أؼطفذ اٌغ١بسح 

ُِغزََٛدع اٌغشأ   -                                                                                       ٔذ 

                                                 اعُ َ: " ِٛلف" اٌغ١بساد اٌؾٟ اٌغٕٛثِٟٛلف   - 

 .            َ َ: " ِٛلف"وبْ ِٛلف أثٛ ثىش اٌظذ٠ك رظذ٠ك ؽبدصخ االعشاء ٚاٌّؼشاط    - 

.                                                               ا ص: " ِٛلف"اٌّغبء ِٛلف اٌؼّبي    - 

.                                                              ا ص: "ٜقٌذَاي "ِزٝ اٌٍّزمٝ ٠ب طذ٠مٟ  - 

ا ن: "ٜقٌذَاي "أ٠ٓ اٌٍّزمٝ ٠ب طذ٠مٟ -   

ا ف: "ىقلتمال "خالد ملتقى به    
ا ك: "عقستنم"مستنقع الماء قرٌب من دارنا    
ا ف: "عقستنم"الماء مستنقع ٌ فً الحوض    
ص مً: "عقستنم"مستنقع الماء ٌغٌر طعمها    

ا ز: النهار مسعى الناس    
ًّ إلٌه                                                                            .ا ف: ذلك مسع

المصادر القٌاسٌة  المذكورة فٌها وبٌن  نوعها وطرٌقة استخرج من العبارات اآلتٌة 

.:                                                                               (مٌزانها)صوغها 
ما رأٌت كالٌوم، وال سمعت -:" بعد خروجه من عند هشام بن عبد الملك- قال الزهري-  1 

ال تعد َمْوعًدا ال تثق من نفسك : أحفظ عنً أربع كلمات: كالما طاب َمْسمعُه،قال له رجل
َك الُمرَتَقى فً األمر وإن كان سهاًل، إذا كان الُمْنحَذُر منه وعًرا .....      بإنجازه، وال ٌغرنَّ

.         وترك َمفسدة . جْلُب َمْنفعة ، أودفُع َمَضّرةٍ :  وسبل حكٌم ما المروءة؟   فقال-  2 

العفو عند المقدرة،  : قٌل فما الحلم؟ قال-  انتهاز الفرصة فإنها مغَنٌم،: قٌل فما  الحزم؟ قال 
.                                       َمْسؤَلَُة اللبٌم ، فإِّنها ثقٌلَُة الَمْحَملِ : قٌل فما المذلة؟ قال - 
  ، سعى ، الذ ، هّب ، زار ، وضع ، وفد ،:التالٌةفعال ألهاِت المصدر المٌمً ل- 3 

 ،ْنضجمَ  ُمهتاج، منتصر،:-  ثم اذكر أفعال هذه المصادر2  ؟تراجعَن انكمَش شدَّ  هدم

.                                                                                             َمْخدع

:عٌن المصدر المٌمً من غٌره فٌما ٌلً-2  

    ./ٚػغ اإلؽغبْ فٟ غ١ش ِٛػؼٗ ظٍُ ./- - ِجزذأ اٌّضسٚػبد اٌشز٠ٛخ فظً اٌخش٠ف  - 

َْ  }:لٌٛٗ رؼبٌٝ ٕمٍٍَت ٠َٕمٍَِجُٛ ُِ  َّٞ ٛا أ ُّ َٓ ظٍََ ُُ اٌِز٠ َع١َؼٍ     [.: 227: اٌشؼشاء]{َٚ

.ٚػؼذ اٌؾم١جخ فٟ اٌّغزٛدع ./- ٚلف ؽبسط اٌّشِٝ ٚلفٗ ثط١ٌٛٗ  

  

: اٌّشاعغ  

.٠ٕظش اٌّشاعغ رارٙب فٟ اٌّؾبػشح اٌضب١ٔخ لجً ٘زٖ  



، والهٌئة ، والصناعً يظذس  انًشح:  أثٍُخ        .4: المـحــاضــــر     

:                                        (،أ ٚ ِظذس اٌؼذد أ٠ؼب (:اسم المر ) انًظذس انًشح- 1 

  اٌفؼً، ٚ٘ٛػذد٘ٛ ِظذس  ٠ذي ػٍٝ ٚلٛع اٌؾذس ِشح ٚاؽذح ، فٙٛ ٠زوش ٌج١بْ : ٚاعُ اٌّشح

 أٞ ٚاؽذح، ٚاٌّظذس   أَْوٍَخً،أوٍذ ا١ٌَٛ: ِضً (1). ؽذٚس اٌفؼً ِشح ٚاؽذحأوؽظٛي 

ٚػشثزٗ "  عغًٛدا"ٚعغذد هلل َعْغَذحً، أٞ  ٚاؽذح،  ٚاٌّظذس األطٍٟ " أوال"األطٍٟ

"                                                                    ػشثًب "ػشثخ، ٚاٌّظذس األطٍٟ 

                                                                                             :قٕاػذ ثُبئّ    

                    (2) ٌفؼً اٌضالصٟ ػٍٝ  أ٠ٚجٕٝ ي ٠ظبؽ اعُ اٌّشح: من الثالثًصٌاغته-  أ 

ٌخ:مث ؛  ثفزؼ اٌفبء (فْؼٍَخ)ْٚص ْٛ ِخ؛ٚلبَعبي َع ْٛ . ٚعٍظ عٍغخ، ٚسِٝ س١ِخ، ٚٔظش ٔظشح لَ   

ػٍٝ ط١غخ اٌّظذس  ٠ٚجٕٝ أٚ ٠ظبؽ ٌغ١ش اٌفؼً اٌضالصٟ : من غٌر الثالثًصٌاغته- ة

 ٔذفبػخع، اأذفب :أذفغ ح، أطالق:  أطالق :ِضً  (3)  فٟ آخشٖ ربءص٠بدحِغ  (اٌؼبدٞ)األطٍٟ 

.                                             استخراجه: ، استخرج تسبٌحة: سّبح. رىج١شح:وجّش، 

:                                             وفوابدتنبٌهات                                      

 فإّن مصدر أي مختوما بتاء،،[ (َفْعلَة)]ٌؤتً على وزناألصلً  إذا كان المصدر الصرٌح -1

  للداللة على المرة،(واحدة): بكلمةافووصمٌكون  المرة 
(4)

 ً، دعوة ً واحدة: دعا: ، مثل

 ألنه فً أصل وضعه اللغوي وضعت بنٌته .صٌحة ً واحدة: رحمة ً واحدة ً، صاا: رحم

.                                          لٌدل على المرة" واحدة"لذلك ٌتبع بكلمة، "َفعلَة"على 

 كان مضموم الفاء أو ، فإنّ  بفتح الفاء(َفْعلَة) وزن علىإذا كان المصدر الصرٌح هذا - 2 

القُدرةُ، "كـ "واحدة" وال داعً للوصف بكلمة مكسورها فتحت الفاء فقط للداللة على المرة،

".                                                                 َنْشدة، وَقـْدرة:"تصٌر" والنِّشَدة،

األصلً بزٌادة تاء " المصدر" إذا كان الفعل غٌر ثالثً، كان اسم المرة منه على وزن  -3

."     ِانطالقةً ، انطلق الطابر تكبٌرةً ،  وكبر المصلً إغفاءةً أغفى المرض : فً آخره، نخو

" استشار استشارة"صلً من غٌر الثالثً، مختوما بتاء أصلٌة، مثل إذا كان المصدر األو

، وأقام إقامة "استشار استشارة واحدة : " للداللة على المرة، فنقول(واحدة): بكلمةنصفه

".                                                                                       واحدًة 

   ٚأخٛارٙب أٚ وبد وبْ):ال ٠ظبؽ أعُ اٌّشح ِٓ اٌفؼً إٌبلض اٌزظشف ِضً:يالحظخ

(6)( ؽجزا –ثئظ -   ػغٟ ):،أو ال    الجامد مث (ٚأخٛارٙب
.  

                                                                :انًظذس انذال ػهى انٍٓئخ  -2

 ١٘ئخ  ٌٍذالٌخ ػٍٝ اعُ ٚػغ ٘ٛ ٚ"اعُ ا١ٌٙئخ، ِٚظذس إٌٛع" :٠ٚغّٝ وزٌه :ِظذس ا١ٌٙئخ

:    ِضبي. (أٞ  ػٍٝ اٌظٛسح اٌزٟ عشٜ ػ١ٍٙب اٌفؼً )،  ٚلٛػٖٗ أٚؽذٚس ؽ١ٓ  ٚطفزٗاٌفؼً

ِْٛلفَخ" ُٓ اٌ "                                                                                         ػٍٟ ؽغ

                                          :ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ اعُ ا١ٌٙئخ"٠ُظبؽ ثٕبء  :ثُبء ٔصَّ     

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1_(%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9)#cite_note-ReferenceB-5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1_(%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9)#cite_note-ReferenceB-5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1_(%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9)#cite_note-ReferenceB-5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1_(%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9)#cite_note-ReferenceB-5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84


، ثىغشاٌفبء ٚعىْٛ اٌؼ١ٓ (كِْؼهَخ ) ػٍٝ ٚصْ ِٓ اٌفؼً اٌضالص٠ُٟظبُؽ ِظذُس ا١ٌٙئخ- 1    

ٍَْغخ اٌٍّٛن، ِشٝ:  اٌشغبع، عٍظِْٚلفَخ: ٚلف:فزمٛي ِضال.  ِ هََغخٌة ٚعٍظ   ِْ هَخٌة أوً : ِضً : ِع

، ٚئرا رثؾزُ فأؽغٕٛا اٌمِْزٍخئرا لزٍزُ فأؽغٕٛا »:  األعذ، ٚومٌٛٗ ػ١ٍٗ اٌظالح ٚاٌغالَِيْشٍَخ

ْؾىخ٠شخ  عِ اٌّإِٓ، ٠ؼ١ش «اٌِزْثَؾخ .                                        وش٠ّخ، وَٕذ خبفذ اٌؼِّ

ذا كانت التاء -2       نضيؼ إليو (ْػهَخـفَ )م،أم كاف عمى كزف مصدره األصؿ  مكجكدة في كا 
ََٔشَذ : ِضً  ِؼبفب ئ١ٌٗ، ؽزٝ ٠ظ١ش داال ػٍٝ ا١ٌٙئخ،،(أٚٔؼزًب)طفخ ػٍٝ ا١ٌٙئخ لةَّ   دياللؿ

".           خذُِذ ؽالة اٌؼٍُ ِخذِخ اٌّخٍظ١ٓ / .أِْٚٔشـَذح اٌؼؼّبء/ .ػظ١ّخ   ِٔـْشـذحً اٌؼبٌَّخ

.         الثالثي الط١بغخ ٌٗ ِٓ غ١ش اٌفؼً:  ًٚ٘ ٠ظبؽ ِٓ غ١ش اٌفؼً اٌضالصٟ ؟ اٌغٛاة
                                                                          :تنبيوات ػػػػ 3  
 ،ًخٍمرةم في مثؿ الثالث  غير بناؤه مف، كشذَّ م الثالث الفعؿمصدر لمييئة مف غير ال ييٍبنى ـــ1
  ًعمَّة الرجؿَـّ تىػعا، ك ًنٍقبة جيدة، كانتقبت ًخٍمرة إسالمية كًعمَّة، مف اختمرت المرأة،ًنٍقبة ك

 ِٓ غ١ش اٌضالصٟ ا١ٌٙئخِ اٌذالٌخ ػٍٝ ِىٓ ُٞ  :انٍٓئِخ يٍ ؿٍش انثالثًانذالنخ ػهى - 2  .(7)سكداء

، صُ ٔؼ١فٗ ئٌٝ اعُ ثؼذٖ، رٙب، أٚ ثغ١ش ص٠بدفٟ آخشٖص٠بدح ربء ِغ ثبإلر١بْ ثّظذس اٌفؼً، 

.. اٌَؾفبٚحِ اِعزِمجبيَ اعزمجٍََٕب اٌؼ١ُٛف "  أِطاللخ أطٍك اٌّزغبثُك ":ِضً  

      المصدر الصناعً -  3

جامد أو مشتق، اسم أو  )، وٌطلق على كل لفظيقٌاسمصدر  هو :المصدر الصناعً      

 حرفٌن فً آخره   ٌصا  من الكلمات الجامدة أو المشتقة بزٌادة أو ٌُصنع أي (غٌر اسم

هً ٌاء النسب، بعدها تاء تؤنٌث مربوطة، وتلحقه  للداللة على ما فٌه من -  ٌاء مشددة: هما

التً تنقل الكلمة من الوصفٌة إلى االسمٌة - وهذه التاء هً تاء النقل. الخصابص والصفات

.                                                                لٌتمحض اللفظ للمعنى المصدري

هذه الزٌادة اسماً داالً على معنًى مجرد لم ٌكن ٌدل علٌه قبل  بعد ٌصٌرف                

ال على صفة فً اللفظ الذي ُصنع منه، أو على ما فٌه من خصابص، ادأي ٌصٌر . الزٌادة

. كما سنرىأخرى،أو على أشٌاء   

 هً' العالِمٌة'ـ أنه ٌحوي الصفات المنسوبة إلى االسم، فحقٌقة المصدر الصناعًف 

 واإلنسانٌة الصفات المنسوبة إلى اإلنسان، تلك التً تحمل العالِم،الصفات المنسوبة إلى 

 خاصة الخصابص والصفات التً تدل على معنى ممٌز، فاإلنسانٌة تحمل معانً مشحونة

.                                                                 مجردة كلمةوهً" اإلنسان"أكثر من لفظة " اإلنسان"بـ

الجاهلٌة، األرٌحٌة، : وقد ورد عن العرب بضع عشرات من المصادر الصناعٌة، منها  

 .... الفروسٌة، العبقرٌة، العبودٌة، األلمعٌة، األلوهٌة، الربوبٌة، الوحدانٌة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1_(%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9)#cite_note-ReferenceB-5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1_(%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9)#cite_note-ReferenceB-5


: طٍـخ انًظذس انظُبػً  

كـ اسم الفاعل، واسم المفعول واسم  )األسماء المشتقة ٌصا  المصدر الصناعً من - 

ٌّة، مشرق: جاهل: مثل (التفضٌل، والصفة المشبهة، ٌّة، معلوم: جاهل : معلومٌة، أسبق: مشرق

مشروعٌة مصدر ). القانون لٌست منطقٌةمشروعٌة: الخ، فنقول مثالً ... حرٌة: أسبقٌة، حرّ 

(.                                                                    مشروع– صناعً من كلمة 

ٌّة، صوف:  حجر:الجامدةسماء ألوٌصا  من ا   -  ٌّة، التقدم: حجر : التقدمٌة، فنقول: صوف  

اٌةانسإن" ًٌ "                                                            الموظف دفعته أن ٌكون وف

ٌّة:  سٌاسة:مثل:على اختالفها:وٌصا  كذلك من المصادر   -  : ، احتمالاتكالٌة: ، اتكالسٌاس

.                                                        جمالٌة جمال ، انتهازٌة  انتهاز،احتمالٌة

األفالطونٌة، النرجسٌة، الدٌموقراطٌة والدكتاتورٌة : ومن األسماء األعجمٌة    - 

   والماسونٌة

ا ًٌ ماهٌة، : ما هًوكٌفٌة، وكمٌة، : مثلبل هناك من اختار من اسم االستفهام مصدًرا صناع

إلخ                                                     ..أنانٌة= ُهِوٌة، أنا= (هو)ومن الضمٌر 

كثرت فً اللغة المعاصرة المصطلحات العلمٌة التً تستخدم المصادر          وقد 

 قد تحّولت فً ها أو حركٌته، وكثٌر من،الصناعٌة المستحدثة للداللة على فاعلٌة المصدر

األصل عن أسماء منسوبة أُنزلت مْنزلة الصفات المشتقة للداللة على حال الموصوف 

ًّ ): وهٌبته، واسُتعملت كذلك، نحو قولك ، كلّ ًّ ، جزب ًّ ، كٌف ًّ ، َكمِّ ًّ ، حٌوان ًّ فهذه .(…إنسان

 فإذا أُرٌد التعبٌر بها عن جوهر حال الموصوف ومجّرد حقٌقته، أُحٌل أسماء منسوبة،

النقل من الوصفٌة إلى »بإلحاق تاء  (مصدر صناعً)الوصف إلى 

، نحو  المختلفةوخاصة بعد ترجمة العلوم اإلنسانٌة، الحٌوانٌة، الكمٌة،: نحو« االسمٌة

، بل قرأت فً بعض (التنموٌة) بإضافة واو، ومثلها (أو الجنسوٌة)الجنسانٌة، الجنسٌة 

(.           8).الكتب المغاربٌة مصادر صناعٌة غرٌبة، ومنها ما أخذ من األفعال  

ٌُجمع ). الِعْلُم ُنورٌ : المصدر قد ٌراد به االسم ال حدوث الفعل، كما تقول * :تنبٌهات وفً هذه الحالة ٌجوز جمعه، ف

.(ِعلم على علوم  
 وللتمٌٌز بٌنهما اسما منسوبا تزاد الٌاء المشددة وتاء التؤنٌث وال ٌكون االسم حٌنبٍذ مصدرا صناعٌا، فقد ٌكون قد* 

:نقول  
أما االسم المنسوب فهو اسم ٌضاف إلى آخره ٌاء مشددة، وٌكسر ما قبلها لٌدل على نوع من العالقة بٌن االسم  

  .المنسوب والمنسوب إلٌه، فهو وطنً وهً وطنٌة، وذاك استقاللً وتلك استقاللٌة
:مثال.  للمإنثالمنسوب وبٌن الصناعًفنمٌز بٌن المصدر - حتى ال ٌلتبس علٌنا-فً تحدٌد الكلمة علٌنا أن ننتبه     

" مصدر صناعً= كال االسمٌن". االشتراكٌة لٌست كالرأسمالٌة-   
( النوعٌة مصدر صناعً بمعنى النوع). النوعٌة جٌدة-   

الستلزم أن ." هناك فرق" فلو قلنا "منسوب للمإنث،-  نوعٌة)فـ.  فروق نوعٌة بٌن هذي وتلك  هناك:لكن قولك

".نوعً= " له ٌكون النعت مطابًقا "  
(  كال االسمٌن منسوٌب وإعراب كل منهما فً الجملة نعت)الدولة االشتراكٌة لٌست كالدولة الرأسمالٌة : وقولك  

ٌَُرد ٌكنإذا لم-   فاالسم هو مصدر صناعً، نحو حافظ على وطنٌتك، فالمقصود الوطن وما ٌستلزم ، الوصف به 
 .من مواقف وحاالت، فالكلمة مصدر صناعً

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8


حافظ على اللغة العربٌة، أو مقدًرا = فإن أرٌد به الوصف كان اسًما منسوًبا ال مصدًرا سواء أذكر الموصوف لفًظا 
فالعربٌة اسم منسوب!  تعلم العربٌة=   
وللتمٌٌز أكثر فإن بإمكانك تغٌٌر المصدر  نمٌز بٌن المصدر الصناعً والمنسوب للمإنث فً الجملة حسب السٌاق- 

التقدم= فالتقدمٌة مصدر صناعً" التقدمٌة عنوان الحضارة"بمصدر آخر، ففً قولك  . 

فبٌىٍّخ األخ١شح ٕ٘ب ِٕغٛثخ" وبٔذ إٌظشح ئٌٝ اٌّشأح ٔظشح رمذ١ِخ"أِب فٟ عٍّخ   

اٌّظبدس اٌم١بع١خ  اٌّزوٛسح ف١ٙب ٚث١ٓ  ٔٛػٙب اعزخشط ِٓ اٌؼجبساد ا٢ر١خ :أػًبل يٕ ٓخ  

.:                                                                              (١ِضأٙب)ٚؽش٠مخ طٛغٙب 

حً فال رؼذ٘ب ػ١ٍٗ، )- 1   َٛ حً، ..ػبًِ أخبن  وّب رؾت أْ ٠ؼبٍِه، فارا ٘فب َ٘ف َٛ ًِّ َعٛاٍد َوْج َّْ ٌى فا

حً، فاْ أْغَؼٝ َٛ ٍَ َْٔج ِْٚلفَخَ ' ٌٚىً َطبِس ػٓ صٌّزَِه ئِْغَؼبءح فأغِغ ػٓ ػشٍش، ٚال رمف ِٓ أؽٍذ 

ٍَْغخَ اٌّزىجِّش، ٚال رٕظش ِْٔظَشح اٌّؾزمش ....                              اٌّزشثِِّض، ٚال رغٍظ ِٕٗ ِع  

                         . عٌن أسماء المرة وأسماء الهٌبة فٌما ٌؤتً، ثم زنها واذكر السبب-2

 مشٌت حول الكعبة -ج./  النهمشرب ِشْربة- ب/  .  دمعت عٌناي من خشٌة هللا دمعة-أ

       ِمشٌة الخاضع

 .دمعت عٌناي من خشٌة هللا دمعة-  2 
 .مشٌت حول الكعبة ِمشٌة الخاضع -  3
 ." فإإا نفخ فً الصورِف نفخةٌب واحد  ": قال تعالى -  4
 وثب الجندي على العدو ِوثبة األسد- 5

 :منها فً جملة مفٌدة .  اسم المرة من األفعال اآلتٌة وضع كالً هات- ب
 .     سلَّم ،  أفاد ،  باع ،  رفع ،  استفاد ،  َرحم

 . اسم الهٌبة من األفعال اآلتٌة وضع كالً فها فً جملة مفٌدةهات- ج
 .    قتل ،  لعب ،  سقط ،  خطا ،  نهج ،  رحل ،   خرج

 :من األفعال اآلتٌة (متى أمكن ذلك)هات اسم المرة والهٌبة - د 
 .    فِرا  ،   هفا ،  َسَعى ،  أشرق ،  استهان ،  وقفت ،  انتبه ،  اجتمع

  

  

                                                                                                                      : المراجع

. ٠ٕظش اٌّشاعغ رارٙب فٟ اٌّؾبػشح اٌضب١ٔخ لجً ٘زٖ    

 

 

 

 

 

 



انًلشد ٔانًثُى ٔانجًغ-  انًز ش ٔانًؤَث   6-ٔ-5انًـحــبضــــشح    

                                                             

                            :من  يث  كنن مم راًا أك ممنناًا  التقسيم -  رابعا             
 .                                        إلى مذكر كمؤنث بعتبار الجنسينقسـ االسـ- 1
   .رجؿ، ككتاب، ككرسىٌ :كىك االسـ الداؿ عمى جنس الذككر حقيفة أمجازا مثؿ: فالمإكر- أ

.       امرأة كىرة كشجرة: مثؿ. حقيقة أك مجازا.ىك الداؿ عمى جنس اإلناثك: والمؤنث-ب
.                                             حقيقي كمجازم :كعميو ينقسـ كؿ منيما إلى 

.                  رجؿ كجمؿ : ىك اإلسـ الذم لو مؤنث مف جنسو مثؿ: فالمذكر الحقيقي
 مجازٌل،المذؾ اؿك. ، فاطمة كىند:ىك اإلسـ الذم لو مذكر مف جنسو مثؿ حقيقٌى،اؿالمؤنث ك

.                         كتاب، كقمـ كبيت: ىك اإلسـ الذم ليس لو مؤنث  مف جنسو مثؿ
. منصدة كمقممة، كمسطرة : ىك اإلسـ الذم ليس لو مذكر مف جنسو مثؿ، المجازمالمؤنث ك

بضمير المؤنث أك إشارتو، أك لحكؽ : كييستدؿ عمى تأنيثو.  كأذيف، كنار، كشمسك.كأثاف 
ىذه الشمس رأيتيا طمعٍت، أك ظيكر التاء فى تصغيره كأذىينة، : تاء التأنيث فى الفعؿ، نحك

 (1 ).أك حذفيا مف اسـ عدده كثالث آبار
:  إلىكينقسـ المؤنث  -2
ًضع لمذكَّر كفيو عالمة مف عالمات التأنيث، كطمحة كزىكريَّاء كالكيفيرَّل: لفظىٌ -  . كىك ما كي
ٍعنىًكلٌ -  لى مى             .، كىك ما كاف عمما لمؤنث كليس فيو عالمة، كىمٍريـ كىند كزينبكا 
لى لفظٌى كمعنكلٌ -   ٍممىى، كعاشيكراء، : كا  كىك ما كاف عممان لمؤنث كفيو عالمة، كفاطمةى، كسى

 -.ميسىمَّى بو مؤنث
 كلككف المذكر ىك األصؿ، لـ ييٍحتج فيو إلى عالمة، بخالؼ المؤنث، :عالمات المؤنث-3

. فمو عالمتاف
، كفى مكتككف ساكنة ؼ. التاء: األكلى  الفعؿ، نحك قامت ىند، كمتحركة فيو، نحك ىى تقـك

 ملمفرؽ بيف المذكر كالمؤنث، ؼ:  االسـمكأصؿ كضع التاء ؼ   .االسـ، نحك صائمة كظريفة
، ماألكصاؼ المشتقة المشتركة بينيما، فال تدخؿ ؼ  الكصؼ المختص بالنساء، كحائضو

ًؾ معناه بينيما، . كحائؿ، كفاًرؾ، كثىيّْب، كميٍرًضع، كعاًنس أما دخكليا عمى الجامد المشترى
فتىى كفتاةمّّ فسماع نسانة، كى نساف كا  مة، كا  . ، كرجؿ كرىجي

ييستثنى مف دخكليا فى الكصؼ المشترؾ خمسةي ألفاظ، فال تدخؿ فييا                    : كى



بكر، كمنو " فىعيكؿ ":أحدىاػػػػ  بكر كامرأة صى ا كىانىٍت أمُّؾ }بمعنى فاعؿ، كرجؿ صى مى { بىًغيَّاكى
سيبقت إحداىما بالسككف، فقمىبت الكاك ياء، كأدغمتا، : أصمو بىغكينا اجتمعت الكاك كالياء، كى

   *.كقمبت الضمة كسرة
ريح، كامرأة جريح، فإف كاف بمعنى " فىًعيؿ: "ثانييا بمعنى مفعكؿ إف تىًبع مكصكفو، كرجؿ جى

(.                    2 ).فاعؿ، أٍك لـ يىٍتبىع مكصكفو، لحقتو، كامرأة رحيمة، كرأيت قىتيمة
:                                                       العدد من  يث  تقسيم االسم- ج
.                                         مفرد كمثنى كجمع  مف حيث العدد إلىمؤنثن اؿمذكرن ك اؿاالسـ ما ينقسـ ؾ
، كرجؿ كامرأة كقمـ ككتاب : فالمفرد- أ أكىك ما ليس ميثىنِّى كال مجمكعا، .ما دؿ عمى كاحدو

        :.كال ممحقنا بيما

                                         :انًثُى -2   
 ،رجالف"ؾى  . في آخره ما دؿ عمى اثنيف ميٍطمقا، بزيادة ألؼ كنكف، أك ياء كنكف،:ٔانًثُى- أ
 3)"أنو ما كضع الثنيف كأغنى عف المتعاطفيف"كيعرَّؼ أيضا بػ. امرأتيفامرأتاف ك رجميف ك"ك 

اثناف كاثنتاف، )أضافتيما إلى الضمير، ك( في حالة (كال ككمتا)كقد ألحؽ بالمثني: ممحقاتو
                                                                                  (كاثنتاف

:                                          يشترط في كؿ مايثنى: يراد تثنيتومشرط االسـ الذ- ب 
"           .زيدكناف  رجالناف ك:"ا، فال ييثٌنى المثنَّى كال المجمكع بأف ييقاؿمفردن أف يككف - 1
با، ككأف يككف - 2 نما ىما ، المذاف كىذاف، كٍ ذاًف أ "أما معرى  فميسا بميثىنَّيىٍيف، ككذا مؤنثيما، كىا 

فيي صيغ مكضكعة لممثنى كليست مثناة حقيقة.عمى صيكرة المثنى  
كتاب كقمـ ، زال خالد كعمر، "ثنى  كالكزف كالمعنى، فال ممتًَّفقيف فى المفظكأف يككنا - 3

ؿ مثنى قاكمف ثـ  فال م. لألب كاألـ فمف باب التغميب" األبكاف: "الختالؼ لفظييما، أما نحك
:                                                                                   مثؿؿ
 .                         المفظم أبى بكر كعيمىر؛ لعدـ االتفاؽ ؼم العيمىراف بضـ ففتح ؼ-أ

 (بضـ كفتح) كىعيمىر؛(فىٍعؿ)عمى كزف(بفتخ كسككف)عىٍمركو م العىٍمراف، بفتح فسككف ؼ كال- ب
.                                                 لعدـ االتفاؽ فى الكزف، (فيعىؿ )عمى كزف

ألنو مشترؾ لفظي. المعنىمالجارية؛ لعدـ االتفاؽ ؼالعيف ك  الباصرة م كال العىيناف ؼ- جػ  
مىميتوإذا كاف  فال ييثنى العىمىـ (نكرة)،نىكَّرن التي - 4  إال إذا قصد تنكيره، كلذا تقترف باقينا عمى عى



".الزيداف":"زيد"بمثناه األلؼ كالالـ فيقاؿ في   
اثؿ لوكأف يككف - 5  الشمس كالقمر؛ لعدـ المماثمة، : فال ييثىنَّىأكمقابؿ في الكجكد،،ميمى

. فقطالقىمىراف لمشمس كالقمر تغميبه : كقكليـ  
 .(3)(سياف) عنو، فال ييثنى سىكاء، لالستغناء عف تثنيتو بتثنية ًسىٌ بتثنية غيرهكأاٌل يستغنى - 6
                                                                          :  يفية تننية األسماء- ج 

كتابه  كتاباف، كياء كنكف في :    قمنا يصاغ المثنى بزيادة ألؼ كنكنغمى مفرده  في حالة الرفع، مثؿ 
ٍيف: حالتي النصب كالجر مثؿ :      أما بالنسبة لمكيفية فإف األسماء القابمى لمتثنية خمسة أنكاع. قمـه قممى

حمامة،  حمامتاف، / أسد، اسداف ، أسديف: ، تثنى كما ذكرنا دكف إشكاؿ ، مثؿاألسماء الصحيخة- 1
/                                                                                             حمامتيف

، دلكاف، دلكيف/ظبي، ظبياف، ظبييف: مثؿ:  ك كذا األسماء المنزلة منزلة الصحيح- 2  .          ك دلكه
:                                                                              تثٍُخ انًُقٕص-    3  

ٞ، اٌمبع: اٌّؼشة اٌزٞ فٟ آخشٖ ٠بء الصِخ ِىغٛس ِبلجٍٙب،ِضً  ىك االسـ إٌّمٛص

ٚرؾزف ٠بؤٖ .  اٌجش٠ذٞعبع: ػٕذ اٌزؼش٠ف،أٚاإلػبفخ أٌٝ ِؼشفخ ِضًٞ  ثاصجبد ا١ٌبء، ٚاٌجبؽ

 لبٍع ، ٚداٍع، ٚساٍع ِٕٚبٍد، ِٚٙزٍذ                          :ػٕذ رٕى١شٖ ٚرؼٛع ثز٠ٕٛٓ ِضً

بزيادة ألؼ كنكف غمى مفرده  في حالة الرفع، أ ك ياء كنكف في حالتي النصب كالجر، ٠ضٕٝ إٌّمٛص 
لبٍػبْ ، ٚداٍػ١بْ، : ل١مبي لبٍع ، ٚداٍع، ِٕٚبٍد، ِٚٙزٍذ، :مع رد يائو إف كانت محذكفة ، مثؿ

                               .  لبٍػ١١ٓ ، ٚداٍػ١١ٓ، ِٕٚبٍد١٠ٓ، ِٚٙزٍذ١٠ٓ  أٚ/ِٕٚبٍد٠بْ، ِٚٙزٍذ٠بْ

' ِظطفٝ:  اٌّؼشة اٌزٞ فٟ آخشٖ أٌف ِمظٛسح الصِخ، ِضً ىك االسـ: تثٍُخ انًقظٕس- 4

                                                                                   .'ٚػظب، ٜٚ٘ٛ' ،ٚفزٝ

 بزيادة ألؼ كنكف غمى مفرده  في حالة الرفع، أ ك ياء كنكف في حالتي النصب كالجر،٠ضٕٝ اٌّمظٛس  

 ك.  كىك االسـ الذم يدؿ عمى ثالثة فأكثر بزيادة في آخره، أك بتغيير ىيئة مفرده :انجًغ   
.كجمع تكسير /،مؤنثو سالـجمع  ك/ سالـ،مذكَّرجمع : ينقسـ إلى ثالثة أقساـ  

 ىك لفظ دؿ عمى أكثر ًمف اثنيف، بزيادة كاك كنكف، أك ياء كنكف، : المذكر السالـ فجمع- 1
                                          ." كالصالحكف، كالزيديف كالصالحيفالزيدكف'كػ  " 

    :إما أف يككف جامدنا أك مشتقنا، كلكؿو شركط: المفرد الذل ييٍجمع ىذا الجمعى  ك:مالحظة
                                                                    :  كٍشتشط كً انجبيذ

مىما لمذكَّر- 1 زينبكف؛ : فى زينبرجمكف لعدـ العممية، كال : رجؿفال يقاؿ فى  أف يككف عى
 خالينا مف .؛ لعدـ العقؿالحقكف: (عمىـ لفرس) "الحؽ" فى  يقاؿالؼ عاقؿ، ، .لعدـ التذكير

: سيبكيو فى  يقاؿالؼ طىٍمحتكف؛ لكجكد التاء،  كمف التركيب، :طىٍمحة فى  يقاؿال ؼالتاء،



ٍيييكف؛ لكجكد التركيب .ًسٍيبىكى  
                                                                  : ٌٔشتشط كً انًشتق 
.                             ميٍرضعكف، لعدـ التذكير: ميٍرًضع فى ،ذكر ـصفة ؿ يككف- 1
.                    ؛ لعدـ العقؿ "فاًرىكف":  صفة فىرىس"فارهو " فى نحك فال يقاؿعاقؿ،  - 2
                      .عىاٌلمىتيكف؛ لكجكد التاء: عاٌلمة فى نحك  فال يقاؿخالية مف التاء،- 3
أحمركف؛ : "أحمر"  فيفال يقاؿ، "فىٍعالء" الذل مؤنثو "أفعؿ"عمى كزف كأف ال تككف  -4

      :كشذ قكؿي حكيـ األعكر بف عىياش الكىٍمبىٌ  .  لمجيئو عمى كزف أفعؿ الذل مؤنثو فعالء
ًديفى كىأىحمًرينىا حىالئؿى       **   فما كيًجدىٍت نساءي بنى تميـ                             أىٍسكى

  عىٍطشىانكف؛ لككنو عمى فىٍعالف: ٍطشافى فال يقاؿ فى نحك عى  كال فىٍعالف الذل مؤنثو فىٍعمىى،- 5
                                                                         الذل مؤنثو فىٍعمىى

بيكر،عىٍدؿ كال مما يستكل فيو المذكر كالمؤنث، فال يقاؿ فى نحك - 6 ًريح، كصى ٍدلكف، :  كجى عى
ًريحكف؛ الستكاء المذكر كالمؤنث فييا بيكركف، كحى .               كصى  

.                                                                               إلى تسعيف..الفاظ العقكد مف األعداد كىي عشركف كثالثكف ك: ألحؽ بيذ الجمع : مل قاتن
أىمكف، كأرضكف، كعميكف، : ككذا. أبكف كبنكف كأخكف كىنكف كذكك: كاألسماء الستة- 

                                                                                                     (.                                                          4). كعالمكف ، كأكلك كف
  ما دؿ عمى أكثر ًمف اثنيف، بزيادة ألؼ كتاء عمى مفرده، ؾى :كجمع الممنث السالم- 2
 "كزينبات فاطمات "

                                                                                                 :كهما الجمع َينقاس  
تـ بالتاء مطمقا كفاطمة . فى جميع أعالـ اإلناث، كزينب كىند كمريـ- 1 كفى كؿ ما خي

                                                                 .(طمحات).كطمحة
                                                                                        . سماعااسـ ليٍعبة، كأمىة؛ لعدـ كركدىا: بالضـ كالتخفيؼامرأة، كشاة، كُقَلة مف ذلؾ كيستننى

ٍبمىى كصحرا ممدكدة، مقصكرة أك: كفى كؿ ما لحقتو ألؼ التأنيث مطمقناػػػ  ٍممى كىحي                          **                                                   . ءكسى
 مؤنث فىٍعالف، فال يجمعاف ىذا الجمع، كما ال كفىٍعمىى مؤنث أٍفعىؿ، فىٍعالء ذلؾ كيستثنى مف

بيؿ يجمع مذكرىما جمع مذكر سالما، كفى مصغر غير العاقؿ  ٍييـكى كجي ، كفى كصفو ديرى
ا،  بىؿ، كمعدكدو صفة يـككشامخأيضن .  صفة جى



ٍصطىبؿ- 3  . كفى كؿ خيماسٌى لـ ييٍسمع لو جمع تكسير، كسيرىاًدؽ كىحٌماـ كا 
 (***5 ).كما سكل ذلؾ فمقصكر عمى السماع، كسمكات كًسًجاٌلت كأمَّيىات

 : أعمال مكجوة 
:                                                                                                                     متنى وجمع ، مبٌنا نوو كٍل منهما: اشرح اابٌات واسخرج مافٌها من 

اٌث َعمَّ َنْفُعُهما          ٌَ ِه ِغ ٌْ تستو كفان وال ٌْعُروهما عَدٌم                                         *        كلَتا ٌَد
ِم : ٌزٌنه اثنان*      سهُل الخلٌقة ال ُتخشى بواِدُره     ٌَ  حسن الَخْلِق والش

فى الكريـ كال أرل       بخيال لو في العالميف خميؿي                                                       *      أرل الناسى خيالَّ
 كمالل، كما قد تعمميف فميؿي *     عطائي عطاءي المكًثريف تكرُّمنا         

ًّف                                             : واسخرج ماٌوجد من  متنى وجمع ، مبٌنا نوو كٍل منهمت فٌكا ٌأت
ِرِهٌن  أن االنطالق من  لما تتقد نٌان الحروب ، ُتقٌد المعامالت ، وتحدد المرتزقات ، فً، جد بعض الشَّ

هذه القٌود إلى الحرام المشتهى والثراء الفاحش، عنصران قوٌان الٌتكرران فً إرضاء الهوى، وما 
علٌهم إال أن ٌحتكروا السلع ، وٌستغلوا الفقٌر، فٌسلبوه ماتجمع فً ٌدٌه، من ثمن، ولم تعرف قلوبهم  
شفقة على المسكٌن ، وال رأفة بالبابسٌن، وكال الفبتٌن الٌإبه بهما فً مجتمع الناهبٌن، الذٌن  قست 

 [من كتاب الصرف العربً بتصرف ]..فقد أصبح هإالء هذا طابعهم الخاص..قلوبهم ،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1دالالتها أبنٌة جموو التكسٌر  و 7المـــــــــ ــــــــــاضـــــــــــــــــرة 

   1دالالتها أبنٌة جموو التكسٌر  و- 7

 :أثٍُخ  ًٕع انتكغٍش -1
:                                           ىك ما دؿَّ عمى أكثر مف اثنيف بتغيير صكرة مفرده:    جمع التكسير

 كفيٍمؾ، بضـ فسككف، لممفرد كاٍلجمع، فزنتو فى المفرد كزنة قيٍفؿ، كفى الجمع تغييرنا مقدرنا -أ
                                         .كزنة أٍسد، ككًيجاف لنكع مف اإلبؿ، ففى المفرد ككتاب، كفى الجمع كًرجاؿ

                                                                                                       .تافتحثالث دى بػىػػإما بالشكؿ فقط، كأيٍسدو بضـ فسككف، جمع أس - ، أك تغييرنا ظاىرنا- ب
ما بالزيادة فقط، كًصنكاف، فى جمع ًصنك بكسر فسككف فييما-                                                  . كا 
مة بضـ ففتح فييما- ـ فى جمع تيخى ما بالنقص فقط، كتيخى                                                     . كا 
ما بالشكؿ كالزيادة كًرجاؿ بالكسر، فى جمع رىجؿ بفتح فضـ-                                                  . كا 
ما بالشكؿ كالنقص كىكيتب بضمتيف-                                              .فى جمع كتاب بالكسر. كا 
ما بالثالثة، كًغمماف بكسر فسككف، فى جمع غالـ بالضـ-  . كا 

. أما التغير بالنقص كالزيادة دكف الشكؿ، فتقضيو القسمة العقمية، كلكف لـ يكجد لو مثاؿ
 كأبنيتو سبعة كعشركف، منيا   .غيرىـ، ذككرنا كانكا أك إناثنافي كىذا الجمع عاِـّ فى العقالء ك

                                                                                                       . أربعة لمًقمة، كالباقى لمكثرة

 مف أحد عشر:  فالقمة مف ثالثة إلى عشرة، كالكثرة. قيؿ إنيما مختمفاف مبدأ كغاية:ٔانجًؼبٌ
   مف                                                                                          كالكثرة. مف ثالثة إلى عشرة:  مبدأ ال غاية، فالقمةإنيما متفقاف:  كقيؿ.لى ماال نياية لوإ

. إلى ما ال نياية لو ثالثة
ا لمقمة كالكثرة، : أحدىما عف اآلخر كضعنأقذ ٌُٕة    بأف تضع العرب أحد البناءيف صالحن

كأفمس كفمكس،  كيستغنكف بو عف كضع اآلخر، فيستعمىؿ مكانو باالشتراؾ المعنكٌل ال مجازنا،
فى جمع فىٍمس بفتح فسككف، كأٍثكيبي كثياب، فى جمع ثٍكب، فاستعماؿ أحدىما مكاف اآلخر 

دىعشر،كفيميكس عمى ثالثة، كيسمى بالنيابة     (                                                                       6)استعماالن يككف مجازنا، كإطالؽ أٍفمس عمى أحى
     :                                                                                               ًٕع انقهخ:  أكال

                                                                                                                                       (7) [.ثيمت  أٍفعىاؿ ػػػػػػػ جمكع قمة**  أٍفًعمىةه أٍفعيؿ ثـ ًفٍفمىو  ]:    قاؿ ابف مالؾ 
.                                                                                   كماعداىا فيك جمكع كثرة. ىي أفعمة كأفعؿ، كفعمة، كأفعاؿ:فجمكع القمة إذا ليا أربعة أبنية

: كيطرَّد فى:  مثؿ أفمس، كأشير أنجـبفتح فسككف فضـ ، (أْكؼُم)ٔاألٔل 



 ، بفتح فسككف، (فىٍعؿ)ضاعىؼ، عمى كزفـ غيركؿ اسـ ثالثى صحيح الفاء كالعيف - 1
َُْجىٌة . َ ْهتب ٔأَْ هُتٌة   ٔأي    كما كاف مف ىذا النكع  كال ييـ إف كانت المو معتمة،،  ََْٔجىب ٔأَ

ركو  ، ظجً  ٔأْظت :نحك-ا، تكسر عينو فى الجمع، كتحذؼ المو، يائيوالالـ أك   كجمعيا كجى
كو "أٍضبيي، ك"،كأصميما(جراء)،كما تجمع عمى"أٍجرو " قمبت ضمتيا كسرة، .، كأىٍدؿو  كدىٍلكو ، "أٍجري

" كىٍعده :"  مثؿالفاء كالعيف أما معتؿ .  كحذفت الياء فييما، بعد قمب الكاك في الثاني ياء
ـه " مثؿضاعىؼ،كالـ" عيب، كبيت "ك ده " عى ٍخـه " ككذلؾ . قال يأتي عمى ىذا الكزف" ك جى " ضى

ؼ مي كأٍثكيب، كأٍس .كيٌؼ، كأٍعييفأجيو، ككٍ  أ:(أم مماشٌذ عف القاعدة) كشذ. ألنو صفة كليس اسما
با *}: الشاعرفى قكؿ  {*بىامى حتَّى اٍكتىسىى الرٍَّأسي قناىعان أٍش * لكيؿ دىىىرو قد لىًبٍستي أٍثكي
اًنيىةه *         }:كقكلو ـٍ أٍسييؼه ًبيضه يىمى اًربييا باؽو بيىا األثيري * كأنَّيي  {*عٍضبه مىضى

كعيقىػاب مؤٌنث بال عالمة، قبؿ آخره مٌد، كذراع كأذرع، كيميف كأيمف،اؿرباعٌى اؿسـ الفى ا- 2
، مف المذكر: "نحككشذ أٍفعيؿه فى .    "ك أٍعقيبه  ، كشيابو ، كغيرابو . مكافو

د فى كؿ اسـ مذكرَّ ريباعٌى قبؿ آخره مٌد، كطعاـ  . بفتح فسككف فكسر:  أٍفًعمىةه :الثانى   كيطرّْ
، بفتح أكلو أك كسره، مضعَّؼ الالـ  ـ فى ًفعىاؿو ييٍمتزى كأطعمة، كرغيؼ كأرغفة، كعمكد كأعمدة، كى

أك معتميا، كىبىتىاتو كأًبتَّة، كًزماـ كأىًزمَّة، كًقباء كأقبية، كًكساء كأًكسية، كال ييجمعاف عمى غيره 
. إال شذكذنا

د فى شل، بؿ سمع فى ألفاظ، منيا ًشيخة جمع  .، بكسر فسككفِفْعلة: نالثال   كلـ يطرّْ
ًبٌية، كًغٍممة جمع غيالـ، ك  صى ًبٌى كى شيخ، كًثٍيرة جمع ثٍكر، كًفتية جمع فىتنى، كًصٍبية جمع صى

 فمعدـ اطراده ،قيؿ إنو اسـ جمع .ًثٍنية جمع ثيٍنًى بضـ األكؿ أك كسره، كىك الثانى فى السيادة
 ..صبية كفتية، كثيرة، كغزلة، كغممة،: الجمع سمع في ألفاظ مثؿ

 كيككف جمعنا لكؿ ما لـ يىطرَّد فيو أٍفعيؿه السابؽ، كثكب كأثكاب، :، بفتح فسككفأْفَعالالربع   
ٍمب بضـ فسككف كأصالب، كباب  كسيؼ كأسياؼ، كًحٍمؿ بكسر فسككف كأحماؿ، كصي

د بفتح فضـ كأعضاد،  كأبكاب، كسبىب بفتحتيف كأسباب، ككىًتؼ بفتح فكسر كأكتاؼ، كعىضي
ًبؿ بكسرتيف كآباؿ، كًضمىع بكسرو  نيب بضمتيف كأجناب، كريطىب بضـ ففتح كأرطاب، كا  كجي

: ففتح كأضالع، كشذ أفراخ فى قكؿ الحيطيئة
ري    *   ماذا تقكؿي ألفرىاخو بذل مىرىخو *              (8)*زيٍغًب الحكاصًؿ ال ماءه كال شجى

ٍمؿ، بفتح فسككف، فى قكلو تعالى ٍعفى }: كما شٌذ أحماؿ جمع حى ميييفَّ أٍف يىضى اًؿ أجى كىأكالتي األٍحمى
ٍممىييفَّ  . {حى



 :      ثٍُخ  ًٕع انكثشح2 دالالتهاأبنية جموع التكسير  و 8المـــــــــ ــــــــــاضـــــــــــــــــرة 

:                                                                                                                                أثٍُخ  ًٕع انكثشح

 ىي الصيغ االسمية التي تدؿ عمى عدد اليقؿ عف ثالثة كيزيد عف عشرة جمكع الكثرة     
فما فكؽ، كأمثمتو كثيرة جدا، كأشيرىا ثالثة كعشركف كزنا، لكف قبؿ معرفتيا نشير إلى أف 

كفيما . لكؿ مفرد مف مفرداتيا جمكعا مسمكعة متعددة تخالؼ ىذه الجمكع القياسية المطردة
 :                                                               يمي األكزاف القياسية منيا

ػ  أٍفعىؿى كميؤٌنًثو فىٍعالء ، ؾى : الكصؼفىىك قياس مطرد ك  :، بضـ فسككفُفْعل: األكل           
ٍمر بضـ فسككف،: أحمر، حمراء،ج  إذ يجب ترؾ فائو مضمكمة إف كانت عينو صحيحة، حي
ٍرؽ، كسيكد: "، نحك.أك معتمة بالكاك .                                                                                                                (أخضر، كأزرؽ، كأسكد ):في ج" خيضر، كزي

،لتسمـ الياء مف القمب (أم كسر الفاء)فإذا كانت العيف ياء، كجب قمب ضمة الفاء كسرة،      
 .بكسر العيف (ًعٍيفه  ):أىٍعيىف ك عٍيناء، جمعيما)ك" ًبٍيضه :" أبيض،كبيضاء، كجمعيما: مثؿ

. بضـ الفاء، كأصمو،برغـ ماطرأ عمى فائو مف قمب ضمتو كسرة (فيٍعؿ)كيبقى كزف الجمع،
في قكؿ  (النيجيؿ)ضعَّؼ، نحكتي  كالمو كلـ م فى الشعر ضـ عينو إف صحت قكيجكز
ؿً ػػًنيرىتٍ ػؾى أٍنػػػػكى   **      طكل الجديداف ما كنت أنشره:الشاعر       ذىكىاتي األٍعييًف النُّجي

 :                                          ، بخالؼ العيفأل كاسعة: بضـ الجيـ جمع نىٍجالء     كالنُّجيؿ
ـٍ كى - 2 أبيض كبيضاء،: ج ضو ػمبً   - 1    ػػأ: ج رّْ ػػغي ك- 3 ،أعمى كعمياء:ج له عي    كغىراء،رّْ غى

ـ العيف العتالؿجكز فال مي                                                                                           . عتالؿ كالالـ فى الثانى، كالتضعيؼ فى الثالثكا فى األكؿ، ىاضى
ا ألفعؿ الذمكما يككف جمعنا ألٍفعىؿ الذ    ك   ال مؤنث لو م مؤنثو فىٍعالء، يككف جمعنا أيضن

 لو، أم  ال أفعؿالذمأٍكمىر لعظيـ الكىمىرىة، كآدىر بالمد لعظيـ الخيصية، ككذا لفىعالء  أصالن، ؾى 
ٍتقاء، لوال مذكر  ريٍتؽو كعيٍفؿو :  ، كعفالء ج كىرى

:                                           شيئيففى جمعو طردىك قياسي ـك :، بضمتيفُفُعل: لنانىا       
بكر: ، جبمعنى غافر كغفكر كصؼ عمى فىعيكؿ بمعنى فاعؿ، كؿ-      1   بمعنى غيفير، كصى
بير: ج صابر ألنيما " حمكب، كرككب: " كال يجمع ىذا الجمع، ماكاف بمعنى مفعكؿ مثؿ.صي



ميب، كال ريكيب: بمنى مفعكؿ، فال يقاؿ .                                                                                     حي
 سكاء أكانت ألفا، أـ كاكا ،أـ ،ةق مدٌ الـ صحيح اآلًخر، قبؿ رباعيكفى كؿ اسـ         2 -  

أف  (االسـ) كما يشترط فيو أم  مذكرنا، كاف أك مؤنثنا،ياء، أم غير معتؿ اآلخر مطمقا،
:                                        كمف أمثمتو. يككف غير مضاعؼ، إف كانت المدة ألفا

،  حيمير، ككيرىاع بالضـ : جًجمىاع مؤخَّر الرأس، كًحماربضمتيف "  ذيؿػػ ؽي :" بالفتح، ج"ذىاؿقىػػػػ"
، كقىمكص ج: ج.كعماد، كعمكد. كيػػػريعً : ج كػىػثيػػًب، : كمثميا، (الناقة الشابة القكية)،قيميصو : عيميدو
، كسرير ج: ج .                                                كال فرؽ في ىذا االسـ بيف المذكر كالمؤنث.بيريد: سرر، كبريد ج: كيثيػبو

، فإف كانت المدة ألفا كاالسـ عَّفناا أاٌل يككف مض:كما قمنايشترط فى مفرده : مالحظة     
كسناف .أىًىمنةه :  جىالؿ كأزمنةه،: جزماـ : مثؿ الذم سبؽ، (أفعمة)مضاعفا، فقياسو عمى كزف 

سرير :" نحك (فيعيؿ)، فاالسـ المضاعؼ يجمع عمىكاكا أك ياء،أما إف كانت المدة . أسنةو : ج
ر، ك ذىلكؿ ج: ج            "                                                       ذيليؿ: سيري
 ، تسكينييا، كىسيٍكر في غير الضركرة الشعرية جبفي كاكناثـ إف كانت عيف ىذا اٍلجمع    -3

،  ًسكار كًسكاؾ،:  كصيكف،جكسيٍكؾ   :جاز ضميا كتسكينيا، نحك:  كاكافإف لـ تكف   كًصكىافو
كسيييؿ بضمتيف، كًسٍيؿ بكسر فسككف، أيتيًف ، كأيٍتًف، : ك أتاف جقيذيؿ بضمتيف، كقيٍذؿ بالسككف، 

، لكف إف سكنت الياء كجب كسر ما قبميا، نظير ( اسـ شجر لو شكؾ:كالسياؿ)، سىياؿ:جمع
 . سىياؿ: كًسٍيؿ بكسر فسككف، جمع،ًبٍيض فى جمع أبيض

                                             :      أربعة أشياءفى طردىك قياسي ـك  :فيعىؿ بضـ ففتح: لثالثا    
سكاء أكاف صحيح الالـ ، أـ معتميا، أـ مضاعفيا؛ اسـ عمى فيٍعمة بضـ فسككف،-    1 

، ك :ميٍديىة  ك زبية، ج: كالمعتؿ نحك. غرؼ، ك قيرىب،: غرفة، كقربة، ج: فالصحيح نحك ميدلن
ةه، كميدنةه، ج:  ك المضاعؼ نحك. زيبىى  جه ف كميدىد: حيجن                                                                     .                  حيجى

ٍغرىل، "، ؾى (أفعؿ)  التي ىي مؤنث المذكر بضـ فسككف( فيٍعمى) كصؼ عمى كزفكفى- 2 صي
فال "حبمى: "كييستثنى "  ككيبىر،ك كيسىطه،صيغىر: "فجمعيا القياسيككيٍبرىل، فتقكؿ ك كسطى، 
بىؿ"تجمع عمى   ".  أفعؿ"ألنيا كصؼ لمؤنث ال مذكر لو أم ليست أنثى لمكصؼ " حي



".                                                 جيمىع: جمعة، ج: "، نحك(بضـ أكلو كثانيو)" فيعيمىة"اسـ عمى كزف - 3   
، كعينو كالمو مف جنس كاحد، فإنو يجكز (بضمتيف)" فيعيؿ"كؿ جمع تكسير عمى كزف - 4   

جديد ك ذىلكؿ، : " بضـ ففتح،نحك" فيعىؿ"لدل بعض القبائؿ العربية تخفيفو بجعمو عمى كزف 
ديد كذيليؿ:"فقياس جمعيما  دىد  كذيلىؿ:"كيصح تخفيفيما فيقاؿ". جي                  ".                                                     جي

أم ليس      بييىـ،:  ج كصؼ لمرجؿ الشجاعألنوكشذَّ فى بيٍيمة بضـ فسككف،: فائدة   
                                                                           ".أفعؿ فعالء"اسما،كالكصؼ المقصكد يككف عمى كزف 

ٍؤيا"كما شذ جمع       ؿ" ري لو، "، كبدرة نىٍكبة كقىٍرية " ، ك كسككف الثاني بضـ األكَّ " ، كابفتح أكَّ
مة " بكسره، ك" ًلٍحيىة  ؿ، كانتفاء ضـ  ، لممصدرية"فيعىؿ" : كزفبضـ ففتح، عمى" تيخى  فى األكَّ

بى، كقيرلن  كًبدىر، كًلحىن :" كجمعيا عمى.الفاء فى الثالثة بعده، كفتح عيف األخير ، كنيكى رؤلن
ـه  ػػ  .كتيخى

ة "  بكسر فسككف، ؾى " ًفٍعمة" كزفعمىتاـ كيطَّرد فى اسـو  :ِفَعل، ب سر ففتح: الرابع      ًحجَّ
                                                                                     ."ًفرنل:" ج، كىى الكذب،  "، كًفٍرية"ًكسىر: ج كًكٍسرة "ًحجج،: ج
، "شاذ" كفتح كىك قياسي ،  لكنو قميؿ  بضـ(فيعىؿ)عمى  (ًفٍعمىة)قد يجمع اسـ ىذا الكزف ك   

ليما" كًلٍحيىة ، ًحمية : مثؿ ليحنىل، حيؿن " :  جبكسر أكَّ بكسر " ًلحنى،كًحمنى"ك " ( أكليمابضـ) "كى
 . أكليما كذلؾ

بمعنى صغير )ًصٍغرىة كًكٍبرىة : "     فإذا كاف المفرد صفة لـ يجمع قياسا عمى ىذا الجمع،مثؿ
ًرقىة"، ك"كعد،  ك كزف" بمعنى " ًزنىة"ك" ًعدىة:" كمثميا االسـ غير التاـ نحك. (ككبير أصميا " كى
حذفت فاؤىا كنقمت حركتيا إلى الحرؼ الساكف بعدىا،كعكض عنيا تاء  (بكسر الكاك)"ًكٍرؽه 

بجمع المفرد بعد إرجاع الحرؼ المحذكؼ، مع إبقاء التاء " ًكرىؽه :"فال يقاؿ. التأنيث في آخره
 .فإنو ال يصح

 فاعؿعمى كزف ، عاقؿو  ، لمذكر،،صؼً  ك كؿكيطَّرد فى : فيعىمىة، بضـ ففتح:لخامسا    
رىاـو : ج قاضو : بالياء أك الكاك، أم اسـ منقكص، نحك،معتؿ الالـ،  كساع ريماة،: جقضاة، كى
كىة، كديعىكىة:  كأصميا. دعاة:  كداع  ج.غيزىاة:ج كغاز سعاة،: ج ككميا . ريمىيىة، كسيعىيىة، كغيزى



فيعىمة، تحرؾ حرؼ العمة كانفتح ما قبمو، فانقمب ألفا، فصار جمع التكسير عمى "عمى كزف 
.                                               بالرغـ مما لحقيا مف التغيير" فيعىمىة"الصكرة السابقة، ك كزنيا

.                                    (اسـ قبيمة)"عاد"، ك"كاد:"ماكاف اسما نحك- ا:  كخرج بقيد الكصؼ :فائدة
".                                              سارية ،ك عادية:"كبالتذكير ماكاف كصفا لمؤنث نحك- ب            

                      . ضارو أسد :"كبالعقؿ ما كاف كصفا لمذكر غير عاقؿ نحك- ج          

                                                                      ". جميؿ ، كظريؼ: " نحك (فاعؿ)كبكزف فاعؿ ما كاف كصفا لمذكرعمى غير - د
فال يجمع شيء ".عالـ، كضارب:" كبمعتؿ الالـ ما كاف كصفا لمذكر صحيح الالـ، نحك- ىػ

 " فيعىمىة"مف ذلؾ عمى 
 عمى كزف كصؼ مذكر عاقؿ صحيح الالـكؿ كيطَّرد فى   :َفَعلة، بفت ات: السادس      

رة، كبعضيـ " فاعؿ" رة، كبائع كباعة، كصائغ كصاغىة، كبارٍّ كبىرى  ككاتب ككىتىبة، كساحر كسىحى
نما ضيٌمت فاء األكلى، لمفرؽ بيف صحيح الالـ كمعتميا  .يجعؿ ىذه الصيغة أصؿ سابقتيا، كا 

". كاد كباز: "فال يجمع ىذا الجمع ما فقد شرطا مماسبؽ، فيحرج بالكصؼ االسـ ، ؾى 
ك كذا المعتؿ ". سابؽ، كالحؽ:"كبالعقؿ غير العاقؿ ؾى . ،"طالؽ كحائض: "كبالتذكير نحك

 ".سادة ج سيد:"كشذ في غير العاقؿ ". غاز"قاض، ك:" الالـ ؾى 
 كمكت   آفة طارئة كصؼو داؿٍّ عمى كؿكيطَّرد فى :َفْعَلى، بفتح فس كن ففتح: السابع     
ع، أكأك  :                                                                                                      كيشمؿ سبعة أنكاع أك تشتُّت، عيب، أك نقص،ىالؾ، أك تكجُّ
، كجريح قىٍتمىى جمعوكقتيؿ  :، نحكبمعنى مفعكؿ (فىًعيؿ )المفرد الذم عمى كزف -1     
ٍرحىى، كأسير كجمعو ك كىذه أكصاؼ دالة . الخ.. كصريع كجمعو صرعى.أٍسرىل،جمعو جى

ع، (ىالؾ)،مكت :عمى        أك نقص                                               أك تكجُّ
.                                          مىٍرضىى كجمعو كمريض :بمعنى فاعؿ نحك ( فىًعيؿ)المفرد الذم عمى كزف -     2 

عمى صيغة أخرل                                                                  (فعيؿ)كقد يجمع المفرد :فائدة     
ًمف ( فىًعؿ)المفرد الذم عمى كزف- 3     ٍمنىىكجمعو بفتح فكسر، كزى .                                           زى
 .                                                     داالف عمى األلـ-  3 ك2-كالكصفاف السابقانفي       



.                                                           ىىٍمكىىكجمعو، كيالؾ (فاعؿ)المفرد الذم عمى كزف - 4     
.                                 مىٍكتىىكجمعوت مً مىيٍ : نحك بفتح فسككف فكسر، (فىٍيًعؿ)المفرد الذم عمى كزف  -     5 
ٍمقىكجمعو كأحمىؽى (أفعىؿ)المفرد الذم عمى كزف  -    6  .                                                                    حى

                                                             . عىٍطشىى كجمعو كعطشاف،(فىٍعالف)المفرد الذم عمى كزف  -7    
 .كىذاف الكصفاف األخيراف داالف عمى عيب أك نقص    

 بضـ ( فيٍعؿ)، عمى كزفصحيح الالـ كؿ اسـ كىك كثير فى :ِفَعَلة، ب سر ففتح: نالنام      
.  "ًدبىبة: ج، كديٌب  "ًككىزة: ج "كيكز ، ك"ًدرىجة: ج، كديٍرج "ًقرىطة"كجمعو  "قيٍرط: "فسككف  ، ؾى 

بالغيف المعجمة ) (ٍردغى ): ؾى :  بفتح فسككف(فىٍعؿ)كزف فى اسـ صحيح الالـ عمى سماعاكقؿَّ 
دىة):ج  (لنكع مف الكمأة دة): جكًقٍرد : ، أك بكسر فسككف(ًغرى .  (ًقرى

اُفعَّل، بضم: التاسع    كصؼ عمى كزف فاعؿ  كؿ كيطَّرد فى : األكؿ، كتشديد الثانى مفتكحن
ٍى الالـ راكع كراكعة، : "كسكاء أكانت عينيما صحيحة أـ اعتمت،  نحك .كفاعمة صحيحى

ـ ":تقكؿ فى الجمعؼ ،"كساجد كساجدة كصائـ كصائمة، ".                                                                                                      كسيجد ريكَّع كصيكَّ
عيفنى، : كعاؼ جغيزَّل، : جغازو : ؾ العيف  فى معتؿكجكدىا (مما اليقاس عميو)كندر  

   .                                                                      العتالؿ الميما

ػػرً : ؾ (فىًعيمة :)كما ندر فى . ، كنيفىسىاء كنيفَّس: ؾى   بضـ ففتح، (فيعىالء) ك،خيرَّد: جٍيدة خى
 صحيح  كصؼ كؿكيطَّرد كسابقو فى: بضـ األكؿ، كفتح الثانى مشدَّدنا ُفعَّال،: العاشر    

                                         .عيذَّاؿ قرَّاء، كعاذؿ ك صيكَّاـ، كقارئ ك: كجمعوصائـ : ، فيقاؿ( فاعؿ) كزف عمىالالـ لمذكر
دَّاد ( فاعمة) كزففى كصؼ عمى (مما اليقاس عميو)كندر    فى قكؿ .   صادة: كجمعو، كصي

اريىيفَّ إلى الشُّبَّاًف مائمةه * ]:القيطامىٌ  دَّادً مكقد أىراىيفَّ عف* أٍبصى  [                                       * غٍيرى صي
" سيرَّاء: " ج "سارو "، ك"غيزَّاء:"ج" غازو "، ؾى  بالكاك أك الياء المعتؿ(فاعؿ)كما ندر فى    

، قمبت الكاك  كالياء ىمزة لتطرفيا: كاألصؿ فييما . غىزىاكو  ك سىراكو
 ،لثالثة عشر وزنا جمعا ٌكون : من غٌر تشدٌدمخففا ِفَعال، بكسر ففتح : عشرالحادي

رد فى ثمانٌة أنواع                                                                                               : وٌطَّ

وصفٌن، لٌست عٌنهما وال فاإهما ٌاء، ؛ َفْعل وَفْعلة بفتح فسكون، اسمٌن أو: - 2و.1     



: جمع" كعب وكعبة"و"  ِصعاب: "ج"صْعب وَصْعبة"، و"ِكالب:"ج" كْلب وكْلبة" مثل 
. وُتبدل واُو المفرد ٌاء فى الجمع، كَثْوب وِثٌاب،.،"ِكعاب"

 لٌست عٌنهما والمهما من جنسوَفَعل وَفَعلة، بفتحتٌن اسمٌن صحٌحى الالم، : -4و.3  

وخرج . ،وجبل وجبال،وثمرة وثمار نحو َجَمل وِجمال، وَرَقبة وِرقاب(غٌر مضاعف)،واحد
 .للوصفٌة" بطل"للتضعٌف، و" طلل"و/ العتالل الالم" فتى، وعصى:"من ذلك

ا؛ الو صفا  ولٌست عٌنه واوا، والمه ٌاء، اسمً بشرط أن ٌكون ِفْعل، بكسر فسكون : -5

: ببر ج"و" ِنهاء:" جِنْهى، وهو الغدٌر، " ، و"ِذباب: جِذْبب " و، "ِقداا"َ: جِقْدا :" نحو
 " ِببار

ل: - 6     وال ٌابّى ُحوت،: مثل غٌر واوىِّ العٌن،ااسمً بشرط أن ٌكون  ،، بضم فسكونفُفعْف

 رماا: رمح ج" :(فُْعل)ومن أمثلة . ُمْدٌي، نوع من المكاٌٌل، وهو غٌر الُمدِ :مثلالالم،
      ."ِدهان: ُدهن ج"و"ِجباب:  جُجبٍّ "و

، المهما صحٌحة بشرط أن ٌكونا وصفٌن: بمعنى فاعل  وفاعلة  ،فَفعٌل وفَفعٌلة: - 8و.7

 " ِشراف: شرٌف وشرٌفة ج"و" ِكرام:" ج"كرٌم وكرٌمة " و.(ِظراف ):ج ظرٌف وظرٌفة 
: جطوٌل وطوٌلة  "، كَ جمعهاٌُْجمع فوتلزم هذه الصغٌة فٌما عٌنه واو من هذا النوع،   

 9                                                                                           ."ِطوال
ول):شرالثانى و رد ف :، بضمتٌن( فُفعُف :                                                       ي ألفاظ عدةوٌطَّ

  وُنمور َكِبد وُكُبود، َوَوِعل وُوُعول،وَنِمر: ـ، بفتح فكسر،ك" َفِعل" وزنعلى  اسممنها  -أ 
ًً ال  سماال-ب      نحو َكْعب وكُعوب، َوُجْند (َفْعل)على وزنساكن العٌن،ال الفاء  المفتواثالث

.                                                                                                                                                               (فُُعول) فال تجمع على حوض:  كَ :واوبالعٌن معتل الكون ي أن ال وذلك شرٌطة.َوُجُنود
ًً ال  سماال منهاو- جـ     :  ج علم: " مثل (ْعلفِ )، على وزن الفاءالمكسورساكن العٌن  الثالث

                                                                                                .ُضُروس: جوِضْرس " علوم
ًً ال  سماال منها و-د    : ُجْند ج: " نحو (ْعلفُ )، على وزن الفاءالمضمومساكن العٌن  الثالث

حوض وُحوت، :  كَ :واوبالعٌن معتل الكون ي أن ال وذلك شرٌطة" ُبُرود: ُبْرد ج"و" ُجنود
                                                                        .(فُُعول)، فال ٌجمع على ُمْدى: مثل معتلة بالٌاء  هالم، وال".فعول" فال تجمع على

الن،: الثالث عشر   رد : بكسر فسكونفِفعْف ٌَطَّ                                                           :و
.                                                                                                    كُغراب وِغْربان، وُغالَم وِغلمان والفتح، بالضم،" فُعالٍ " وزنفى اسم على- 
طابر ضخم الرأس )، َرد وِصْردانُجَرٌد و ِجْرَدان، وُصــ:  بضم ففتح كَ " فَُعل"علىأو– 

                                                                                                  .(ٌصطاد العصافٌر
 بضم الفاء أو فتحها واوّى العٌن الساكنة، كُحوت َوِحٌتان، وُكوز َوِكٌزان " فُْعل"علىأو – 

َغَزاِل ِغزالن، وخروف ِخْرفان، و ِنْسوة :  فى نحو هذاَوقل. وتاج َوِتٌجان،ونار َوِنٌران
 .(َتَوج؛ وَنَوَر؛وَحُرفَ  )واألصل.ِنْسوان

الن: الرابع عشر    بفتح فسكون، كَظْهر " َفْعل" وزنَوٌكثر فى اسم على:  بضم فسكونفُفعْف
 بفتحتٌن صحٌح العٌن َولٌست هى والمه من جنس ( َفَعل)َوُظْهران، َوَبْطن َوُبْطنان، أو على

بلد "  ووهو ولد الضؤن الصغٌر بالمهملة،" وُحْمالن َوَحمل " كذَكر وُذْكران،"واحد،
راكب : وَقلَّ فى نحو. "كقضٌب وقُْضبان، وَغِدٌر وُغْدران:" ( َفعٌل) أو على". وبلدان

 ". ورغٌف ، ُرْغَفان.ُرْكبان، وفى أْسود ُسوَدان
رد فى وصف مذكر عاقل، على زنة : بضم ففتح ممدوًدا :(كَُؼالء) نخبيظ ػششا وٌطَّ
ف وال معتل الالم، وال واوّى العٌن، نحو كِرٌم وُكَرماء، (فعٌل)  بمعنى فاعل، غٌر مضعَّ



. وَشّذ أسٌٌر وأَسَراء، وَقِتٌٌل ُوقَتالء؛ ألنهما بمعنى مفعول. وبخٌل وُبخالء، وظرٌف وُظَرفاء
 بمعنى ُمْإلم، "ألٌم" بمعنى ُمْسِمع، و"سمٌع: "، بضم فسكون فكسر، كَ (ُمْفِعل)أو بمعنى 
، فى َخلٌِط بمعنى "ُخلطاء َوُجلَساء: "، كَ (ُمفاِعل) أو بمعنى َماء،أُلَ ُسمعاء و: تقول فٌهما

 داالً على معنى كالغرٌزة، كصالح (:فاعل) أو على ِزنة .ُمَخالِط، َوَجلٌِس بمعنى مجالِس
ُشَجعاء فى ُشجاع، وُجبناء فى َجَبان، وُسَمحاء فى َسْمح، : وَشذَّ . وُصلَحاء، وجاِهل وُجَهالء

. َوُخلََفاء فى خلٌفة؛ ألنها لٌست على َفِعٌل وال فاعل
ء) نغبدط ػششا رد فى  :بفتح فسكون فكسر :(أَْكِؼالا ٌَطَّ  سابقه كل وصف على وزن و

 ونبًَغِنّى وأغنٌاء، :" كَ ،، بمعنى فاعل، لِكْن بشرط أن ٌكون معتلَّ الالم(فعٌل)األول، وهو 
اءوأنبٌاء  ٌَ  وشذ فى َنِصٌب  . وشدٌد وأِشّداء، وعزٌز وأِعّزاء:"عًفا، كَ اأو مض. و َولًٍِ وأَْولِ

ٌِّن  . ؛ ألنها لٌست معتلة الالم وال مضعفةأَْهِو َناءأْنِصباء، وفى صدٌق أْصدقاء، وفى َه
اِػم) نغبثغ ػششا    َٕ رد فى :(كَ                                                          :   وٌطَّ
وخاطبة وخواطا    وكاذبة وكواذب، . ونواص،ناصٌة:" مثل أوِصفة،  كان اسًما(:فاِعلةٍ ) -ا
َجْوَهر وجواهر، :" نحو. همافً بفتح فسكون ففتح (َفْوَعلة )، أوْ (ْوَعلفَ )وفى اسم على - ب

                                             ."وزوبعة وزوابع، وكوثر وكواثر"وَصْومعة وصوامع، 
  وكاِهل وكواهل"وَقالَب وَقَوالب، وَطاَبع وَطَواِبع وخاَتم وخواِتم، :كَ  بفتح العٌن،(فاِعل)أو- جـ 
  وصفا بكسر العٌن وصًفا لمإنث، كحابض وحوابض، وحامل وحوامل؛ أو(فاِعل) أو -د

فَوارس، وفى : وشذ فى فارسٍ . "كصاهٍل وصواهل، وشاهٍق وشواهق"لمذكر غٌر عاقل 
وٌطرد أًٌضا فى فاِعالَء، بكسر العٌن . َهَوالك: َنَواكس، وفى هالِكٍ : ناكٍس بمعنى خاضع

. والمّد، كقاِصعاَء َوَقواِصع، ونافقاَء وَنَوافق
 مإنث، ثالثه ي ُرباع كلوٌطرد فى : وكسر ما بعد األلففتحتٌنب :(كََؼبئِم) نتبيٍ ػششا

ة، سواء كان تؤنٌثه بالتاء أو باأللف مطلقاً، أو بالمعنى،  فٌشمل عشرة أوزان                َمدَّ
     .              سحابب، رسابل:وجمعوِرسالة   َسحابة:"خمسة مختومة بالتاء، منها 

 وجمعهما (فَُعالَة) على وزن وُذإاَبة  - (َفُعولَة)على وزن َحلوبة : وخمسة مجردة منها
                                                                                                َذَواِبب، حالبب 

                                                                                                                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أعماؿ مكجية      

:      استخرج جمكع التكسير كبيف أكزانيا كأنكاعيا كمفرد كؿ منيا في جدكؿ، مما يأتي    
    في الالذقية حصف متعدد األبراج ،ك قد خال مف بناتو كغزاتو فأضحى مأكل الطيكر 

كالكحكش،تنسج في جدرانو العناكب حبائميا،كيجندؿي الصيادكف فيو النسكر كالعقباف،  كيزكره 
السياح فيستكضحكف معالمو، كقد انتشر تحت نعميو أككاخ رثَّةه تعيش فييا حفنة مف العباد 

كأنيـ أتكا مف قبؿ التاريخ، كقد كثبى عشاؽ القنص ذات صباح إلى جنباتو فانتيى إلى 
مسامعيـ أنيف خافت، فارتعشكا ىكال  ألف الحصف اعتاد الفكاجع، فما طارت فيو ركحه بٍؿ 

فحدقت العيكف بعضيا إلى ..أركاح عديدة، كألف أعمدتو  كدعئمو تكاد تغكر في النجيع
عف كـر  ../لفإذا جثماف فتاة في متقبؿ العمر يفصح باألنات عف ألمو. بعض ،كامتدت األقداـ

  ـممح مكر



 

 :      ثٍُخ  ًٕع انكثشح2 دالالتهاأبنية جموع التكسير  و 9المـــــــــ ــــــــــاضـــــــــــــــــرة 

 :                                                                                   يُتٓى انجًٕعأثٍُخ طٍؾ 

  صٌغ منتهى الجموع: فجموع الكثرة  منها/ جموع الكثرة ٟ٘ ِٓ  : منتهى الجموع صٌغ 

  أو ثالثة، بعد ألف تكسٌره حرفانجاء كل جمع ي و ه /منتهى الجموع : كذلك اٌُقال له و
 .                                                                                             دراهم ، دنانٌر :مثل.  أوسطها ساكنأحرف،

، (السابع عشر، والثامن عشر )ذكرنابغضها فً جموع الكثرةهماتسعة عشر وزنا،أشهرها و
    الثالثً،لمزٌدات وهً كلها .وبعضها فً الهامش، ونفردها بالدرس مرة أخرى للتثبٌت فقط

و . فقط،(َفعالِل و َفعالٌل) : ما كان على وزنإال  لرباعً األصول و خماسٌها وال تؤتً من
  :                                                       ، قد تلحق التاء صٌغة منتهى الجموعكما. ٌشاركها فٌها بعض المزٌد من الثالثً

ا ِعوضاً عن الٌاء المحذوفة-   .                                          قنادٌل فً  قنادل: ، َكـإمَّ
ا للداللة على أنَّ الجمع للمنسوب ال للمنسوب إلٌه ، ك-   أشاعثة و َمهالبة فً جمع ـ و إمَّ

ًّ نسبة إلى أشعث، و ُمَهلَّب   .                                                   أشعثً، و ُمهلب
ا إللحاق الجمع بالمفرد-  قل إللحاقهما :  كَ ،و إمَّ ٌْ صٌارفة ، و صٌاقلة جمع صٌرف ، و َص

 .          بطواعٌة ، و كراهٌة، و بها ٌصٌر الجمع منصرفاً بعد أن كان ممنوعاً من الصرف
 :فَفعالِفل و فَفعالٌل/  أوالً و ثانٌاً 

ًّ األصول، السم جمع لال (َفعالِل)- 1      ِغَضْنَفرـ :مثله،  َدراِهم، ومزٌدـِدْرَهم : مجرد، مثلالرباع

ٌّة المجردة، مثل. َغضاِفر  .    َعناِدلـ  َعْنَدلٌب :مثل؛ ه  َسفاِرج، ومزٌدـسَفْرَجل : واألسماء الخماس
ـ  َقراِطٌس ، و ِقْندٌل ـ َقنادٌل ـ قبل آخره حرف علة ساكن ؛ كِقْرطاس  الذيمزٌد لل جمع (فعالٌل) - 2   

.                                            و سٌؤتً مزٌد بٌان عن كٌفٌة جمع الرباعً المزٌد والخماسً
ل و أفاعٌل / ثالثاً و رابعاً                                                                                  :أفاعِف

                    :اثنان  (أفاِعل  ) ٌجمع على -ا
   ، مثل أفـَْضل ـــــ أفاِضل(اسم تفضٌل)،ما كان على وزن أْفعل صفة للتفضٌل- 1
 - 2 إْصَبع ــــ أصاِبع، و أْنُملة ـــــ أناِمل: اسم على أربعة أحرف أّوله همزة زابدة، مثل  .
 . أضابٌرإضبارة ـو  أسالٌب،ـ ما كان مزٌداً قبل آخره حرف مّد؛كؤْسلوب (أفاعٌل)ٌجمع على و -ب  

فاعٌل / خامساً و سادساً    ل و تَف فاعِف :تَف  

له تاء زابدة،رباعًٌجمع على َتفاِعل اسم     . َتجاِرب ـو َتْجِربة  َتناِبل،ـِتْنَبل :مثل  أوَّ 1-  

  َتسابٌحـو َتْسبٌح   َتقاسٌم،ـَتْقسٌم :مثل مزٌد قبل آخره حرف مّد،ال (َتفاعٌل)و ٌجمع على - 2   

فاعٌل/ سابعاً و ثامناً  ل و مَف فاعِف :مَف  

له مٌم زابدة،مثلرباعً اسم ها ٌجمع على( َمفاِعل- )1      َمساجد،و ِمْكنسة ــ َمكاِنسـَمْسِجد : أوَّ

  َمواثٌقـ َمصابٌح،ومٌثاق ـِمْصباا : ما كان منه مزٌداً قبل آخره حرف مّد،مثل (َمفاعٌل)على و- 2  

ل و فَفواعٌل/  تاسعاً و عاشراً                                                                           :  فواعِف

:                                                                                ماكان (فواعل)و ٌجمع على- ا

                           .َكواذبـ و كاِذبة   نـَواٍص ،ـناصٌة :  اسماً أو وصفاً، مثل (فاِعلة)على وزن- 1

بكسر العٌن صفة  (فاعـِل  )بفتح العٌن ،أو (فاعـَل  )أو (فـَْوَعلة )أو (فـَْوَعل )اسم على - 2 .       

               َعوالِم ،ـَزْوَرق ـــ َزواِرق ، صْوَمعة ـــ َصواِمع ، عالَم  :لمإنث أو مذكر غٌر عاقل ، مثل 

                                     نافقاء ــ نوافق قاصعاء ــ قـَواصع ،: ، مثل  (فاعالء )على وزن - 3

  َطوامٌر ـ طواحٌن، وَطْومارـطاحونة : مزٌد قبل آخره حرف مّد، مثلاسم  (َفواعٌل) ٌجمع علىو- ب



ل و فٌاعٌل/  حادي عاشر و ثانً عشر      :فٌاعِف  

َرف ــ َصٌاِرف،: ثانٌه ٌاء زابدة،مثلجمع لرباعً (فٌاِعل- )1 ٌْ َزعة ــ َهٌازِ  َص ٌْ .                     عوَه

جور : مزًٌد قبل آخره حرف مّد ، مثل ل جمع(َفٌاعٌل)  -2 ٌْ داا ـَد ٌْ    َصٌادٌحـ َدٌاجٌر، و َص

فاعٌل/ ثالث عشر و رابع عشر ٌَف ل و  فاعِف :ٌَف  

فاِعل- )1  له ٌاء زابدة،رباعٌا  ما كان (ٌَ ٌَحاِمد،:مثل أوَّ ْحُمد ـــ  عاِملـو ٌْعَملة  ٌَ ٌَ   

فاعٌل) علىو-2  ٌَ ْحموم  : ما كان من ذلك مزٌداً قبل آخره حرف مّد،مثل(  ْنبوع ـٌَ ٌَ ٌَحامٌم،و  نابٌعـ  ٌَ   

سواء أكان تؤنٌثهاسماً كان أو صفة ،، و ٌّطرد فً كل رباعً مإنث ثالثه مدة  ،:فعائل/ خامس عشر   

ـــ شمابل  (الٌد الٌسرى  )سحابة ـــ سحابب ،و عالقة ـــ عالبق،و نحو ِشمال :بالتاء أم بالمعنى،مثل     

.                                       ـــ شمابل (الرٌح التً تهب من جهة القطب الشمالً )، و شـَمال 

رد فً(فَفعالً  )/ سادس عاشر  : ، و ٌطّف   

   عـَذاريـعـَْذراء :صحراء ـــ صحاري ،أو صفة ال مذكر لها،مثل: عالء اسماً ،نحو فَ - 1    

ُحبلى ـــــ َحبالٍ : ذات األلف المقصورة ، مثل  (َفْعلى)فً - 2     

، مثل ِسْحلٌة ـــ  (ِفْعلٌة  ) َموام ٍ، و ـَمْوماة : مثل (َفْعالة )ِسْعالة ـــ سعاٍل ،و: ،مثل(ِفْعالة  )فً - 3  

تـَْرقـُوة ـــ تـَراقٍ :،مثل  (فـَْعلوة  )سحال ٍ، و  . 

    و ٌّطرد فً ،فَفعالَفى/ سابع عشر 

 .ـ َصحاَرى َصحراء:  اسماً، أو صفة ال مذكر لها، و فً ذات األلف المقصورة للتؤنٌث، نحو:َفْعالء- 1  

  و َعذراء ــ َعذاَرى ، و دْعوىـــ دعاَوى ، كما تجمع على فعالـًِ

  َغضابى ـوَغضبان وَغْضبى َسْكران وَسْكرى ـ َسكارى،:،نحو(َفْعلى)أو (َفْعالن)صف علىو- 2  . 

: هذا الجمع ورد فً:فُفعالى/  ثامن عشر   

  . كسالى و َكْسلى ـ،ـ ُسكارى، و كسالن ، َسْكران و َسْكرى(َفْعالن و فـَْعلى)وصف على وزن        

ًّف /  تاسع عشر  الِف  :  و ٌّطرد فً كل ثالثً ساكن العٌن زٌد فً آخره ٌاء مشدده لٌست للنسب ، مثل :فَفعَف

ًّ ، و قُْمرّي ـــ َقماريكرسً ـ                                                                                                .َكراس

 منتهى الجموو

 

 مفرده
مثال صٌغة 

 منتهى الجموع
مثال صٌغة منتهى  مفرده الرقم الوزن

 الجموع
 الرقم الوزن

،  ضمٌردرهم 10 ٌفاعٌل ٌنابٌع ٌنبوع ،  ضمابردراهم   1 فعالل 

نٌر دنٌا دٌنار 11 فواعل خواتم خاتم  2 فعالٌل 

 3 أفاعل أساود أسود 12 فواعٌل طواحٌن طاحونة

 4 أفاعٌل أضابٌر إضبارة 13 فٌاعل صٌارف صٌرف

 5 تفاعل تنابل تنبل 14 فٌاعٌل صٌادٌح صٌداا

    سحابة 
 كرٌمة

 سحابب
  كرابم

 فعابل
15 

 6 تفاعٌل تقاسٌم تقسٌم

 7 مفاعل مساجد مسجد 16 َفَعالى عذارى غضابى عذراء

َماةٌ َموْ   8 مفاعٌل مصابٌح مصباا 17 فُعالِى موام 

ران  سك
نغضا  

 فُعالَى سكارى غضابى
18 

 9 ٌفاعل ٌحمد ، ٌحامد ٌحمد ،

 :أعما  موجهة

 :اشتق مما ٌأتً صٌغ منتهى الجموع مبٌنا وزن ك  منها



، ممِ لٌح  ، مدللٌح لٌح  . تمثا  ن تابوت  ددٌ ة، ن ٌسة، داهٌة، مد سة، مسجد،كالَّن

     اسم الجمع،  وجمع الجمع 10 المـــــــــ ــــــــــاضـــــــــــــــــرة 

جمع الجمع-  اسم الجمع  

: اسم الجمع  

الجمع بصفة عامة هو مادل على أكثر من اثنٌن أو اثنتٌن ، وكان له عرفنا فٌما تقدم أن     

   (ماتغلم) و. (علمم )، ألن مفردهامذكر جمع هً (مونعلم )كلمة : مثل مفرد من لفظه

  . (مسجد ) مفردها  ( مساجد )و (/ مةعلم )مفردها 

: أما اسم الجمع    

واحَد ولكنه لٌس له - أي دل على أكثر من اثنٌن أواثنتٌن - دل على معنى الجمع  فهو ما  

، ولٌس على  بل ٌكون له مفرد من لفظ آخرله من لفظه،مفرد أنه ال  أي ، غالًبامن لفظه

فهو من حٌث بناإه اسم . ونحو قوم، وإبل. 1.وزن  خاص بجموع التكسٌر، أو غالٍب فٌه

مفرد، أما من حٌث داللته، فهوموضوع لمعنى الجمع فقط، والفرق بٌنه وبٌن الجمع إال من 

                                              2حٌث اللفظ، وذلك لفظه مفرد بخالف لفظ الجمع 

جمع سالمة، وجمع تكسٌر، واسم جنس )   ومن هنا أدرج ضمن أنواع الجموع األربعة 

و  /واحدها إما رجل أو امرأة{ وشعبرْهٌط، و معشٌر، - قوٌم،} :ومن أمثلته. (،واسم جمع

 .                                           {، واحدها امرأة( نساء)و،- ، واحده جنديٌّ (جٌشٌ )

 فاسم الجمع إًذا هو اسم مفرد من حٌث وضعه أ وبناإه اللغوي، لكنه ٌدل على الجمع ولٌس 

وقد ٌكون له واحد من لفظه لكنه مخالف . (أي له واحد من غٌر لفظه)له  واحد من لفظه ، 

:   ومن أمثلته كذلك3ألوزان جموع التكسٌر  

ل) :كلمة ٌْ واحدها َجَمل أو ) اسم جمع ألن (إِِبل) و كلمة/، واحدها َفَرساسم جمع ألن  ( َخ

.                               (واحدها شاة) اسم جمع ألن (َغَنم وضؤْن) و كلمة / ،(ناقة

األمة والطابفة والجمع والرهط : وكذلك كل األسماء الدالة على جماعة من الناس، مثل

.                                                      من أسماء الجموع .  ، وما إلى ذلكوالمأل

 دون أن  وٌندرج تحت اسم الجمع أٌضا تلك األلفاظ التً تدل على الجمع وعلى المفرد  

، "أنا بشر :" كفقد تدل على المفرد كما فً قول (بشر)أي تغٌٌر، وذلك مثل كلمة  ٌحدث فٌها

.                                                               هنا دلت على مفرد  (بشرٌ )فكلمة

 و فهً هنا دالة على الجمع، ". وأنتم بشر ،نحن بشر:" كالجمع كما فً قول وقد تدل على

     .وٌصنع الفلك: " كما فً قوله تعالى فقد تكون بمعنى سفٌنة واحدة، (فلك)كلمة كذلك 

بدلٌل  " {وترى الفلك مواخر فٌه} :وقد تدل على الجمع بمعنى السفن كما فً قوله سبحانه

(مواخر )وصفها بالجمع  )  

: مطابقتها لما بعدها     



 ٌجوز لنا أن نؤتً به فإنه    ما ٌؤتً بعد أسماء الجموع هذه من أخبار، وأوصاف لها  

./  النساء سافرتو /الَقْوُم َحَضَر،: عاِمله معاملة المفَرد، باعتبار لفظه، فتقولن يأمفرًدا  

عامله ن وٌجوز أن   ./معناه معنى الجمعوإن كان نظرا ألن اسم الجمع لفظه لفظ المفرد، 

.والنساء ساَفْرنَ /  القوُم َحَضُروا: معاملة الجمع، باعتبار معناه، فتقول  

فً . ٌجوز فٌه مراعاة المعنى فٌعامل معاملة الجمع  فهو إًذا ٌجوز فٌه الوجهان، وبالتالً 

مثلما نالحظ فً اآلٌات الكرٌمة اآلتٌة فً وصف كلمة  وصفه ونعته، أو عند الحدٌث عنه

{ ] [ واهلل ال يهدي القوم الكافرين { ] [ }واهلل ال يهدي القوم الظالمين} : فً اآلٌات التالٌة (القوم)  
                                                         {] [ومن أحسن من اهلل حكما لقوم يوقنون}  

.   (الطابفة )و قال سبحانه فً وصف   
 }...وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون باهلل غير الحق "{

{سيهزم الجمع ويولون الدبر" }:وقال عن الجمع   "  
{ إن المأل يأتمرون بك ليقتلوك}:"وقال عن المأل  .. " 

.فؼبًِ أعّبء اٌغّٛع اٌغبثمخ ػٍٝ اػزجبس ِؼٕٝ اٌغّغ ف١ٙب  

فٟ ع١بق ٚاؽذ  وّب لبي ػض شأٔٗ فٟ ٚطف  (اٌٍفع ٚاٌّؼٕٝ )ٚلذ ٠غّغ ث١ٓ االػزجبس٠ٓ 

 األِخ
فقابمة صفة أولى لألمة على اعتبار لفظ   { من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اهلل}

كما .األمة، فهً اسم مفرد مإنث، وجملة ٌتلون صفة ثانٌة  لها على اعتبار معنى الجمع فٌها

:قال سبحانه    
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف'}  وتنهون عن المنكر وتؤمنون باهلل "{  

مراعاة  (تؤمرون، وتنهون، وتإمنون )مراعاة للفظ األمة ، ثم قال (أخرجت )حٌث قال 

 لمعنى الجمع فٌها

 َشْعَباِن، و َقْوَماِن،:، فٌثنى تثنٌته، فتقولمعاملة المفرد فً  ذلك   ٌعامل:عهجمتثنٌته و  

اَلنِ وَرْهَطاِن، وَقِبٌلََتاِن، و ٌْ                                                                   .إلخ..َخ

ٌُجَمع  على  (قوم ) ، فنجمع  على صٌغة من صٌغ الجموع الُمفَرُد، مثل مرة أخرىكما 

  وقبٌلة على ،(ُشُعوب) وشعب على  آبال) على ( إبل)، و(أغنام) على ( غنم) ، و (أَْقَوام،)

4(أرُهطٌ )، ورهط، على (أنفارٌ )،  ونفٌر على (َقباِبل)   
:                                                                            راديّف اإلف اسم الجنس 

و "- لَبن:" اسم الجنس اإلفرادي هو ما ٌصدق على القلٌل أو الكثٌر من أنواع الجنس مثل  

فهو ٌدل على الواحد ، والثنٌن، كما ٌدل على الجمع ".. عدس"و" دقٌق"و" عسل"و"- ماء"

. ٌصدق على القلٌل والكثٌر: ، لذا قٌل عنه  

ًّف   :                                                              اسم الجنس الجمع  



ن معنى الجمع َدااّلً على الِجنس، نحواسم الجنس الجمعً   وعجم ، َعَرٌب،: هو ما تضمَّ

إذ ٌفرق بٌنه وبٌن واحده . نحل، ونحلةٌ :  وفرس، وله مفرد ممٌز عنه، مثل  ُتْرٌك،وروٌم،

:                                                                                            (مفرده)

 وبرتقال، وبرتقالٌة، ، وشجٌر شجرة،(كلمةٌ ): مفردها (َكلِمٌ  ):بإضافة التاء إلى مفرده، مثل  - 

...                                                                   ُتفاحٌة، ،وتفاٌا،وِعَنب، ِعَنَبة

،:  فنقول زنٌج .،  ُتْرٌك، ُرومٌ  عجم، َعَرٌب،:  نحو أو بإضافة ٌاء النسبة إلٌه ،– ًٌّ  َعَرِب

 ًٌّ ًٌّ عجم ، ُروِم ًٌّ ًٌّ  ُتْرِك ما كان واحدا ٌقع للجمٌع، وٌكون واحده  )):ٌقول سٌبوٌه...، ِزْنِج

وٌكثر فً .. 5((على بنابه من لفظه إال أنه مإنث تلحقه هاء التؤنٌث لتبٌٌن الواحد من الجمع

األشٌاء المخلوقة، مثل نخل وشجر وبقر ، وٌقل فً المصنوعة مثل سفٌن، فهو قٌاسً فً 

(   .                                                     6)المخلوقات، سماعً فً المصنوعات

ومن المالحظ أن الكوفٌٌن ٌجعلونه جمعا مكسرا ، ألن مله واجد من تركٌبه ٌسمى جمعا 

وأنما هو عندنا اسم مفرد واقع على الجنس كما ٌقع على :قال ابن ٌعٌش. (7)حسب الفراء

"    8"الواحد، ولٌس بتكسٌر على الحقٌقة  

                                                 :  الفرق بٌن اسم الجمع واسم الجنس لجمعً 

إنهما ٌشتركان معا فً كونهما ال ٌؤتٌان على وزن من أوزان الجموع المعروفة،     

وٌعامالن كذلك معاملة االسم المفرد فً األحكام النحوٌة والصرفٌة، ولكنهما ٌختلفان فً 

:                                                                                        أمور منها

اسم الجمع موضوع للجمع فً األصل ، بٌنما اسم الجنس الجمعً  موضوع للحقٌقة، - 1

ولذلك فهو صدق على الواحد و االثنٌن . ملًغى فٌه اعتبار الفردٌة، واستعمل بعد ذلك للجمع

.                          بخالف اسم الجمع الٌقع إال على الجمع. والجمع، أي القلٌل والكثٌر

اسم الجنس الجمعً البد أٌكون له مفرد من لفظه، بخالف اسم الجمع فغالبا ماال ٌكون له - 2

        9 وقد ٌكون له واحد من لفظه لكنه مخالف ألوزان جموع التكسٌر.واحد من لفظه 

هو أن اسم الجنس الجمعً : الفرق بٌن واحد اسم الجنس لجمعً، وواحد اسم الجمع، -3

.ٌتمٌز واحده عن جمعه بإضافة التاء، أو بٌاء النسب، بخالف اسم الجمع  

عِف  ع الجمْف مْف  :جَف
الجمال "  تستدعً الحال جمع الجمع ، كما تستدعً تثنٌته، فكما تقول فً جماعتٌن من قد 
".                                                            ِجَمالت: " تقول. ِجَمالن: (اإلبل)"

ٌُجَمُع الجمُع، فتقول فً بٌوتكما ٌُوَتاٌت، وفً ِرجال:   ، فما ورَد . ِرَجااَلتٌ : ُب ًٌّ وهو َسماِع
ٌُقاُس علٌه ٌُحَفظ وال   .منه 

ُجْز جمُعه جمَع تكسٌر، ولكنه قد " مفاعٌل"أو " مفاعل"وما كان من الجموع على زنة  ٌَ لم 

وباأللف والتاء، . أٌامنون: نواكسوَن، وفً أٌامن: ٌُجَمع بالواو والنون كقولهم فً  نواكس

ُكنَّ : "وفً الحدٌث الشرٌف. صواحبات: َخَراِبَدات، وفً صواحب: كقولهم فً َخرابدَ  إِنَّ

ٌُوَسفَ           ".أَلَْنُتنَّ َصَواِحَباُت 

  



 اإلعال ل    واإلبدال  11 المـــــــــ ــــــــــاضـــــــــــــــــرة 

 :تمهٌد
ْ ٕ٘بن رغ١١شاد طٛر١خ ٚطشف١خ رؾذس فٟ اٌىٍّبد أِب ثؾىُ رغبٚس  من المعلوم أ     

األطٛاد ، أٚثىُ رغ١١ش ثٕبء رٍه اٌىٍّبد ، ٚ٘ٛ ِب أؽٍك ػ١ٍٗ ػٍّبء اٌٍغخ اٌؼشث١خ  

                                                                  .          اإلػالي ٚاإلثذاي: ِظطٍؼ

-ٚ)اٌّشاد ثبإلػالي ٘ٛرغ١١ش ٠طشأ ػٍٝ أؽذ  أؽشف اٌؼٍخ اٌضالصخ فٟ اٌىٍّخ:اإلػالي   رؼش٠ف

ب، أٚ رغى١ٕٗ ، : ٚ٘زا اٌزغ١ش ٠إدٞ ئٌٝ . ، ِٚب ٠ٍؾك ثٙب، ٚ٘ٛ اٌّٙضح (ٞ-ا ًِ ؽزف اٌؾشف رّب

.{                                               756ص4إٌؾٛ اٌٛافٟ ط}          (1).أٚ لٍجٗ ئٌٝ ؽشٍف آخش،

٘ٛ رؾ٠ًٛ أؽذ اٌؾشٚف األسثؼخ اٌغبٌفخ اٌزوش ئٌٝ ؽشف آخش ١ٌؾً ِؾٍٗ : اإِلػالي ثبٌمٍت- أ

: ػٕذ رغ١١ش ط١غخ اٌىٍّخ  ِٓ ث١ٕخ ئٌٝ أخشٜ  ِٕٙب

ا- 1 ًٚ :   رمٍت األٌف  فٟ األفؼبي ئرا ٚلؼذ ثؼذ ػّخ فٟ ِضً اٌزظغ١ش ٔؾٛ:  لٍت األٌف ٚا

٠ٌِْٛغ ، }:فزظ١ش {الػت، وبرت، ثبئغ، لبرً }:رظغ١ش اٌىٍّبد اٌزب١ٌخ ٠ِْؼت ، ن ٠ٚزت، ثُ َٛ ٌُ

.                                                                                           ُوٛرت  ٚلٛرًِ، ٚث٠ٌُِٛغ : ٚوزٌه ػٕذ ثٕئٙب ٌٍّغٙٛي فزمٛي {ل٠ٛزً 

فً األسماء المنقوصة  عند تحوٌلها إلى التثنٌة والجمع  تقلب األَلف  واواً بردها إلى ٚوزٌه 

هذان عصوان،أو عصوٌن فً حالتً الجر والنصب، ) (عصا)فتقول فً  (واو)أصلها
فمثل هذه الكلمات حدث فٌها قلب وردت إلى أصلها، ومثلها . (أمسكت بعصوٌن:فتقول

.                                                                                                         قال وباع كما سٌؤتً : مثل (واٌوا)األفعال المعتلة التى أصلها 
وفً غٌرهذه الحالة تقلب األَلف ٌاء سواٌء أَكانت ثالثة أم رابعة أم خامسة أم سادسة فتقول 

. ُهدٌان ومصطفٌان: (ُهدى ومصطفى)فً تثنٌة 
:                                                                              اًوا فً الحاالت التالٌة رمٍت ا١ٌبء ٚ:قلب الٌاء واواً - 2  

أٌقن :إذا وقعت ساكنة بعد ضمة وكانت غٌر مشددة فً كلمة لست دالة على جمع مثل-  أ 
ِقن و ) بدالً من  {ٌوقن وموِقن }:تقلب فً المضار واسم الفاعل إلى ٌْ ِقنٌَ ٌْ ومثله أٌقض . (ُم

                                                                        . موقض ، وأٌسر موسر
َنُهَو،َرُمَو          : نَهى، ورمى، فتصٌر:  بضم العٌن مثل(فُعل)فً فعل على صٌغة(الما)أن تقع- ب
ا: تقوى، وفتو، أصلهما " مثل (فْعلى)فً اسم على صٌغة(الما)تقعأن -  ج ٌَ ا وفْت ٌَ    تْق
 ئرا رؾشوذ اٌٛاٚ أٚ ا١ٌبُء ثؾشوخ أَط١ٍخ فٟ اٌىٍّخ ثؼذ ؽشف ِفزٛػ :لٍت اٌٛاٚ ٚا١ٌبء أٌفبً - 3

ي ٚث١َغ  )ٚأَطٍٙب  (سِٝ ٚغضا ٚلبي ٚثبع):لٍت وً ِّٕٙب أٌفبً ِضً  َٛ َٟ ٚغَضٚ ٚل لٍجذ .(سِ

 .ا١ٌبء أٌفب ِشاػبح ٌؾشوخ ِبلجٍٙب

:                                                                                                              وٌستثنى من ذلك
،                                         (طوٌل وخوْرنق وبٌان وغٌور  )معتل العٌن، إذا ولٌه ساكن مثل - - 
فاً،      (ِعورعَوراً )مثل(أَْفعل)الذي صفته المشبهة على (ِفَعل)أو إذا كان على وزن  - ٌَ                ،وِهٌف ه
اْجتور خالد وسلٌم أما فرٌد  ): ودل على المشاركة مثل (افتعل )أَو كان واوٌاً على وزن    -

.                                                                                      ، وكذلك مصدراهما(وسعاد فازدوجا 
ٌَمان  )أَو إذا انتهى بزٌادة خاصة باألسماء مثل -                                           ،(جَوالن وه
                                      (الهوى والجوى  )أو إذا انتهى بحرف أُعلَّ هذا اإلعالل مثل - 
             .بٌان، وفَتٌان رمٌا، وعلويّ : أَو إذا أَتى بعده ألف ساكنة أو ٌاٌء مشددة مثل-  



 فتقول   وفً غٌرهذه الحالة تقلب األَلف ٌاء سواٌء أَكانت ثالثة أم رابعة أم خامسة أم سادسة
                                                                 .ُهدٌان ومصطفٌان: (ُهدى ومصطفى)فً تثنٌة 

: ٌكون اإلعالل بالحذف فً الحاالت التالٌة: اإلعالل بالحذف- ب 

فً القاعدة العامة إذا التقى ساكنان ٌكسر الحر السابق منهما، وإن كان أحدهما حرف -  1

قمت وبعتم، وهن ٌخْفن، وهذا محاٍم : علة، حذف حرف العلة كما   فً مثل هذه الكلمات
... بارع، وذاك فتًى شهم

ولِد: الصلها" ٌلدُ :"تحذف الواو للثقل بٌن الٌاء امفتوحة والكسرة ، مثل-  2 ٌَ                                    .

.                                       ٌكرم: أكرم: تحذف الهمزة للثقل من المضارع المهموز األول مثل - 2

وفً .  حذف عٌن الماضً األجوف عند اسناده إلى الضمٌر المتحرك مثل قلت  وبعت3

.                                                                                           مضارعه عند الجزم، مثل لم ٌقل ولم ٌبع

غزوا وغزٌن                                    : حذف الم الفعل الناقص عند اتصاله بواو الجماعة وٌاء المخاطبة مثل-  4

لم ٌقِض، : والفعل المعتل اآلخر إذا جزم مضارعه أو بنً منه فعل األمر حذفت علته مثل- 
: والمثال الواوي مكسور عٌن المضارع تحذف واوه فً المضارع واألمر مثل. واْرِم ٌا فتى

. (وعد ٌعد ِعْد  )
اإلعالل باإلسكان - جـ 

    نظًرا لما ٌوجد من استثقال عند تحرٌك الواو والٌاِء المتطرفتٌن بعد حرف متحرك 
ًْ ):قولنا:بالضم أو الكسر فإنه ٌجب تجنبا لثقل ذلك على األلسنة تسكٌنهما  مثل ٌدُعـْو القاِض

ًُ إلى الصلح فً الناديِ : )األصل (إلى الصلح فً الناديْ  ضم الواو والٌاء، ثم (. ٌدعُو القاض
وعند تطبٌق  ((ٌدعون))األَصل  ((القضاة ٌدعون))وفً قولنا .(الناديِ )كسر الٌاء فً 

التً حرف )القاعدة تجتمع واوان ساكنتان إحداهما حرف علة والثانٌة واو الجماعة، فتحذف 
. التً استثقل علٌها الضم وتبقى الثانٌةواو الجماعة (وهً الم الكلمة" علة

نقلنا حركة الواو إلى الساكن قبلها ألنه أحق من العلة  (ُمقُوول)فؤَصلها  ((مقول))أما مثل 
. ((مفعول))بالحركة، فاجتمع علتان ساكنتان فحذفنا األولى وأبقٌنا واو صٌغة 

 
اإلثــــــــــــــــــذاي -  

 ف١ضاي اٌّجذي ِٕٗ ٠ٚٛػغ اٌّجذي ِىبٔٗ، ٚ٘ٛ ئِب عّبػٟ ِشعؼٗ اإلثذاي رغ١١ش ؽشف ثؾشف

ٚ٘ز األخ١ش  ٠مبط ػٍٝ أؽشف ػششح عّؼذ . ِؼبعُ اٌٍغخ فال ػاللخ ٌٗ ثجؾضٕب، ٚئِِب ل١بعٟ

، ِٕٙب صالصخ ؽشٚف ػٍخ عّٛا ئثذاٌٙب ئػالالً ٚلذ عجمذ (٘ذأَد ِٛؽ١بً )فٟ ٘بر١ٓ اٌىٍّز١ٓ 

: آٔفب أِب اٌجبل١خ فٟٙ

االعُ إٌّْٛ إٌّظٛة رمٍت ْٔٛ ر٠ٕٕٛٗ أٌَفبً ؽ١ٓ اٌٛلف فٕمٛي فٟ : لٍت اٌز٠ٕٛٓ أٌفب- 1

. ٕٔطك ثفؾخ ٚاؽذح فمؾ.(لٍُ)ئِرا ٚلفذ ػٍٝ وٍّخ  (اشزش٠ذ لٍّبَ ): (اشزش٠ذ لٍّبً ِٓ أَخ١ه)

عّبء ): ئرا رطشفذ اٌٛاٚ أٚ ا١ٌبُء ثؼذ أٌف عبوٕخ لٍجذ ّ٘ضح ِضً :لٍت اٌٛاٚ ٚا١ٌبء ّ٘ضح- 2

ٌٚ ِٓ عّٛد)ٚاألطً  (ٚلؼبء ٌٞ ِٓ لؼ١ذ)ٚ( عّب (. لؼب

. ٚوزٌه األٌَف ئرا رطشفذ ثؼذ أٌَف لٍجذ ّ٘ضح ِضً طؾشاء ٚخؼشاء:لٍت األٌف ّ٘ضح- 3

  

ِٚي ٚثب٠ِغ)ِٓ األعٛف ِضً لبئً ٚثبئغ  (فبػً) ٚوزٌه أٌف ط١غخ  ٚؽشف اٌؼٍخ . (أطٍّٙب لب

٠مٍت ّ٘ضح ػٕذ رىغ١شٖ ػٍٝ  (عؾبثخ ٚطؾ١فخ ٚػغٛص)اٌضائذ صبٌضبً فٟ اٌّفشد اٌظؾ١ؼ ِضً 

ٚرٌه ئرا ٚلؼزب فٟ فؼً ػٍٝ : ئثذاي اٌٛاٚ ٚا١ٌبء  ربء- 4.  عؾبئت ٚطؾبئف: (فؼبئً)



ٚطف، ٚ ٠َغَش ، :  ِضً: أٚ أؽذ ِشزمبرٗ وبٌّؼبسع ٚاعُ اٌفبػً ٚاعُ اٌّفؼٛي (أفزؼً)ٚصْ

. ارظبف– ارظف ٠زظف : ِٚب اشزك ِٕٗ (أفزؼً)رظ١شاْ ػٕذ ط١بغزّٙب ػٍٝ ٚصْ

ِزغٌش                                                                  - ارغبس- ٠زَّغش- ارغش / ِزظف

ٚرٌه ئرا وبْ فبء اٌىٍّخ ؽشفب ِٓ ؽشٚف االؽجبق فٟ : ؽبؤء أٚ داال: ئثذاي ربء االفزؼبي- 5

ا : اططجش، ٚأطٍٙب اطزجش : طجش ، ئرا صدٔب٘ب ربء االفزؼبي رظ١ش: فٟ ِضً. اٌىٍّخ اٌّض٠ذح 

.                 اؽزشد: ٚأطٍٙب. ٚؽشد اؽَّشد.اػزشة : اػطشة، ٚأطٍٙب :  ٚوزٌه ػشة 

ٚٚلؼذ :                                                     ٚئرا وبٔذ فبء اٌىٍّخ داال، أٚراال أٚصا٠ب 

ٚأطٍٙب : ادرؾش، ٚ صعش اصدعش :ادَّؽش، ٚأطٍٙب –دؽش :ثؼذ٘ب ربء االفزؼبي لٍجذ داال ِضً

.                                                                 اررىش: ٚروش  اروش  ٚأطٍٙب . / اصرغش

:مالحظة         

: ِضً (األٌف ٚاٌٛاٚ ٚا١ٌبء)هو ما ٌكون أحد أحرفه األصلٌة حرَف علة ،:   الفعل المعتل

المثال، األجوف، الناقص ، )٠ٕٚمغُ ٘ٛ ا٢خش، ػٍٝ أسثؼخ أٔٛاع ٟٚ٘ . ٚلغ، لبي، ثمٟ

  (.اللفٌف

وهو ما كانت فاإه حرف علة ، واألغلب أن ٌكون واوا وقد :  المثال اٌفؼً اٌّؼزً  ـ1 

:ِضً. (ِب وبْ ؽشفٗ األٚي ِؼزال ثبٌٛاٚ، أٚ ا١ٌبء فمؾأي  )ٌكون ٌاء ،  

.يبس ، يىنػع ، يىػتـ ، يىئس-   كلػػػد ، كسػع  ـ  وصف ـعػػد ـ وجػػدو  
فـعــل- فـعــل -   فـعــل -  فـعــل   ، فـعــل -  فـعــل -  فـعــل - فـعــل   

بالكاك يغمب عمى الفعؿ المعتؿ  (المثاؿ'كمما تجدر اإلشارة إليو ىك أف الفعؿ المعتؿ األكؿ
األكؿ بالياء، كقد حصر بعض الصرفييف األفعاؿ المعتمة األكؿ بالياء فيما يقرب مف أربعة 

ليؾ بعضيا: كمف أمثمتو (1).كعشريف فعالن بعضيا قميؿ االستعماؿ في المغة العربية  كا 
 لالستزادة

:، مثل (حرفه الثانً)وهو ما كانت عٌنه حرف علة :   األجوفاٌفؼً اٌّؼزً ـ 2  

 قال ـ باع ـ سار ـ دار

: مثل.-.(الحرف الثالث األخٌر )وهو ما كانت المه حرف عله، :  الناقص اٌفؼً اٌّؼزً ـ 3

سما - رمى- سعى ـ مشى ـ دعا  

:لى قسمٌن ‘وهو ما كان فٌه حرفا علة ، وٌنقسم  : اللفٌف اٌفؼً اٌّؼزً ـ 4  

 بمعنى أف يفرؽ  ، متجاكريف ، وهو أن تكون فاإه والمه حرفً علة أىأ ـ لفٌف مفروق
يلــــى  ـ  و عــــى  ـ  وشـــو:    حرف صحٌح ، مثل بينيما  

فــعـــل-  فــعـــل   -   فــعـــل    

 اجتمع فيو حرفا  ب ـ لفٌف مقرون ، وهو أن تكون عٌنه والمه حرفً علة مقترنٌن ، أى
كل،  ، لػػػكل ، عػػكل ، ركل ، شػػكلأ : ، مثل عمة  دكف أف يفرؽ بينيما حرؼ آخر صحيح

ػكلطػ  
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       التصغٌر ظاهرة لغوٌة معروفة تؤتً بوصفها ممارسة لسانٌة تتطلبها اللغات تلبٌة 
:                                                                                                                                 وبجدر بنا أوال أن نعرفه كما ٌلً. ألغراض لغوٌة تداولٌة معٌنة سنذكرها الحقا

 أوتحوٌله تغٌٌر فً بناء االسم،: وهو عند النحاة. َجْعُل الشًء صغٌراً : ، هولغةً  لتصغٌرا -أ 

ل):إلى صٌغ خاصة من مثل ٌْ ِعل)أو  (فَع ٌْ  .للداللة على معان و أغرض شتى( فعٌعٌل)أو  (فَع
   :منها

 التصغٌرأغراض - ب
 .(كتٌب): الداللة على صغر حجم االسم المصغر مثل- 1

 .(لقٌمات):الداللة على تقلٌل عدد االسم المصغر مثل- 2

 .(سافر قبٌل الفجر): الداللة على قرب زمانه مثل- 3

 .(الطاقٌة فوٌق الرأس): الداللة على قرب مكانه مثل- 4

 .(فً دارك جوٌرٌة كالغزٌل): الداللة على تحبٌب االسم المصغر مثل- 5

 .(دوٌهٌة تصفر منها األنامل): الداللة على تعظٌم االسم المصغر مثل- 6

 .(أألهاك هذا الدوٌجل): الداللة على تحقٌر االسم المصغر مثل- 7

 :ٌجب أن تتوفر فً االسم المراد تصغٌره الشروط التالٌة:  االسمشروط تصغٌر- ج  

أن ٌكون معربا فال تصغر األسماء المبنٌة وورد عن العرب شذوذ تصغٌر بعض أسماء -1

 .تصغٌر الذي و التً (اللذٌا، اللتٌا) مثل األسماء الموصولة واإلشارة

 . أالٌكون االسم لفظه على وزن صٌغة من صٌغ التصغٌر، مثل  كمٌت  ودرٌد  وسوٌد - 2

أن ٌكون  معنى االسم قابال للتصغٌر فالتصغر األسماء المعظمة دابما كؤسماء هللا - 3

كل وبعض، والجمع التكسٌر :الحسنى وأسماء األنبٌاء والمالبكة  ،والشهور،واألٌام وكذا  

   الخ..الدال على الكثرة 

:                                                                                 كٌفٌة التصغٌر- د
: ضم أول االسم المراد تصغٌره، و ٌفتح الثانً و تزاد ٌاء بعده مثلب     ٌتم التصغٌر  

: كلٌب، فإن زاد االسم على ثالثة أحرف كسر الحرف الذي ٌلً ٌاء التصغٌر مثل– رجٌل 
.(عصٌفٌر)أو (درٌهم)  

:                                                                                أبنٌة التصغٌر-   هـ
أعنً أنها القالب الذي ٌبنى على ، فَُعٌل ، فَُعٌِعل، فَُعٌعٌل :  للتصغٌر ثالثة أوزان هً     

أساسه االسم المصغر بحٌث ٌتساوى مع الصٌغة فً عدد الحروف وفً نوع الحركة 
                                          .ن تتطابق حرفا بحرفأولٌس المقصود  ، والسكون

كل اسم ثالثً، وذلك بضم الحرف األول ، وفتح الثانً ، ثم :  فعٌل وٌكون لتصغٌر: أوالً 
ل":، فٌقال فً تصغٌرهما" وقمر، جبل":نزٌد ٌاء ساكنة قبل اآلخر نحو ٌْ ر، ُجَب ٌْ  سقف ، وقَُم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84


"ُسقٌف ، علم ُعلٌم  

  :  تنبٌهات*

داس د٠ٚشح  : ِضً  . فارا وبْ االعُ اٌضالصٟ ِإٔضبً غ١ش ِخزَٛ ثزبء اٌزأ١ٔش ٌؾمذ آخشٖ اٌزبء ػٕذ اٌزظغ١ش-1

                                                                                   .ٕ٘ذ ١ٕ٘ذح ، أرْ أر٠ٕخ ، ػ١ٓ ػ١١ٕخ 

شغشح شغ١شح ، ثمشح ثم١شح : ِضً .أِب ئرا وبْ االعُ ِخزِٛبً ثزبء اٌزأ١ٔش ، فأٙب ال رإصش ػ١ٍٗ ػٕذ اٌزظغ١ش 

. ، رّشح ر١ّشح 

ثبة ث٠ٛت ، ِبي : ِضً . ٚئرا وبْ ٚعطٗ ؽشف ػٍخ ِٕمٍت ػٓ ؽشف ػٍخ أخش ٚعت سدٖ ئٌٝ أطٍٗ  -2

ٔبة ٠ٛٔت ، فمذ سدد األٌف ئٌٝ أطٍٙب ا١ٌبء ، .٠ًِٛ ، فمذسد األٌف ئٌٝ أطٍٙب اٌٛاٚ ، ألْ عّؼٙب أثٛاة 

. ألْ عّؼٙب أ١ٔبة 

ث١ذ : ِضً . ٚئرا وبْ ٚعطٗ ؽشف ػٍخ أطٍٟ أٞ غ١ش ِٕمٍت ػٓ ؽشف آخش ثمٟ وّب ٘ٛ ػٕذ اٌزظغ١ش-3

ػٛد ػ٠ٛذ ، ألْ عّؼٗ أصٛاة ، ٚأػٛاد ٚصٛة ص٠ٛت ، ٚ. ث١١ذ ، ع١ف ع١١ف ، ألْ عّؼٗ أث١بد ، ٚأع١بف

ػبط ػ٠ٛظ ،  : ِضً . ٚوزا ئرا وبْ ٚعطٗ ؽشف ػٍخ ِغٙٛي األطً فأٗ ٠مٍت ٚاٚاً ػٕذ اٌزظغ١ش -4

. طبة ط٠ٛت 

- عند تصغٌره - ما ُخِتم من األسماء بحرف زابد على األصل، أو أكثر، ال ٌعتّد  :مالحظة  

بزوابده، كعالمة التثنٌة وجمع السالمة وٌاء النسب وتاء التؤنٌث وألف التؤنٌث الممدودة 
. واأللف والنون الزابدتٌن، فتبقى الزٌادة على حالها ال ُتَمّس، وٌجري التصغٌر على ما قبلها

لَى]"تصغٌرها " حبلى" االسم الذي رابعه ألف مقصورة تبقى وال تحذف مثل – ٌْ  فإن [ُحَب
ِزل: ]، ُتحَذف فٌقال( فً تثاقلىمشأي ): [َخْوَزلَى] :كانت خامسة فما فوق حذفت مثل ٌْ [. ُخَو

عٌن وأذن : ففً تصغٌر:كل اسم ثالثً مإنث، خاٍل من تاء التؤنٌث، إذا صّغرته ألحقتها به- 
. عٌٌنة وأذٌنة وسنٌنة ودوٌرة وشمٌسة وهنٌدة: وسن ودار وشمس وهند، تقول

 ودونك من ذلك نماذج،

 تصغٌرها الكلمة تصغٌرها الكلمة تصغٌرها الكلمة

ظلَة ة...حنظل ُتَمٌرة ة...تمر ٌْ راء اء...خضر ُحَن ٌْ  ُخَض

فران ان...زعفر ٌْ قريّ  يّ ...عبقر ُزَع ٌْ مان ان...عثم ُعَب ٌْ  ُعَث

شان ان...َعْطش ٌْ ِتبان ان..كاتب ُسَكٌران ان...سكر ُعَط ٌْ  ُكَو

ِتبون ون..كاتب ٌْ ِتبات ات..كاتب ُكَو ٌْ  ... ... ُكَو

       

 مالحظات تصغٌره     االسم

ٌٌَب ناب وقع حرف العلة ثانٌاً، لكّن أصله الٌاء ال الواو،  ُن

 .بدلٌل جمعه على أنٌاب، فٌقلب ٌاءً 

ٌّة عصا َوة)حرف العلة أصله الواو  ُعص ٌْ ، بدلٌل تثنٌته (ُعَص

ٌُقلب ٌاءً  ن، لكنه وقع ثالثاً ال ثانٌاً، ف ٌْ  .على َعَصَو



بً ًّف  ظَف بَف ، فظّل ٌاًء ال ثانٌاً حرف العلة ٌاء، وقد وقع ثالثاً  ظُف

 .على األصل، وأُدغم فً ٌاء التصغٌر

ٌل مِف ٌّفل جَف م ، فظّل ال ثانٌاً ثالثاً - وهو الٌاء - وقع حرف العلة  جُف

 .ٌاًء، وأدغم فً ٌاء التصغٌر

ٌر منشار شِف ٌْف نَف  - ال ثانٌاً رابعاً - وهو األلف - وقع حرف العلة  مُف

 .فقلب ٌاءً 

جِفٌحة أرجوحة ٌْف ، فقلب ال ثانٌاً حرف العلة واو، لكنه وقع رابعاً  أُفرَف

 .ٌاءً 

، ال ثانٌاً رابعاً - وهو الٌاء - وقع حرف العلة  قُفنٌدٌل قندٌل

 .فظّل ٌاًء على األصل

 أعمال موجهة          

 :معلال ما ٌحدث لها من تغٌٌر. صغٌر اآلتٌة     

عصافٌر .دراهم .ُكّتاب كاتب شعراء شاعر  /   وِغْلَمة ، وأعِمدة ،  وأصحاب ،أنفُس
 .  ، أربعاء   قرفصاء   ، عقرباء  خنفساء  .  ، مكنسة    ، مسطرة   ، مسلمة  مدرسة 
  ، صانعون   كاتبون   ، صانعان   ، تاجران  العبان  .  ، ترجمان  ، صولجان  زعفران 
 ،  ، سمهري   ، زمزمً  عبقري  .  ، قابالت  ، مدرسات  تاجرات . الهٌون  عالمون 
  تاجري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 النسبة وأحكامها
 

13المحــــــاضـــــــــرة   

 

 (الجزابر) إذا أَلحقَت بآخر اسم ما، ٌاًء مشددة للداللة على نسبة شًٍء إلٌه مثل :تعرٌفها 

إضافتك الٌاَء المشددة :فقد صٌرته اسماً منسوباً ،فالنسبة هً  (هذا نسٌج جزابري): فتقول

.                      وٌنتقل اإلِعراب من حرفه األخٌر إلى الٌاء المشددة. إِلٌه مع كسر آخره

   ٌعتري االسم المنسوب مع التغٌٌر اللفظً المتقدم تغٌٌٌر آخر هو اكتسابه الوصفٌة بعد أَن 

هذا نسج ): كان جامداً وٌعمل عمل اسم المفعول فً رفعه نابَب فاعله ظاهراً أَو مضمراً مثل

ألَن معنى جزابري (  هذا نسج جزابري) (جزابري صنُعه، وهذا نسج دمشقً شكلُهُ 

صنُعه، )، فنابب الفاعل فً المثال األول (منسوب إلى الجزابر وإلى دمشق)ودمشقً 

، كما لو قلت (نسج)ٌعود على ( هو ) وفً المثال الثانً ضمٌر مستتر تقدٌره  (وشكله

.                                                                          (ٌُْنَسب إِلى الجزابر)

                                                                            :     قاعدة النسبة
األَصل أَن تكسر آخر االسم الذي ترٌد النسبة إِلٌه ثم تلحقه ٌاًء مشددة من غٌر تغٌٌر فٌه   

                                      (إلخ..خلقً: طرابلسً، خلق: علمً، طرابلس: علم)مثل 

  لكن االستقصاَء دل على أَن كثٌراً من األَسماء ٌعترٌها بعض تغٌٌر حٌن النسب نظراً 

                                                  :ألَحوال خاصة بها وإِلٌك هذه التغٌٌرات
 (فاطمة، مكة، شٌعة، طلحة): تحذف تاُإه حٌن النسب مثل :المختكم بتاء التأنيث- 1  

.فاطمً، مكً، شٌعً، طلحً: تصبح بعد النسب  
. (فتِوّي وعصويّ ):  فنقولقلبت واواً  (فتى وعصا) إن كانت أَلفه ثالثة مثل :المقصور- 2

برَدى، وُبْشرى ،ودوما ،ومصطفى، وبخارى ، ): وإِن كانت رابعة فصاعداً حذفت، فمثل

ًّ : )تصبح بعد النسب (ومستشفى ، وبخارَي، ومستشف ًّ ، ومصطف ًّ (.برِدّي وُبْشري، وُدوِم  

: مثل ُبْشرى وطنطا قلب ألفها المقصورة واواً فٌقالوٌجوز  فً الرباعً الساكن الثالث 

بشراوي وطنطاوي؛ إال أن الحذف فٌما : ُبْشروي وطنطوي، وزٌادة ألف قبل الواو فٌقال

.أحسن (مسعى)وقلب األَلف واواً فٌما عداها مثل . كانت أَلفه للتؤنٌث كبشرى أحسن  

تصبح  (القلب العمً)ٌعامل معاملة المقصور فتقلب ٌاإه الثالثة واواً مثل :  المنقكص- 3

القاضً الرامً، والمعتدي، )، وتحذف أَلفه الرابعة فصاعداً مثل (القلب العمويّ )فً النسب 

ًّ )فتصبح بعد النسب  (والمستقصً ، والمعتدّي، والمستقص ًُّ ًّ الرام (.القاض  

القاضوي، :  إذا كان ساكن الثانً قبلها واواً أٌضاً فنقولوٌجوز فً ذي الٌاء الرابعة

ًّ : الراموي، ونقول فً تربٌة ًّ وتربوّي، وفً مقض ًّ ومقضوي (اسم المفعول)تْرِب .مقض  



 إن كانت أَلفه للتؤْنٌث قلبت واواً وجوباً، فتقول فً النسبة إلى صحراء :الممدود- 4

وإِن لم تكن للتؤْنٌث بقٌت على حالها دون تغٌٌر، فننسب   .  صحراوي وحمراوي: وحمراء
اء وقُّراء  ًّ : ٌكون  (بمعنى نظٌف وناسك)مثل وضَّ ًّ ووضاب .                            قراب

كسابً : تقول (بناء)أَو ٌاء مثل  (كساء)  وإِذاكانت منتهٌا بهمزة منقلبة عن واو مثل 
.                                                                                           وبنابً

.علبابً وِحربابً: تقول (ِعْلباء وِحْرباء)وفً المنتهً بهمزة مزٌدة لإِللحاق مثل   

كسابً وكساوي، : وأجازوا قلبها واواً فً المنقلبة عن أَصل وفً المزٌدة لإِللحاق فقالوا
.وعدم القلب أحسن. وبنابً وبناوي، وعلبابً وحربابً وعلباوي وحرباوي  

ًّ ) إذا كانت الٌاُء المشددة بعد حرف واحد مثل :المختوم بٌاء مشدد - 5 ًّ )و (ح رددَت  (ط

.حٌوي وطووي: الٌاء األُولى إلى أَصلها الواو أَو الٌاء وقلبت الثانٌة واواً فقلت  

ًّ )وإن كانت بعد حرفٌن مثل  ًّ وقُص حذفت الٌاء األُولى وفتحت ما قبلها وقلبت الٌاء  (عل
.علَوّي وقُصويّ : الثانٌة واواً فقلت  

ًّ والشافعً)وإن كانت بعد ثالثة أَحرف فصاعداً حذفتها فقلت فً النسبة إلى  ًّ وبخت : (كرس
ًّ والشافعً ًّ وبخت فٌصبح لفظ المنسوب ولفظ المنسوب إلٌه واحداً وإن اختلف . كرِس

 التقدٌر

نة وربٌعة وشنوَءة: ُفَعْيلة أك َفعيلة أك َفعكلة : األعالم التي على كزن-6 .  ٌْ : مثل ُجَه

، بشرط أال ٌكون : تحذف ٌاُإهن عند النسب وٌفتح ما قبلها فنقول ًّ ًّ وَشنب ًّ َوَرَبع ُجَهن
فاً مثل  لة)االسم مضعَّ ٌْ .فإن هذٌن ٌتبعان القاعدة العامة (طوٌلة)وال واوي العٌن مثل  (قُلَ  

ٌِّر، تحذف ٌاُإه :االسم المي تتكسطن ياء مشددة م سكرة- 7 ٌِّل وُحَم ٌِّب وُغَز  مثل ط

ريّ  ٌْ ًّ وُحَم ل ٌْ ًّ وُغَز ِب ٌْ .                                               الثانٌة عند النسب فنقول ط

اسـ )ًإًبؿ، كديئؿ: تفتح عينو تخفيفان  عند النسب مثؿ االسم النالني الم سكر العين- 8 
مىكٌي                              : ، كنىًمر، كًممؾ فنقكؿ(عمـ ، كنىمىًر ٌم، كمى ليى  ًإبىمٌي، كديؤى

مثؿ أىب كابف كأىخ كأيخت كأىمة كدـ كسىنةو كشفة كعىـو كغدو كلغةو : النالني الم مكف الالم- 9 
، ترد ًإليو المو عند النسب فنقكؿ أىبكٌم كبىنىكٌم كأىخكٌم، كأيمكٌم كدمكم كسنكم : كمئةو كيدو

.كعمىكم كغدىكم كليغىكم، كمئكم كيدكم (أىك شفكم)كشجكم كشفيي   
ٌنسب إلٌه على لفظة  (عدة وزنة) الصحٌح الالم منه مثل :الثالثً المحإوف الفاء- 10

، والمعتل الالم منه مثل شٌة : فنقول ًّ ٌرد إلٌه . (من ودى)ودٌة  (من وشى)ِعدّي وِزن
.ِوَشِوّي، ِوَدِويّ : المحذوف فنقول فً النسب إِلٌهما  

فالنسب إلى الٌدٌن، واألَخالق، / ٌردان إلى المفرد عند النسب :المثنى والجمع- 11

.ٌدوي وُخلُقً وَفَرضً وأَدبً وِمنخري: والفرابض، واآلداب، والمْنَخرٌن  



فإن لم ٌكن للجمع واحد من لفظه مثل أَبابٌل، ومحاسن، أَو كان من أَسماء الجموع مثل قوم 
ومعشر، أَو من أَسماِء الجنس الجمعً مثل عرب وترك وورق، أَبقٌتها على حالها فً 

ًّ : النسب فقلت ًّ وترك ًّ ومعشرّي وعرب ًّ وقوم ًّ ومحاسن .أَبابٌل  

: وما أُلحق بالمثنى والجمع السالم عاملته معاملته مثل بنٌن، واثنٌن، وثالثٌّن، فالنسبة إِلٌها
.                          وَثالثً (أَو ثنوي)بنوّي وإثنً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: تنبٌهات  

فإن كانت منقولة عن جمع تكسٌر مثل أوزاع وأَنمار نسبت إلٌها  : ااعالم المنقولة عن المثنى أو الجمع 
: وما جرى مجرى العلم عومل معاملته فنقول ناسباً إلى األَنصار. أَوزاعً وأَنماري: على لفظها فقلت

.أَنصاري  
ن والحرمٌن أو جمع سالم مثل  ٌْ  (عرفات)و (أَذرعات)و (عابدون)فإن كانت منقولة عن مثنى مثل الحسن

، عابدّي، أَذرعً وعَرفً: رددته إلى مفرده إن كان ٌعرب إعراب المثنى أو الجمع فقلت ًّ ، حرم ًّ .حسن  
زٌدونً : وإن أعربت بالحركات مثل زٌدوٍن وحمدوٍن، وزٌداٍن وحمداٍن وعابدٌٍن نسبت على لفظها فقلت

.وحمدونً وزٌدانً وحمدانً وعابدٌنً  
دْعدات وتمرات )وإذا عدل بالعلم المجموع جمع مإنث سالماً إلى إعرابه إعراَب ما ال ٌنصرف مثل 

ًّ  (ومإمنات .حذفت التاء ونسبت إلى ما بقً كؤَنها أسماٌء مقصورة فقلت دْعدي ودْعدوي، وتَمري ومإمن  

ا) ٌنسب إلى صدره سواٌء أَكان تركٌبه تركٌباً إسنادٌاً مثل :المركب -  ، أَم كان (جاد الحق)و (تؤَبط شّرً

تٌم الالت وامرئ القٌس ورأس بعلبك : تركٌباً مزجٌاً مثل بعلبك ومعد ٌكرب، أَو كان تركٌباً إضافٌاً مثل
، : تنسب فً الجمٌع إلى الصدر فتقول.. وُمالعب األَسنة ًّ ، ومعدوّي، وتٌم ًّ ، وجادّي، وبعل ًّ تؤَبط

 ًّ .وامربً، ورأسً، ومالعب  
ر المركب اإلضافً بؤَب أَو أُم أَو ابن مثل أَبً بكر وأُم الخٌر، وابن عباس، نسبت إلى العجز  فإن ُصدِّ

.بكري، وخٌري، وعباسً: فقلت  
وكذلك إذا أَوقعِت النسبُة إلى الصدر فً التباس كؤَن تنسب إلى عبد المطلب وعبد مناف وعبد الدار وعبد 

.مطلبً ومنافً وداري وواحدي وعنجري وشمسً: الواحد، ومجدل عنجر، ومجدل شمس، فتقول  

تقدمت، سموها شواذ  وثمة أَعالم غٌر قلٌلة ال تنطبق على حالة من األحوال العشرة التً   :شواذ النسب 
:النسب، أَرى أَن أُسمٌها المنسوبات السماعٌة هً   

 

م أَموي نسبة إلى أُمٌة ٌْ  سلمى نسبة إِلى قبٌلة ُسلَ

هل َبحرانً نسبة إلى البحرٌن  ُسْهلً نسبة إلى السَّ

 شآٍم نسبة إلى الشام َبَدوي نسبة إلى البادٌة

نسبة إلى الشعر (غزٌر الشعر)شعرانً  برانً نسبة إلى َبرِّ   

 َعَتكً نسبة إلى َعِتٌك ِبصري نسبة إلى الَبصرة

 فوقانً نسبة إلى فوق تحتانً نسبة إلى تحت

 قَُرشً نسبة إلى قرٌش َتهاٍم نسبة إلى تهامة

نسبة إلى المحية (عظيـ المحية)لحياني  ثقفي نسبة إلى قبيمة ثىقىيؼ  

مكالء  مكلي نسبة إلى جى (في فارس)جى (في فارس)مىٍركىزم نسبة إلى مرك الشاىجاف    



(في فارس)مركىركذم نسبة إلى مرك الركذ  جكاني نسبة إلى جك  

 ىيذلي نسبة إلى قبية ىيذىٍيؿ حىركرم نسبة إلى حركراء

 كٍحداني سبة إلى الكحدة ديٍىرم نسبة إلى الدىر

(في فارس)رازم نسبة إلى الرٌم   يمافو نسبة إلى اليمف 

ٍقباني  عظيـ الرقبة نسبة إلى الرقبة)رى  ركحاني نسبة إلى الركح 
  

 

 االسم المقصور والمنقوص والممدود
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ئٌٝ طؾ١ؼ ِٚمظٛس ِّٚذٚد ِٕٚمٛص  رمغ١ُ االعُ :أٔال
صحٌح : كما قسم الصرفٌون الفعل إلى صحٌح ومعتل ، فإنهم ٌقسمون االسم أقساما أربعة 

. ومقصور وممدود ومنقوص
 لٌس مقصورا وال ممدودا وال منقوصا ، كما ٌتضح لك يهو االسم الذ  :الصحٌحاالسم أ ـ 

.  ـ بنتيرجل ـ كتاب ـ ظب :من تعرٌف كل منها ، وذلك مثل 
 :ب االسم المقصور  
 وبالتالً ٌدخلة التصرٌف  ،  من األسمٌةأنه اسم متمكن، أي  هو االسم المعرب المقصور  

. الهدى ـ المصطفى ـ الهوى ـ الفتى: مثل.  آخره فً ألف الزمةٌنتهً ب يالذوهو 
االستعمال ٌعول فٌه على  السماع و ال تضبطه قواعد معٌنة ، وإنما ي سماعهو ٌنقسم إلىو

. ياللغو
صٌاغته وفقا للمقاٌٌس التً ضبطها علماء الصرف وهً على  ٌمكننا ي  وهو الذ:يوقٌاس 

 وله  الزمة  هو كل اسم آخره ألفيالمقصور القٌاساالسم ن النحو اآلتً، انطالقا من أ
 :  هً القٌاسٌةهنظٌر من األسماء الصحٌحة، وأشهر صٌغ

( َفِعلٌ  )،(فِعل)معتل اآلخر بالٌاء على وزن ، الالزمال يثالثالفعل لل أن ٌكون مصدرا ـ 1

. (َجًوى) يَ  ـ َجوِ (يٌّ َشقِ ) يَ  ـ َشقِ (َهًوى)َهِوَى   :مثل بكسر العٌن، 
شى مع القاعدة ألن لها نظابر اوهى تتم. أسماء مقصورة ( ـ جًوىيٌ هًوى ـ شق )فالمصادر 

. (اطرب) ـ بطر (فرحا)فرا : من االسم الصحٌح ، وذلك مثل 

 آخرها ي الت(فعلة) ، ومفرده على وزن (ِفَعلٌ ) على وزن أن ٌكون االسم جمع تكسٌر ـ 2

ةٌ ىً لاِ و ـ ِحْلٌة  ِرًشا و ِرْشَوةٌ  :تاء تؤنٌث وقبلها حرف علة ، وذلك مثل  ٌَ .  وِفًرى  ـ ِفْر
جموع تكسٌر ، وهى أسماء مقصورة قٌاسٌة ، ولها نظابر  ( ، وفًرىىً رشا ، وِحل)فالكلمات 

. قربة وقرب ـ حكمة وحكم:من االسم الصحٌح ، مثل 

 التى آخرها (فُْعلَة) ، ومفرده على وزن (فَُعلٌ ) على وزن أن ٌكون االسم جمع تكسٌر ـ 3

.  ـ قُّوة وقًُوى ـ ُدْمٌة وُدًمىوقًُديقدوة  :تاء تؤنٌث وقبلها حرف علة ، وذلك مثل 
جموع تكسٌر ، وهى أسماء مقصورة قٌاسٌة ، ولها نظابر من  (قًُدى، قًُوى ، ُدًمى)فالكلمات 

 .غرفة وغرف ـ حّجة وحجج :االسم الصحٌح ، مثل 



 ـ ُملغًى ـ ىًّ  ُمْعط:من فعل غٌر ثالثى معتل اآلخر، وذلك مثل أن ٌكون اسم مفعول ـ 4

 ثالثة مزٌد علىاسم مفعول وفعلها معتل الالم  هً فهذه الكلمات    .مقتفى ـ مستدعى
 إذن أسماء مقصورة ولها نظابر من ي، فه (أعطى ـ ألغى ـ اقتفى ـ استدعى)أحرف وهى 

 .مخرج ـ مقتبس ـ مستخرج:مثل االسم الصحٌح ، 

 أدنى ـ ـ أقصى: سواء كان للتفضٌل أم لغٌره ، وذلك مثل (أْفَعل)  ـ أن ٌكون على وزن5

أما الكلمتان . هما اسما تفضٌل على وزن أفعل (أقصى وأدنى)فالكلمتان  .أعمى ـ أعشى
.  أٌضاأفعلاألخرٌان فهما صفتان عادٌتان لكنهما على وزن 

األبعد ـ األقرب ـ :فهذه الكلمات أسماء مقصورة ولها نظابر من االسم الصحٌح ، مثل 
. األعور ـ األعمش

مشتقا من فعل ثالثى معتل الالم سواء كان مصدرا مٌمٌا أم  (َمْفَعل) ـ أن ٌكون على وزن 6

 .َمْلًهى ـ َمْسًعى ـ َمْمًشى ـ َمْرمى :اسما للزمان أو للمكان ، وذلك مثل 
، وهى تصلح أن تكون صٌغا لألسماء المذكورة، وهى (مفعل)فهذه الكلمات على وزن 

. مكتب ـ ملعب ـ مشرب :أسماء مقصورة قٌاسٌة ، ونظابرها من االسم الصحٌح، مثل
ء من القواعد السابقة ، وإنما المرجع فٌه كما قلنا ي فال ٌخضع لشيأما المقصور السماع   

.  ـ ثرىىفتى ـ سنا ـ حج : ، وذلك مثل يهو االستعمال اللغو
 : كٌفٌة تثنٌته

تغٌٌرات  فتقب ٌاء أو واوا  آخر االسم ٌحدث فٌها عند التثنٌة ي هين األلف المقصور التإ  
 :أي تعود إلى أصلها

:  حالتٌن ي ـ تقلب ٌاء ف1

. فتى وفتٌان ـ هدى وهدٌان ـ غنى وغنٌان :أن تكون األلف ثالثة وأصلها ٌاء ، مثل  (أ)
مصطفى ومصطفٌان ـ مستدعى ومستدعٌان ـ  :أن تكون األلف رابعة فؤكثر، مثل (ب)

                                                            .ملهى وملهٌان ـ مستشفى ومستشفٌان

. قفوان،ن ـ قفا شذوا ، ـ شذاعصوان، عصا:، وذلك مثلا تقلب واوا إن كان أصلها واو- 2

: كٌفٌة جمعه جمع مإكر سالما  
 قبلها دلٌال علٌها، وذلك مثل يحذف ألفه وجوبا ، وتبقى الفتحة الت  ٌجمع جمع مذكر سالما ب

أعلى أعلون ـ مستدعى مستدعون ، مصطفى مصطفون ـ مبتغى مبتغون:
 : كٌفٌة جمعه جمع مؤنث سالما

: عند تثنٌه كما حدث قلب ألفه ٌاء فى حالتٌن ب  وٌجمع جمع مإنث سالما
سعدى وسعدٌات ـ مستشفى ومستشفٌات :أن تكون األلف رابعة فؤكثر ، مثل  (أ)
  .هدى وهدٌات :أن تكون األلف ثالثة ، وأصلها ٌاء  (ب)
 

 : الممدوداالسم  ـ جـ
سماء ـ :هو االسم المعرب الذى آخره همزة قبلها ألف زابدة ؛ وذلك مثل  :الممدوداالسم 

. ي وسماعيقٌاس: نوعان وهو أٌضا .بناء ـ قّراء ـ سمراء ـ صحراء
 : هو الذي له قواعد تضبط صٌاغته ومنها:  يالقٌاس  

بشرط أن ٌكون  (أْفَعل) ، والفعل على وزن  ـ أن ٌكون مصدرا لفعل معتل اآلخر باالف1

 (أعطى إعطاء ـ أغنى إغناء ـ لقى إلقاء): نظابر من الصحٌح اآلخر ، وذلك مثل له



مصادر من أفعال معتلة اآلخر باأللف على وزن أفعل، فهى  (إعطاءـ إغناءـ إلقاء)فالكلمات 
أخرج إخراجا ـ أقبل : من الصحٌح، مثل (الوزن) فً القٌاسأسماء ممدودة، ولها نظابر

 .إقباالـ أقدم قداما

وذلك السابق،شرط بال بهمزة وصل، ا مبدوءً يأوسداس ي ـ أن ٌكون مصدرا لفعل خماس2
 (ابتغاء ـ استدعاء ـ انتهاء)فالكلمات . (استدعاء ـ انتهى انتهاء ابتغى ابتغاءـ استدعى):مثل

اكتتب اكتتاباـ :مثلمن الصحٌح    وهى أسماء ممدودة،لها نظابر،مصادرمن األفعال المذكورة

.  انطالقااستغفارا ـ انطلق استغفر

الذى  (َفَعل) من فعل ثالثى معتل اآلخر على وزن (فَُعال) ـ أن ٌكون مصدرا على وزن 3

. (عوى عواء ـ ثغى ثغاء ـ رغا رغاء):ٌدل على صوت أو مرض ، وذلك مثل 
مصادر من األفعال المذكورة ، وهى أسماء ممدودة ، ولها  (عواء ، ثغاء ، رغاء)فالكلمات 

. صرخ صراخا ـ دار دوارا :نظابر من الصحٌح ، مثل 

التى آخرها تاء مسبوقة بٌاء ، بشرط أن  (أفعلة) ـ أن ٌكون مفردا لجمع تكسٌر على وزن 4

 أكسٌة ـ :وجمعه (كساء ):ٌكون المفرد مختوما بالهمزة المسبوقة بحرف علة ، وذلك مثل
  .أبنٌة:  وجمعه.أردٌة ـ وبناء:، وجمعهرداءو
عبارة عن مفرد ، وجمعه جمع تكسٌر على ما بٌناه ،  (كساء ، رداء ، بناء)فكل كلمة من  

. أحجبة وحجاب ـ أسلحة وسالا :فهى أسماء ممدودة ، ولها نظابر من الصحٌح ، مثل 

: معتل اآلخر ، وذلك مثل  (َفاعل) لفعل على وزن (َعالفِ ) أن ٌكون مصدرا على وزن -5

. َعاَدى ِعَداء ـ َواَلى ِواَلء
. ناقش نقاشا ، جادل جداال:ولهاتٌن الكلمتٌن نظابر من الصحٌح مثل 

، ( مفعال)أو ( فّعال)، أو صٌغة مبالغة على وزن  (تفعال) ـ أن ٌكون مصدرا على وزن 6

ْعَداء):وذلك مثل  اء  و.(َعداالفعل مصدر من ) (التِّ . (صٌغة مبالغة من عدا)العدَّ
. (صٌغة مبالغة من أعطى)الِمْعَطاء 

. تذكار ـ قّتال ـ ملحاا:وهذه الكلمات لها نظابر من االسم الصحٌح ، مثل 
أما الممدود السماعى فهو الذى ال تضبطه القواعد السابقة ، وٌخضع لالستعمال اللغوى ،   

.الثراء ـ السناء ـ الحذاء ـ الغذاء :وذلك مثل 
( 1)

 

 : كٌفٌة تثنٌة الممدود
: لك فى همزته عند التثنٌة ثالث حاالت 

. قّراء وقّراءان، بّداء وبّداءان: ـ ٌجب بقاء الهمزة إذا كانت من أصول الكلمة ، وذلك مثل 1

فكلمة قّراء وبّداء صٌغتا مبالغة من قرأ وبدأ ، ومعنى هذا أن الهمزة أصلٌة فى الكلمة ، 
. وعلٌه فإنها تبقى عند التثنٌة

سمراء وسمراوان ـ بٌضاء : ـ ٌجب قلب الهمزة واوا إذا كانت زابدة للتؤنٌث ، وذلك مثل 2

وبٌضاوان ـ صحراء وصحراوان 

: دعاء : ـ ٌجوز بقاإها وٌجوز قلبها واو إذا كانت مبدلة من حرف أصلى ، وذلك مثل 3

. سماءان وسماوان: دعاءان ودعاوان ـ سماء 
فالهمزة فى دعاء وسماء مبدلة من حرف أصلى هو الواو إذ أصل الكلمتٌن دعا وسما ولكن 

. قواعد اإلعالل اقتضت قلبهما همزة
: كٌفٌة جمعه جمع مإكر سالما 

: ٌجرى على همزته ما ٌجرى علٌها عند التثنٌة 



. قّراء وقّراءون ـ بّداء وبّداءون : ـ فٌجب بقاإها إن كانت أصلٌة ، مثل 1

 ـ وٌجب قلبها واوا إن كانت زابدة للتؤنٌث ، وهنا لعلك تعجب ، كٌف تكون الكلمة مزٌدة 2

بهمزة تؤنٌث ثم تجمع جمع مذكر سالما؟ وهنا ٌقول القدماء إنه لو جاز أن نطلق كلمة 
. حمراوون:حمراء اسما لعلم لجاز أن نجمعها على 

 ـ وٌجوز إبقاإها وقلبها واوا إذا كانت مبدلة من حرف أصلى؛وذلك كؤن نسمى شخصا 3

. رضاءون ، أو رضاوون: ، فٌكون جمعه  (رضاء)باسم 
: كٌفٌة جمعه جمع مؤنث سالما 

                             :ٌجرى على همزته أٌضا ما ٌجرى علٌها عند التثنٌة ، وذلك مثل 

   //. ـ قّراءات ـ بّداءات 1

.  ـ حمراوات ـ صحراوات2

.  ـ رضاءات ورضاوات3

  
 : المنقوصاالسم د ـ 
 آخره ٌاء الزمة ، غٌر مشددة ، قبلها كسرة ، ي االسم المعرب الذ  هو :المنقوص االسم  

. ي ـ المستعلي ـ المحامى ـ المتعاليمثل القاض
 الرفع والجر ، يتحذف فى حالت. االسم المنقوص نكرة ، غٌر مضاف ، فإن ٌاءهوإذا كان 
. رأٌت قاضٌا. مررت بقاض. هذا قاض : حالة النصب ، فتقول يوتبقى ف

 : كٌفٌة تثنٌته
القاضٌان ـ المحامٌان ـ المتعالٌان ـ المستعلٌان  :ال ٌتغٌر فٌه شىء عند التثنٌة ، فتقول 

: فإن كان المنقوص محذوف الٌاء فى المفرد ـ على ما بٌنا ـ فإنها تعود فى المثنى ، فتقول 
. مررت بقاضٌٌن. مررت بقاض/  .هذان قاضٌان. هذا قاض

: كٌفٌة جمعه جمع مإكر سالما 
تحذف ٌاء المنقوص عند الجمع ، حسب قواعد اإلعالل ، فإن كان مرفوعا غٌرت الكسرة 

التى كانت قبل الٌاء ضمة لتناسب الواو التى هى عالمة الرفع ، وإن كان منصوبا أو 
/                     (مفرد). جاء المحامى. جاء القاضى :مجرورا بقٌت الكسرة ، فنقول 

جمع ). رأٌت المحامٌن. رأٌت القاضٌن /  (جمع مرفوع). جاء المحامون. جاء القاضون
. (جمع مجرور). مررت بالمحامٌن. مررت بالقاضٌن  /   (منصوب

 : كٌفٌة جمعه جمع مؤنث سالما
متعالٌة  .محامٌة ومحامٌات. قاضٌة وقاضٌات:ال ٌتغٌر فٌه شىء كالتثنٌة ، فتقول 

. مستعلٌة ومستعلٌات. ومتعالٌات
 : تطبٌق

هات اسم الفاعل والمفعول من األفعال اآلتٌة ، ثم اجمعهما جمع مذكر سالما وجمع مإنث 
  ارتضى ـ أعطى ـ مّد ـ أحّب ـ استلقى:سالما 

                                  اإلدغـــــــــام   
 إدخال كذلك ضرب من تؤثٌر األصوات بعضها فً بعض بكم التجاور، وهوهواإلدغام  : تعـرٌفـه- 1

: ثل م.حرف ساكن فً حرف متحرك من جنسه بال فصل بٌنهما بحٌث ٌصٌران معاً حرفاً واحداً مشدداً 

   ..                                              . هلّ ... هلل و/ .جّل ... جلل و/  مّد :، ندغمها فتصٌرمْددَ 

 :       هما(أو فً نوغٌن من األصوات). ٌكون اإلدغام فً موضعٌن :موضعه - 2



وهو أكثر النوعٌن اهتماماً فً الدراسات الصرفٌة وٌقصد بهما الحرفان : المثلٌن أو المتماثلٌن – أ 

  حّب ،/، مدّ : فتصٌر بعد اإلدغام:  قْططع/،  حْبب/  مْدد: مثل.المتشابهان المتجاوران فً الكلمة الواحدة 

. قّطع / 

وٌقصد بهما الحرفان المتجانسان ، وهو أكثر النوعٌن اهتماماً فً علم القراءات : إدغام المتقاربٌن – ب 

 والتاء فً الدال امَّحى ، و:  فنقول (اْنمحى) إدغام النون فً المٌم ، فً:مثل .لمتجاوران فً كلمة واحدةا

. اّدعى : تعى فنقول  واد، اّدكر:  فنقول ،(تكر اد)فً 

  ثم أدغمناها فً المٌم الثانٌة - ففً انمحى قلبنا النون مٌماً   .وذلك بقلب أحد الحرفٌن لٌجانس اآلخر

                                                                                               وكذلك بقٌة الكلمات

                                                                    : لإلدغام ثالثة أقسام هً :   قسـام اإلدغـامأ- 3

                                                                                       واجب ـ وجابز ـ وممتنع

. إذا سكن األول وتحرك الثانً المتقاربٌن أو المثلٌن ٌجب اإلدغام فً الحرفٌن   :اإلدغام الواجب :أوالً 

. الفْرُر : والفّر ، وأصلها / .الشْدُد : الشّد ، وأصلها  : مثال المثلٌن 

. تدغم باء ٌلعب فً باء باسم "   لم ٌلعب باسم :"مثل :ومثال المتقاربٌن

 : اإلدغام الجابز: ثانٌاً 

ٌتردد اإلدغام بٌن الجواز وتركه ، إذا كان الحرفان المثالن أو المتقاربان متحركٌن ، وذلك على     

: النحو التالً 

لم ٌعّد ، : مثل . ـ إذا كان الحرف األول من المثلٌن متحركاً والثانً ساكناً سكوناً عارضاً للجزم 1

.  ولم ٌعْدد بفكه ، والفك أفصح ،باإلدغام

. ُعّد ، باإلدغام واعدد بفكه ، والفك أفصح : مثل . أو فً بناء األمر على السكون 

عًٌ وحًٌ ، : مثل ،  ـ ٌجوز اإلدغام فً الكلمة التً ٌكون عٌنها والمها ٌاءٌن ٌلزم تحرٌك ثانٌهما 2

ًّ من أبٌه : فنقول  ًّ عن الكالم ، وح ٌْت ، امتنع :  مثل الثانٌة،أما إذا سكنت .كمال ع ٌْت ، وحٌ عٌ

. اإلدغام أٌضاً 

 ـ ٌجوز اإلدغام إذا جاء فً أول الفعل الماضً تاءان مع زٌادة همزة الوصل فً أول الفعل للتخلص 3

أما فً الفعل . اّتبع : اّثاقل ، وتتبع نقول : اّتابع ، تثاقل نقول : تتابع نقول : مثل  .من التقاء الساكنٌن 

: تجلى ، تتلظى نقول : تتجلى نقول : مثل  .المضارع فلم ٌجز اإلدغام ، بل نخففه بحذف إحدى التاءٌن 

. تولى : تلظى ، تتولى نقول 

 : اإلدغام الممتنع: ثالثاً 

ٌمتنع اإلدغام إذا تحرك الحرف األول وسكن الثانً سواء أكان الحرفان فً كلمة واحدة أم فً كلمتٌن     

. امتنع اإلدغام لتحرك الحرف األول وسكون الثانً . كرْرت ، مرْرت ، عدْدت : مثل 

.. ٌقول الشاهد الحق ، وٌنال المجتهد الجابزة : ومثل 

 :   منها  . كما أن هناك صور أخرى ٌمتنع فٌها اإلدغام 

. تترى ، وددن : مثل  . ـ إذا تصدر الحرفان المثالن الكلمة 1

ُدَرر ، وُضَفف ، وقُلَل ، : مثل .بضم الفاء وفتح العٌن   ـ أن ٌكون الحرفان المثالن على وزن فَُعل 2

.  فاطر 27 {ومن الجبال ُجَدد بٌض  }: ومنه قوله تعالى . وُجَدد 

. ُسُرر ، ُجُدد ، ُذلُل : مثل .بضم الفاء والعٌن . ـ أن ٌكون الحرفان المثالن على وزن فُُعل 3

كجلبب أم منحوتاً : ـ أن ٌكون الحرفان المثالن مزٌداً بهما لإللحاق سواء أكان المزٌد ، أحد المثلٌن 4

. كهٌلل 

. لَِمم ، وِحلَل : مثل .بكسر الفاء وفتح العٌن . ـ أن ٌكون الحرفان المثالن فً اسم على وزن ِفَعل 5

 


