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  -الفعل من وقع عليه - من وقع منه الفعل(   لفظ الفعل لـــيدل على معنى مثل االسم المشتق هو اسم مأخوذ من : تعريف

  آلة حدوثه)  -زمان حدوثه –وكان حدوث الفعل

  :  المشتقات هى

  اسم المفعول *                             صيغ المبالغة*                 *اسم الفاعل           

  * اسم التفضيل                                                          *اسم اآللة            اسما الزمان والمكان     *

  م الفـاعل ــ اس   -1

  به.  اتصفالفعل أو ب قام للداللة على من  المبنّي للمعلوم  اسم مشتق من الفعل

  الدرس . فاهم  محمد    مثال:

                . ال السابق تدل على من وقع منه فعل الفهم فهى اسم فاعلفكلمة ( فاهم ) في المث

  كيفية صياغة اسم الفاعل : 

  .  فاعل ) يُصاغ من الثالثى على وزن (  -1

  .  باألمس الناجحتين* قابلت     المتفوق محبوب.  الطالب*     الذنوب .   غافر* هللا :  مثال

  إذا نظرنا إلي للفاعل  أسماءٌ  يعلى من وقع منه الفعل فه أسماء دلت  الناجحتين) كلها  -الطالب  -فالكلمات ( غافر

وبالمقارنة بين   نجح) وهى جميعاً على وزن ( فعل) -طلب  –أفعال هذه األسماء نجدها كلها ثالثية األصول (غفر  

 الفعل واسم الفاعل نجد أن اسم الفاعل جاء بزيادة ألف بعد الحرف األول أي على وزن ( فاعل ) 

 كاتب   /  سمع  سامع  / فهم  فاهم  / علم  عالم    كتب

  : مهمةملحوظة 

  

  إذا كان الفعل صحيحا   *

  سالما : نضع ألفا بعد الحرف األّول                                 علم  عالم    ظلم   ظالم 

  آمر  /  جاء جاٍء الجائيأخذ  آخذ  / أمر                                نضع ألفا بعد الحرف األّولمهموزا : 

  رّد راّد  / عّد عاّد  شّد شادّ                     نضع ألفا بعد الحرف األّولمضعفا : 

  إلى معاد "لرادُّك القصص : " إّن الذي فرض عليك القرآن     

  لفضله "راّد يونس " وإْن يُردَك بخيٍر فال    

  "العاّدين ل المؤمنون " قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأ  

  

    مع قلب اعل) على وزن ( فـ باع "صيغ اسم الفاعل منه –إذا كان الفعل الثالثى معتل الوسط (أجوف) مثل " قال  *

  .  ) ــائعب –فيصير( قـائل  حرف العـــلة ( همزة )    
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    ( فاعل )  ه على وزنضى ) صيغ اسم الفاعل منق –سعى  –) مثل ( دعا  إذا كان الفعل الثالثي معتل اآلخر ( ناقص* 

   تثبت هذه الياء في حالة النصب و، )  القاضي –الساعي  –مع قلب حرف العلة ياًء في اسم الفاعل فيصير( الداعي   

ً ، )  ( رأيت ساعياً في الخير     تحذف في حالتي الرفع  و،  ) بأل ( الداعي إلى الخير كفاعله أو إذا كان االسم معرفا

 ( مررت بداعٍ للسالم) وفي حالة الحذف يصير الوزن ( فاعٍ ) الجر ) و ( هذا قاٍض بالحق  

     الهمزة  الفاعل منه على وزن فاعل مع جعل أمر ) صيغ اسم  -أخذ  –إذا كان الفعل الثالثي مبدوءاً بهمزة ( أكل *  

 . ) آمر –آخذ  –آكل  ممدودة فيصير (   

  . )ما قبل اآلخرحرف المضارعة ميماً مضمومة وكسر لمضارع مع إبدالعلى وزن ا( من غيرالثالثي صياغة اسم الفاعل -2

  انطلق : ينطلق : ُمنطِلق / استخرج : يستخرج : ُمستخِرج      

  أخرج يُخرج ُمخِرج   / أنتج يُنتج  ُمنتِج   / ألََّف يُؤلّف  ُمؤلِّف 
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  غ المبالغة ــصي   -2
  عل وصيغ المبالغة نود التعرف عليها. أوالً هناك عالقة بين اسم الفا

 يجوز تحويل صيغة ( فاعل )الدالة على ( اسم الفاعل ) األصلى من الفعل الثالثى إلى صيغة أخرى تدل على الكثرة   

  .المبالغة  و

  . إبراهيم صائم قائم مثال:

يفطر يوما براهيم فقد يصوم يوماً و ) ال يدل على أن الصيام والقيام صفة دائمة مالزمة إل , قائم فإن اسم الفاعل ( صائم

  وهكذا...أما إذا قلنا: 

   إبراهيم صـّوام قـّوام   

( صّوام, قّوام) دل على أن صفة الصيام و القيام مالزمة إلبراهيم وال تنقطع عنه ويمارسها   فإن استعمال صيغة المبالغة 

  بكثرة مبالغ فيها. 

  أوزان صيغ المبالغة 

المتعدى وقد تصاغ من الفعل الالزم أو غير الثالثى, ولها خمسة  المبني للمعلوم الثالثي  تأتى صيغ المبالغة من الفعل 

  أوزان مشهورة . 

  من الرباعي نادرا إذا كان الفعل على وزن  

  أفعل : (  أنذر  ـ نذير  )  ( أقدم  مقدام )

  فعّل : ( بّشر  بشير ) 

   ( فـَـِعـــــل) -1

  باراة.  ** كن حذراً, وال تكن عجالً. ** المؤمن كيس فطن.كان حارس المرمى يقظاً طوال الم   

  نهم  ـ شرس  ـ فطن  ـ قلق  ـ عجل  ـ ولع  ـ أِكل ـ يقظ   ـ  ثِمل ـ حِذر  ـ لبِق 

  (فعـــــول)  -2 

  قال البارودى:

  قـئــول وأحالم الرجال عـوازب            صئول وأفواه المنايا فواغـر 

  طوف  ـ حنون  ـ قئول غفور  ـ شكور  ـ رؤوف  ـ ع

  

  ـ ( فعّـــــــــال)3

  قال تعالى:( وإني لغفّار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى )

  قال تعالى:( وال تطع كل حالّف مهين *هّماز مّشاٍء بنميم *منّـاع للخير معتد أثيم) 

ها فعل بصورة مبالغ فيها (غفّـار)أى نجد الصيغ التى وضع تحتها خط في اآليات السابقة قد دلت على أن ذاتاً قد وقع من 

  كثير المغفرة, وكذلك صيغة ( حالّف ) فهي بمعنى كثير الحلف فى الحق والباطل.

  

  غفّار  ـ رّزاق ـ فتّاح ـ عّالم 
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  (فعيــــــــــل) -4

  قال تعالى: ( ليس كمثله شيىء وهو السميع البصير)    **  خير الصُّـناع العليم بأسرار صنعته. 

  ) ـ تقّي  ـ نقيّ عليم ـ رحيم   وأحيانا  ( سليم ـ جميل ـ عظيم ـ قوّي  ـ  غنّي  ـ  علّي  ـ سخّي  سميع ـ

  )مفعـــــــال(ـ  5

  إذا الدهر سرنى              وال جازعٍ من صرفه المتحول. بمفراحٍ ولست   قال الشاعر:

  مـئكال   هذا رجل *              كرامته. المهذارال يحفظ 

  محجام  مقدام ـ

  نجد الصيغ التى تحتها خط دلت على الكثرة والمبالغة فمثالً ( مفراح ) كثير الفرح, ( مئـكال) كثير األكل, وهكذا...

  وهذا الوزن مشترك مع وزن اسم اآللة وسيأتي تفصيله ويفرق بينهما بالقرينة والمعنى اللغوي 

  محبوب من الناس.   الصدوقاألمين التاجر **    عند البالء. صبورعند النعمة,   شكورالمؤمن 

  نجد عدة صيغ دلت على المبالغة ( قئول ) كثير القول, ( صئول ) كثير الصوالن والهجوم, وهكذا....

  

  هو مقوال كذّاب 

  وأنا حذر

  وهللا غفور رحيم 

  معطاء  : أعطى

  بشير : بّشر 

  نذير : أنذر 

  مقدام : أقدم
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  )  1تدريب  (   

الّناس مّيالين للعلم ، راغبين في أن يصلوا فيه   صفوةمرجوة ، وأهداف يسعى لتحقيقها ، فأنت تجد  لآما" لكل إنسان 

، وتجد فئة أخرى ترغب في مزاولة المهن الحّرة حرصا منها على زيادة اإلنتاج وتقدُّم المجتمع ،  الدرجاتإلى أعلى 

كا    الدين الحنيف "  بمبادئوليت كل صنف منهما يكون ُمتمّسِ

  ـ أعرب ما تحته خط : أ

  ........... آمال : ......................................................................................................................

  ................................... صفوة : ........................................................................................... 

  ........ الدرجات : ...................................................................................................................

  ب ـ أخرج من القطعة ما يأتي : 

  ـ اسم فاعل من فعل ثالثي ، وآخر من فعل غير ثالثي   1

...... ............................................................................................................................. .............  

  ـ ممنوعا من الصرف لسبب واحد  2

...................................................................................... ..........................................................  

  ـ مضارعا بعالمة فرعية   3

 ............................................................................................................................. ...................  

  ج ـ أكمل الفراغ بالمطلوب :

  ـ محمد ................. الدرس ( اسم فاعل من فعل ثالثي )  1

  ـ أنت .............. فضل أبويك عليك  ( اسم فاعل من فعل غير ثالثي )  2

  

  )  2تدريب  (   

  استخرج كل اسم فاعل وبيّن فعله :

  ـ الطالبان المتفوقان يحبهما المدرسون . 1

....................................... ................................................................................................  

  ـ العامل الماهر ُمتقن عمله . 2

 ................................................................................................................................ ................  

  ـ التائبون الُمستغفرون يرضى هللا عنهم .  3

 ............................................................................................................................. ...................  

  )   3(   تدريب 

  هات صيغ المبالغة من األفعال اآلتية : 

  فر ـ رحم ـ يقظ ـ وهب ـ سمع ـ علم ـ أنذر ـ بّشر ـ أقدم غ

 ................................................................................................................................ ...............  
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  م المفعول ــ اس-3
  التعريف: 

                : للمجهول للداللة على من وقع عليه الفعل. فإذا قلنا اسم مشتق من الفعل المتعدى المبنى

  بسبب إهماله. مضروبالمهمل  

  . بَ رِ ضُ  اسم مشتق من الفعلــــــــــ      : كلمة ( مضروب) اسم مفعول لما يأتى

  ٍأى يأخذ مفعوالً به, والفعل مبنى للمجهول هذا الفعل متعد , . 

 الفعل وهو ( المهمل ) وتدل ( مضروب) على من وقع عليه  . 

  مع ( الصحيح : كتب  /   المثال : وعد / معتل الوسط : قال / معتل اآلخر : دعا / المضعف : شّد ـ مّد ) 

    لو لو لو        لو كان فيه حرف علّةقال : 

    وميم مفتوحةيقول    َمقول         بنكتب المضارع

  باع يبيع َمبيع 

  نام ينام  َمنوم 

  عّو         مدعوّ دعا يدعو  َمد

  

 دودمش       دّ ش

  كيفية صياغة اسم المفعول: 

 يُصاغ اسم المفعول من الفعل الثالثى على وزن ( مفعول)  -1

 . مفتوحباب المدرسة  *             من األستاذ. مسئولالطالب  *      بخط جيد. مكتوبالدرس * مثال:          

   لها أسماء دلّت على من وقع عليه الفعل فهى أسماٌء للمفعول .مفتوح )ك –مسئول   –فالكلمات السابقة ( مكتوب 

      وبالمقارنة بين الفعل واسم  تح)فُ  - لئ سُ –تب  إذا نظرنا إلى أفعال هذه األسماء نجدها كلها أفعاالً ثالثية األصول(كُ     

      سم المفعول جاء علىواو) أى أن ا , المفعول وجدنا أن اسم المفعول زيد على حروف الفعل األصلية ( ميم    

 . وزن(مفعول)    

  مهمةملحوظة  : 

 :إذا كان الفعل الثالثى أجوف ( معتل الوسط) فإذا أردنا صياغة اسم المفعول منه نتبع اآلتى 

  نأتى بالمضارع لنعرف أصل حرف العلة فإن كان ( واواً أو ياًء) جاء اسم المفعول على وزن المضارع. *

  لو كان فيه حرف علة  ( لو لو لو            *

  بنكتب المضارع      * وميم مفتوحة )

  َمـبـيـعــــــ  باع ــــــــــــــ يبيع ــــــــــ  /َمـقـُولــــــــــــ  ــــــــــــــــ يقول ـــــقال   :  مثال

ــ  َمـديـندان ـــــــــــــــــــ يدين ـــــــــــــــــــــــــ              َمصوم ــــ يصوم ــــــــــ  / صام ـــــ

  مهيب هاب ـــــــــــ يَهيب  ـــــــــــــ           

  إذا كان الفعل المضارع عينه ألف, نعرف أصل األلف من المصدر ويأتى اسم المفعول على وزن المضارع.  *

  ( من الهيبة)  َمــهيبــــــــ هاب ـــــــــ يهاب  /  ـــــ َمــخوف( من الخوف)ــــــــ يخاف ـــ خاف :مثال 

  ) ( من النوم نام ـــــــــــــــــــــــ ينام ـــــــــــــــــــــــ َمــــنوم          

   , ثم نضع  نأتى بالمضارع منه : تى منه باسم المفعول نتبع اآلتىأردنا أن نأ إذا كان الفعل ناقصاً ( معتل اآلخر) و **

  حة, ونضعف الحرف األخير ( حرف العلة )مكان حرف المضارعة ميماً مفتو     

  َمــسعىّ ـــ يسعى ــــــ سعى ـــ /   َمــدعوّ ـــ  يدعو ــــــ دعا ـــ :مثال 
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  مـَ                                      َمــــطوىّ ـــ  ـــيطوى ـــ  ـــطوى   

  

  اسم المفعول من الثالثي دائما يبدأ ب             

 ثى عن طريق اإلتيان بالمضارع , وقلب حرف المضارعة ميماً مضمومة وفتح ما قبل اآلخر.يُصاغ من غير الثال.2

 ـــــــــ ُمــــــحتـَرم رم ـــــــــــــ يحترم ـــــاحت         /  ــــــ ُمــــعـظَّــــــمــــــــــــ يعـّظــم ــــعّظـــم   :أمثلة

 ـرـَ ُمـــــستغف استغفر ـــــ يستغفر ـــــــــــ        
  = اسم مفعول   محتلةدولة  فلسطين

  = اسم فاعل  محتلةدولة   إسرائيل

  

  

  )  1تدريب  (   

  هات اسم المفعول من األفعال اآلتية : 

مدح ـ شكا ـ صام ـ باع ـ نهى ـ ارتقى ـ استخدم 

  ـ أذاع  

........................................................................ ...................................................................  

  

  )  2تدريب  (   

  

  ضع اسم مفعول مناسبا بدال من الفعل فيما يلي : 

  عليها وقت األزمات   يُعتمدـ المدخرات  1

....................................................................................... ....................................................  

  اليوم  تُعلنـ نتيجة االمتحان  2

 ............................................................................................................................. ..............  

    يُكّرمونـ الفائزون  3

 ..................................................................................................................................... ......  

   أُضيئتـ الحجرة  4

 ......................................................................................................... ..................................  

   يُستجابـ دعاء المظلوم  5

 ............................................................................................................................. ..............  

  

  

  

  

  

  انتبه جيًدا 
ل واسم المفعول على وزن واحد ويفرق  عا أفعال يأتي منها اسم الف وهناك 
  بالقرينة والمعنى اللغوي في الجملة .بينهما 

  )  ختار مُ  (مثال : الفعل : اختار   اسم الفاعل واسم المفعول منه  
  للتكريم .  مختارٌ  كتابه.           الطالب  ٌمختارمثال : الطالب 

  ففي المثال األول اسم فاعل ؛ ألنه دل على من وقع منه فعل االختيار  
  ألنه دل على من وقع عليه فعل االختيار .  وفي المثال الثاني اسم مفعول ؛
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 اسم الزمان واسم المكان   -4
  التعريف:ـ 

 اسم الزمان: اسم مشتق من الفعل للداللة على زمان وقوع الفعل  

  أمثلة:ـ 

  شهر ربيع األول.( أى زمن والدته عليه السالم) -عليه السالم -مولد النبى  .1

 مجتمع الحجاج يوم عرفة. ( أى زمن اجتماعهم) .2

 .اسم المكان: اسم مشتق من الفعل للداللة على مكان وقوع الفعل 

  أمثلة: 

 بين الصفا والمروة. ( أى مكان السعى)مسعى الحجيج 

 ن. ( أى مكان اللعب)       بي ملعب الكرة مزدحم بالالع

                

  طريقة الصياغة:

  يأتى :) كما ويصاغان من الفعل الثالثى على وزن ( َمـفـْـِعــل – – 1

o ين, نحو:ـإذا كان الماضى صحيح سالم ( أى سلمت جميع حروفه من العلة ) ومضارعه مكسور الع 

  رجع ــــــــــــــــ يرجـِع ـــــــــــ َمـرجـِــــع

  حبس ـــــــــــــــــ يحبـِـس ــــــــ محـبـِــــس 

  جلس ـــــــــــــــــ يجِلــس ـــــــــــ مجلـِــــس 

o إذا كان الماضى مثاالً ( معتل الفاء  "أول حرف") وفاؤه واو, نحو:ـ 

  الربيع َموِسم الفراشات .      الطريق موقِع الحادث. -افلة.               مثل: المحطة َموقِف الح

  َموِضع). –موقف) ، (وضع  –موِصل ) ،(وقف  –َموِعد ) ، (وصل  –(وعد           

  وعد  ـــــــــــــــ يعد ـــــــــــــــــ َمـوعـِـد

 وضع ـــــــــــــ يضع ـــــــــــــــ َمــوِضــــع

 

o كان الماضى أجوفاً ( معتل العين ) وحرف العلة ياء, نحو:ـ  إذا 

  باع ــــــــــــ يبيع ـــــــــ َمـبيـــــــع 

  صاف ــــــــــ يصيف ــــــــــ َمـصيف 
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ـل) إذا كـان الفعـل المضـارع مضـمومـ     2  يصاغ كل من اسم الزمان واسم المكان من الفعـل الثالثـى علـى وزن( َمـفـْــعـَ

  ( الحرف األخير) , نحو:   العين أو مفتوحها ( الحرف الثالث) أو معتل الالم 

* الفعل ( طلع) مضارعه ( يطـْـلُـُع) فهو مضموم العين " الحرف الثالث" لذلك نقـول فـى اسـمى الزمـان والمكـان منـه 

  على وزن َمفعَـل أى َمـْطـلـَع

ـل أى * الفعل ( ذهب) مضارعه ( يذَهب) فهو مفتوح العين   لذلك نصـوغ منـه اسـمى الزمـان والمكـان علـى وزن َمـْفـعـَ

  مذَهـب.

لى وزن * الفعل ( سعى) مضارعه ( يسعَى) فهو معتل الالم ( الحرف األخير) لذلك نصوغ منه اسمي الزمان والمكان ع

  مْسعــَى َمـفـْعَـل أى 

  أمثــــــلة

  اسم الزمان واسم المكان   المضارع  الماضي

  ـتـَـب َمـكْ   يكتب   كتب 

  مـَْنـَصـــر   ينصر   نصر 

  َمـــْشـتـَـى  يشتو   شتا

  َمــْهـجـَــر   يهجر   هجر 

  َمـْدَخـــــــل  يدخل   دخل

  
  اسما الزمان والمكان   المضارع  الفعل 

  مشَرب   يَشَرب   شرب

  َمَسبح   يسَبـــــــح   سبح 

  مجَمع   يجَمع   جمع 

  

  

  

ل من غير الثالثى ( أى على وزن المضـارع مـع إبـدال حـرف يصاغان من الفعل الغير ثالثى على وزن اسم المفعو   -  3

  المضارعة ميماً مضمومة وفتح ما قبل اآلخر), نحو:ـ

ـــــحتفتّـح ــــــ   ــــ يتفتـّـح ـــــــــــــــــ ُمــتفتـَّ

 ــــ ينتدى ـــــــــــــــــ ُمـنتـــــَدىانتدى ـــــــــ

 ُمـستـشـفـَـىــــــــ فى ــــــــــ يستشاستشفى 

 أمثـــــــــلة

  قال تعالى: ( والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم )

 هنا على خالف القاعدة  ب فى عين حمئة)الشمس وجدها تغرُ  بمغرِ قال تعالى: ( حتى إذا بلغ 

  هذا الباب مدخل لألضياف.**                    هذا مطعم واسع.
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 مالحظات  

عض الكلمات الدالة على اسم المكان أو الزمان وردت على وزن مفِعل والقياس فيها مفعَـل ألنها مشتقة من هناك ب .1

 أفعال مجردة صحيحة مضمومة العين فى المضارع, ومن ذلك :ـ 

 مسـجـِد يسُجـد سجد

 مغرب  يغُرب  غرب 

 منبِـت  ينبُت  نبت 

 منِســـــك ينسُـك نسك

 م المكان هو االستعمال اللغوى، نحو:ـ الذى يفرق بين اسم الزمان واس .2

 ( أي جئتك وقت انهمار المطر فهو اسم زمان) المطرمنهمر  جئتك 

  ( أى مكان هبوط الطائرات فهو اسم مكان)الطائرات مهبطالمطار. 

ما يفرق بين اسم الزمان ,واسم المكان من غير الثالثى واسم المفعول من غير الثالثى هو القرينة أو االستعمال  .3

 للغوى. ا

   من باطن األرض.      ( اسم مفعول)مستخرج  البترول 

   العنب.           ( اسم مكانمستخرج األرض العربية  ( 

  العنب.                ( اسم زمان)مستخرج شهر يوليو 

  

   رّكز معايا
                      ،                 ال يكون اسم زمانلكنه  مفعَلة) فإنه يكون اسم مكان( إذا جاء االسم علي   -1

  مطبعة ،مدرسة )  ، مثل : (مزرعة
  
م) علي حروف الفعل  ــبزيادة (مي  ، ْفعَل )مَ ( وزن يأتي منه اسم الزمان واسم المكان على   الفعل األجوف -2

  الماضى فقط. 
              منال) ،                 -، (نالمفاز)    -مدار) ، (فاز  - مقال ) ، (دار  -مسار ) ، (قال  -سارمثل : ( 

  مطاف ).   –مطار )، (طاف    –(طار 
  
 . بدون فك التضعيفيأتى غالبا  المضعفالثالثي الفعل  -3

  مصّب)  –مقّر )، (صّب  -ممّر ) ،( قرّ  -مفّر )، ( مرّ  - مثل : ( فرّ 
  
    : إذا كان الفعل معتل الوسط ، فيأتي على وزن ( مفْعل).  مثل : مكان ، مجال. للشطار -4

  
  :  زمان من الفقرة   -سم مكان  الستخراج ا

  
 وزن (َمفعَــــــل أو َمفِعــــــــــــل ).  ى عل                   :   ابحث عن الثالثى -1
  
 )   - َ-  -مـُ  (              عن كلمة أولها ميم مضمومة وقبـــل آخرها مفتوح.    وغيرالثالثى :   -2
  
 . ")أيــــــن"للمكان"  -                                             متى"للزمان"(:  وللتأكيد أضع   -3
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 ).  موقع  -مجتمع     -مستقبل    –موعد :    ( أشهر كلماته   -4

                           
  : زمان في جملة اسم مكان / ىحول الفعل التالي إل    : سؤال امتحانات 

  
  كان +   الجملة .   زمان ) +  اسم الزمان أو الم –(مكان                      

  

  

  : اسم مفعولمن الحقيبة  ُمخَرجُمخَرج     الكتاب أخرج  
  : اسم مكان     الكتاب ُمخَرج الحقيبة                   
  : اسم زمان  الطالب  ُمخَرجالسابعة                   
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  اسم اآللــــــة   –  5

  ف :ـ التعري

  اسم مشتق من الفعل الثالثى المتعدى للداللة على األداة التى يحدث الفعل بواسطتها.

  فالفعل " نشر" ثالثى, وهو متعٍد , إلننا نقول:        نشر النجار الخشب  

  الخشب : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة, ولذلك حين صياغة اسم اآللة منه فنقول " منشار" 

 لة توضيحية:ـ أمثـــ

 المسطرة, والقلم, والفرجار,و المبراة.يستخدم التلميذ   -أ

 تهتدى به العقول. مصباح العلم   -ب

 صديقه.  مرآةالصديق   -ت

 بالمصعد.صعد التلميذ إلى الطابق العاشر   -ث

 بالمكنسة. كنست حجرتى    -ج 

  وغــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــص

  ثة أوزان قياسية, وهى:ـ يصاغ من الفعل الثالثى المتعدى على ثال

 مقطع.   –مشبك   –مغزل  –معول   –منجل  –مشرط    –مقّص   –): مبرد  ِمـفعـَل( 

  مقشرة. –مسبحة   –مطرقة   –مصفاة   –مبراة  –ملعقة   –مسطرة  –): مكنسة  ِمـفعَـلة( 

 ـ مقياس مثقاب  –منظار  –ملقاط  –محراث  –مقراض    –مسمار  –منشار    –): مفتاح ِمـفعـَال( 

 اك أوزان أخرى :و هن

 كسارة . –سيارة   –قداحة   –ثالجة   –سماعة   –شواية   – الة( فّعالة): غسّ 

 ( فِعَال): رباط.  

  ( فـَاِعلة): ساقية, حاسبة, جارحة.

  ( فاعول): ناقوس, حاسوب, جاروف. 

 و هناك أسماء أخرى تدل على اآللة و لكنها جامدة سماعية :  

  
  .......................... . شوكة ، شاكوش،  قلم،  سيف ، سكين

 
  

  
  
  
  
  
  
  

  انتبه جيًدا 
  مثال : كلمة منشار أو مفتاح تشترك بين اسم اآللة وصيغ المبالغة 

   النجار يستخدم المنشار لقطع الخشب 
  في الجملة استخدم " منشار " بمعنى أداة النشر وآلته ؛ فهو اسم آلة 

 لخير بين الناس .المؤمن منشار ل 
  في الجملة استخدم " منشار " بمعنى كثير النشر للخير ؛ فهو صيغة مبالغة 
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  اسم مشتق من الفعل الثالثى المتعدى للداللة على األلة التى يحدث الفعل بواسطتها.   : التعريف
                                                بالمحراث.يحرث الفالح األرض   -             .            بالمفتاح  مثل :  فتح الولد الباب           

 
  جامد"سماعي"}   - حديث"   - قديم "{ مشتق قياسي:  صــياغــتــــه 

  

 مثال  الوزن النوع 
  

               األوزان
  القديمة 

ِمصباح ،   ِمنَظار، ِمنشار، ِمقراض  ، ِمحراث ، ِملقاط ،  ،   ِمفتَاح ، ِمفـعــَـال 
 . مثقاب مذياع ، ِمقراب، 

 ِمشَبك   ، ِمغَزل  ،   ِمعَول ،  منَجل  ، ِمقصّ  ،  ِمشَرط ، ِمــــبردَ  ِمـْفـــعـَــــل 
 مقشرة  ،ِمَطرقة،ِمسبحة ِمصفاة ، مبراة ،  ِمسَطرة ،ِملعَقة  ، مكنسة ِمـــْفــعَـلة 

  
 األوزان

 الحديـــــــــثة 

 . سيّارة، كّسارة ، فواحة ، قّداحة ،   ثّالجة ،  شّواية ، غّسالة سّماعة، َفعّـــاَلة 
  . وس , جاروف ،صاروخ ، طاحونة ناق اُسوب ، شادوف،حَ   فَاُعــــــول

  . طابعة ،  شاحنة ، جارحة,   حاسبة,   ّساقية  فَاعـِــــــلة 

  ِخزانة  فِــــعَــــاَلة 

جامد 
 سماعي 

،  سيف ،  قدوم ، سكين ،  فرجار  ،  قلم ،  فأس ، شاكوش ، مسمار، شوكة 
قرطاس ، درع ، سندان ، رمح ، ساطور، ساعة ،  رمح  ،   مجه ،   شواية

 ، ساعة.  رحى ، إبرة ، إبريق ، أزميل ،منخل ، 
  :   اصَح للكالم

  

               ِمْفعَل      ِمْفعَلة        ِمْفعَال   
  ( أوزان قديمة )                                                 

  
  فَاُعــــــول  فَاعـِــــــلة         ــالَةفِــــعَــــالَة   فَعّـ

  ( أوزان قديمة احفظ على طول )                                                  
  
  حسب موقعه في الجملة ).   ىويعرب عل  يذكر ويؤنث ويجمع ،:                       (ة اسم اآلل -1
  ألول. : اسم اآلله القياسى يجب أن يكون مكسورا انتبه -2
  وزن.   له كان ولو  ،  منه يأتى   فعل له ليس  أى الجامد السماعي -3

  ) الء وال  فعل ليها عندى الء،المهم وال وزن  ليها دعوة مليش(                 
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  اسم آلة مشتق  
  ابحث عن  : مفعل ـ مفعلة ـ مفعال 

  
  أسماء آلة سماعية جامدة : غير مشتقة من أفعال وهي :  س  ش /  ف  ق  ر  

  
  : سكين ـ سيف ـ سندانس 

  ش : شوكة  ـ شاكوش 
  ف : فأس 

  ق : قلم  ـ قدوم 
  ر : رمح ـ فرجار
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  اسم التفضيــــل   -6
هو اسم مشتق على وزن ( أفعل ) للداللة على أن شيئين اشتركا فى صفة, وزاد أحدهما على اآلخر فى هذه  :ـتعريفه

  الصفة.

  بر من أفريقيـــــاآسيــــا أكمثال:ـ       

( الكبـر), وزادت        اشتركتا فى صـفة وهـى    اوأفريقيترى أن كلمة ( أكبر )صيغت على وزن أفعل لتدل على أن آسيا  

  .عليه مفضالً ( أفريقيا)     , وما بعده ُمـفـضـالً ( آسيا)   آسيا على أفريقيا فيها, ويسمى ما قبل اسم التفضيل 

  :ـشروط صياغة اسم التفضيل 

  يصاغ اسم التفضيل من الفعل المستوفي للشروط اآلتية:ـ  

  ً  , فال يبنى من الغير ثالثى , نحو  ( دحرج, انطلق, قّدم, استخرج).أن يكون ثالثيا

 ,ًفال يبنى من الفعل الجامد,نحو ( نِعم, بئس, عسى, ليس). أن يكون الفعل متصرفا 

 صان), كاألفعال الدالة على الكرم والبخل وغيرهما, فال يصاغ ( الزيادة والنق  أن يكون معنى الفعل قابالً للتفاوت

  ال مفاضلة فى الموت أو العمى ألنهمن مثل ( مات, فنى, غرق, عمى) 

  ًفال يبنى من مثل كان وأخواتها,فتلك األفعال ناقصة لداللتها على الزمن دون الحدث.أال يكون الفعل ناقصا, 

  ً  ن مثبتاً.بل يجب أن يكو أال يكون الفعل منفيا

فال يبنى من مثل ( حمر, وعور ) إلن الصفة المشـبهة منـه علـى وزن أفعـل  أال يكون الفعل مما يدل على لون أو عيب ,

  أحمر ـــــــــ حمراء , أعور ـــــــــــــــ عوراء الذى مؤنثه فعالء 

 ,فال يصاغ من مثل : (ُضرب, ُعلم) أن يكون الفعل مبنياً للمعلوم 

 
  أمثلة:ـ

  إلى أبينا منا ) أحب( ليوسف وأخوه  قال تعالى:*  نفراً) وأعزمنك ماالً  أكثر( أنا ل تعالى: قا

  من ماهر أذكىحسام *   من زينب. أجملهند *       من خالد. أطولعلى *  

 إذا كان الفعل غير مستوٍف للشروط السابقة, فكيف نصوغ التفضيل معه؟ 

 تيان بمصدره منصوباً بعد أشد أو أكثر أو غيرهما نستطيع صياغة التفضيل معه عن طريق اإل

 أمثلة:ـ 

 من تلك. أشد حمرةهذه الوردة ـ  2             من على. أقوى إيماناً محمد  .1

ً المؤمن ـ  4  للبترول من السودان. أكثر استخراجاً مصر ـ  3  لحرمات هللا من الكافر.  أشد تعظيما

فضيل معها لم تستوف الشروط فهى( آمن, حُمـر, استخرج, عظـّم)فلّما أردنا نالحظ أن األفعال التى تمت صياغة اسم الت 

  الداللة على التفضيل منها جئنا بمصدرها بعد اسم تفضيل من فعل مستوٍف للشروط

  :ـ ما بعد اسم التفضيل فى األمثلة السابقة يعرب تمييزا منصوباً)مهمة( ملحوظة 

  :مهمةملحوظة 

  شر ) –مفاضلة بين شيئين دون أن ينطبق عليها شروط اسم التفضيل وهى( خير هناك أسماء أخرى تدل على ال

  أمثلة:ـ 

 الدواب عند هللا الصم البكم ...). شرقال تعالى:ـ ( إن  

 مما يجمعون ). خيرهو فبذلك فليفرحوا قال تعالى:ـ ( قل بفضل هللا وبرحمته 

 أحب إلى هللا من المؤمن الضعيف , وفى كل خير).و خير: ( المؤمن القوى -صلى هللا عليه وسلم  –قال الرسول 

  أقربهم إلى اإلساءة والعدوان. وشرهمفعهم للناس,  أنالناس ، خير


