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بسم اهلل الرحمن الرحيم
مقدمة

الحمد لله حمًدا يليق بجالله وكماله، والصالة والسالم على سيدنا محمد 
وآله، وعلى كلِّ من سارعلى هديه ومنواله، إلى يوم الدين.  

                وبعد ،،،
الجديد،  ثوبه  في  الثانوية  المرحلة  من  األول  للصف  الصرف  كتاب  فهذا 
بعد تطويره ضمن منظومة تطويرالمناهج الدراسية باألزهرالشريف، التي رفع 

رايتها فضيلة اإلمام األكبر حفظه الله.
وقد راعينا فيه تنسيق القواعد الصرفية، ودعمناه بشواهد من القرآن الكريم، 
الواقعية  واألمثلة  ونثرهم،  الفصحاء  العرب  وأشعار  الشريف،  والحديث 
الهادفة، الداعية إلى قيم خلقية، أوعلمية، أو اجتماعية، أو وطنية، كما أننا لم 
ْمنا القواعد بقول ابن مالك. ثم أردفنا كلَّ درٍس  نغفل تراثنا العربي األصيل َفَدعَّ
بمجموعٍة من األسئلِة والتطبيقاِت، وَأَجْبنَا عن بعضها؛ تدريًبا للطالب؛ إلعمال 
فكره، وتنمية قدراته للتطبيق على القواعد، كما صدرنا الكتاب بأهداف تربوية 
عامة للمنهج، وكذلك صدرنا كل درس بأهدافه التربوية الخاصة؛ لينتفع بها 

المعلم والمتعلم على السواء.
والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالًصا لوجهه، وأن ينتفع به أبناؤنا الطالب؛ 

ليخدموا دينهم، ويرتقوا بلغتهم. 
والله الموفق والمستعان

وصلِّ الّلهم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. 
لجنة تطوير المناهج باألزهر الشريف





5

األهداف العامة لمادة الصرف 
الصف األول الثانوي األزهري

التمييز بين الصرف والتصريف.   1
التمييز بين أوزان المجرد الثالثي وغير الثالثي.    2
التمييز بين المجرد والمزيد من األفعال.    3
توضيح أهمية الميزان الصرفي ودوره.    4
تحديد أحرف الزيادة، ومعاني زيادتها.    5
يتعرف كيفية الكشف في المعاجم.    6
التمييز بين أبنية المصادر لألفعال الثالثية وغير الثالثية.    7
التمييز بين اسمي المرة والهيئة، واسمي الزمان والمكان، واسم اآللة.    8
التمييز بين أبنية اسم الفاعل، واسم المفعول للثالثي وغيره.    9

 يتعرف على صيغ المبالغة، وكيفية استخدامها.    10
التمييز بين الصفة المشبهة واسم الفاعل.    11
 التمييز بين أسلوبي التعجب والتفضيل.   12
التمييز بين نوني التوكيد.    13
 استشعار أهمية دراسة علم الصرف.   14
 الحرص على استخدام القواعد الصرفية في دراسة اللغة العربية.    15
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ْرُف والتَّْصِريُف الصَّ

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:

 يميز بني الرصف والترصيف.1  
 حيدد املوضوعات التي خيتص هبا علم الترصيف.2  
 يوضح أمهية علم الرصف. 3  
 يميز بني الكلامت التي يدخلها الترصيف، والكلامت التي ال يدخلها 4  

الترصيف.
واألسامء 5   اجلامدة  واألفعال  احلروف  جعلت  التي  األسباب  يوضح   

املبنية ال تعد من أبواب علم الرصف. 
 يستخرج كلامت تدخل يف باب الترصيف يف فقرة. 6  
 يستخرج كلامت ال تدخل يف باب الترصيف يف فقرة. 7  
 يميز بني ما خيتص به علم النحو،  وما خيتص به علم الرصف.  8  

ْرُف: مصدر الفعل الثالثي »َصَرَف«  الصَّ
َف«  التَّْصِريُف: مصدر الفعل الرباعي »َصرَّ

ويدالن على معاٍن، منها: التقليب والتحويل والتغيير؛ لذا فإن التصريف يفيد 
معنى التغيير أكثر من إفادة الصرف لهذا المعنى، كما يوحي معنى التصريف 

بالعمل والتدريب، وكثرة التمارين، وبناًء عليه فإن التصريف هو:
أصالة  من  في حروفها  ما  لبيان  وبنيتها؛  الكلمة  يتناول صيغة  الذي   التغيير 

أو زيادة أو حذف، أو صحة أو إعالل أو إبدال. 
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ثمرة علم الرصف 
التحريف)1)    من  ليسلم  الصيغ؛  ضبط  في  الخطأ  من  اللسان  عصمة 

والتصحيف)2).
ومخالفة    بالفصاحة،  يخل  فيما  الوقوع  من  والخطيب  األديب  يصون 

القياس. 
يعينه    مما  الكلمة،  أحرف  من  واألصلي  الزائد  على  الدارس  يدي  يضع 

على التوصل إلى مدلول كل كلمة بالرجوع إلى المعاجم اللغوية. 
ُن الدارس من معرفة ما يطرد في اللغة، وما يندر، وما يشذ حتى تسمو    ُيمكِّ

لغته، ويعلو شأنه. 
الموضوعات التي يختص بها التصريف

األسماء العربية المتمكنة )المعربة( مثل: عالم   معلوم   منتصر.    1
األفعال المتصرفة مثل: َعلَِم   َكَتَب   َقاَل.   2

وليس منه:
األسماء األعجمية مثل: إسماعيل   إسحاق.    1
األسماء المبنية مثل: هذا   نحن   كم   َمْن   الذي.    2
األفعال الجامدة مثل: عسى   ليس   نعم   بئس.    3
الحروف مثل: ِمْن   أو   ما   ليت.    4

قال ابن مالك:
*** ِف َبِري ْ َحِريَحْرٌف َوِشْبُهُه ِمن الرصَّ ْيٍف  بَِترْصِ ا  مُهَ ِسَوا  َوَما 

* * *

)1) التحريف: تغيري حروف الكلمة.                                 
)2) التصحيف: تغيري اللفظ حتى يتغري املعنى املراد. 
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تدريبات
ْ ما يدخل وما ال يدخل يف باب الترصيف من الكلامت التي حتتها   1س َبنيَّ

خط بكل مثال مما يأيت، مع التعليل.
قال تعالى:

 نث پ پ پ ڀڀ مث)1).)أ( 
 نث ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ مث)2).)ب( 
  نث ٱ ٻ  ٻ ٻٻ مث)3).)ج( 
 نث ڳ ڳ ڳ ڱ     ڱ ڱ  ڱ مث)4).)د( 
  نث ڳ  ڳ ڱ ڱڱ مث)5).)ه ( 
 نث ۈ ٴۇ ۋ      مث)6). )و( 
 ِلَ ال ُتَع دُّ احل روف واألفع ال اجلام دة واألس امء املبني ة م ن أب واب  2س

علم الرصف؟ 
األصل،  مجهولة  ألنها  التصريف؛  باب  في  الحروف  تدخل  ال   -  ج  

وال يمكن الرجوع فيها إلى أصل معلوم بواسطة التغيير.
تصرفها،    وعدم  واحد،  زمن  على  لثبوتها  الجامدة؛  األفعال  تدخل  وال 

فأشبهت الحروف في الجمود.
ولزومها    الجمود،  في  الحروف  تشبه  ألنها  المبنية؛  األسماء  تدخل  وال 

حالة واحدة. 

* * *
)1) سورة )الفتح(. اآلية: )10).

)2) سورة )البقرة(. اآلية: )5).
)3) سورة )اإلرساء(. اآلية:) 8).

)4) سورة )احلجر(. اآلية: )9).
)5) سورة )النساء(. اآلية: )11).

)6) سورة )احلجر(ات. اآلية: )10).
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أوزان االسم المجرد
أواًل: أوزان االسم الثالثي المجرد

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:

حيدد أوزان االسم الثالثي املجرد.   1
يذكر أمثلة ألوزان االسم الثالثي املجرد.    2
يستخرج األسامء الثالثية املجردة يف فقرة.   3
يمثل ألوزان الثالثى املجرد.   4
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األمثلة:

أوزان االسم الثالثي املجرد 
»مكسور الفاء«»مضموم الفاء«»مفتوح الفاء«

1  َفْعل: َشْمس   َصْقر   َفْهد   
َضْخم   َسْهل   َصْعب

5  ُفْعل: ُقْرط)1)   ُبْرد)2)   
ُقْفل)3)   ُحْلو   ُمّر

9  فِْعل: ِجْلف)4)   ِعْلم 
  ِعْجل

2  َفَعل: َقَمر   َجَل   َحَل   
َبَطل   َحَسن   َعَسل

10  فَِعل: ِعنَب   إَِرم   6  ُفَعل: ُلَبد)5)   ُرَطب)6)
ِسَوى

11  فِِعل: إِبِل   إِطِل )9)7  ُفُعل: ُعنُق   ُنُكر)8)   ُأُذن3  َفُعل: َرُجل   َعُضد)7)

8  ُفِعل: وهي صورة قليلة 4  َفِعل: َحِذر   َكبِد   َكتِف
مثل: ُدئِل)10)

12  فُِعل   بضم العني  : 
ِحُبك وهو نادر وورد ىف 
بعض القراءات الشاذة ((10((9((

.
((8(( ((7((   

 البيان: 
أقل ما يكون عليه االسم المجرد ثالثة أحرف؛ ألنه ال بد للفظ من حرف 
يبتدأ به، وحرف يوقف عليه، وحرف يحشى به، وأقصى ما يكون عليه خمسة 
أحرف... وتقتضي القسمة العقلية أن تكون أوزان االسم الثالثي المجرد اثنى 
وفتح  »ضم  الكلمة  لفاء  حركات  ثالث  حاصل ضرب  من  ناتجة  وزًنا  عشر 

وكسر« في أربع حاالت »عين الكلمة« »فتح   ضم   كسر   سكون«. 
)1) قرط: ما يعلق يف شحمة األذن من ذهب وغريه.

)2) برد: كساء خمطط.
)3) قفل: جهاز من احلديد تغلق به األبواب.

)4) جلف: األحق والغليظ
)5) لبد: جم كثري. 

)6) ُرطب: ثمر النخل قبل أن يصري مترا.
)7) عضد: ما بني املرفق إىل الكتف.

)8) نكر: املنكر الشديد.
)9) إطِل: اخلارصة.

)10) دئل: حيوان وحيش يفرتس الدجاج ونحوه.



12
وعلى هذا فأوزان االسم الثالثي المجرد كما فهمت من األمثلة هي: 

َفْعل: بفتح فسكون.       1
َفَعل: بفتحتين .   2
َفُعل: بفتح فضم.   3

 َفِعل: بفتح، فكسر. 4   
 ُفْعل: بضم فسكون.5   

ُفَعل: بضم ففتح.   6
ُفُعل: بضمتين.   7
ُفِعل: بضم، فكسر، وهي صورة قليلة.   8
فِْعل: بكسر فسكون.   9
فَِعل: بكسر ففتح.   10
فِِعل: بكسرتين.   11
»فُِعل« بكسر، فضم، وهو نادر ورد فى بعض القراءات الشاذة.    12

قال ابن مالك: 
*** اَوَلْي  َس َأْدَن  ى ِم  ْن ُثالث  يٍّ ُي  َرى َ ْي  ٍف ِس  َوى َم  ا ُغريِّ َقابِ  َل َترْصِ

*** َدا َوإْن ُي  َزْد في  ه ف  ام َس  ْبًعا َع  َداَوُمنَْتَه  ى اْس  ٍم َخْ  ٌس إ ْن َتَ  رَّ

*** َوُضْم اِْفَتْح  الثالثِي  آِخِر  َواْك  ِرْ َوِزْد َتْس  كنْيَ ثاني  ه َتُعْمَوَغرْيَ 

 *** بُِفِعلَوفُِع  ٌل ُأمْهِ  َل َوالَعْك  ُس َيِق  ْل فِْعٍل  ِصْيَص  َتْ لَِقْصِدِهْم 

* * *
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تدريبات

)خلق اهلل الكون، وأناره بالشمس يف كبد السامء، وأنزل الغيث؛ لينضج 1   
الثمر والعشب، فيأكل الناس واألنعام رزقا حالال حلوا، ويشكروا اخلالق عىل 

فضله ونعمه(. 
استخرج من الفقرة السابقة األسامء الثالثية املجردة، ثم زهنا، واضبط بنية كل 

وزن منها. 
مستعملة.    2 أوزان  ثالثة  الفاء  مكسور  كان  إذا  املجرد  الثالثي  لالسم 

اذكرها، مع التمثيل. 
قال ابن مالك:   3

*** يقل والعكس  أمهل  لقصدهم تصيص فعل بفعلوفعل 
اضبط بالشكل بيت األلفية السابق. )أ( 
 ما الوزن المقصود بقوله: والعكس يقل؟ مع التمثيل لهذا الوزن.)ب( 
اذكر مراد ابن مالك من قوله: لقصدهم »تخصيص فعل بفعل«. )ج( 

* * *
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ثانًيا: أوزان االسم الرباعي المجرد   

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:

حيدد أوزان األسامء الرباعية املجردة.  1
 يكتب أمثلة ألوزان الرباعي املجرد. 2  

يستخرج اسم ًا رباعًيا جمرًدا يف فقرة.   3
يكتب اساًم رباعًيا جمرًدا يف جلة مفيدة.   4
يضبط بالشكل االسم الرباعي املجرد يف فقرة.  5
حيدد أوزان الرباعي املجرد مفتوح العني.   6
حيدد أوزان الرباعي املجرد مضموم الفاء.  7
حيدد أوزان الرباعي املجرد مكسور العني.   8

األمثلة:

َجنْدل      1 َجْعَفر     : ومثلها  )َدْغَفل(،  يسمى:  الذئب  ولد  أو  الفيل  ولد 
َخْزَرج عىل وزن: َفْعَلل.

ْف  دع يس  مى : )ِدْعبِ  ل(، ومثله  ا : ِزْب  ِرج)1)    ِقْرِم  ز)2)   2  َوبْي  ض الضِّ
عىل وزن: فِْعلِل.

 ويق  ال لألح  ق وللمجن  ون : )ِهْج  َرع(، ومثله  ا : ِدْرَه  م   ِضْف  َدع   3
عىل وزن: فِْعَلَل.

)1) زبرج: السحاب الرقيق أو األحر
)2) ِقْرِمز: صبغ لونه أحر، فيقال: لون ِقْرِمِزّي.
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اللون    4 رمادي  العنق  طويل  طائر  وهو  ج(  )ُحْبُ يسمى:  احلبارى  وَذَكر 

عىل شكل اإلوزة، ومثلها : ُبْلُبل   ُهْدُهد   ُبْرُقع   ُبْرُثن)1) عىل وزن: ُفْعُلل.
واألسد الكارس يسمى: )ِهَزْبر(، ومثلها: ِقَمْطر)2)   فَِطْحل)3) عىل وزن:    5
فَِعّل.
وذكر اجلراد يسمى: )ُجْخَدب(، ومثلها : ُجْرَشع)4)   ُجْؤَذر)5)   ُطْحَلب)6).   6

على وزن: ُفْعَلل.
وكلها من أوزان االسم الرباعي المجرد.

البيان: 

هذه الصور الست السابقة كلها معلومة من تتبع كالم العرب، وليس هناك 
اسم مجرد رباعى فى كالم العرب على غير هذه الصور.

القاعدة: لالسم الرباعي المجرد ستة أوزان هي: 

1   َفْعَلل                             2   فِْعلِل                      3   فِْعَلل
4   ُفْعُلل                             5    فَِعّل                                 6   ُفْعَلل

قال ابن مالك:
*** ٍد ُرَب  اٍع َفْعَلٌل وفِْعلِ  ٌل َوفِْعَل  ٌل َوُفْعُل  ٌلالْس  ٍم جُمَ  رَّ

*** ........................وَم  ْع فَِع  لٍّ ُفْعَل  ٌل.......

)1) ُبْرُثن: أحد خمالب األسد
)2) ِقَمْطر: وعاء الكتب، أو اجلمل القوى الضخم. 

)3) الِفطْحل: الغزير العلم أو السيل العظيم.
)4)ُجْرَشع: العظيم من اإلبل، أو الطويل. 

)5) اجُلْؤَذر: ولد )البقرة( الوحشية.
)6) الُطْحلًب: خرضة تعلو املاء اآلسن )النتن(.
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تدريبات

ضع اساًم رباعًيا جمرًدا يف جل مفيدة عىل األوزان التالية:    1
 فَِعّل:   ............................................)أ( 
 َفْعَلل: ...........................................)ب( 
 ُفْعَلل: ............................................)ج( 
 ُفْعُلل:.. ...........................................)د( 
 فِْعلِل:.............................................)ه ( 
 فِْعَلل: .............................................)و( 

صوب العبارات اآلتية، مع التمثيل لكل وزن صحيح تذكره:    2
إذا كان االسم الرباعي المجرد مضموم الفاء فإنه يأتي على أربعة أوزان )أ( 

هي: 
)ُفُعْلُل   ُفِعْلُل   ُفْعُلُل   ُفْعَلُل(.

إذا كان االسم الرباعي المجرد مفتوح الفاء فإنه يأتي على وزنين فقط )ب( 
هما: 

)َفْعلُِل   َفْعَلُل(.
إذا كان االسم الرباعي المجرد مكسور الفاء فإنه يأتي على وزن واحد )ج( 

هو: )فِْعُلل( .
* * *
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ثالًثا: أوزان االسم الخماسي المجرد

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:

حيدد أوزان اخلاميس املجرد.   1
يكتب أمثلة ألوزان اخلاميس املجرد.    2
يستخرج خاسًيا جمرًدا يف فقرة.   3
حيدد أوزان اخلاميس املجرد مفتوح الفاء.    4
يضبط بالشكل خاسًيا جمرًدا يف فقرة.   5

يستشعر أمهية دراسة علم الرصف 6   

معلم اللغة العربية يهتم   دائًما   بزيادة الحصيلة اللغوية ألبنائه، والطالب 
لهم  َهت  َوُوجِّ الطالب،  ألوائل  مسابقة  ُنظِّْمت  واليوم  ذلك،  في  يتنافسون 

األسئلة التالية: 
1    ما اسم الشاعر الذي اشتهر هبجاء جرير؟ فأجاب زياد: الفرزدق.

 2    كلمة )َفَرْزَدق( عىل وزن َفَعلَّل. هات كلمة عىل هذا الوزن تدل عىل شجر مثمر 
من الفصيلة الوردية، فأجاب طارق، وقال: َسَفْرَجل.

3    َجْحَمِرش : تعني: )املرأة العظيمة   املرأة الثقيلة السمجة)1)   املرأة اجلميلة( 
فأجاب حسني قائاًل: )املرأة الثقيلة السمجة(.

4    هناك كلمة عىل وزن )ُفَعلِّل( تطلق عىل الباطل فام هي؟  فأجاب مروان: 
)اْلُخَزْعبِل()2). 

)1) السمجة: القبيحة.

)2) اْلُخَزْعبِل: الباطل.
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َمْن يأيت باسم عىل وزن )فِْعَلّل( بمعنى اليشء احلقري؟ فقال عبد الرحن     5

أنا. الكلمة هي: »ِقْرَطْعب« وانتهت هبذا السؤال مسابقة اليوم. 
األمثلة: 

فرزدق: عىل وزن َفَعلَّل ومثلها: َسَفْرَجل   َزَبْرَجد)1)   شمردل)2).   1
َجْحَمِرش: عىل وزن َفْعَللِل ومثلها: َقْهَبلِس)3)   َصْهَصلِق)4).   2
ُخَزْعبِل: عىل وزن ُفَعلِّل ومثلها: ُقَذْعِمل)5)   ُخَبْعثِن)6).   3
ِقْرَطْعب: عىل وزن فِْعَلّل ومثلها: ِجْرَدْحل)7)   ِحنَْزْقر)8).   4

البيان: 
تأمل الكلمات التي تضمنتها الفقرة واألمثلة التي تلتها واستخرج األسماء  

الخماسية المجردة. 
القاعدة: 

لالسم الخماسي المجرد أربعة أوزان هي: 
َفَعلَّل: بفتح األول والثاين والرابع.    1
َفْعَللِل: بفتح األول والثالث وكر الرابع.    2
ُفَعلِّل: بضم األول وفتح الثاين وكر الرابع.    3

)1) َزَبْرَجد : حجر كريم.
)2) شمردل : الصبى أو الفتى اجللد.

)3) َقْهَبلِس : الضخمة من النساء.
)4) َصْهَصلِق : صوت شديد صاخب.

)5) ُقَذْعِمل : القصري الضخم من اإلبل.

)6) ُخَبْعثِن : القوى الشديد من الرجال.
)7) ِجْرَدْحل : الطويل.

)8) ِحنَْزْقر : القصري الَذميم.
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فِْعَلّل: بكر األول وفتح الثالث.    4

ملحوظة: 
واحٍد  يف  وال حيذف  الكلمة،  تصاريف  كل  يف  يبقى  ما  األصيل:  احلرف   *

منها، كالفاِء، واهلاء، وامليم، يف »فهم«.
الكلمة، ويصح حذفه يف بعض  الزائد: هو ما يضاف إىل أصول  * احلرف 

تصاريفها، كاأللف، يف »فاهم«، وامليم والواو يف »مفهوم«.
* وأصول الكلمة هي: الفاء، والعني، والالم.

قال ابن مالك: 
*** َع  ال وإْن  َفَم  ْع َفَعلَّ  ل َح  َوى َفْعَللِ  ال.................. 
*** َوَم  ا َوفِْعَل  ّل  ُفَعلِّ  ل  ْي  ِد َأْو النَّق  ِص اْنَتَم  ىَك  َذا  َغاَي  َر لِلزَّ
*** َوالَِّذي َفَأْصٌل  َيْلَزْم  إِْن  ائ  ُد ِمْثُل)تا( احُتِذىواحَلْرُف  ال َيْل  َزُم الزَّ

* * *
التدريب

أدخل الكلامت اآلتية يف جل مفيدة، مع ضبطها بالشكل، وبيان معناها:    1
)شمردل   خزعبل   جحمرش(

مثل    2 بالزيادة؟  عليه  حيكم  ومتى  باألصالة؟  احلرف  عىل  حيكم   متى 
ملا تذكر. 

مثل    3 الفاء؟  مفتوح  كان  إذا  املجرد  اخلاميس  االسم  يأيت  وزن  كم   عىل 
ملا تقول. 

* * *
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المجرد والمزيد من األفعال

أهداف الدرس: 
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:

يميز بني املجرد واملزيد من األفعال.    1
حيدد أقسام املزيد من األفعال.    2
يستخرج األفعال املجردة واملزيدة يف فقرة.     3
يكتب أمثلة ألوزان الثالثي املجرد.   4

يكتب أمثلة ألوزان الرباعى املزيد.5   

األمثلة:

خرج عيلٌّ من البيت مبكًرا.   1
زخرف الطالب جدران معهدهم.   2
عاهد حممد أباه عىل التفوق.   3
َنظَّم الطالب وقته.   4
اهتمَّ الُمعلِّم بإيصال أهداف الدرس إىل طالبه.   5
ُه.   6 استغفر املذنُب ربَّ
تبعثرِت األوراُق بسبب الرياِح.   7
اطمأنَّ األُب عىل أبنائِِه.   8
احرنجَم الطالُب لتنظيم احلفِل.   9
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البيان:

 إذا تأملنا الفعلين »خرج   زخرف« وجدنا أن األول ثالثي، وحروفه كلها 
أصلية، بدليل ثبوتها في   يخرج   اخرج   خارج   خروج.

وكذلك الفعل الثاني زخرف   يزخرف   مزخرف   زخرفة؛ لذا فهما فعالن 
مجردان، األول مجرد ثالثي، والثاني مجرد رباعي.

وال َيِقلُّ الفعل المجرد عن ثالثة أحرف، وال يزيد عن أربعة أحرف. 
وعند تأمل األفعال: عاهد   َنظَّم   اهتم   استغفَر.

نجد أن الفعل األول ثالثي مزيد بحرف واحد هو األلف، واألصل: عهد.
والثاني مزيد بحرف واحد هو تضعيف العين، واألصل: َنَظم.

. والثالث مزيد بحرفين الهمزة والتاء، واألصل: َهمَّ
والرابع مزيد بثالثة أحرف هي الهمزة والسين والتاء، واألصل: غفر.

أما الفعل )تبعثر( فأصله: بعثر، زيد حرف واحد عليه هو التاء، فهو رباعي 
مزيد بحرف.

( أصله: طمأن، زيدت الهمزة وتضعيف الالم، فهو رباعي  والفعل )اطمأنَّ
مزيد بحرفين.

وكذلك )احرنجم( أصله: حرجم، زيدت الهمزة والنون، فهو رباعي مزيد 
بحرفين.
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القاعدة:

ينقسم الفعل إلى مجرد ومزيد:
ثالثي )مجرد  قسمين:  وينقسم  أصلية.  كلها  حروفه  كانت  ما   المجرد: 

و مجرد رباعي(.
إلى  وينقسم  األصلية،  حروفه  على  أكثر  أو  فيه حرف  زيد  ما  هو  المزيد: 

قسمين: )مزيد ثالثي و مزيد رباعي(.
مزيد ثالثي: يكون مزيًدا بحرف، أو حرفين، أو ثالثة أحرف. 

مزيد رباعي: ويكون مزيًدا بحرف أو بحرفين. 
قال ابن مالك: 

*** ُضِمْنواْفَتْح َوُضّم َواْكِرِ الثَّايِن ِمْن َنْحُو  َوِزْد  ُثاَلثِيٍّ  فِْعٍل   
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التدريب

أسئلة،   1 من  إليه  استمعوا  بما  الطالب  واستمتع  المسابقة،  استمرت 
استثمار  كيفية  وتعلموا  جديدة،  كلمات  وحفظوا  بالغة،  إفادة  منها  وأفادوا 

الوقت فيما يفيد، واطمأن المسئولون على مستوى أبنائهم. 
في الفقرة السابقة أفعال مجردة وأخرى مزيدة. استخرج كاًل منها، واذكر 

ِد، وأحرف الزيادة لكل فعل مزيد.  وزَن المجرَّ
اجعل األفعال اآلتية مزيدة، ثم أدخلها في جمل مفيدة:  2

 )زخرف   فتح   غفر   زلزل(. 
المجرَد   3 واستخرج  عليك،  المقررة  المطالعة  موضوعات  أحَد  اقرأ 

والمزيَد من األفعال، ثم زنها. 
أوزان الثالثي المجرد )َفَعَل   َفِعَل   َفُعَل(.  4

الثالثي في جمل  اكتب ثالثة أفعال تمثل بها لكل وزن من أوزان المجرد 
مفيدة. 

* * *
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الميزان الصرفي

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:

يكتب تعريًفا دقيًقا للميزان الرصيف.   1
حيدد أحرف امليزان وما يقابلها من أصول الكلمة.    2
يزن بعض الكلامت وزًنا صحيًحا مع ضبطها بالشكل.   3
حيدد فوائد معرفة امليزان الرصيف.    4
يستشعر أمهية امليزان الرصيف يف دراسة علم الرصف.    5

أوزان الثالثي المجرد والثالثي المزيد

أفواِهِهم،  من  القاعدَة  واستنبَط  الطالب،  وَفِهمه  درَسه،  المعلُم  )َشَرَح 
وشاركهم جميًعا في صياغتها، واْشَتَرَك المعلُم معهم لضبط الصياغة، وكتب 

الطالُب خالُد القاعدَة بخٍط جميٍل، فكانت السبورُة مبهرًة(. 
األمثلة: 

َشَرَح: فعل ماض ثالثي مجرد حروفه كلها أصلية. 
َدْرَس: اسم ثالثي حروفه كلها أصلية.

َفِهَم: فعل ماض ثالثي حروفه كلها أصلية. 
اِْسَتنَْبَط: فعل ماض ثالثي مزيد بثالثة أحرف »األلف والسين والتاء«. 

َشاَرَك: فعل ماض ثالثي مزيد بحرف واحد »األلف«. 
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اِْشَتَرَك: فعل ماض ثالثي مزيد بحرفين »همزة الوصل والتاء«. 

َكَتَب: فعل ماض ثالثي مجرد. 
خالد: اسم مزيد بحرف واحد »األلف«.
ُمْبِهَرة: اسم مزيد بحرف واحد »الميم«.

مايراعى عند وزن الكلمة: 

نفس  ويراعى  بالفاء،  أصلًيا  كان  إذا  الموزون  من  األول  الحرف  يقابل 
الضبط، ويقابل الحرف الثاني بالعين، والحرف الثالث بالالم.

 فيق  ال عن  د وزن: َش  َرَح   َكَت  َب: َفَع  َل، وعن  د وزن: َدْرس َفْع  ل ،
وعند وزن: َفِهَم َفِعَل .

وعند وزن كلمة بها حرف أو أكثر من حروف الزيادة »سألتمونيها«.
تقابل الحروف األصول من الكلمة بأحرف الميزان »ف ع ل«.

ويبقى الحرف المزيد بعينه في موضعه بالكلمة، مع مراعاة الضبط .
 فعن  د وزن: َش  اَرَك ُيَق  ال: َفاَع  َل، وعن  د وزن اِْش  َتَرَك يق  ال: َاْفَتَع  َل،
 وعن  د وزن اِْس  َتنَْبَط يق  ال: اِْس  َتْفَعَل، وعن  د وزن: َخالِ  د يق  ال: َفاِع  ل،

وعند وزن ُمْبِهرة يقال: ُمْفِعَلة.
وعند حذف أحد أصول الكلمة يحذف ما يقابله من الميزان.

فإن كان المحذوف فاء الكلمة، مثل: ِصف يوزن على »ِعل« من الفعل وصف.
وإن كان المحذوف عين الكلمة، مثل: ُقل يوزن على »ُفل« من الفعل قال.
وإن كان المحذوف الم الكلمة، مثل: ادُع يوزن على »افع« من الفعل دعا.
وقد يحذف حرفان من أصول الكلمة، مثل: ِق يوزن على »ِع« من الفعل وقى.

* * *
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القاعدة: 

وحركاتها،  أحوالها  به  تعرف  للكلمة  دقيق  قياس  الصرفي:  الميزان   *
والمجرد منها والمزيد. 

أحرف الميزان:
1- الفاء: وتقابل أول األصول من الكلمة.

2- العين: وتقابل ثاني األصول من الكلمة.
3- الالم: وتقابل ثالث األصول من الكلمة.                   

الكلمات الثالثية المزيدة: عند وزنها يوضع الحرف المزيد بعينه في موضعه 
من الكلمة، مع مراعاة حركته. 

قال ابن مالك: 
*** ُاْكُتِفىبِِضْمِن فِْعٍل َقابِِل األُُصْوَل يِف بَِلْفظِِه  َوَزائٌد  َوْزٍن، 

* * *



27

نشاط إثرائي
سبب اختيار مادة الميزان:   

اختيرت الفاء والعين والالم »َفَعل«َ كمادٍة للميزاِن لسببين: 
األول: أن الفعل َيُعمُّ كلَّ األحداث، فكل ما يصدر عن الجوارح والجوانح 

فهو فعل. 
فالفاء  العربية؛  الحروف  مخارج  تمثل  الثالثة  األحرف  هذه  أن  الثاني: 

مخرجها الشفة، والعين مخرجها الحلق، والالم مخرجها اللسان. 
فوائد معرفة الميزان الصرفي:   
معرفة احلروف األصلية ومتييزها عن احلروف الزائدة.    1
معرفة حركات الكلمة وسكناهتا وضبطها؛ لنطقها نطقا صحيًحا.    2
االهتداء إىل موقع الكلمة يف املعاجم العربية بمعرفة باهبا وفصوهلا.    3
معرفة ما حيدث للكلمة من حذف أو تقديم أو تأخري حلروفها.    4

* * *
تدريبات

زن الكلامت التي حتتها خط فيام يأيت، مع الضبط بالشكل:    1
أطع أباك، واحرتم الكبري، واستقم يف حياتك، وَأْكثِر من االستغفار. 

زن الكلامت التي حتتها خط ،وَعنيِّ املحذوَف فيها فيام يأيت:    2
ِق نفسك وأهلك من النار بتقوى الله. )أ( 
 ُصِن األمانة وال َتُخن من ائتمنك. )ب( 

 ُاْسُم فوق الصغائر. )ج( 
 َدْع ما يريبك إلى ما ال يريبك. )د( 

* * *
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أوزان الرباعي المجرد والمزيد بتكرير أحد أصوله

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:

يزن بعض الكلامت مع ضبطها بالشكل.   1
حيدد أوزان الفعل الرباعي.    2
حيدد أحرف امليزان الرصيف.   3
يكتب أمثلة لكلامت عىل أوزان الفعل الرباعي.    4
يستخرج رباعًيا يف فقرة مع الضبط بالشكل.   5
يذكر علة تضاعف الالم يف امليزان الرصيف.    6

)اِْخَشْوِشْن يا غالُم، وَلْملِْم شتات أمرك، وَنظِّْم حياتك، َوَأدِّ واجبك، واْحَفْظ 
قصيدة الفرزدق، ثم َضْع كتبك في الِقَمْطِر(. 

األمثلة: 
اِْخَشْوِشْن: فعل ثالثي مزيد بثالثة أحرف »الهمزة   الواو   تضعيف العين« 
بتضعيف  مزيد  ثالثي  وقيل:  رباعي مجرد،  فقيل:  فيه  فعل مختلف  َلْملِْم: 

 . الفاء؛ ألن الحرف الزائد   وهو الالم الثانية   صالحة للسقوط، فيقال: َلمَّ
َنظِّْم: فعل ثالثي مزيد بتضعيف العين. 

: فعل ثالثي مزيد بتضعيف العين، وحذفت المه.  َأدِّ
َفَرْزَدق: اسم مجرد خماسي.

َضْع: فعل ثالثي مجرد فاؤه محذوفة.
ِقَمْطر: اسم رباعي مجرد.
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البيان: 
* إذا كانت الكلمة مكونة من أربعة أحرف أصول توزن بنفس مادة الميزان 
الفاء والعين والالم، ثم نزيد الما على أحرف الميزان؛ ليصير )فعلل( بالمين في 
آخره، مثل: ِقَمْطر: على وزن: فَِعّل، وَجْعَفر: على وزن: َفْعَلل، وَبْعَثَر: على وزن: 

َفْعَلَل.
ليصير  الما؛  زدنا  أصول:  أحرف  خمسة  من  مكونة  الكلمة  كانت  وإذا   *
الميزان َفَعلَّل بثالث المات في آخره، مثل: َفَرْزَدق: على وزن: َفَعلَّل، َسَفْرَجل: 

على وزن: َفَعلَّل.
فإننا نكرر ما  الكلمة  * وإذا كانت الكلمة مزيدة بتكرير حرف من أصول 
: على وزن: َفعِّ ، اِْخَشْوَشَن: ْل، َأدِّ  يقابله في الميزان، مثل: َنظِّْم: على وزن: َفعِّ

على وزن: اِْفَعْوَعَل، َلْملِْم: على وزن: َفْعِفْل أو َفْعلِل.
* وإذا حدث حذٌف في الموزوِن حذف ما يقابله في الميزان، مثل: ِق من 

الفعل )وقى(: على وزن ِع ، وعه من الفعل )وعى( على وزن: عه
القاعدة: 

مع  »فعلل«  ليصير  الميزان؛  أحرف  على  الم  زيادة  الميزان  عند  يراعى    
إذا كانت حروفها كلها أصلية، وزيادة المين مع الكلمات  الرباعية  الكلمات 

الخماسية المجردة. 
الموزونة  الكلمة  أحرف  أحد  كان  إذا  الميزان  حرف  تكرار  يراعي  كما    

مكرًرا.
  عند حذف أحد أحرف الموزون يحذف ما يقابله في الميزان. 

قال ابن مالك: 
*** ُفْسُتِقَوَضاِعِف الَّالَم إِْذ َأْصٌل َبِقي َوَقاِف  َجْعَفٍر،  َكَراِء   
*** َفاْجَعْل َلُه يِف اْلَوْزِن َما َلأْلَْصِلَوإْن َيُك الَّزائُد ِضْعَف َأْصِل
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تدريبات

زن الكلامت اآلتية، مع الضبط بالشكل:   1
)زخرف   استكب   فستق   قذعمل   مرمريس   سحنون(.

هات كلامت عىل األوزان اآلتية:    2
»اِْفَعْوَعَل   َاْفتَِعال   َفْعَلَل   ُعْل   اِْفِع   ُمْفِعَلة   َفْعِفل« 

ما الفائدة من دراسة امليزان الرصيف؟    3
ما أحرف امليزان؟ ول اختريت هذه احلروف بصفة خاصة؟    4

نشاط )1( إثرائي

الفاء  لحرفي  تكرار  منهما  كلٍّ  وفي  رباعيتان  كلمتان  ِسْمِسم«  »َوْسَوَس   
والعين. فما وزنهما »َفْعَفَع   فِْعِفع« أو »َفْعَلَل   فِْعلِل«؟ 

نشاط )2( إثرائي

 . َلْملِْم: فعل أمر من َلمَّ
.  زن فعلي األمر والماضي منهما.  َكْفكِْف: فعل أمر من َكفَّ

* * *
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أحرف الزيادة ومواضع زيادتها

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:

حيدد أحرف الزيادة وجيمعها يف جلة معينة.   1
حيدد حكم زيادة األلف إن صحبت ثالثة أصول فأكثر.   2
حيدد حكم األلف إن صحبت أصلني.   3
حيدد حكم زيادة الياء أو الواو إن صحبت كل منهام ثالثة أصول.    4
حيدد حكم زيادة الياء أو الواو إن كانتا مكررتني يف كلمة ثنائية.   5
حيدد حكم زيادة اهلمزة وامليم.    6
حيدد حكم زيادة النون.   7
حيدد حكم زيادة التاء.   8
حيدد حكم زيادة السني.   9

 حيدد حكم زيادة اهلاء.    10
 حيدد حكم زيادة الالم.   11
احلرف    12 حكم  بيان  مع  أكثر،  أو  بحرف  مزيدة  لكلامت  أمثلة  يكتب   

الزائد. 
 يميز بني الياء األصلية والزائدة يف بعض الكلامت.   13
 يميز بني النون األصلية والزائدة يف بعض الكلامت.    14
 يمثل لكلامت زائدة بالتاء وأخرى زائدة باهلمزة.   15
 هيتم بدراسة القواعد الرصفية.   16
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أحرف الزيادة ومواضع زيادتها 

أحرف الزيادة هي: )األلف   الياء   الواو   الهمزة   الميم   السين   التاء   
النون   الهاء   الالم( يجمعها قولهم »سألتمونيها«، أو »هناء وتسليم«. 

أواًل: زيادة األلف: 

إن صحبت األلف ثالثة أصول فأكثر حكم بزيادتها، مثل: »كتاب   عماد« 
فإن صحبت أصلين فهي إما أصل مثل: »إلى« مسمى بها، وإما بدل من أصل، 

مثل: »قال   دعا« فليست   حينئٍذ   زائدة. 

ثانًيا: زيادة الياء أو الواو: 

إذا صحبت كل منهما ثالثة أصول مثل: »صيرف   جوهر   عجوز« حكم 
بزيادتهما، فإن كانت الواو أو الياء مكررة في كلمة ثنائية، مثل: »يؤيؤ« )طائر 

ذو مخلب( و »وعوعة« مصدر )وعوع( فالياء والواو فيهما أصليتان. 

ثالًثا: زيادة الهمزة والميم: 

يحكم بزيادة الهمزة والميم إذا صحبت كل منهما ثالثة أصول، مثل: »أحمد 
الميم أصلين حكم بأصالتها،    أحمر   مكرم   معدن« فإن سبقت الهمزة أو 

مثل: »إبل   مهد   مسح«. 

ويحكم بزيادة الهمزة أيضا إذا وقعت في آخر الكلمة وقبلها ألف مسبوقة 
بثالثة أصول فأكثر، مثل: »حمراء   سمراء   عاشوراء« فإن تقدم على األلف 
حرفان أصليان أو حرف واحد فالهمزة تكون أصلية أو بداًل من أصل، مثل: 
»رداء   كساء   ماء« وكلمة »إنشاء« الهمزة أصلية؛ ألن الهمزة األولى زائدة. 
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رابًعا: زيادة النون: 

تزاد النون في موضعين: 
إذا وقعت آخر الكلمة وقبلها ألف مسبوقة بثالثة أصول فأكثر، مثل:    1

»زمان    مثل:  أصلية،  فهي  حرفان،  سبقها  فإن  زعفران«  سكران    »عثامن   
مكان«. 

إذا وقعت متوسطة بني أربعة أحرف، وكانت ساكنة غري مضعفة، مثل:    2
»غضنفر   قرنفل« أو كانت من باب االنفعال، مثل: »انطلق   منطلق«. 

خامًسا: زيادة التاء: 

باب  في  كانت  أو  »فاطمة«،  مثل:  للتأنيث  كانت  إذا  التاء  بزيادة  يحكم 
مثل:  االستفعال،  أو  »التعاون«،  مثل:  التفاعل  أو  »التدحرج«،  مثل:  الَتفْعُلل 
»االستغفار«، أو كانت في التفعيل، مثل: »التعظيم«، أو كانت في َتَفْعَلَل، مثل: 
»تزلزل« أو بدئ بها الفعل المضارع، مثل: »تكرم   تفهم« وقد تزاد التاء سماًعا 

في نحو: »جبروت   ملكوت   عنكبوت«. 
سادًسا: زيادة السين: 

تزاد السين فيما كان على وزن »استفعال« وفروعه، مثل: »استغفار   مستغفر«. 
سابًعا: زيادة الهاء: 

االستفهامية  »ما«  على  الوقف  فى  السكت  هاء  فتزاد  قليلة،  الهاء  زيادة 
المسبوقة بحرف الجر، مثل: »لَِمْه؟« والوقف على فعل األمر المحذوف الفاء 
والالم، مثل: »ِعْه« من: الفعل »َوَعى« والوقف على كلمة مبنية بحركة الزمة، 

مثل: »َكْيَفْه«. 
ومنع بعُض الصرفيين زيادتها فيما سبق ؛ألنها عندهم كلمة مستقلة. 
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ثامًنا: زيادة الالم: 

يحكم بزيادة الالم في أسماء اإلشارة، مثل: »ذلك   تلك«، وبعض الصرفيين 
منع ذلك؛ ألنها عندهم كلمة مستقلة. 

تنبيه: 

إذا وقع حرف من أحرف الزيادة السابقة في كلمة ولم يحكم بزيادته فاحكم 
لم  ما  إلخ«   ... بأنه حرف أصلي، مثل: »سكت   سأل   هجع   نجع   وعد 
يكن هناك دليل على زيادته، مثل :سقوط همزة »َشْمأل« في قولهم: شملت 
الريح شمواًل بمعنى »هبت شمااًل« وسقوط نون »حنظل« في حظلت اإلبل أي: 

أوذيت بأكل الحنظل، وسقوط تاء كلمة »ملكوت« في الملك.
قال ابن مالك:

*** َصاَح  َب زائ  ُد  بغ  رْيِ َم  نْيَِفَألِ  ٌف َأْكَث  َر ِم  ْن َأْصَل  نْيِ
*** يقَعا َلْ  إْن  والواُو  كذا  ك  ام مه  ا ىف ُيْؤي  ؤ وَوْعوَع  اوالَيا 
*** ثالث   ة تأصيله   ا حتّقق   اوهك  َذا مَهْ  ٌز وِمْي  ٌم َس  َبقا
*** َأْكثر ِمْن حرفنِي لْفُظها ردْفك  ذاك مه  ز آخ  َر بع  د َألِْف
*** َنْح  و َغَضنْف  ر أصال  ة  كِفىوالنوُن ىف اآلخِر كاهلْمِز ويف
*** وامُلَطاَوعةوالتاُء يف التأنيِث واملَضاَرَعة االستفعاِل  ونْحو 
*** والالُم ىف اإلش  ارِة املش  تهرهواهل  اُء وْقَف  ا َكلَِم  ْه ولْ َت  َرْه
*** إِْن لْ ُتب  نْي ُحّج  ًة كَحَظَل  ْتواْمنَ  عْ زي  ادًة بِ  اَل َقْي  ٍد َثَبْت

* * *
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تدريبات

متى حيكم عىل الواو والياء واأللف بالزيادة؟ مع التمثيل.    1
متى حيكم بزيادة امليم يف الكلمة؟، ومتى تزاد السني؟ مع التمثيل.   2
ما مواضع زيادة التاء؟ ومتى تزاد اهلمزة؟ مع التمثيل.    3
متى حيكم بزيادة النون؟ وما مواضع زيادة اهلاء؟ مع التمثيل.    4
بني النون األصلية والزائدة يف كلمتي: »أمان، وعمران« مع التوجيه.    5
بني الياء األصلية، والزائدة يف كلمتي: »سيف، وصيقل« مع التوجيه.    6
املزيدة    7 الكلامت  واستخرج  عليك،  املقررة  املطالعة  دروس  أحَد  اقرأ 

بحرف أو أكثر، ووضح حكم احلرف الزائد فيها. 

نشاط )1(

اسأل   استمع   استذكر   سكت   استقم 
حرف السين من أحرف الزيادة العشرة المجموعة في قولهم »سألتمونيها«  

فهل هي زائدة في جميع الكلمات السابقة؟ وضح ذلك. 

نشاط )2(

ذلك   عنكبوت   أخضر   عثمان   غضنفر
عين الحرف الزائد في الكلمات السابقة، موضًحا علة الحكم بزيادته.

* * *
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البحث في المعاجم

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:

حيدد املقصود بكلمة املعجم اللغوي.   1
يوضح وظيفة املعجم اللغوي.    2
يبني سبب وضع املعجم اللغوي.   3
يوضح طرق تأليف املعجم اللغوي.   4
حيدد أنواع املدارس املعجمية.   5
يوضح كيفية البحث عن الكلامت يف املعجم اللغوي.   6
يكشف عن كلامت يف املعجم الوجيز يف فقرة.    7
حيول جوًعا إىل مفردها، و يكشف عنها يف املعجم.   8
 يقرأ أحد دروس املطالعة، ويبني يف أي مادة يكشف عن معاين بعض   9

         الكلامت يف املعجم الوجيز.

المعجم: كتاب يضم أكبر عدد من مفردات اللغة مقرونة بشرحها، وتفسير 
معانيها، مرتبة موادها ترتيًبا خاًصا. 

وظيفة المعجم:

بيان معاين األلفاظ الغامضة.       1
بيان كيفية ضبط بنية الكلمة.                      2
بيان كيفية كتابة الكلمة.       3
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بيان الوظيفة الرصفية للكلمة أهي اسم أو فعل أو حرف، والفعل متعد    4

أو الزم؟
بيان املفرد واجلمع املذكر واملؤنث لألسامء اجلامدة.    5
بيان املشتق واملصدر بالنسبة لألسامء املشتقة.    6

سبب وضع المعجم: ظهور اللحن في اللسان العربي بسبب اختالط العرب 
بغيرهم من األمم، وخيف أن يمتد للقرآن الكريم، فاتجه العلماء إلى البوادي 

يجمعون اللغة من أفواه العرب الُخلَّص كلٌّ بطريقته. 
طرق تأليف المعجم: ظهرت عدة طرق لجمع الكلمات فكان منها: وضع 
بالمعجم،  ُعرف  ما  وهذا  وشرحها،  الحصر  بطريقة  األلفاظ  تجمع  مؤلفات 

وظهر ما يسمى بالمدارس المعجمية. 
المدارس الُمْعَجمية:

مدرسة التقليبات وهي قسامن:    1
طريقة الترتيب الصوتي، كمعجم العين، للخليل بن أحمد الفراهيدى. )أ( 
طريقة الترتيب الهجائي، كمعجم جمهرة اللغة البن دريد. )ب( 

مدرسة القافية، كمعجم القاموس املحيط، للفريوز آبادى.   2
مدرسة اهلجائية العادية، كمعجم الوجيز والوسيط والكبري ملجمع اللغة    3

العربية. 
وسوف يقتصر البحث على طريقة الهجائية العادية؛ لسهولتها وانتشارها، 
ولما تتميز به من مالءمة للمرحلة، ويسر الحصول على المعاجم التي سارت 
، المفردات  معاني  على  الحصول  في  الباحث  بحاجة  تفي  أنها  كما   عليها، 

أو ضبطها، أو اشتقاقها ...إلخ. 
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مواد  ترتيب  في  العادية  الهجائية  تعتمد مدرسة  العادية:  األبجدية  طريقة 
المعجم على حسب ترتيب أحرف الهجاء بالترتيب المعروف لدى المشارقة: 
)أ ب ت ث ج ح خ د ذر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه  و ي( 
باعتبار الحرف األول من الكلمة هو الباب، ويراعى معه الحرف الثاني والثالث 
مثل: »ذهب« نبحث في الذال مع الهاء وما يثلثهما الباء، ويمثل هذه الطريقة 
والمعجم  الرازي،  بكر  ألبي  الصحاح  ومختار  للفيومي،  المنير  المصباح 

الوسيط، والمعجم الوجيز، والمعجم الكبير لمجمع اللغة العربية. 

كيفية الكشف عن معاني الكلمات: 

عند الكشف في المعجم يراعى ما يلي: 

تريد الكلمة من األحرف الزائدة واإلبقاء عىل حروفها األصلية مثل:    1
»تاصم« التاء واأللف زائدتان، فنبحث عنها يف »خصم« أحرفها األصلية. 

َردُّ اجلمع إىل مفرده إن كان جامًدا مثل: »رجال« يرجع إىل »رجل« ورد    2
املشتق إىل فعله إن كان مشتًقا مثل: »مرشوعات« نأيت باملفرد مثل: »مرشوع« ثم 

بالفعل »رشع« فنبحث عنها يف باب الشني مع مراعاة الراء والعني. 

ويرد    3 حتذف  للعوض  زائدة  التاء  »صفة«  مثل:  املحذوف  احلرف  َردُّ 
احلرف األصيل املحذوف وهو الواو؛ ألهنا من الوصف ففعلها »وصف« تبحث 

عنها يف باب الواو مع مراعاة الصاد والفاء »الثاين والثالث«. 

الواو؛    4 من  مبدلة  التاء  فإن  »تراث«  مثل:  أصله،  إىل  املبدل  احلرف  َردُّ 
 ألهنا من »ورث« وأيًضا »سامء« فإن اهلمزة مبدلة من الواو فنبحث عن »تراث«
يف باب الواو مع مراعاة الراء والثاء، ويف »سامء« السني مع مراعاة امليم والواو؛ 

ألهنا من السمو. 
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َردُّ حرف العلة إىل أصله إن كان بداًل من أصل مثل: ألف »صام«، و»ثار«    5

أصلها  األلف  سار«  و»  ومثل: »ضاق«  الثورة«  و»  »الصوم«،  من  الواو  أصلهام 
ياء من » الضيق« و» السري« فنبحث عن »صام« يف »صوم«، وعن» ثار« يف »ثور« 

وعن»ضاق« يف »ضيق« وعن»سار« يف »سري«. 
الرباعي املجرد مثل الثالثي املجرد فمثال: نبحث عن »دحرج« يف باب    6

الدال مع مراعاة احلاء والراء.
« فك تضعيفه    7 «، و»عفَّ إذا كان أحد أصول الكلمة مضعًفا مثل: »شدَّ

 » ف :»شّد« بعد الفك تصري »شدد« يكشف عنها يف باب الشني مع الدال، و»عفَّ
بعد الفك تصري »عفف« يكشف عنها يف باب العني مع الفاء. 

الكلامت التي هبا قلب مكاين نرد احلرف املنقلب إىل مكانه األصيل مثل:    8
»حادي« من قولنا »احلادي عرش« أصل حادي: »واحد« يكشف عنها يف باب 

الواو مع احلاء والدال، وحتذف األلف؛ ألهنا زائدة. 
معرفة حركة املايض مع املضارع بالقياس عىل األمثلة، فلو ِقْيل »َدَخَل«    9

« عرف أنه مضموم العني يف املضارع.  من باب »َنرَصَ
 هناك معاجم تتخذ من الرموز وسائل لالختصار، مثل املعجم الوسيط    10

يرمز ب  )ج( للجمع و )جج( جلمع اجلمع و)مو( للُمَولَّد و )د( للدخيل، وهكذا. 

* * *
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التدريبات
تدريب )1(

س: كيف تكشف عن الكلمات اآلتية في المعجم الوجيز؟ 
قراء   سياسة    نثق   مصطفى    فائز    إعانة    ميعاد    مصانع   صغرى   

اصطنع. 
امليم،    1 الزائد  احلرف  مفعل،  وزن  عىل  »مصنع«  بمفردها  تأيت  مصانع: 

فعله »صنع« باب الصاد مع مراعاة النون والعني. 
صغرى: وزهنا فعىل حتذف األلف؛ ألهنا زائدة، وفعلها املجرد »صغر«    2

باب الصاد مع مراعاة الغني والراء. 
ميعاد: من الوعد أصلها »موعاد« برد الياء إىل أصلها الواو، ثم ترد من    3

الزائد »امليم واأللف« فتصري »وعد« نبحث عنها يف باب الواو مع مراعاة العني 
والدال. 

إعانة: من العون أصلها »إعوان«، برد األلف إىل أصلها )الواو( ثم ترد    4
الواو  العني مع مراعاة  باب  الزائد »اهلمزة وألف اإلفعال« فتصري: »عون«  من 

والنون. 
فائز: من الفوز عىل وزن فاعل أبدلت الواو مهزة، ترد اهلمزة إىل أصلها    5

الواو  مراعاة  مع  الفاء  باب  »فوز«،  فتصبح  الزائدة،  األلف  وحتذف  )الواو( 
والزاي. 

من    6 املضارعة  حرف  حيذف  »نوثق«  وأصله  »وثق«  من  مضارع  نثق: 
املضارع، وترد الفاء فتصبح »وثق« باب الواو مع مراعاة الثاء والقاف. 

مصطفى: عىل وزن )مفتعل( ترد من الزائد »امليم والطاء املبدلة من تاء    7
االفتعال« ترد األلف إىل أصلها )الواو( ألن فعلها يصفو، فتصبح »صفو« باب 

الصاد مع مراعاة الفاء والواو. 

ج:
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الثانية    8 الزائد »األلف والراء  ال، ترد من  ُفعَّ اء: جع قارئ عىل وزن  ُقرَّ

بعد فك التضعيف« فتصري »قرأ« باب القاف مع مراعاة الراء واهلمزة. 
سياسة: عىل وزن )فَِعالة( من ساس يسوس أصلها »سواسة« ترد الياء    9

إىل أصلها )الواو( ثم ترد من الزوائد، فتصبح »سوس« باب السني مع مراعاة 
الواو والسني. 

»اهلمزة    10 الزائد  التاء طاء، ترد من  أبدلت  )افتعل(   اصطنع: عىل وزن 
وتاء االفتعال« فتصبح »صنع« باب الصاد مع مراعاة النون والعني. 

تدريب )2(
عنها الكشف  طريقة  بيان  مع  وزنها  اآلتية،  الكلمات  أصل  بين   س: 

في المعجم الوجيز: )خاٍو   َهاَم   رسائل   زن   مال   صفة   سر   مفاتيح( 
ج:

الكشف يف املعجمأصوهلاوزهناالكلمة

فعلها خوى باب اخلاء مع الواو وما يثلثهام »الياء«.َخَوىَفاٍعَخاٍو

باب اهلاء مع الياء وما يثلثهام »امليم«.َهَيَمَفَعلَهاَم

باب الراء مع السني وما يثلثهام »الالم«.َرَسَلفعائلرسائل

باب الواو مع الزاي وما يثلثهام »الالم«.َوَزَنِعْلزن

َفَعلمال
َمَول

أو َمَيَل

باب امليم مع الواو وما يثلثهام »الالم« إن كانت من املال 
من  كانت  إن  والالم  الياء  مع  امليم  وباب  الغنى  بمعنى 

امليل، يقال: مال عن الطريق إذا حاد عنه. 

باب الواو مع الصاد وما يثلثهام »الفاء«.َوَصَفِعَلةِصَفة 

باب السني مع الياء وما يثلثهام »الراء«.َسرَيَفِْلرِسْ

باب الفاء مع التاء وما يثلثهام »احلاء«.َفَتَحمفاعيلمفاتيح
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تدريب )3(
س: هات مفرد الجموع اآلتية، ثم بين مادة الكشف عنها في المعجم: 

)مسارح   كتاتيب   ديار   أبحر   شرفاء   ُنيَّم   ثياب   عصّى( 
ج : المفرد: مسرح   كتَّاب   دار   بحر   شريف   نائم   ثوب   َعَصا. 
مادة الكشف: سرح   كتب   دور   بحر   شرف   نوم   ثوب   عصو. 

س: اذكر األبواب التي يكشف فيها عن الكلمات اآلتية: 
»قال   يجيب   استدان   دنا   مرضّى   االستفسار   عيادة   ميراث« 
ج: الكلمة: »قول   جوب   دين   دنو   رضو   فسر   عود   ورث« 
الباب: »القاف   الجيم   الدال   الدال   الراء   الفاء   الَعْين   الواو« 

تدريب )4(
س: اذكر الخطوات التي تتبع في الكشف عن الكلمات اآلتية:  

»خضراء   يبيع   استقام   صفاء   أكتاف« . 
ج :

خطوات الكشفالكلمة

« باب اخلاء مع مراعاة الضاد مع الراءخرضاء  ترد من الزوائد »َخرِضَ

حيذف حرف املضارعة »َبَيَع« باب الباء مع مراعاة الياء مع العني. يبيع

ترد األلف إىل أصلها وترد من الزوائد »َقَوَم« باب القاف مع مراعاة الواو استقام
وامليم. 

مع صفاء الصاد  باب  »َصَفَو«  الزائد  احلرف  الواو، وحيذف  أصلها  إىل  اهلمزة  ترد 
مراعاة الفاء والواو. 

حتذف اهلمزة واأللف لزيادهتام »َكتِف« باب الكاف مع مراعاة التاء والفاء. أكتاف

* * *
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تمارين
تمرين )1(

س   في أي مادة يكشف عن معاني الكلمات اآلتية في المعجم الوجيز؟ 
)قائد   قالئد   الدرس   يرث   انقياد   ازدهر   فرائد   جزائر   رياض   أخ 

  غاو   أوائل(. 
تمرين )2(

س   وضح طريقة الكشف في المعجم الوجيز عن معاني الكلمات اآلتية: 
»أرض   سماء   مسموع   فاهم   استعالم   نما   مهذب   أكرم   مطار   بع 

  اْسَع   زلزل« .
تمرين )3(

المعجم  في  عنها  البحث  ومادة  اآلتية،  الكلمات  في  الزيادة  أحرف  بين 
الوجيز. 

»أعلم   معلم   استعالم   عالم   عليم   معلوم« .
»أحسن   محسن   إحسان   استحسان   حسنات«.

* * *
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أبنية المصادر

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:

حيدد املقصود باملصدر.   1
يبني أقسام املصادر.    2
يتعرف عىل أنواع مصادر الثالثي.   3
حيدد أوزان مصادر الثالثي القياسية.    4
حيدد دالالت مصادر الثالثي القياسية.   5
يكتب أمثلة ملصادر الثالثي القياسية.    6
حيدد املقصود بمصادر الثالثي السامعية.   7
حيول مصادر إىل أفعاهلا ويبني أوزاهنا.    8
يبني القيايس والسامعي من املصادر يف فقرة .   9

 يضبط أفعال بعض املصادر يف األمثلة.   10

أبنية المصادر
أو شخص  بزمن  مقيد  غير  َحَدث  على  يدل  جامد  اسم  المصدر:  تعريف 

بعينه، وهو أصل المشتقات   عند البصريين    فيؤخذ منه الفعل، واسم الفاعل، 
واسم المفعول، وهكذا. 

أقسام المصادر

2- مصادر غير الثالثى تنقسم المصادر إلى:  1- مصادر الثالثى  

4- المصدر الصناعى      3- المصدر الميمى  
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مصادر الثالثي: وتكون قياسية   وسماعية.

العرض: اقرأ الفقرة اآلتية وتأمل األسماء الجامدة الدالة على معنى مطلق: 
وَصْبٍر،  َوَعمٍل  َأْمٌر يحتاج لُجْهٍد  العلم  َفنَْيُل  النجاح،  )الفهم الواعي طريق 
وُشْكٍر للمولى عز وجل على منحه العقَل لإلنساِن ليميزه عن سائِر المخلوقاِت(. 

األمثلة: 
حكمهوزنهاملصدر
قيايّسَفْعلَفْهم
سامعّيَفَعالَنَجاح
قيايّسَفْعلَنْيل
سامعّيفِْعلِعْلم
سامعّيُفْعلُجْهد
قيايّسَفْعلَأْمر
سامعّيَفَعلَعَمل
سامعّيَفْعلَصْب
سامعّيُفْعلُشْكر
قيايّسَفْعلَمنْح

البيان: 
وأما  )َفْعل(  قياسية وهي على وزن  وأمر،ومنح، كلها مصادر  ونيل،  فهم، 

)َصْبر( فهو سماعّي، وهو على وزن )َفْعل( أيضا، فما الفرق بينهما؟ 
َفْهم: فعلها »َفِهم«، تقول َفِهَم محموٌد الدرَس.  

َصْبر: فعلها َصَبر، تقول: َصَبر المؤمن على البالء. 
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فالمصدر األول من فعل ثالثي متعد فهو مصدر قياسي، ومثله: نيل   َأْمر   

َمنْح، والمصدر الثاني من فعل ثالثي الزم هو مصدر سماعي.
المصادر: نجاح   ِعْلم   ُجْهد   َعَمل   ُشْكر فهي مصادر سماعية وفعلها 

منها ماهو ُمتعدٍّ ومنها ما هو الزم.
القاعدة: 

المصدر الذي على وزن »َفْعل« مصدر قياسي لكل فعل ثالثي متعٍد، سواء 
أكان مفتوح العين أم مكسورها مثل: فتح فْتحا، وَفِهم َفْهما، وما جاء خالف 

ذلك فهو سماعي يحفظ وال يقاس عليه.
قال ابن مالك:

*** ى ا«َفْع  ٌل قي  اُس َمْص  َدِر ْامُلَعدَّ ِم  ْن ِذي َثالَث  ٍة َك    »َردَّ َردَّ



47

المصدر القياسي للفعل الثالثي الالزم

التى  الثالثي الالزم مستوجًبا معنى وداللة من الدالالت  الفعل  إن لم يكن 
سيأتى بيانها يأتي مصدره قياسيًّا كما يأتي سماعيًّا. 

األمثلة: 

وزن الفعل أمثلة الفعل الالزم
وزن مصدرهالالزم

حكمهاملصدر

َسَجَد   َرَكَع   
ُسُجود   ُرُكوع   ُوُقوف   َفَعَلَوَقَف   َصَعَد

قيايسُفُعولُصُعْود

َفِرَح   َحِزَن   َتِعَب 
قيايسَفَعلَفَرح   َحَزن   َتَعب   َأَسفَفِعَل  َأِسَف

َسُهَل   َصُعَب   
َعُذَب   َيُبَس

َجُزَل   َشُجَع   
َفُصَح   َضُخَم

َفُعَل
ُسُهوَلة   ُصُعوَبة   
ُعُذوَبة   ُيُبوَسة 

َجَزاَلة   َشَجاَعة   
َفَصاَحة   َضَخاَمة 

ُفُعْوَلة

َفَعاَلة

قيايس

قيايس

البيان:

بعد قراءة األمثلة السابقة تد أن األفعال ثالثية الزمة منها: ماجاء عىل وزن 
»َفَعل« ومصدره القيايس )ُفُعول(، مثل: َرَكع   ُرُكوع. 

ومنها ماجاء عىل »َفِعل« ومصدره القيايس )َفَعل(، مثل: َتِعَب   َتَعب.

مثل:  فَِعالة(،  أو   )ُفُعولة  القيايس  »َفُعل« ومصدره  ما جاء عىل وزن  ومنها 
َصُعب   ُصُعوبة، َبُلغ   َباَلغة
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القاعدة:
الفعل الثالثى الالزم الذي على وزن )َفِعل( يأتي مصدره  على وزن )َفَعل( مثل: 

َفِرح: َفَرح.
الفعل الثالثى الالزم على وزن )َفَعل( يأتي مصدره  على وزن )ُفُعول( مثل: َقَعد: 

ُقُعود.
وزن على  مصدره  يأتي  )َفُعل(  وزن  على  الالزم  الثالثى   الفعل 

)ُفُعولة أو َفَعاَلة( مثل: َبُلغ: َباَلَغة، َعُذب ُعُذْوَبة.
أضف لمعلوماتك: وزن َفُعَل بضم العين ال يكون إال الزًما.

قال ابن مالك: 
*** )َفَعْل( َباُبُه  ِزُم  الالَّ َوَكَشَلْلَوَفِعَل  وَكَجًوى  َكَفَرٍح 
*** َقَعَدا ِمْثَل  الَّالِزُم  َكَغَداَوَفَعَل  بِاطَراٍد  )ُفُعْول(  َلُه 

*** لَِفُعاَل )َفَعاَلٌة(  َجُزاَل)ُفُعْوَلٌة(  َوَزْيٌد  اأْلْمُر  َكَسُهَل 

مصادر الفعل الثالثي السماعية

األمثلة: 
وزنه مصدره الفعل م

ُفْعل   ُفْعالن ُشْكر وُشْكَران َشَكَر 1
ُفْعل   ُفْعالن ُكْفر وُكْفَران َكَفَر 2

ُفْعل ُحْزن َحِزَن 3
ُفْعل ُعْذر َعَذَر 4
َفَعال َذَهاب َذَهَب 5
فِْعالن ِعْصيان َعَصا 6
فِْعالن ِهْجَران َهَجَر 7
فَِعل ِرًضا َرِضي 8
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البيان: 

بعد قراءة األمثلة السابقة تد أن األفعال ثالثية، منها: ما هو متعد، ومنها ما 
هو الزم وجاءت مصادرها خمتلفة؛ ألهنا سامعية عن العرب، وكل مصدر يأتى 
عىل خالف القياس فهو سامعى أى: يقترص فيه عىل السامع، مثل: َسِخط ُسْخًطا 
من  فيهام  الفعل  ألن  وَرًضا؛  َسَخًطا  فيهام:  والقياس  ِرَضا،  وَرِض  َسَخًطا،  أو 
باب )َفِعل( الالزم. ومثل: َذَهب: ِذَهاًبا، والقياس: ُذُهوًبا؛ ألنه من باب )َفَعل( 

الالزم.

ومثل: َشَكر: ُشْكًرا، وَغَفر: ُغْفَراًنا، وَذَكر: ِذْكًرا، والقياس: َشْكًرا، وغْفًرا، 
وَذْكًرا؛ ألنه من باب )َفَعل( املتعدى.

ومثل: َعُظِم: ِعَظاًم، وقياسه: َعَظامَة، أو ُعُظومة؛ ألن الفعل من باب )َفُعل( 
الالزم.

القاعدة:

إذا جاء مصدرالفعل الثالثي متعدًيا كان أو الزًما على وزن يخالف األوزان 
التي ذكرناها ُيْقتَصُر فيه على السماع، أو يؤخذ من كتب المعاجم، وليس لنا أن 

َنْعِدَل عن المصدر المسموع، ونأتي بالمصدر على الوزن القياسي. 
قال ابن مالك: 

*** َمَض ملَِا  خُمَالًِفا  َأَتى  َفَباُبُه النَّْقُل َكُسْخٍط َوِرَضاَوَما 

* * *
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مصادر الثالثي المستخلصة التي ُتَعدُّ قياسية. 

اس تخلص الصرفي ون بع ض ال دالالت ألوزان مص ادر الفع ل الثالث ي 
قياس ية.  واعتبروه ا 

األمثلة:

وزن املصدراملصدر منهما دل عليهالفعلم

فَِعاَلةِزَراَعة   ِخَياَطة حرفة أومهنة َزَرع   َخاط1
فَِعالِجَاح   نَِفار امتناعَجََح   َنَفر2

تقلب َداَر   َطاَف3
َفَعاَلنَدَوَران   َطَوَفان واضطراب

ُفَعالُسَعال   ُزَكامداء )مرض(َسْعل   َزُكم4
ةلون َحِر   َخرِض5 َرة   ُخرْضَ ُفْعَلةُحْ
ُفَعال   َفعيِلُنَعاب   َنِعيب   ُصَهال   َصِهيلصوت َنعب    َصهل6
َفِعْيلَدبِْيب     َرِحْيلَسرْيَدبَّ   َرَحل7

البيان:

من خالل األمثلة السابقة وما دلت عليه نستطيع أن نقول: إن مصدر )َفَعل(
الالزم القياس فيه أن يأتى وزن )ُفُعول( كَقَعَد ُقُعوًدا، وَسَجَد ُسُجوًدا، َوَرَكع: 
ُركُوًعا، َوَبكر: ُبُكوًرا. مالم يستحق وزنا آخر، من األوزان الواردة فى الجدول 

السابق فى المصدر القياسي من المتعدى أو الالزم.
فإن دلَّ الفعل على حرفة فمصدره )فَِعاَلة( مثل: َتَجر: تَِجاَرًة، وَنَجر: نَِجاَرًة 

كما فى المثال )1).
إِباًء، َوَشَرَد:  وإن دلَّ الفعل على امتناع وإباء فمصدره: )فَِعال( مثل: أبى: 

ِشَراًدا، كما فى المثال )2).
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 وإن دلَّ الفع ل عل ى تقل ٍب واضط راب وحرك ة فمص دره: )َفَع الن( مثل:

َفاَر: َفَوَراًنا، وَطَاف: طوفاًنا، كما فى المثال )3).

 وإن دلَّ الفعل على داء )مرض( فمصدره: )ُفعال( مثل: َصُدَع: ُصَداًعا، كما
في المثال )4).

فى  كما  ُحْمَرة،  َحُمَر:  )ُفْعَله(كل:  فمصدره:  لون  على  الفعل  دلَّ  وإن 
المثال)5).

يًبا  وإن دلَّ الفعل على صوت فمصدره: )ُفَعال وَفعيِل( مثل: َنَعَب الغراب َنِعِ
وُنَعَاًبا، وَصَرخ الطَفُل ُصَراًخا َوَصِريًخا، كما فى المثال )6).

وإن دلَّ الفعل على سير فمصدره: )َفِعيل( مثل: َذَمل)1) ذِمياًل، كما فى المثال )7).
قال ابن مالك: 

*** أو َفَعاَلَن  ا َف  اْدِر أو ُفَع  ااَلَما ل   ْم َيُكن ُمس  َتوجًبا فَِعااَل
*** ٌل ل  ذي اْمتِنَ  اٍع كَأب  ى ب  اَف  َأوَّ والثَّ  اِن لِلَّ  ِذي اْقَت  َض َتَقلُّ
*** َوَشِمْل لَِصْوٍت  َأْو  ُفَعاٌل  ا  ا وَصْوًتا »اْلَفعيل« َكَصَهْللِلدَّ سرْيً

* * *

)1) الذميل: رضب من سري اإلبل فيه رفق ولني.
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تدريبات

كيف تأيت بمصدر الفعل الثالثي املتعدي؟ مثل ملا تذكر.    1
إذا كان الفعل الثالثي الزًما وعىل وزن   فَعل   فام قياس مصدره؟ مثل    2

ملا تذكر. 
؟ مع    3 يأيت   َفِعل   بكر العني متعدًيا، والزًما فام قياس مصدره يف كلٍّ

التمثيل ملا تذكر. 
ما قياس مصدر   َفُعل   الالزم؟ مّثل، وهل وردت منه مصادر سامعية؟    4

اذكر ثالثًة منها. 
هات مصادر األفعال اآلتية مع بيان السبب:    5

 فاض   ثار   أبى   َصُدع   أّز   َضاَع   َخار   َنَعَق   َصَرخ   َعُذب   َضَرَب   
َجَلَس   َركِب   َخَرج   َعلم   َوعد   َدار   َنُبه   َولِي   َحفَّ   َأِسف   َجُزل   

َرِضي   َسِخَط .
صياغة الخطبة جيدة، وتتميز بالسهولة والفصاحة، وقد أخمدت ثوران    6

للنهوض  ًزا  وَتَحفُّ وهدوًءا،  أمنًا  حياته  ومألت  قلبه،  أزيز  وهدأت  الشعب، 
برسالته حتى يحقق النصر والفوز. 

اقرأ العبارة السابقة واستخرج  المصادر الثالثية ثم هات فعلها.

* * *
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التطبيقات
تطبيق: )1(

أعرض    1 بمعنى  والزًما  منع،  بمعنى:  متعدًيا  يستعمل  َصدَّ     الفعل   
أو صّوت، فام مصدره يف حالتي التعدي واللزوم؟ 

اإلجابة: 
دُّ ( المتعدي: مصدره: الصَّ )صدَّ

( الالزم بمعنى أعرض مصدره: الصدود، وبمعنى صوت مصدره:  و)صدَّ
الصديد.

ِزن املصادر اآلتية، واذكر فعل كل مصدر، مع التوجيه والضبط بالشكل.    2
  خوف   وجل   نقيق   فرار   طيران   زرقة   صعوبة.

اإلجابة: 

التعليلوزنهالمصدر
ألن فعله   خاف   متعد مكسور العين. َفْعلَخْوف 
ألن فعله   َوِجل   الزم مكسور العين.َفَعلَوَجل 
ألن فعله   َنقَّ   الزم دل على صوت.َفِعيلَنقيِق 
ألن فعله   َفرَّ  الزم دال على امتناع.فَِعالفَِرار 
ألن فعله   َطاَر   دال على تقلب واضطراب.َفَعاَلنَطَيَران 
ألن فعله   َزِرَق   الزم دل على لون.ُفْعَلةُزْرَقة 

ألن فعله   َصُعَب   الزم مضموم العين.ُفُعوَلُةُصُعوبة 
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تطبيق:)2(

3  بين القياسي والسماعي فيما يأتي من المصادر، واذكر فعله: 
  ُمِضّي   ِحْرمان   كثرة   ذهاب   ُبْخل  . 

اإلجابة: 
المصادر القياسية: ُمِضيُّ وفعله: َمَضى. 

المصادر السماعية: )ِحرَمان( وفعله   َحَرم   المتعدي. 
)َكْثَرة( وفعله   َكُثر   الالزم. 

)ِذَهاب( وفعله   َذَهَب   الالزم. 
)ُبْخل( وفعله   َبِخل   الالزم. 

َواك. ْوم   السِّ 4- قارن بين: الصَّ
الكلمة األولى اسم معنى ال جثة له وال جسم، وذلك هو المصدر. 

والكلمة الثانية اسم ذات له جثة وله جسم، وهي عود األراك. 
* * *
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مصادر غير الثالثي 

أهداف الدرس
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا  عىل أْن: 

حيدد أقسام مصادر غري الثالثي.   1
يستخرج مصدرين لفعلني عىل وزن فعلل يف فقرة.    2
حيدد أوزان مصادر اخلاميس املبدوء باهلمزة.   3
حيدد أوزان مصادر الرباعي.    4
حيدد أوزان مصادر اخلاميس املبدوء بالتاء.   5
حيدد أوزان مصادر السدايس.    6
حيدد املقصود باسم املصدر.   7
يكتب مصادر بعض األفعال ويبني ما حدث فيها.    8
يبني املصادر السامعية والقياسية يف فقرة.    9

 يذكر مصادر الرباعي ويمثل هلا.    10

باختالف  تختلف  وضوابط  أوزان  لها  قياسية  الثالثية  غير  األفعال  مصادر 
وزن الفعل، ومصادر غير الثالثي تنقسم إلى: 

1  مصادر الرباعي.
2  مصادر الخماسي.
3  مصادر السداسي.
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أواًل: مصادر الرباعي

أمثلة الجدول )1(

مالحظات وزن املصدر مصدره وزن الفعل الفعل م
ثالثي مزيد باهلمزة »سال« 
أصوله تلو من التضعيف 

واهلمزة
إِْفَعال إِْساَلم َأْفَعَل َأْسَلَم

1

ثالثي مزيد باهلمزة »مثال« 
فاؤه حرف علة )واو( 

تبدل ياء يف املصدر.
إِْفَعال إِْيَقاد َأْفَعَل َأْوَقَد

ثالثي مزيد باهلمزة 
»أجوف« عينه حرف 

)علة( حتذف عند املصدر 
ويعوض عنها بتاء يف 

آخره.

إَِفاَلة
أو

إَِفْعَلة
إَِقاَمة َأْفَعَل َأَقاَم

ثالثي مزيد باهلمزة 
»ناقص« ألن المه حرف 

علة »ألف« تبدل يف 
املصدر مهزة.

إِْفَعال إِْهَداء َأْفَعَل أْهَدى
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أمثلة الجدول )2(

ثالثي مزيد باأللف، 
للمصدر وزنان.

فَِعال، 
ُمَفاَعلة

ِقَتال، ُمَقاَتَلة َفاَعَل َقاَتَل

2

ثالثي مزيد باأللف، 
للمصدر وزنان.

فَِعال، 
ُمَفاَعلة

ِحَصار، 
ة حُمَارَصَ

َفاَعَل َحارَصَ

ثالثي مزيد باأللف، 
للمصدر وزنان.

فَِعال، 
ُمَفاَعلة

ِحَساب، 
حُمَاَسبة 

َفاَعَل حاسب

ثالثي مزيد باأللف معتل 
الالم له وزنان »فِعال« 
»ومفاعلة« بإبدال المه 
ألفًا؛ لتحركها وانفتاح 

ماقبلها، وتبدل المه مهزة، 
لتطرفها بعد ألف زائدة.

فَِعال، 
ُمَفاَعَلة

ِعَداء، وُمَعاَداة َفاَعَل َعاَدى

ثالثي مزيد باأللف، 
له وزن واحد وليس له 
وزن)فِعال( لثقل البدء 

بياٍء مكسورة.

ُمَفاَعَلة ُمَيارسة َفاَعَل َيارَسَ

ثالثي مزيد باأللف، له 
وزن واحد، وليس له 

وزن)فِعال( لثقل البدء 
بياٍء مكسورة.

ُمَفاَعَلة ُمَياَمنَة َفاَعَل َياَمَن



58

أمثلة الجدول )3(
ثالثي مزيد بتضعيف 

العني صحيح الالم له وزن 
واحد.

َتْفِعيل َتْعلِيم َفعَّل َم َعلَّ

3

ثالثي مزيد بتضعيف 
العني صحيح الالم له وزن 

واحد.
َتْفِعيل َتْكلِيم َفعَّل َم َكلَّ

مثل ما سبق إال أنه ُسمع 
له وزن عىل غري قياس 

اب. كِذَّ
َتْفِعيل َتْكِذيب َفعَّل ب َكذَّ

ثالثي مزيد بتضعيف 
العني معتل الالم له وزن 

واحد.
َتْفِعَلة َتْأِدَية َفعَّل َأدَّى

ثالثي مزيد بتضعيف 
العني معتل الالم له وزن 

واحد.
َتْفِعَلة َتْربَِية َفعَّل َربَّى

ثالثي مزيد بتضعيف 
العني مهموز الالم، يأيت 

عىل الوزنني.

َتْفِعيل، 
َتْفِعَلة

طِيء،  َتْ
طَِئة وَتْ َفعَّل َخطَّأ

ثالثي مزيد بتضعيف 
العني مهموز الالم، يأيت 

عىل الوزنني.

َتْفِعيل، 
َتْفِعَلة

يَِئة يِيء، وهَتْ هَتْ َفّعل هّيأ
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أمثلة الجدول )4(
رباعي جمرد غري مضعف، 

له وزن واحد.
َفْعَلَلة َدْحَرَجة فعلل دحرج

4

رباعي جمرد غري مضعف، 
له وزن واحد.

َفْعَلَلة َزْخَرَفَة فعلل زخرف

رباعي جمرد غري مضعف، 
له وزن واحد.

َفْعَلَلة َطْمَأَنة فعلل طمأن

رباعي جمرد غري مضعف، 
له وزن واحد.

َفْعَلَلة َبْعَثَرة فعلل بعثر

رباعي جمرد مضعف، له 
وزنان.

فِْعاَلل، 
َفْعَلَلة

ِوْسَواس، 
َوْسَوَسة

فعلل وسوس

رباعي جمرد مضعف، له 
وزنان.

فِْعاَلل، 
َفْعَلَلة

ِزْلَزال، َزْلَزَلة فعلل زلزل

رباعي جمرد مضعف، له 
وزنان.

فِْعاَلل، 
َفْعَلَلة

ِدْنَدان، َدْنَدَنة فعلل دندن

رباعي جمرد مضعف، له 
وزنان.

فِْعاَلل، 
َفْعَلَلة

ِخْلَخال، 
َخْلَخَلة

فعلل خلخل

القاعدة:

يأتى الفعل الرباعى على أربعة أوزان:
أفعل ومصدره: اإلفعال إن كان صحيح العني، مثل: أحسن مصدره:     1

اإلحسان.
* وإن كانت فاؤه واًوا قلبت يف املصدر ياًء، مثل: أوجز إجياًزا.
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* وإن كان معتل العني حذفت أو ألف املصدر عينه وعوض عنها بتاء تأنيث 

غالًبا، مثل: أقام فمصدره: إقامًة، وأبان إبانًة، وَأعان إَِعاَنًة.

* وإن كانت المه )ألف ًا( قلبت يف املصدر مهزة، مثل: أغنى إغناًء، كام ىف 
اجلدول )1).

خاصم  مثل:  الفاء  صحيح  كان  إن  وامُلفاَعلة  الِفَعال  ومصدره  فاَعل     2
املفاعلة،  بالياء فمصدره  الفاء  فمصدره : اخلصام واملخاصمة، وإن كان معتل 

مثل »يارس، ويامن« فمصدرمها   ميارسة، وميامنة فقط، كام ىف اجلدول )2).

فمصدره:  عّلم  مثل:  الالم  صحيح  كان  إن  التفعيل  ومصدره:  َفعَّل     3
التعليم.

)َتْفِعَلة(، مثل:  أو  )َتْفِعيل(  الالم كان املصدر عىل وزن  * وإن كان مهموز 
أ: تزيًئا أو تزئًة. جزَّ

* وإن كان معتل الالم فمصدره: )َتْفِعَلة( مثل: رّبى فمصدره: َتْربِية، كام ىف 
اجلدول )3).

َوفِْعالل  َدْحَرَجة  فمصدره:  دحرج  مثل:  قياًسا  َفْعللة  ومصدره  َفْعَلل     4
سامًعا فنقول: ِدْحَراج، وإن كان الفعل مضعًفا فمصدره: َفْعَلَلة وفِْعاَلل، مثل: 

َوْسَوَس فمصدره: َوْسَوَسًة وِوْسواًسا، كام ىف اجلدول )4).

التطبيق
وإعجاز؛  إيجاز  في  الوالدين  إلى  باإلحسان  التوصية  على  اإلسالم  َد  )َشدَّ
والمحافظة  وتعليمهم،  تربيتهم،  وحسن  أبنائهما  إلسعاد  المرير  لجهادهما 
العقبات  ومصارعة  األبناء،  نحو  واجبهما  تأدية  في  التقصير  وعدم  عليهم، 
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تقديرهما  علينا  وجب  لذا  إليهم؛  النصح  وإسداء  أوالدهما  أماني  لتحقيق 
عقوق  لبعضنا  يسول  الذي  الشيطان  وسواس  على  والسيطرة  وإطاعتهما، 

الوالدين( .

)َأْفَعَل(    1 وزن  عىل  ألفعال  مصادر  سبعة  عىل  السابقة  القطعة  اشتملت 
استخرجها، واذكر فعل كل منها، ثم اذكر وزن املصدر، وما طرأ عليه من تغيري، 

مبينا سببه. 
)َفاَعَل(    2 وزن  عىل  ألفعال  مصادر  ثالثة  عىل  السابقة  القطعة  اشتملت 

استخرجها، واذكر فعل كل منها، ثم اذكر وزن املصدر، وما حدث له من تغيري، 
مع التعليل.

َل(    3 )َفعَّ وزن  عىل  ألفعال  مصادر  سبعة  عىل  السابقة  القطعة  اشتملت 
استخرجها، واذكر فعل كل منها، ثم اذكر وزن املصدر، وما طرأ عليه من تغيري، 

مبينا السبب. 

)َفْعَلَل(    4 وزن  عىل  لفعلني  مصدرين  عىل  السابقة  القطعة  اشتملت 
استخرجهام واذكر فعل كل منهام، ثم اذكر وزن املصدر، وما حدث له من تغيري، 
مبينًا السبب، ثم هات من عندك أربعة مصادر ألفعال رباعية مضعفة، وأربعة 

مصادر ألفعال رباعية غري مضعفة. 
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ثانًيا: مصادر الخماسي

األمثلة: 
القاعدةوزن املصدرمصدرهوزنهالفعلم

وزيادة اِْفتَِعالَاْبتَِعاداْفَتَعَلاْبَتَعَد1 املايض،  من  الثالث  احلرف  كر 
ألف قبل آخره؛ ألنه مبدوء هبزة الوصل. 

اِْفتَِعالاْهتَِداءاْفَتَعَلاْهَتَدى2
املايض،  من  الثالث  احلرف  كر 
الم  وقلب  آخره،  قبل  ألف  وزيادة 

الفعل مهزة؛ ألنه حرف علة.

اِْفِعاَللاْحَِراراْفَعلَّاْحَر3َّ
كر احلرف الثالث من املايض، وفك 
آخره؛  قبل  ألف  وزيادة  التضعيف، 

ألنه مبدوء باهلمزة ومضعف الالم. 

َح4 وزيادة اِْنِفعالاْنرِشاحَاْنَفَعَلَاْنرَشَ املايض،  من  الثالث  احلرف  كر 
ألف قبل آخره؛ ألنه مبدوء هبمزة الوصل. 

اِْنِفعالاْنطَِواءَاْنَفَعَلاْنَطَوى5
كر احلرف الثالث من املايض، وزيادة 
ألف قبل آخره؛ ألنه مبدوء باهلمزة مع 

قلب المه مهزة؛ ألهنا حرف علة.

م6 َلَتَقدَّ مَتَفعَّ َتَفعُّلَتَقدُّ
ضم رابعه؛ ألنه خايس صحيح اآلخر 

مبدوء بالتاء.

كر َتَفاِعالمَتَاِدَياَتَفاَعَلمَتَاَدى7 فهو  الياء،  ملناسبة  رابعه؛  كر 
عارض. 

ضم ما قبل اآلخر؛ ألنه خاسى مبدوء َتَفاُعاًلَتَقاُبلَتَفاَعلَتَقاَبل8
بتاء زائدة
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القاعدة

الفعل الخماسي إما أن يكون مبدوًءا بهمزة الوصل أو مبدوًءا بالتاء الزائدة. 
ثالثه    وكسر  الماضي  وزن  على  مصدره  يأت  بالهمزة  مبدوًءا  كان  فإن    

مع زيادة ألف قبل آخره. 
 وإن كان آخره حرف علة يبدل في المصدر همزة.   
ضم    مع  ماضيه،  وزن  على  يكون  مصدره  فإن  بالتاء  مبدوًءا  كان  وإن    

ما قبل اآلخر إذا كانت المه صحيحة. 
الرابع«؛    وإن كانت المه حرف علة وجب كسر ما قبل اآلخر »الحرف 

لمناسبة الياء بعده. 
التطبيق

التعلم سبيل التقدم، واالنطالق، والتوصل إلى ابتكار كل جديد، واعتالء 
مكانة بين األمم لمواجهة التحدي، واالعتماد على النفس بال تواٍن، وال كسل. 
كل  استخرج  مختلفة  ألفعال  مصادر  عدة  على  السابقة  العبارة  اشتملت 
مصدر منها، واذكر فعله، ثم زن المصدر والفعل، واذكر كيفية صياغة المصدر. 

أضف إلى معلوماتك: 

أوزان الفعل اخلاميس املبدوء باهلمزة: انفعل ـ افتعل   اْفَعلَّ   1
نوع اهلمزة املبدوء هبا هذا الفعل: مهزة وصل.   2

تأمل وقارن: 
»انتحر« أصله »نحر« فوزن الفعل: )افتعل( بزيادة الهمزة والتاء.
»اندفع« أصله دفع فوزن الفعل: )انفعل( بزيادة الهمزة  والنون.

ِزْن األفعال اآلتية واذكر أحرف الزيادة فيها: 
اندثر   انتهى   انتمى   استمع   انتهز
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ثالًثا: مصادر السداسي

األمثلة:

األمثلة:  وزن مصدرهوزنهالفعلم
القاعدةاملصدر

اِْستِْفَعالاستغفاراستفعلاستغفر1
مصدر الثالثي املزيد بثالثة أحرف »ألف 
وسني وتاء« بكر ثالثه وزيادة ألف قبل 

آخره 

اِْستَِفاَلة أو استعادةاستفعلاستعاد2
اِْستَِفْعلَة

ألن الفعل أجوف حذفت عينه يف املصدر 
وعوض عنها بتاء يف آخره )استفعالة(

»حرف اِْستِْفَعالاستلقاءاستفعلاستلقى3 المه  أبدلت  ناقص  الفعل  ألن 
العلة« مهزة يف املصدر

اِْستِْفَعالاستقراراستفعلاستقّر4
من  والمه  »عينه  مضعف  الفعل  ألن 
جنس واحد« توسطت ألف املصدر بني 

العني والالم.

القاعدة

مصدر الفعل السداسي يكون على وزن الماضي، مع كسر الحرف )الثالث( 
وزيادة ألف قبل آخره، مع مراعاة إبدال المه همزة إذا كان معتلَّ اآلخر، وحذف 
عينه أو ألف المصدر والتعويض عنها بتاء في آخر المصدر إذا كان الفعل أجوف. 

أضف إلى معلوماتك: 

وتتفق    1 الوصل،  مهزة  بغري  مبدوًءا  يكون  ال  السدايس  الفعل  مصدر 

قاعدته مع قاعدة مصدر اخلاميس املبدوء باهلمزة. 



65
قد ترد بعض املصادر سامعا عىل خالف ما تقدم مثل:    2

ق، والقياس: َتَملُّق. َتَملَّق: تِِمالَّ
ل. ال، والقياس: َتَحمُّ َل: تِِحمَّ َتَحمَّ
َحْوَقَل: ِحْيَقال، والقياس: َحْوَقلَة. 

عن حروف    3 املجرد  احلدث  عىل  يدل  الذي  االسم  نقصت حروف  إذا 
فعله أو زادت ُسمى ب  )اسم املصدر(. 

مثال ذلك: أعطى : َعَطاء   والمصدر األصلي: إْعَطاء. 
َأْنَبَت: َنَبات، والمصدر األصلي: إِْنَبات. 

ؤ. أ: وضوء، والمصدر األصلي: َتَوضُّ َتوضَّ
َم: َكالم، والمصدر األصلي: َتَكلُّم. َتَكلَّ
َم: َساَلم، والمصدر األصلي: َتْسلِيم. َسلَّ
َتَبتَّل: َتْبتِي اًل، والمصدر األصلي، َتَبتُّل.

الرباعي،  الثالثي، فشملت  غير  في مصادر  مالك  ابن  أبيات  تداخلت  وقد 
والخماسي، والسداسي، فقال:

َس التَّْقِدْي  ُس  َمْص  َدِرِه َكُق  دِّ ***َوَغ   رْيُ ِذي َثاَلَث   ٍة َمِقْي   ُس

مُّ  اَل مَّ  َل َتَ إِْجَ  اَل َم  ْن َتَ َوَأْجِ   اَل َتْزكَِي   ًة  ***َوَزكِّ   ِه 

إَِقاَم  ًة َوَغالًِب  ا َذا التَّ  ا َل  ِزْم ***َواْس  َتِعْذ اِْس  تِعاَذًة ُث  مَّ َأِق  ْم

اْفُتتَِحا َّا  مِم الثَّاِن  تِْلِو  َكْرِ  َمع  ***َوَم  ا ي  يِل اآلِخ  ُر ُم  دَّ َواْفَتَحا

َيْرَب  ُع يِفِ َأْمَث  اِل َق  ْد َتَلْمَل  اَم ْمِز َوْصٍل َكاْصطَفى َوُضمَّ َما ***هِبَ

اَل َواْجَعْل َمِقْيًس  ا َثانًِي  ا اَل َأوَّ ***فِْع  اَلٌل َأْو َفْعَلَل  ٌة لَِفْعَل  اَل

َوَغ  رْيُ َم  ا َم  رَّ السَّ  اَمُع َعاَدَله ***لَِفاَع  َل اْلِفَع  اُل َواْل   ُمَفاَعَلْة
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تطبيق

واالستعانة  الجيد،  االستعداد  وعدم  العمل،  فى  واالسترخاء  االستهتار 
بالغير فى تأدية الواجب كل ذلك يؤدى إلى الفشل وضياع األمل فى النجاح.

المصدر، وزن  فعلها،  واذكر  َعيِّنها،  سداسية  مصادر  السابقة  العبارة   وفى 
ثم اذكر كيفية صياغة المصدر.

* * *
اإلجابة

املصدر
وزن فعلهالسدايس

كيفية صياغة املصدراملصدر

قبل ااِلْستِْفَعالاستهرتاالستهتار ألف  وزيادة  املايض  من  الثالث  احلرف  كر 
آخره.

قبل ااِلْستِْفَعالاسرتخىاالسرتخاء ألف  وزيادة  املايض  من  الثالث  احلرف  كر 
آخره، وتبدل المه مهزة ألن المه حرف علة.

قبل ااِلْستِْفَعالاستعدَّاالستعداد ألف  وزيادة  املايض  من  الثالث  احلرف  كر 
آخره.

استعاناالستعانة
اِْستَِفاَلة

أو
اِْستَِفْعَلة

قبل  ألف  وزيادة  املايض  من  الثالث  احلرف  كر 
والتعويض  أو حذف عينه  األلف  ثم حذف  آخره، 

عنها بتاٍء يف آخره.



67

أسئلة وتمرينات

بني أوزان الفعل الثالثي املزيد بحرفني، وهات مصدر كل منها.    1

فعَّل    2 أو  فاَعَل  وزن  عىل  كان  إذا  الرباعي  الفعل  بمصدر  تأيت   كيف 
أو َفْعَلَل؟ 

كيف تأيت بمصدر الفعل اخلاميس املبدوء بتاء زائدة؟ مثل لكل ما تذكر.    3

مثل    4 مصدره؟  قياس  فام  وصل  هبمزة  مبدوًءا  اخلاميس  الفعل  كان   إذا 
ملا تقول. 

وضح كيفية اإلتيان بمصدر الفعل السدايس مع التمثيل لكل ما تقوله.    5

استشار   استفهم   استعىل.    6

هات مصادر األفعال السابقة مبينًا ما حدث في كلٍّ منها، ثم زنها.

 قال الشاعر:

ٍق وُحبٌّ ُهَو القْتُل وُحبُّ مِتاِلَّ َعالَقِة َفُحبُّ  أحباب:  ***ثاَلَثة 

استخرج من البيت مصدًرا قياسًيا وزنه، وآخر سماعًيا، واذكر فعله، ووضح 
مصدره القياسي. 

تقلب    7 ومتى  رابعه؟  مع ضم  ماضيه  وزن  عىل  الفعل  مصدر  يأيت  متى 
الضمة كرة؟ مثل ملا تذُكر. 

كتب   حرض   زكم   رحل   رشد   عال   قاوم   صام   يامن   ارتقى      8
ربى   جزأ   اهتدى   أراد   أدى   استقام   اسرتض   استمر. 

هات مصادر األفعال السابقة، وبين ما حدث فيها من تغيير، واذكر وزن كل 
مصدر منها. 
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ورد عن العرب املصادر اآلتية:    9

اًبا   ُشْكَراًنا.  ال   َتنْزّيا   كِذَّ ِحيَقال   تِِحمَّ
فما وجه الشذوذ فيها؟ وما المصدر القياسي لكل منها؟ 

 سئل حكيم: أي األمور أشدُّ تأييًدا للعقل، وأهيا أشد إرضاًرا به؟    10
فأجاب: أشدها تأييًدا له: 

مشاورة العلماء، وتجريب األمور، وحسن التثُبت. 
وأشدها إضراًرا به: التعجل، والتهاون، واالستبداد. 

بين المصادر التي وردت في العبارة السابقة، وبين ضابط كل مصدر وفعله. 
 ايِت بمصادر األفعال اآلتية يف جل مفيدة:    11

أقرض   دارى   صابر   تأنَّى   والى   استولى. 
 ضع مصدر كل فعل مما يأيت يف جلة مفيدة، ثم بني أهو سامعي أم قيايس؟    12

معلاًل ملا تذكر. 
قعد   عوى   فار   تجر   جادل   أفاد   زلزل   شرح   لعب.

 هات ما يأيت يف جل مفيدة:    13
مصدًرا على وزن »تْفعيل«. 
مصدًرا على وزن »إفْعَال«. 

مصدًرا على وزن »ُمَفاَعَلة«. 
 اذكر مصدر كل فعل مما يأيت، وبني ما حدث فيه:    14

ى   استعد   ارتضى   ارتاب.  توارى   تبعثر   انقاد   استولى   زكَّ
 امأل املكان اخلايل فيام يأيت باملصدر املناسب:    15

سرني ............. طالبي. 
أعجب السائحون ............. كثيًرا بآثارنا. 

أيقظني ليال ............. الكلب. 

* * *
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ِة َواْسُم اْلَهْيَئة ِاْسُم اْلَمرَّ

أهداف الدرس
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا  عىل أْن: 

ة.   1 حيدد املقصود باسم اْلَمرَّ
 حيدد املقصود باسم اْلَهْيَئِة.2   
ة من الثالثي وغري الثالثي.3     يميز بني صوغ اسم اْلَمرَّ
ة. 4     حيدد األفعال التي ال يصاغ منها اسم اْلَمرَّ
 حيدد كيفية صوغ اسم اهليئة من الثالثي.5   
ة واسِم اْلَهْيَئِة من جهة املعنى. 6     يميز بني اسم اْلَمرَّ
ة يف فقرة.7     يستخرج اسم اْلَمرَّ
 حيدد اسم اهليئة يف أحد نصوص املطالعة املقررة. 8   
ة واسم اهليئة من أفعال ويضعها يف جل مفيدة.9     يأيت باسم اْلَمرَّ
  يميز بني ما يصاغ منه اسم اهليئة وما ال يصاغ منه مع التعليل.   10

العرض: 

َصْيَحًة )أ(  صاحوا  حين  قوية  َضْرَبًة  عدوهم  المصريون  الجنود  )ضرب 
العالم  لها  َشِهَد  َتْخلِيَدًة  التاريخ  َخلَّدها  اْنتَِصارًة  فحققوا  أكبر«  »الله  واحدة 

أجمع( .
وقالوا في المثل: لكّل عالٍِم َهْفَوٌة، ولكّل َجَواٍد َكْبَوٌة، ولكل َصاِرٍم َنْبَوة.
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المنتصر، )ب(  ِة  ِعزَّ في  وعاد  النصر،  فحقق  األسد،  ِوْثَبَة  الفارُس  )وَثَب   

وجلس ِجْلَسَة األمراء، واستقبله الناُس اْستِْقَباَل الفاتحين، وذبحوا له الذبائح، 
ِوْقَفَة  الوقور ووقف  ِسْجَدَة  لله  ثم سجد  ِرِه،  الشَّ إْكَلَة  فأكل  ْبَحَة  الذِّ وأحسنوا 

المتواضع(. 

أمثلة اسم اهليئةأمثلة اسم املرة 

َب )ثالثي(. َبة، فعلها: رَضَ 1  ِوْثَبَة األسد: فعلها: وثب )ثالثي(.1  رَضْ

َة املنترص: فعلها: َعزَّ )ثالثي(.2  َصْيَحة واحدة، فعلها: َصاَح )ثالثي(. 2  ِعزَّ

3  ِجْلَسَة األمراء: فعلها: جلس )ثالثي(.3  اِْنتَصارَة، فعلها: انترص )غري ثالثي(.

َد )غري ثالثي(. لِيَدة، فعلها: َخلَّ ْبَحة: فعلها ذبح )ثالثي(.4  َتْ 4  الذِّ

ِه: فعلها َأَكَل )ثالثي(.5  َهْفَوة، فعلها: هفا )ثالثي(. ِ 5  إِْكَلَة الرشَّ

6  ِسْجَدَة اْلَوُقوِر: فعلها َسَجَد )ثالثي(.6  َكْبَوة، فعلها: َكَبا )ثالثي(.

7  ِوْقَفة: فعلها وقف )ثالثي(.7  َنْبَوة، فعلها: َنَبا )ثالثي(.

 القاعدة: 
اسم املرة: اسم مصوغ من املصدر يدل عىل حصول احلدث مرة واحدة.    1

* يصاغ من مصدر الفعل الثالثي على وزن »َفْعَلة« بفتح الفاء.
*  يصاغ من غير الثالثي على وزن المصدر األصلي مع زيادة تاء الوحدة 

عليه. 
ِة منه بوصفه بكلمة »واحدة«.  * إذا كان المصدر مختوًما بالتاء ُدلَّ على اْلَمرَّ
ِة من األفعال الناقصة مثل: »كان وأخواتها« وال من األفعال  * ال يصاغ اسم اْلَمرَّ



71
مثل: ثابتة،  صفة  على  الدالة  األفعال  من  وال  وأخواتها«  »ظن  مثل:   القلبية، 

»كاد وعسى وفهم وعلم وحسن وخبث«.
وصفته   2 الفعل  هيئة  عىل  يدلُّ  املصدر  من  مصوغ  اسم  اهليئة:   اسم 

عند وقوعه. 
* يصاغ من الفعل الثالثي على وزن »فِْعَلة«. 

بالوصف  منه  الهيئة  على  دلَّ  بالتاء  مختوًما  األصلي  المصدر  كان  إذا   * 
أو باإلضافة. 

* من الشاذ مجيء فِْعَلة من غير الثالثي نحو: قولهم:
َم الرجل.  ة: اسم هيئة من َتَعمَّ ِعمَّ

ِخْمَرة: اسم هيئة من اْخَتَمرت المرأة. 
نِْقَبة: اسم هيئة من انتقبت المرأة. 

* ال يصاغ اسم الهيئة من غير الثالثي، وما جاء من غير الثالثى يكون شاًذا.

قال ابن مالك: 
ْيَئ   ٍة َكِجْلَس   ْه َوفِْعَل   ٌة هِلَ ٍة َكَجْلَس   ْه ***َوَفْعَل   ٌة ملَِ   رَّ

ْمَرة وَش  ذَّ فِْي  ِه َهْيَئ  ٌة َكَاخْلِ ة ***يف َغرْيِ ِذي الثَّالِث بالتَّا ْامَلرَّ

* * *
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أسئلة وتمرينات
رِة؟ وما وزنه من الثالثي؟ وكيف تصوغه من غري الثالثي؟    1 ما اسم اْلمَّ
ما اسم اهليئة؟ وممَّ يصاغ؟ وما وزنه؟ مثِّل له.    2
ما الفرق بني اسم املرة واسم اهليئة من جهة املعنى؟    3
سكت   قعد   نرص   غضب   وثب   مشى   وقف   استعد   انطلق      4

استشار   زلزل   هّذب   كّلم   استغفر.
»ايت باسم املرة، واسم اهليئة من األفعال السابقة«. 

ماذا تفعل إذا أردت أن تصوغ اسم املرة مما ورد مصدره خمتوًما بالتاء؟    5
استخرج من األمثلة اآلتية اسم املرة:    6

 قال تعالى: نث ڦ ڦ ڦ ڦ   ڄ    ڄ مث)1). )أ( 
 قال تعالى: نث ڀ ڀ ڀ مث)2). )ب( 
ضربنا العدو ضربة قضت عليه. )ج( 
عظم الجندي القائد تعظيمة. )د( 
انطلقت المياه إلى توشكا انطالقة. )ه ( 
أفادت الصحراء من مياه النيل إفادة واحدة. )و( 

ضع يف املكان اخلايل اسم مرة ثم اذكر فعله.    7
نظر الطبيب إلى مريضه ................ فاحصة. )أ( 
 استشار المريض طبيبه ................ واحدة. )ب( 

)1) سورة )احلاقة(. اآلية: )13).

)2) سورة )احلاقة(. اآلية:) 10).
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 اعتمد الطالب على أستاذه ................)ج( 
قال الصديق ................ صادقة لصديقه. )د( 
ارتقى العمل في المصنع ...................)ه ( 
أكل الجائع ................... مشبعة. )و( 

هات اسم املرة من األفعال اآلتية يف جل مفيدة:   8
َقَفَر    ارتاب   وقف   جرى   صحا    انغمس   لعب    اعترف   شرب   

انطلق   دعا   دبر. 
ضع اسم هيئة مناسًبا يف املكان اخلايل مما يأيت:    9

وقف جنودنا في الميدان ............. األسود. )أ( 
شربت ............. العطشان. )ب( 
هزت الحرب العدو ............. عنيفة. )ج( 
وثب القائد ................ األسد. )د( 
 بني ما يصاغ منه اسم اهليئة وما ال يصاغ منه من األفعال اآلتية معلال لذلك:    10

اعتمد    ثار    نزل   سار    ارتقى    استفاد   عاش    دخل   وعد   مات   
استخرج   تعظم. 

رِة من الثالثي؟ وكيف يصاغ من غري الثالثي؟ وضح    11  ما وزن اسم اْلمَّ
ما تقول باملثال.

ما وزن اسم اهليئة؟ وما الفرق بينه وبني اسم املرة من حيث الوزن؟    12
 ايت باسم املرة واسم اهليئة من األفعال اآلتية إذا أمكن:    13

ضرب   جلس   أكل   سعى   وسوس   كلم   ارتاح.  
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نشاط )1(

ضع اسم المرة واسم الهيئة من األفعال التالية على غرار المثال األول:
 

اسم اهليئةاسم املرةالفعل

ِغْضَبةَغْضبةَغِضَب

أكل

جلس

سجد

َهّز

وقف

مشى

نشاط )2(

صغ اسم المرة من األفعال اآلتية، ثم ضعه في جملة مفيدة:
 

اجلملةاسم املرةالفعل

انكر

جاهد

انسحب

استغفر

َعلَّم
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نشاط )3(

هات اسم المرة واسم الهيئة »متى صح ذلك« من األفعال اآلتية: 

اسم اهليئةاسم املرةالفعل

اجتمع 

َسَقَط

َغِضَب

كان 

ظّن

نِْعَم
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اسم اآللة

أهداف الدرس
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن: 

 حيدد املقصود باسم اآللة. 1   
 يزن بعض أسامء اآللة، ويبني املشتق واجلامد منها.2   
 يصوغ اسم اآللة من بعض األفعال يف فقرة. 3   
 يميز بني اسم اآللة املشتق واجلامد يف نص يعرض عليه.4   
 يزن اسم اآللة يف نص يعرض عليه. 5   
 حيدد أوزان اسم اآللة  غري املشهورة.6   
 هيتم بدراسة اسم اآللة.7   

األمثلة:

أوزان م
 أوزان أقرها جممعأمثلتهاقياسية 

أوزان أمثلتهااللغة العربية
أمثلتهاسامعية 

َفْأسَفْعلِرَباطفَِعالِمْدَفعِمْفَعل1

َقَلمَفَعلَساِقَيةَفاِعَلةحمراثِمْفَعال2

َقُدومَفُعولحاسوبَفاُعولِمنَْقَلةِمْفَعَلة3

الة.............4 اَبةَفعَّ يلَدبَّ نيفِعِّ ِسكِّ

ُرْمحُفْعل .............................5
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القاعدة

للداللة  للمعلوم  المبني  الثالثي  الفعل  مصدر  من  مصوغ  اسم  اآللة:  اسم 
على اآللة التي تعين على حدوث الفعل.

أوزان اسم اآللة
السم اآللة: ثالثة أوزان مشهورة هي: ِمْفَعل   ِمْفَعال   ِمْفَعَلة.  
أوزان   أربعة  العربية  اللغة  مجمع  َأَقرَّ  فقد  المخترعات  لكثرة   ونظًرا 

الة.  أخرى هي:  فَِعال   َفاِعَلة   َفاُعول   َفعَّ
وهناك أوزان جامدة جاء اسم اآللة عليها، وال ضابط لها لكثرتها وتعد   
شاذة. 

التطبيق

المدفع، والدبابة، والصاروخ،  الجندي:  )لكل منا سالحه وعدته، فسالح 
والمقص،  المشرط،  الجراح:  الطبيب  والرمح، وسالح  السيف،  وقديًما كان 
والمنقلة،  والممحاة،  والمبراة،  والمحبرة،  القلم،  الطالب:  وسالح  واإلبرة، 
اب)1): السكين،  وسالح الفالح: المحراث، والفأس، والساِقَية، وسالُح القصَّ
والساطور، وسالح النجار: المنشار، والمثقب، والقدوم، وكُل منا يحافظ على 

سالحه(.
إليها  اإلشارة  يتم  لم  اآللة  السم  أمثلة  عدة  على  السابقة  القطعة  اشتملت 
بالجدول أعاله، اذكرها، واذكر وزن كل منها، ثم اذكر المشتق منها والجامد، 
موافًقا  جاء  وما  شاًذا،  منها  كان  وما  المشهورة،  األوزان  على  منها  كان  وما 

لألوزان التي أقرها المجمع. 

* * *

)1)  القصاب: اجلزار.
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األنشطة
نشاط )1(

قال تعالى: نث ڃ ڃ چ چ مث)1) )أ( 

 قال تعالى: نث ڃ ڃ ڃ  ڃ  چ چ مث)2) )ب( 

قال تعالى: نث ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  مث)3) )ج( 

قال تعالى: نث ے ے ۓ        مث)4) )د( 

قال تعالى: نث جئ  حئ مئ ىئ يئ مث)5) )ه ( 
استخرج من اآليات السابقة األسماء التي وردت على وزن اسم اآللة واذكر 

وزن كل منها.
نشاط )2(

زن األسماء اآلتية واذكر المشتق منها والجامد:
الة   مبرد   سواك   محرقة.  حذاء   إزميل   حاسوب   إناء   َغسَّ

نشاط )3(

ُصغ من األفعال اآلتية اسم اآللة: 
نظر  طحن   لقط   طرق 

)1)  سورة )هود( . اآلية: )84) .

)2)  سورة )النساء(. اآلية )40).
)3) سورة )الكهف(. اآلية: )16).

)4) سورة )النور(. اآلية: )35).
)5) سورة )سبأ(. اآلية: )14).
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تدريبات

ُصغ اسم اآللة مما يأيت:    1
َقصَّ   َنقَش   خلب   َسَبر   َذاع   َلعق. 

ج: مقص   منقاش   مخلب   مسبار   مذياع   ملعقة. 
عني فيام يأيت املشتق وغري املشتق من أسامء اآللة:    2

قدوم   نورج   هراوة   منقلة   ساقية   رمح   سيف   مبضع   ميزان   مرآة. 
ج: اسم اآللة المشتق: منقلة   مبضع   ميزان   مرآة   ساقية. 

وغير المشتق قدوم   نورج   رمح   سيف   هراوة. 
ُصغ من األفعال اآلتية اسم اآللة، واذكر وزنه:    3

عزق   ذرى   نظر   كوى   كال   نجل   عقم. 
ج: 

وزهنااسم اآللةالفعل
ِمْفَعلةِمعزقةعزق
ِمْفَعلةِمذراة ذرا
ِمْفَعالِمنظارنظر
ِمْفَعلةِمكواةكوى
ِمْفَعالِمكيالكال
ِمْفَعلِمنجلنجل
ِمْفَعلِمعقمعقم
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أبنية اسم الفاعل

أهداف الدرس
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا  عىل أْن: 

 حيدد املقصود باسم الفاعل.1   
 يوضح كيفية صوغ اسم الفاعل من الثالثي )الالزم واملتعدي(.2   
َفِعل 3    وزن  عىل  الذي  الالزم  الثالثي  من  الفاعل  اسم  أوزان  حيدد    

           )مكسور العني(. 
  يوضح كيفية صوغ اسم الفاعل من الثالثي الذي عىل وزن َفُعَل بضم 4   

            العني. 
يوضح كيفية صوغ اسم الفاعل عىل وزن فاعل بقلة.    5

  يميز بني األوزان التي يأتى عليها اسم الفاعل بكثرة والتي يأتى عليها  6   
           اسم الفاعل بقلة. 

 يستخرج اسم الفاعل يف فقرة، َوَيِزُنه.7   
 يزن كلامت عىل أوزان اسم الفاعل، ويضبطها بالشكل. 8   
 يستخرج اسم الفاعل يف أحد نصوص املطالعة املقررة عليه. 9   

العرض: 

لإلنصات،  أبناءه  وداٍع  سامع  والمعلم  قارئ،  والطالب  واقف،  ه  )الموجِّ
والعمل سائر على الوجه األكمل(.

األمثلة: )واقف   طالب   قارئ   سامع   داٍع   سائر( 
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البيان: 

األسماء السابقة كلها على وزن »َفاِعل«
وهي أسماء دالة على الحدث وَمْن وقع منه أو اتصف به. 

)َواِقف( مشتق من الفعل »َوَقَف« وهو فعل ثالثي الزم على وزن َفَعَل.
)َطالِب( مشتق من الفعل »َطَلَب« وهو فعل ثالثي متعدٍّ على وزن َفَعَل. 

)َقاِرئ( مشتق من الفعل »َقَرَأ« وهو فعل ثالثي متعدٍّ على وزن َفَعَل. 
)َساِمع( مشتق من الفعل »َسِمَع« وهو فعل ثالثي متعدٍّ على وزن َفِعَل. 

)َسائِر( مشتق من الفعل »َساَر« وهو فعل ثالثي الزم على وزن َفَعَل. 
)َداٍع( مشتق من الفعل »َدَعا« وهو فعل ثالثي متعدٍّ على وزن َفَعَل. 

القاعدة: 

اسم الفاعل: اسم مشتق يدل على الحدث ومن وقع منه أو اتصف به. 
طريقة صوغه: يصاغ اسم الفاعل على وزن )َفاِعل( قياًسا من كل فعل ثالثي 

على وزن »َفَعَل« سواء أكان الزًما أم متعدًيا. 
اسم  في  همزة  عينه  تبدل  علة(  حرف  )عينه  أجوف  الفعل  كان  إذا  تنبيه: 
الفاعل، وإذا كان ناقًصا )المه حرف علة( تحذف المه، ويعوض عنها بالتنوين 

إن كان نكرة، وإن كان معرفا فال تحذف الالم. 
قال ابن مالك: 

ِم  ْن ِذي َثاَلَث  ٍة يُك  وُن َكَغ  َذا ***َكَفاِعٍل ُصْغ اْس  َم َفاِع  ٍل إَِذا

* * *
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 تابع: أبنية اسم الفاعل	   
العرض: 

َأِشٌر  َرُجٌل  وذاك  آِمٌن،  فهو  يرافقه  من  اْلَوْجِه،  َنِضُر  َطاِهٌر،  رجل   )محمد 
ال يروي َعْطَشاَن، وال يطعم َجْوَعاَن، ومن يصحبه غير آِمن(.

األمثلة: 

َطاِهر   َآِمن   »َأِمن« َأِشر   َعْطَشان   َجْوَعان.
البيان: 

فجاءت  مختلفة  أوزان  على  وردت  وقد  فاعلين،  أسماء  السابقة  األسماء 
على وزن )َفاِعل(، نحو:َطاِهر   َآِمن.

وجاءت على وزن »َفِعل«، نحو: َأِمْن   َأِشر ،كما جاءت على وزن »َفْعاَلن«، 
نحو: َعْطَشان   َجْوعان.

ولو الحظنا فعل كل منها لوجدنا اآلتي: 
َطاِهر: فعله َطُهَر مضموم العين »الزم« .

آِمن: فعله أِمَن مكسور العين »الزم« .
َأِشر: فعله َأِشَر مكسور العين »الزم« .

قليال  يأتي  الالزم  العين  )َفِعَل( مكسور  الفاعل من  اسم  أن  يتبين  هنا  ومن 
على وزن »فاعل« والكثير المسموع فيه: »َفِعل« ودونه »َفْعاَلن« و »َأْفَعل«. 

»َفُعَل«  وزن  على  الذي  الالزم  الثالثي  الفعل  من  الفاعل  اسم  كان  وإذا 
مضموم العين فمن القليل مجيؤه على وزن فاعل مثل طاهر وناعم، وسيأتي 

إن شاء اللَّه. 
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القاعدة: 

أوزان اسم الفاعل من الفعل الثالثي الالزم الذي على وزن »َفِعَل« مكسور 
العين. 

َفاِعل: مثل: آِمن   َراِغب، وهو قليل .   1
َفِعل: مثل: َأرِش   َأِمن   َرِغب، وهو كثري .   2
َفْعاَلن: مثل: جوعان   عطشان   ظمآن، وهو دون ما سبق يف الكثرة.    3
َأْفَعل: مثل: أبيض   أجهر، وهو قليل.    4

قال ابن مالك: 
ِقَياُسُه »َفِعْل« َبْل  ى  َغرْيِ ُمَعدَّ ***َوْهَو َقلِْيٌل يِف »َفُعْلُت« َو »َفِعْل«

َوَنْحُو َصْدَياَن، َوَنْحُو ْاألَْجَهِر َأرِشِ َنْحُو  »َفْعاَلُن«  ***»َوَأْفَعٌل« 

* * *
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نشاط )1(

اسم الفاعل يكون على وزن فاعل قياًسا إذا كان فعله: 

ثالثيًّا مكسور العين متعدًيا. )أ( 

 ثالثيًّا مفتوح العين متعدًيا. )ب( 

ثالثيًّا مفتوح العين الزًما. )ج( 

جميع ماسبق. )د( 

نشاط )2(

يصاغ اسم الفاعل على وزن )فاعل( قلياًل إذا كان فعله: 

ثالثيًّا مضموم العين وال يكون إال الزًما. )أ( 

 ثالثيًّا مكسور العين الزًما. )ب( 

كالًّ من )أ( و)ب(. )ج( 

نشاط )3(

إذا كان الفعل ثالثيا أجوف قلبت ألفه »عين الكلمة« عند صياغة اسم الفاعل 
منه إلى: 

)أ( ياء.       )ب( واو.       )ج ( همزة على النبرة.     )د( همزة على الواو.

* * *
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تابع أبنية اسم الفاعل   3

العرض: 

)أنت َشْهٌم ،َوَجِمْيٌل، وصوتك أجهر، وأبوك شيخ أشيب، وكالمه طيٌب، 
وذو خلق حسن(. 

األمثلة: َشْهٌم   َجميٌل   َأْجَهر   َحَسن   َشْيخ   َطيِّب   َأْشَيب.
البيان:

قد يأتي اسم الفاعل من الفعل الثالثي على غير فاعل وله أوزان وهي :
َفْعل مثل: َشْهم   َضْخم، وهو كثري .   1
َفعْيل مثل َجْيل   َبصرْي)1)، وهو كثري.   2
َأْفَعل مثل َأْجَهر)2)   َأْخَطب)3)، وهو قليل.   3
َفَعل مثل: َحَسن   َبَطل، وهو قليل.   4

وكلها من الفعل الثالثي الالزم الذي على وزن »َفُعَل« بضم العين.

الثالثي  الفعل  من  الفاعل  اسم  صوغ  عند  )فاعل(  وزن  عن  يستغنى  وقد 
َشْيخ    مثل:  أْخرى  أوزان  ويأتي على   ) َفَعَل   ( الذي على وزن  العين  مفتوح 

َأْشَيب   َطيِّب   عفيف، وهذه األوزان سماعية تحفظ وال يقاس عليها. 

ۓ  ۓ  ے   نث  تعاىل:  قال  العني  مضموم  َب ُص َر  الفعل  من  فاعل  اسم  بصري:   (1( 
ڭ ڭمث ]طه. اآلية: 96[ .

)2) أجهر: اسم فاعل من الفعل َجُهَر مضموم العني بمعنى ارتفع. 
)3) أخطب: اسم فاعل من الفعل َخُطَب مضموم العني بمعنى صار خطيًبا. 
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القاعدة: 

وزن    1 عىل  الذي  العني  مضموم  الثالثي  الفعل  من  الفاعل  اسم  يصاغ 
َفِعيل(  )َفْعل    اآلتية:  األوزان  عىل  الزما  إال  يكون  وال  العني،  بضم  »َفُعَل« 

واستعامهلام كثري و )َأْفَعل   َوَفَعل( واستعامهلام قليل. 
ا    2 األصل أن يأيت اسم الفاعل من كل فعل ثالثي عىل وزن »َفَعَل« متعديًّ

كان أو الزًما عىل وزن »فاعل« وقد يأيت سامًعا عىل أوزان ال ضابط هلا مثل: َشْيخ   
طيِّب   َأْشَيب   َعِفيف. 

قال ابن مالك: 
ْخِم َواْل َجِمْيل، واْلِفْعُل َجُْل َكالضَّ بَِفُع   ْل َوَفِعْي   ٌل  َأْوىَل  ***َوَفْع   ٌل 

َوبِِس َوى اْلَفاِع ِل َق ْد يْغن ي َفَع ْل َوفَع   ْل قلِي   ٌل  فِي   ه  ***وَأْفَع   ٌل 

نشاط )1(

يقال: َجِهَر الشاب، إذا تم جسمه وحسن منظره. 
وَجُهَر الصوت، إذا ارتفع.

واسم الفاعل من كل منهما: َأْجَهر على وزن )َأْفَعل(فما داللة ذلك؟ 
نشاط )2(

ما المراد بقول ابن مالك: وبِِسَوى اْلَفاِعِل َقْد َيْغنَى َفَعْل؟ 
نشاط )3(

 إذا كان اسم الفاعل من الفعل الثالثي الالزم الذي على وزن )َفُعَل( فما األوزان 
التي يصاغ عليها بكثرة؟ وما األوزان التي يصاغ عليها بقلة؟ مثل لكل ما تذكر.

 * * *
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تابع أبنية اسم الفاعل   4

صوغ اسم الفاعل من غير الثالثي

أهداف الدرس
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن: 

 يبني كيفية صوغ اسم الفاعل من غري الثالثي.1   
يكتب أمثلة السم فاعل مصوغ من غري الثالثي.   2

 يستخرج اسم فاعل من غري الثالثي يف فقرة.3   
 حيول فعال غري ثالثي السم فاعل، ويبني ما حدث. 4   
 يضبط بالشكل اسم فاعل من غري الثالثي.5   

العرض: 

قيمة  ومدركون  وطننا،  عن  والذود  عدونا،  لمحاربة  مستعدون  )نحن 
باآلداب  وملتزمون  أرضنا،  من  واحد  شبر  عن  متنازلين  ولسنا  التضحية، 
مدافعون  نحن  بل  بمعتدين،  نحن  وما  السلم،  وفي  الحرب  في   اإلسالمية 

عن حقوقنا(. 
األمثلة: 

)مستعدون( مفردها: ُمْسَتِعد، فعلها: اْسَتَعدَّ »غير ثالثي«.
)مدركون( مفردها: ُمْدِرك، فعلها: َأْدَرَك »غير ثالثي«.

)متنازلون( مفردها: ُمَتنَاِزل، فعلها: َتنَاَزَل »غير ثالثي«.
)ملتزمون( مفردها: ُمْلَتِزم، فعلها: اْلَتَزَم »غير ثالثي«.
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)معتدون( مفردها: ُمْعَتٍد، فعلها: اْعَتَدى »غير ثالثي«.
)مدافعون( مفردها: ُمَدافِع، فعلها: َداَفَع »غير ثالثي«.

البيان: 

  - ترى  كما   - مضمومة  والميم  بالميم،  مبدوءة  السابقة  األمثلة   الحظ 
كما أنها مكسور ما قبل آخرها، وهى أسماء فاعلين من فعل غ ير ثالثي، ثم 
أتى بالفعل المضارع منها، مع إبدال حرف المضارعة ميما مضم  ومة، وك سر 

ماقبل اآلخر. 
وقدجاءت على وزن مضارعها.   

وهكذا عند صوغ اسم الفاعل من أي فعل غير ثالثي. 
القاعدة: 

يصاغ اسم الفاعل من الفعل غير الثالثي على زنة مضارعه، مع إبدال حرف 
المضارعة ميًما مضمومة، وكسر ما قبل اآلخر. 

قال ابن مالك: 
ِمْن َغرْيِ ِذي الثَّاَلث كال مَواصل ***َوزَن  ُة املُض  ارِع اْس  ُم َفاِع  ل

َوَض   مِّ ِمي   ٍم زائِ   ٍد َق   ْد َس   َبَقا ***َم  َع َكْرِ َمْتُل  وِّ األخ  رِي ُمْطَلَقا

* * *
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صيغ المبالغة

أهداف الدرس
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن: 

 حيدد املقصود بصيغ املبالغة.1   
 حيدد األوزان املشهورة لصيغ املبالغة. 2   
 يميز بني اسم الفاعل وصيغ املبالغة.3   
 حيدد صيغ املبالغة السامعية. 4   
 يستخرج صيغ املبالغة يف َنصٍّ أو فقرة.5   
 يزن صيغ املبالغة، وحيدد فعلها يف أمثلة تعرض عليه. 6   
، ويبني ما حدث فيها من تغيري.7     يأيت بصيغ املبالغة من أفعال يف َنصٍّ
 يقبل عىل دراسة صيغ املبالغة.8   

األمثلة 

عون    1 ار باملعروف، هنَّ اٌء عن املنكر، والناس سامَّ ال باحلق، أمَّ الداعية قوَّ
الون ملا يأمرهم به.  لقوله، فعَّ

خمالفة    2 من  حِمَْذاًرا  لنصحه،  ِمساَمًعا  لقوله،  ِمْصداًقا  إال  منهم  ترى  فال 
توجيهه. 

الفتقاده    3 له؛  يستجاب  ال  ونصوح  قولُه،  يسمع  ال  َقُئوٍل  من  وكم 
اإلخالص يف وعظه. 
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َفِقيًها    4 َبِصرًيا يف فهمه،  العمل،  َكثرَِي  الكالم،  َقلِيَل   وخري اهلداة من كان 

يف دينه. 
ه.    5 فهو َحِذٌر إن أفتى، َفِهٌم إن نصح، َرِشٌد إن وجَّ

الشرح والبيان: 

اء( في  ار   ونهَّ ال   وأمَّ بالنظر والتأمل فيما تحته خط نجد أن الكلمات )قوَّ
الفاعل«  التي هي صيغة »اسم  فيها صيغة )فاعل(  أمثلة رقم »1« قد تحولت 
والمبالغة  الفعل  حدوث  كثرة  على  للداللة  ال«  »َفعَّ إلى  الثالثي  من  األصلي 

الصريحة في معناه. 
فنحن لو قلنا »الداعية قائل بالحق« دل ذلك على القول، ومن قام به لكن 
لم يفهم منه ما يفيد كثرة القول أو قلته، وإن كان يحتمل ذلك، لكنه ال يفهم 

صراحة من مفهوم كلمة »قائل«. 
لكننا حين نقول »قّوال« دلت تلك الصيغة صراحة على الفعل، ومن قام به 

مع الداللة الصريحة على الكثرة والمبالغة في ذلك الفعل وهو القول. 
ال« مثاًل هو ما يسمى بصيغ  ومثل هذا التحويل من صيغة »فاعل« إلى »َفعَّ

المبالغة، وبالنظر إلى األمثلة السابقة نجد أن صيغ المبالغة القياسية خمس. 
الفعل 1    من  تصاغ  وهي  ال.  وَفعَّ ع،  وَسامَّ وهَنَّاء،  ار،  وأمَّ ال  َكَقوَّ ال«  »فعَّ

الثالثي املترصف املتعدي ـ كقال وسمع وفعل أو الالزم: كخرج ولعب. 
»ِمْفَعال« كمصداق، مسامع، حمذار. من »صدق وسمع وحذر«. 2   
»َفُعوُل« كقئول، ونصوح، من »قال، ونصح«. 3   
»َفِعيٌل« كسميع، ورحيم، وبصري، وفقيه، من سمع، ورحم، وبرص، وفقه«. 4   
»َفِعٌل« َكَحِذر َوَفِهم، َوَرِشد، من »حذر وفهم ورشد«. 5   
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القاعدة: 

الفاعل،    1 اسم  يف  )فاعل(  صيغة  من  حمولة  »صيغ  هي  املبالغة   صيغ 
ال أو ِمْفَعال أو َفُعول، أو َفِعيل أو َفِعل« للداللة عىل الكثرة واملبالغة  إىل صيغة »فعَّ

يف احلدث«. 

ال« بتشديد العني، وِمْفَعال،    2 لصيغ املبالغة أوزان خسة مشهورة هي »فعَّ
َوَفُعول، وَفِعيل، وَفِعل. 

الفرق بني اسم الفاعل وصيغ املبالغة من وجهني.   3

للقلة )أ(  تعرض  دون  به،  قام  ومن  الحدث  على  يدل  الفاعل  اسم   أن 
أو الكثرة، والضعف أو القوة في حدوثه، أما صيغ المبالغة فإنها تشترك مع اسم 
الفاعل في الداللة على الحدث ومن قام به، وتزيد عليه في الداللة الصريحة 

على الكثرة والمبالغة في حدوث الفعل. 

 وأيًضا يفرق بينها وبين اسم الفاعل بأن اسم الفاعل ُيصاغ من الثالثي )ب( 
وغيره، أما صيغ المبالغة فال ُتصاغ إال من الثالثي. 

تنبيه: 

القياسية، وهي مقصورة على  المبالغة غير هذه الخمس  هناك بعض صيغ 
وُفَعلة  كِمْعطير  »وِمْفِعيل«  َكِمْسَعر  »وِمْفَعل«  ير  َكِسكِّ يل«  »فِعِّ منها  السماع 
ومنه  وتشديدها،  العين  بتخفيف  »وُفَعال«  كفاروق  وَفاُعول«  ُلمَزة«  »كُهَمزة 

قوله تعالى: نث ڻ ڻ ڻمث)1).

)1)  سورة )نوح( . اآلية: )22) .
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تدريبات

ما اسم الفاعل؟ وضح ذلك باملثال.    1
متى يصاغ اسم الفاعل عىل زنة »فاعل« قياًسا؟ َمثِّل ملا تذكر.    2
ما الذي حيدث من تغيري عند صياغة اسم الفاعل إذا كان الفعل أجوف    3

أو معتل اآلخر؟ وضع ذلك باألمثلة. 
ُصغ من إنشائك اسم الفاعل عىل األوزان اآلتية:    4

َفِعل – َفْعالن – َفِعيل – َفَعل – أْفَعل. 
كيف يصاغ اسم الفاعل من غري الثالثي؟ مثل ملا تقول.    5
هات اسم الفاعل من األفعال اآلتية:    6

كتب   صام   رمي   نثر   هاجر   اشرتك   فتح   حزن   جلس   َصِدى   علم 
  تعاون   ازدهر   استغفر. 

ہ     7 ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  نث  تعاىل:  اهلل  قال 
ھ  ھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ 
ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

ۋ ۋ ۅمث)1) 
استخرج من اآلية الكريمة أسماء الفاعلين واذكر فعل كلٍّ منها. 

)1)  سورة )األحزاب( . اآلية: )35) .
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ضع مكان النقط اسم فاعل مناسًبا، واذكر فعله فيام يأيت:    8

هو  أمته   ............. لنهضة  العمل  إتقان  على  يحرص  الذي   .............
ألنه  لشخصه   ............. و  له   ............. بحب  الجدير   .............

............. في عمله والله ............. للمخلصين. 
هات اسم الفاعل من األفعال اآلتية، مبينا ماحدث من تغيري، مع ذكر    9

السبب: 
شرح   صام   سعى   استمع   استشار. 

 عني صيغ املبالغة فيام يأيت، َوِزهْنَا، ثم اذكر فعلها:    10

قال تعالى: نث گ ڳ ڳ  ڳ  ڳ... مث)1).)أ( 

 قال تعالى: نث ٱ ٻ ٻ ٻ مث)2) .)ب( 

 قال تعالى: نث ڻ ڻ   ڻ ۀ           ۀ  ہ  ہ ہ ہ    ھ  ھمث)3).)ج( 

قال تعالى: نث ڇ ڇڍ ڍ    ڌ مث  )4) .
قال الشاعر. )د( 

وال جازٍع من رصفه املتحول ***ولسُت بمفراح إذا الدهر رسين

* * *

)1)  سورة )طه( . اآلية: )82) .
)2)  سورة )املائدة( . اآلية: )42) .

)3)  سورة )ق( . اآليتان: )25،24) .
)4)  سورة )ص( . اآلية: )30) .
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أبنية اسم المفعول

أهداف الدرس
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن: 

 حيدد املقصود باسم املفعول.1   
 يوضح فائدة اسم املفعول يف الكالم. 2   
 حيدد أوزان اسم املفعول من الثالثي.3   
 يكتب أمثلة السم مفعول مصوًغا من الثالثي. 4   
 يستخرج اسم مفعول مصوًغا من الثالثي.5   
 يستشعر أمهية دراسة اسم املفعول.     6   

العرض: 

)االبن المطيع َمْحُبوٌب من أهله، َمْحُموٌد عند الناس، َمُصوٌن بين إخوانه، 
لكل  ويتأسى  َجِريٍح،  كل  يواسي  وهو  الخير،  مواطن  في  َمْدُعوٌّ  عنه؛  َمْرِضيٌّ 

َعلِيٍل(. 
األمثلة: 

حَمُْبوب   حَمُْمود.   1
َمُصون   َمُقول   واألصل فيهام: َمْصُوون، َومْقُوول.   2
َمبِيع   َمِقيس   واألصل فيهام: َمْبُيوع، َومْقُيوس.   3
َمْدُعّو   َمْدُنوّ   واألصل فيهام: مدعوو، ومدنوو.   4



95
َمْريِضّ   َمْهِديّ   واألصل فيهام: َمْرُضوي، َوَمْهُدوي)1).   5
َجِريح   َكِحيل.   6

البيان: 

الحدث،  عليه  وقع  الذي  والشخص  الحدث،  على  دلت  السابقة  األمثلة 
وكلها مصوغة من األفعال الثالثية المبنية للمجهول، وأتت على زنة »َمْفُعول«.
عدا أمثلة المجموعة »6« فقد أتت على وزن »َفِعْيل« وهي بمعنى »مفعول« 

فناب )فعيل( عن )مفعول.( 
وبعضها جاء من الفعل السالم، مثل: »ُحبَّ وُحِمَد« .          مجموعة »1«.
ِقيَس«. »بِيَع    ِقيَل«  »ِصيَن    مثل:  األجوف،  الفعل  من  جاء  ما   ومنها 

مجموعة »2–3«.
ُدنَِي«.  »ُدِعَي    ُهِدَي«  »ُرِضَي    مثل:  الناقص،  الفعل  من  جاء  ما  ومنها 

مجموعة »4– 5«.
ومنها ما ناب عن صيغة مفعول في الداللة على معنى اسم المفعول مثل: 
»َجِريح بمعنى مجروح   َوَكِحيل بمعنى مكحول«.                   مجموعة »6«. 
والمؤنث.  المذكر  فيها  ويستوي  سماعية،  »مفعول«  عن  »فعيل«  ونيابة 

فيقال: رجل جريح   امرأة جريح. 

)1)  حدث يف كل هذا تغيري ُيعرف باإلعالل ستعرفه إن شاء اهلل تعاىل يف السنة الثالثة.
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القاعدة: 

اسم المفعول: اسم مصوغ من الفعل المبني للمجهول للداللة على من وقع 
عليه الفعل. 

فائدته: االختصار واإليجاز في الداللة على المراد. 
طريقة صوغه: يصاغ من الفعل الثالثي على وزن »َمْفُعول«.

 نيابة )فعيل( عن )مفعول(: قد ينوب وزن »َفِعيل« عن صيغة »َمْفُعول« في 
الداللة على َمْن وقع عليه الفعل بشرط أال يكون للفعل )فعيل( بمعنى )فاعل( 
على  سماعي  أنه  االستعمال  هذا  وحكم  والمؤنث،  المذكر  فيها  ويستوي 

الصحيح.
قال ابن مالك: 

ِزَن  ُة َمْفُعوٍل كآٍت ِم  ْن َقَصْد َرْد ***َويف اْسِم َمْفُعوِل الثُّاَلثيِّ اطَّ

َنْح   ُو َفَت   اٍة َأْو َفًت   ى َكِحْي   ِل ***َوَن  اَب َنْق  اًل َعنْ  ُه ُذو َفِعْيْ  ِل

نشاط )1(

من مات دفاًعا عن وطنه فهو شهيد.)أ( 
 قال تعالى: نث ک گ گ    گ گ مث)1) .)ب( 
هذا كفٌّ خضيب. )ج( 
الرجل طريح الفراش. )د( 
اللَّه رحيم بعباده. )ه ( 

وردت باألمثلة السابقة كلمات على وزن »َفِعيل«. 
اذكر ما يصلح منها أن يكون بمعنى اسم المفعول وما ال يصلح، مع التعليل. 

)1) سورة )البقرة( اآلية: )284).
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نشاط )2( 

اسم المفعول: 
)          ()أ(  اسم مشتق يدل على الحدث ومن قام به.    
 اسم جامد يدل على الحدث ومن وقع منه .              )          ()ب( 
)          ()ج(  اسم مشتق يدل على الحدث ومن وقع عليه.  
)          ()د(  اسم جامد يدل على الحدث ومن وقع عليه.  

ضع عالمة ) √( أو )×( قرين كل عبارة مما سبق. 
نشاط )3( 

اسم المفعول ُيصاغ من: 
الفعل الثالثي المبني للمعلوم .                        )          ()أ( 
الفعل الثالثي المبني للمجهول.          )          ()ب( 
الفعل الثالثي المبني للمعلوم أو المجهول.          )          ()ج( 

ضع عالمة )√( أو )×( قرين كل عبارة مما سبق. 
نشاط )4( 

ُيصاغ اسم المفعول من الفعل الثالثي الناقص: 
على وزن مفعول              )           ()أ( 
على وزن َمفِعل            )           ()ب( 
على وزن َمْفُعل             )           ()ج( 
على وزن َفِعْيل             )           ()د( 

ضع عالمة )√( أو )×( قرين كل عبارة مما سبق. 
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صياغة اسم المفعول من غير الثالثي  

أهداف الدرس
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن: 

 حيدد كيفية صوغ اسم املفعول من غري الثالثي. 1   
 يميز بني صوغ اسم الفاعل واسم املفعول من غري الثالثي. 2   
 يمثل السم مفعول مصوغ من غري الثالثي.3   
 يستخرج اسم املفعول، ويبني فعله، ويزنه يف أمثلة. 4   
 يأيت باسم مفعول من أفعال يف فقرة.5   
 هيتم بدراسة اسم املفعول. 6   
 يكتب تعريًفا السم املفعول.7   

البيان:

ُمحَترٌم عند  إلى مشورتك  ُمْطمَأنٌّ  الصائب،  برأيك  ُمْسترَشٌد  ٌب،  ُمهذَّ أنت 
الجميع. 

األمثلة: 

ُب. َب ُيَهذَّ ٌب( فعله: ُهذِّ )ُمَهذَّ
)ُمْسَتْرَشٌد( فعله: اْسُتْرِشَد ُيْسَتْرَشُد.

. ( فعله: اْطُمئِن ُيْطَمَئنُّ )ُمْطمأنُّ
)ُمْحَتَرٌم( فعله: اْحُتِرَم ُيْحَتَرُم.
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البيان:

أسماء    فهي  عليه،  وقع  وَمْن  الحدث  على  دالة  السابقة  األمثلة  جميع 
مفعولين، وجميعها من أفعال غير ثالثية. 

حرف    إبدال  مع  للمجهول،  المبني  المضارع  زنة  على  مصاغة  وكلها 
المضارعة ميما مضمومة. 

والمالحظ أنها جميعا مفتوح ما قبل آخرها.   
القاعدة:

حرف  إبدال  مع  مضارعه،  زنة  على  الثالثي  غير  من  المفعول  اسم  ُيصاغ 
المضارعة ميما مضمومة، ودائما ما يكون الحرف الذي قبل اآلخر مفتوحا؛ 

ألن المضارع المبني للمجهول يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. 
والفرق بين اسم المفعول من غير الثالثي واسم الفاعل من غير الثالثي أن 
اسم المفعول ما قبل آخره مفتوح، واسم الفاعل ما قبل آخره مكسور باإلضافة 

إلى الفرق في المعنى. 
قال ابن مالك:

َصاَر اْسَم َمْفُعوٍل َكِمْثِل اْل ُمنَْتَظر ْانَكَرْ َكاَن  َما  ِمنُْه  َفَتْحَت  ***َوإِْن 

* * *
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تدريبات
تدريب )١(

عرف اسم املفعول، واذكر ما يدل عليه، مع التمثيل.    1

كيف تصوغ اسم املفعول من الثالثي وغريه؟ مثل ملا تذكر.    2

ما    3 الالزم؟ وما رشط ذلك؟ وضح  الفعل  املفعول من  اسم  هل يصاغ 
تقول باملثال. 

َصام   َباع   َدعا   َرمى.    4

صغ اسم المفعول من األفعال السابقة، مبينًا ما حدث من تغيير حينئذ »وضع 
ما تصوغه في جمل من تعبيرك«. 

أعيد البناء   أريق املاء   ُرفع القلم   ُرئي اخلري   زين العقل   أقيم احلق    5
  اختريت اجلائزة   ُجلس فوق الكريس   ُرغب يف احلق. 

صغ اسم المفعول من األفعال في الجمل السابقة، واكتب الجملة بحيث 
تؤدي المعنى المراد. 

قال اهلل تعاىل: نث ک ک ک   گ گ     گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳمث)1).    6
ومن الِحَكم: »كلُّ ممنوِع َمرغوٌب وكلُّ مبذوٍل َمْمُلول«. 

وقال الشاعر:
ممقوتا ينفك  ال  الكف  واجلامد  ***والسمح يف الناس حممود خالئقه

استخرج مما سبق اسم المفعول، واذكر فعله ووزنه. 

)1) سورة )القلم( . اآلية: )3،2) .
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عني يف اجلمل اآلتية اسم املفعول، واْضبِْطه، ثم زنه، واذكر فعله مضبوًطا:    7

الضيف مكرم.)أ( 
 القائد مدعو.)ب( 
المباراة مشاهدة.)ج( 
الكاذب مهان. )د( 
المصنع مبني حديًثا.)ه ( 
الكتاب مستفاد منه.)و( 
»اشتهر سيدنا عمر بن اخلطاب  بالرأي السديد، والعزيمة القوية، 8   

فكان مثاًل حُمَْتذى يف العدل، لينًا يف غري ضعف، شديًدا يف غري عنف، وعاش بني 
الرعية َمِهيًبا جانبه، خَمِْشيًّا بطشه، ولقي ربه َمْبكِيًّا عليه من املسلمني، َمْرِضيًّا عن 

ا له بالرحة«. سياسته الرشيدة، مدعوًّ
استخرج من الفقرة السابقة اسم المفعول، ثم زنه، واذكر فعله. 

تدريب )	(

ايِت باسم املفعول من األفعال اآلتية:    1
ُقِرَئ الدرُس   ُأكَِل الطعاُم   ِصيَن اْلَماُل   ُقبَِلت الهديُة   ُكِسَي الفقير   انُتظِر 
ِقِت اْلَحِديَقُة    الفرُج   اْسُتِمَع إلى المذياع   ُرِجَي النجاح   ُرتَِّب األثاث   ُنسِّ

ُاْسُتِجيَب الدعاء. 
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اإلجابة:  

اسم املفعول الفعل م اسم املفعول الفعل م

المذياع مستمع إليه اْسُتِمَع 7 الدرس َمْقُروٌء ُقِرَئ 1

النجاح مرجو ُرِجَي 8 الطعام َمْأُكوٌل ُأكَِل 2

األثاث مرتب ُرتَِّب 9 المال َمُصوٌن ِصيَن 3

الحديقة منسقة َقْت ُنسِّ 10 الهدية َمْقُبوَلٌة ُقبَل 4

الدعاء مستجاب اْسُتِجيب 11 الفقير َمْكُسوٌّ ُكِسَي 5

الفرج ُمنَْتَظٌر ُاْنُتظَِر 6

مكروه      2 احلسود  مرجو    الوفاء  يأيت:  مما  مفعول  اسم  كلِّ  فِْعَل  هات 
الفساد مقيضٌّ عليه   الدرس مفهوم.

)ج( ُرِجَي الوفاُء   ُكِرَه الحسوُد   ُقِضَي على الفساد   ُفِهَم الدرس. 

3  ضع مكان النقط اسم مفعول مناسًبا فيما يأتي: 

السكر .......... شاهدت المنزل ............، الصحيفة ....................، 
البذر .......... في األرض، عيد الهجرة .......... به، الكتاب ................ 

)ج( السكر مذاب، شاهدت المنزل مبنًيا، الصحيفة مطوية، البذر ملقى في 
األرض، عيد الهجرة محتفل به، الكتاب مقروء.  
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الصفة المشبهة باسم الفاعل

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن: 

حيدد املقصود بالصفة املشبهة.   1
يوضح طريقة صوغ الصفة املشبهة من الثالثي الالزم.    2
حيدد أوزان الصفة املشبهة من الفعل الثالثي مكسور العني.    3

 يميز بني اسم الفاعل والصفة املشبهة.4   
 يصوغ الصفة املشبهة من أفعال، ويذكر أوزاهنا. 5   
 يستخرج الصفة املشبهة، ويزهنا يف أمثلة.6   
 يستشعر أمهية دراسة الصفة املشبهة. 7   

العرض:

)تمتاز مصر بجو َلطِيٍف، ونيل َعْذٍب، وشعب َطيٍِّب َوَشْهٍم، وجيش ُشَجاٍع 
َرْأُيُهم، َحسٍن  راجٍح  وجهاده، وعلماَء  صبره  في  اْلِعَدا، َبطٍل  يخشى  ال  َصْلٍب 

َطْبُعُهم(. 
األمثلة: 

 َلطِيف   َعْذب   َطيِّب   َشْهم   ُشَجاع   َصْلب   َبَطل   َراِجح   َحَسن. )أ( 
قال تعالى: نث ڭ  ڭ ۇ مث)1) .)ب( 

)1) سورة )هود( . اآلية :)10).
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قال تعالى: نث ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ مث)1) .

قال تعالى: نث مئ ىئ مث)2) .
قال تعالى: نث ٻ پ مث)3) .

قال تعالى: نث ڭ   ڭ ۇ ۇ مث)4) .
قال تعالى: نث پ پ ڀ ڀ      ڀ ڀ مث)5) .

قال تعالى: نث ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چ    مث)6) .
قال تعالى: نث ک    ک ک ک   مث)7) .

قال تعالى: نث ڇ ڍ ڍ   ڌ مث)8) .
قال تعالى: نث چ چ چ مث)9)  .

البيان: 

بتأمل الكلمات التي تحتها خط في المجموعة )أ( نجد أنها مأخوذة من )أ( 
أفعال ثالثية الزمة إما على وزن »َفِعل« بكسر العين وإما على وزن »َفُعل« بضم 

العين، وكلها تدل على معنى اسم الفاعل على جهة الثبوت. 

)1) سورة )األعراف( . اآلية :)15). 
)2)  سورة )املطففني( . اآلية :)31). 

)3)  سورة املؤمنون . اآلية :)60). 
)4)  سورة )األعراف( . اآلية :)64). 
)5)  سورة )األعراف( . اآلية :)58). 

)6)  سورة )البقرة( . اآلية :)187). 
)7)  سورة )الكوثر( . اآلية :)3). 
)8)  سورة )النور( . اآلية :)61). 
)9)  سورة )النور( . اآلية :)39). 
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 وبتأمل الكلمات التي تحتها خط في اآليات الكريمة تجد أن كل آية )ب( 

فعل الزم على  مأخوذة من  وتأملها كلها تجدها  اشتملت على صفة مشبهة، 
عن  جميًعا  فيها  المشبهة  الصفة  أوزان  تخرج  ولم  العين،  بكسر  »َفِعَل«  وزن 

3- َفْعاَلن. 2- َأْفَعل   األوزان الثالثة التالية:    1- َفِعل 
القاعدة: 

معنى  على  تدل  الالزم  الثالثي  الفعل  من  مشتقة  أسماء  المشبهة:  الصفة   *
اسم الفاعل على جهة الثبوت.  

* طريقة صوغها: تصاغ من فعل ثالثي الزم على وزن »َفِعَل« بكسر العين، 
أو »َفُعَل« بضمها. 

* أوزانها: تأتي من باب »َفِعَل« مكسور العين على ثالثة أوزان: 

ومؤنثه    1 رسيًعا،  يزول  أو  يطرأ  ما  أو  فرح  أو  حزن  عىل  دل  فيام  َفِعل: 
»َفِعَلة«. 

َأْفَعل: فيام دل عىل عيب أو حلية أو لون، ومؤنثه »َفْعاَلء«.    2

َفْعاَلن: فيام دل عىل خلو أو امتالء، ومؤنثه »َفْعىَل«.    3

وإنما سميت مشبهة؛ ألنها تشبه اسم الفاعل في أمرين:

أحدهما: أنها تدل على الحدث وصاحبه لكن على جهة الثبوت والدوام، 
واسم الفاعل يدل على الحدث وصاحبه على جهة الحدوث.

والثاني: أنها ُتثنى وُتجمع وُتذكر وُتؤنث كما أن اسم الفاعل كذلك.
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التدريب:

صغ الصفة املشبهة، واضبطها بالشكل، ثم ضعها يف جلة مفيدة من كل    1
فعل من األفعال اآلتية:

َحِزَن   َحِوَر   َشبَِع   َحِمَر   َفطَِن.  

استخرج الصفة املشبهة، واذكر وزهنا، والفعل الذي صيغت منه يف كل    2
مثال مما يأيت: 

اشتريت الجواد األشهب.)أ( 

الفيل َضْخُم الجثة.)ب( 

السلحفاة بطيء سيرها.)ج( 

مصر تربة َغْبَراء.)د( 

كن َحِذًرا دائًما.)ه ( 

العالم اإلسالمي َضِجٌر مما يعانيه من اضطهاد. )و( 

* * *
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تابع الصفة المشبهة باسم الفاعل
العرض: 

التدبير،  َحَسن  اْلُمَحيَّا،  َطْلَق  َفطِنًا،  َفِصيًحا،  َكِريًما،  الرشيد  هارون  كان 
ْخِو. ُشَجاًعا ليس بالجبان، ُصْلًبا ليس بالرَّ

األمثلة: 

»ُشَجاع«   )أ(  »َحَسن«    َرْخو«    »َطْلق    »َفطِن«    فصيح«    »كريم   
»َجَبان«   »ُصْلب«

أنت شيخ طاهر القلب، راجح العقل، َطيٌِّب، َعِفيٌف، ُمنَْطلُِق اللسان، )ب( 
ُمْعَتِدُل القامة. 

البيان: 

بالنظر إلى أمثلة المجموعة »أ« نجد أنها مأخوذة من الفعل الثالثي الالزم   
الذي على وزن »َفُعَل« بضم العين، وقد جاءت على أوزان كثيرة هي: 

)َفِعْيل( مثل: َكِريم - َفِصيح.   1
)َفِعل( مثل: َفطِن.   2
)َفْعل( مثل: َطْلق - َرْخو.   3
)َفَعل(مثل: َحَسن.   4
)ُفَعال( مثل: ُشَجاع.   5
)َفَعال( مثل: َجَبان.   6
)ُفْعل( مثل: ُصلب.   7
ومنها ما جاء من الثالثي بمعنى فاعل ولم يكن على وزنه، مثل: َشْيخ   َطيِّب.   
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ومنها ما جاء من غير الثالثي، مثل: ُمنَْطلِق اللسان   ُمْعَتِدُل القامة، وهي   

موازنة للمضارع أيًضا.

القاعدة: 

تصاغ الصفة املشبهة من الفعل الثالثي الالزم مضموم العني عىل أوزان    1
كثرية منها: 

»َفِعيل«، »َفِعل«، »َفْعل«، »َفَعل«، »ُفَعال«، »َفَعال«، »ُفْعل«. 

وتصاغ عىل صيغة فاعل أي موازنة للمضارع من الفعل الثالثي.    2

وتصاغ من كل ما جاء من الثالثي بمعنى فاعل، ول يكن عىل وزنه.    3

وتصاغ من غري الثالثي، وحينئٍذ تب موازنتها للمضارع.    4
قال ابن مالك: 

ا اْل ُمْشبَِهُة اْسَم اْلَفاِعِل َمْعنًى هِبَ ***ِصَف  ٌة اْسُتْحِس  َن َج  رُّ َفاِعِل

َكَطاِهِر اْلَقْلِب، َجِْيِل الظَّاِهر ***َوَصْوُغَه  ا ِم  ْن اَلِزٍم حِلَ  ارِض

* * *
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تدريبات

ما الصفة املشبهة؟ ومم تصاغ؟    1
اذكر أوزان الصفة املشبهة من »َفِعل« مع التمثيل ملا تذكر.    2
اذكر خسة أوزان مشهورة تأيت عليها الصفة املشبهة من باب »َفُعل«.    3
ما الفرق بني اسم الفاعل والصفة املشبهة؟ وضح ذلك باملثال.    4
فيها حينئذ؟ مثل    5 الثالثي؟ وماذا جيب  املشبهة من غري  الصفة  تأيت   هل 

ملا تذكر. 
نُظف   حال   مأل   َصُعب   َظِمئ   ساد   َفكَِه   َعفَّ   َقِوى   َكُرَم   َكِدَر    6

  َجُبَن   جاع. 
صغ الصفة املشبهة من األفعال السابقة، واذكر أوزاهنا. 

َبَطَل   شبعان   أعور   جبان الكلب   ضخم اجلسم   صعب املراس      7
أرِش. 

هات فعل كل صفة من الصفات المشبهة السابقة، واضبطه بالشكل. 

* * *
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التعجب

أهداف الدرس
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن: 

حيدد املقصود بالتعجب.                                                     1
حيدد صيغتي التعجب.    2
 يستخرج صيغ التعجب، وحكمها من حيث القياس أو السامع يف نص.    3
 يتعجب من بعض األفعال بصيغتي التعجب القياسيتني.    4
 حيول جاًل من حالة التعجب إىل حالة غري التعجب.                       5
 هيتم بدراسة موضوع التعجب.   6

العرض: 

ما َأْجََل األزَهر جامًعا، َوَما َأْعَظَم علامءه هداة ومرشدين.    1
َوَأْسِمْع هبم    2 أساتذة ومعلمني  هبم  َوَأْكِرْم  للخري،  قادة  برجاله  َوَأْحِسْن 

َوَأْبرِصْ وقد طبقت شهرهتم اآلفاق. 
هلل َدرُّ األزهريني رجااًل، وكيف ُينكر تارخيهم، َياَلُهْم من رجال سجلوا    3

. تارخيهم بمداد الفخار وكأين بأزهرنا معنيٌّ
 4- )أ( قال أمرؤ القيس: 

*** َرا ُبَكاًء عىل َعْمٍرو َوَما َكاَن أْصَبَاَأَرى ُأمَّ َعْمٍرو َدْمُعَها َقْد َت َحدَّ
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وقال اآلخر:  )د( 

*** َفَأْجِدرفذل  ك إن يل  ق املني  ة يلقه  ا يوًما  يستغن  وإن  حيًدا، 

بتأمل األمثلة السابقة نجد أن التعجب تعبير يدل على الدهشة واالستغراب، 
األزهر  كأمر  عظيم،  أمر  استعظام  حيال  النفس  به  تنفعل  داخلي  شعور  وهو 

الشريف، ومثل هذا األسلوب يسمى عند اللغويين )التعجب(. 
ونجد أن للتعجب صيغتين قياسيتين هما:

1-  )َما َأْفَعَله( كما في مجموعة )1( فيما تحته خط.
2- )َأْفِعْل بِِه( كما في مجموعة )2( فيما تحته خط.

الصيغة األولى تتكون من: َما التعجبية، وفعل التعجب ووزنه )َأْفَعل( وهو 
فعل ماٍض، ثم لفظ المتعجب منه. 

الصيغة الثانية تتكون من: َأْفِعْل: وهو فعل ماٍض جاء على صيغة األمر.
الباء: زائدة لتزيين اللفظ.

وما بعدها: يعرب فاعاًل مرفوًعا محاًل مجروًرا لفًظا. 
* وللتعجب صيغ سماعية، وهي كثيرة، والمدار فيها على السماع، وقدرة 
المتكلم ومنزلته البالغية، وهكذا كل لفظ يدل على التعجب، ويفهم منه ذلك 

بداللة القرينة، كما فى أمثلة مجموعة »3«. 
 * نالحظ أن المتعجب منه قد يحذف إذا دل عليه دليل، وهذا الحذف جائز

ال واجب، وهذا واضح فيما تحته خط فى أمثلة مجموعة »4«.
القاعدة: 

يثير  ● شيًئا  اإلنسان  يرى  عندما  يحدث  النفس  في  انفعال  التعجب: 
الدهشة والعجب لخفاء سببه. 
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صيغه: له صيغتان قياسيتان: ●
ما أفعله.   1
َأْفِعل به   2

ول  ه صي  غ س  ماعية كثي  رة، والم  دار فيه  ا عل  ى الس  ماع وبالغ  ة المتكلم 
وقدرت  ه عل  ى الدالل  ة عل  ى التعج  ب م  ع قرين  ة موضحة.

 قد يحذف المتعجب منه جواًزا إذا دل عليه دليل. ●

قال ابن مالك: 
*** َبا َأْوِجيْء بَِأْفِع  ْل َقْب َل جَمُْرْوٍر بَِبابَِأْفَع   َل اِْنطِ  ْق َبْعَد َما َتَعجُّ

(1( *** َأْوىَف َخلِْي َلْينَ ا، وَأْص ِدْق هِبَِم اَوتِ ْل   َو َأْفَع  َل اْنِصَبنَّ  ُه َكَم ا    
*** ْبَت اِْسَتبِْح إِْن َكاَن ِعنَْد اْل َحْذِف َمْعنَاُه َيِصْحَوَحْذَف َما ِمنُْه َتَعجَّ

 * * *

)1) هذا البيت يشري إىل قاعدة نحوية، وآثرنا اإلتيان به يف ترتيبه؛ إلفادة الطالب.
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نشاط )1(
تعجب مما يأيت بصيغتي التعجب القياسيتني: 

2   جملت الطبيعة. 1   اشتد البرد.  
4   قبح الكذب. 3   عظم النجاح.  

نشاط )2(

 استخرج من األمثلة التالية صيغ التعجب، واذكر حكمها من حيث القياس 
أو السماع: 

قال تعالى: نث ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ مث)1))أ( 

 قال الشاعر: )ب( 
*** ب   اِب َنض اًرة يا لي َ  ت أَياَم الشب   اِب َتُع    وُدأْعظِم بأي َّ  اِم الشَّ

قال الشاعر: )ج( 

*** ْبَِخلِييَلَّ ما أْحَرى بِِذِي اللُّبِّ َأْن ُيَرى َصُبوًرا ولِكْن اَل َسبِيَل إىَِل الصَّ
قال الشاعر:    )د( 

*** ِغنًى أبن اَءهم  اجُلّهاُل  َث   َوجاًه  ا ف  ام أش  قى َبنِ  ي احُلَكامِءإذَا ورَّ
نشاط )3(

بية التالية إلى جمل غير تعجبية:  حول الجمل التعجُّ
) أ ( َما َأَضرَّ ضياع الوقت في اللهو.       )ب(  َأْجِمْل باستثمار الوقت فيما ينفع. 

)ج ( َما َأْقَبَح الخيانة.              ) د (  َأْجِدْر بعقاب الخائن. 

* * *
)1) سورة )البقرة( اآلية: )28).
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شروط الفعل الذي ُيصاغ منه فعال التعجب

أهداف الدرس
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن: 

حيدد رشوط الفعل الذي يتعجب منه.   1
حيدد كيفية التعجب من فعل فقد أحد رشوط التعجب.    2
يستخرج األفعال التي يتعجب منها بشكل مبارش، والتي يتعجب منها    3

بشكل غري مبارش. 
حيدد املقصود بالتعجب النادر.   4

 أن يصوغ التعجب يف أمثلة. 5   
يتعجب باستخدام صيغتي التعجب.   6

 يبني املتعجب منه والفعل الذي صيغ منه التعجب يف أمثلة. 7   
 يقبل عىل دراسة التعجب باهتامم.                                     8   
  يكتب أمثلة للتعجب باستخدام صيغتي التعجب.9   
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األمثلة:

الفعل غري املستويف م
طريقة التعجبالتعجب منهالرشوط

فعل مساعد + مصدر َما َأْعَظَم اْرتَِفاَع اهلرِمارتفع »غري ثالثي«1
الفعل غري املستويف الرشط

دَّ ُزْرَقَة السامءزرق »أفعل فعالء«2 فعل مساعد + مصدر َما َأشَّ
الفعل غري املستويف الرشط

َما َأْصَعَب َكْوَن كان »ناقص غري تام« 3
ا الدواِء ُمرًّ

فعل مساعد + مصدر 
الفعل غري املستويف الرشط

ال ُيمكن التعجب منه نعم »جامد«4
ال يمكن التعجب منه مات »غري قابل للتفاوت« 5

َما َأْرَوَع َأالَّ هُيِْمَل التلميُذ ال هيمل »منفي« 6
َواِجَبُه

فعل مساعد + مصدر 
الفعل مؤوال

يثاب املؤمن »مبني 7
للمجهول«

َما َأْجََل َأْن ُيَثاَب 
املؤمُن

فعل مساعد + مصدر 
الفعل مؤوال

البيان:
ُب منه يشترط فيه ما يأتي:  بتأمل الجدول السابق نجد أن الفعل الذي ُيَتَعجَّ

أن يكون ثالثيًّا، فإن كان الفعل غري ثالثي »رباعي   خايس   سدايس«     1
يتوصل للتعجب منه بواسطة فعل مساعد عىل وزن »أفَعل« أو »أفِعل« ثم نأيت 

بمصدر الفعل غري الثالثي، كام ىف املجموعة )1( ىف اجلدول.
أنه جيوز  الذى مؤنثه )فعالء( بمعنى  أال يكون الوصف منه عىل أفعل     2
التعجب مبارشة من فعل يكون الوصف منه عىل وزن »أفعل« ومؤنثه »فعالء«، 
مثل  من  والتعجب  أحر: حراء،  ومؤنث  أحر،  منه  الفاعل  اسم  »َحِر«:  فالفعل 
هذا الفعل ال يأيت مبارشة، فال يقال: ما أحر الورد، بل يتعجب منه بواسطة فعل 
 مساعد نحو: »ما أجل« ثم مصدر الفعل َحِر »ُحرة« فُيقال: ما أجل ُحْرَة الورد، كام

ىف املجموعة )2( ىف اجلدول.
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أن يكون الفعل تاًما، فال يتعجب من األفعال الناقصة مثل كان وأخواهتا إال     3

بواسطة فعل مساعد ثم مصدر الفعل الناقص، كام ىف املجموعة )3( ىف اجلدول.
مثل: اجلامدة  األفعال  من  التعجب  فعل  ُيصاغ  فال  مترصًفا،  يكون  أن     4 
نعم وبئس وعسى وليس، وال يمكن التوصل إىل التعجب من األفعال اجلامدة، 

كام ىف املجموعة )4( ىف اجلدول. 
أن يكون قاباًل للتفاوت، أى: قابل للزيادة والنقصان، مثل: َكُرَم فالَكَرُم     5
فال  َفنِى  َماَت،  مثل:  للتفاوُت  قابل  غري  كان  فإن  الناس،  عند  وينقص  يزيد 

يتعجب منه مطلًقا، كام ىف املجموعة )5( ىف اجلدول.
أن يكون الفعل مثبًتا، فال جيوز التعجب مبارشة من فعل منفي، بل يتعجب     6
مؤوالً املصدر  يكون  أن  ويشرتط  الفعل،  مصدر  ثم  مساعد  فعل  بواسطة   منه 
ال رصحًيا، واملصدر يؤول ب  »أن والفعل املضارع« كام ىف املجموعة )6( ىف اجلدول.

أن يكون الفعل مبنًيا للمعلوم، فإن كان الفعل مبنًيا للمجهول فنتعجب     7
ما  مثل:  للمجهول،  املبني  للفعل  املؤول  املصدر  ثم  مساعد  فعل  بواسطة  منه 

أروع أن ُيْفَهَم الدرس، كام ىف املجموعة )7( ىف اجلدول.
القاعدة: 

يشترط في الفعل الذي يتعجب منه مباشرة سبعة شروط:   
أن يكون ثالثًيا.     1

أال يكون الوصف منه عىل وزن )َأْفَعل( الذى مؤنثه )فعالء(.    2
ا. تامًّ    3

مترصًفا    4
قاباًل للتفاوت.     5
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6    مثبًتا غري منفي.

مبنيًّا للمعلوم ال للمجهول.     7

مع  مساعد  فعل  بواسطة  منه  فيتعجب  سبق  مما  شرًطا  الفعل  فقد  إذا  ا  أمَّ
الجامد،  الفعل  أو مؤواًل« ماعدا  الشرط »صريًحا  فاقد  الفعل  اإلتيان بمصدر 

والفعل غير القابل للتفاوت، فال يتعجب منهما مطلًقا.

ال يجوز التعجب من األسماء قياًسا.   

مباشرة،    منه  التَعجب  يمكن  )َعُظَم(  مثل  للشروط  المستوفى  الفعل 
بواسطة  منه  التعجب  بالخالق، كما يمكن  أْعظِْم  أو  الخالق،  َأْعَظَم  َما  فيقال: 

فعل مساعد فيقال: َما َأْبَدَع عظمة الخالق، َوأْبِدْع بعظمة الخالق.
قال ابن مالك: )1)

*** َفا َقابِ  ِل َفْضٍل َت  مَّ َغي  ْ  ر ِذي اْنتَِفاَوُصْغُهَم ا ِم ْن ِذي َث  اَلٍث رُصِّ
*** َوَغْي    ِر َسال  ٍِك َسبِْي   َل ُفِع  اَلَوَغرْيِ ِذي َوْصٍف ُيَضاِهي َأْشَهاَل )1(
*** َعِدَماَوَأْش    ِدْد أْو َأَش    دَّ َأْو ِشْبُهُه اَم ْوِط  ُ الرشُّ َبْعَض  َما  خَيُْلُف 

نشاط )1(

اجعل التعجب بصيغة َأْفِعْل به َوَغيِّْر َما يلزم. 
ما أشد تعلق الطفل بأمه.   
ما أسوأ أال ينال اإلنسان حقه.   
ما أجمل كون المرء وفيَّا.   
ما أنفع إنفاق المال فيما يفيد المجتمع.   

)1) األشهل: من خالط سواد عينه زرقة. 
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نشاط )2(
الكريم، ووردت صيغ  القرآن  في  قليال  القياِسيَّتان  التعجب  وردت صيغتا 
التعجب  صيغتا  فيها  وردت  التي  اآليات  احصر  بكثرة.  السماعية  التعجب 

القياِسيَّتان، ثم اذكر ثالث آيات وردت فيها صيغ التعجب السماعية. 
نشاط )3(

اشرح األبيات اآلتية، واستخرج منها أساليب التعجب: 
1   *** ما أسعد العيش إذا املرء اعتدلوكل ش  ئ ع  بة مل  ن عق  ل
2   *** وأقب  ح الكف  ر عن  د اهلل والناسما أحسن الصدق يف الدنيا لقائله
3   *** الصبا زمن  يف  التفريط  أقبح  فكيف به والرأس للشيب شاملما 
4   *** وأس  هل الق  ول ع  ىل م  ن أرادم  ا أصع  ب الفع  ل مل  ن رام  ه
5   *** بخريها تولت  الدنيا  تكن  َفَأْه  ِوْن بدنيا ال ت  دوم عىل حالفإن 
6   *** فعلهم القول  يزين  بقوم  ما أقبح اخللف بني القول والعملأكرم 

نشاط )4(
تعجب من األفعال اآلتية، وبني السبب يف امتناع التعجب من بعضها: 

عوتب المقصر. ) أ ( 
ليس الشديد بالصرعة.  )ب( 

هلك الظالم. )ج( 
لم ينافق الرجل.  )د( 

نشاط )5(
قال ابن مالك: 

*** خيلف ما بعض الرشوط عدماوأش  دد أو أش  د أو ش  بههام
اضبط البيت بالشكل.  ) أ ( 

ما القاعدة التي تضمنها هذا البيت؟  )ب( 
ضع أربعة أمثلة تتوافق مع قاعدة هذا البيت.  )ج( 

* * *
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التعجب النادر

األمثلة: 
سبب الندوراملثال

فعل غري ثالثي »اخترص«ما َأْخرَصَ الدرس.

الوصف من الفعل عىل أفعل فعالء »أحق – حقاء«ما َأْحََق اجلاهل.
الوصف من الفعل عىل أفعل فعالء »أهوج – هوجاء«ما َأْهَوج الشباب.

الفعل جامدما أعساه. 

« مبني للمجهولما َأَجنَُّه. الفعل »ُجنَّ

البيان: 
علمت أنَّ للتعجب صيغتين قياسيتين، وله أيًضا صيغ سماعية كثيرة؛ ولكن 
فقولهم: السابقة،  للشروط  فاقد  فعل  من  التعجب  مجىء  العرب  عن   ورد 
أحمق )ما  وقولهم:  ثالثى،  غير  وهو  )اختصر(  فعله  ألن  نادر؛  أخصر   ما 
وما أهوج( نادران؛ ألن فعلهما )حمق، وهوج( الوصف منهما على وزن أفعل 
الذى مؤنثة فعالء، وقولهم: ما أعساه نادر؛ ألن فعله )عسى( جامد، وقولهم: 

( مبنى للمجهول. ما أجنَُّه نادر؛ ألن فعله )ُجنَّ
القاعدة: 

ورد عن العرب مجيء التعجب من فعل فاقد للشروط، ومثل هذا ُيعدُّ نادًرا 
أى: قليل جًدا، ويحفظ وال يقاس عليه.

قال ابن مالك: 
*** ُأثِْرَوبِالنُُّدْوِر اْحُكْم لَِغرْيِ َما ُذكِْر ِمنُْه  الَِّذي  َعىَل  َتِقْس  َواَل 

* * *
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تدريبات
بني املتعجب منه والفعل الذي صيغ منه التعجب فيام ييل:    1

ما أعظم النجاح. )أ( 
ما أجمل احترام التلميذ ألستاذه. )ب( 
ما أشد البرد. )ج( 
ما أصعب أن يبتعد الصديق بال سبب. )د( 
ما أجدر أن يهان اللئيم. )ه ( 
ما أحسن أال نختلف في أمر ديننا. )و( 
ما أعذب ماء النيل. )ز( 
ما أقبح الكذب   ما أعدل الله في توزيع نعمه. )ح( 

تعجب من األفعال اآلتية يف جل من عندك، وبني ما جيوز التعجب منه    2
مبارشة وما ال جيوز. 

اْح َم رَّ الورد   استعان   جعل   تقدم   التقى   حممد ال يؤدي عمله   اْخرّض 
الشجر   أحسن اخلطيب   سيق املجرم إىل السجن   ال يذاكر عيل   َفُضَل   َحُسَن. 

تعجب مما يأيت بصيغة »ما أفعله« مرة، »وبأفعل به« مرة أخرى:    3
إقبال  توشكى    يف  النيل  مياه  انطالق  الطقس    برودة  اإلمهال    )سوء 

املستثمرين عىل مرص   مؤزارة الصديق عند الشدة   تغريد الطيور(. 
للفعل املتعجب منه رشوط. اذكرها، ممثاًل هلا.    4
يقول    5 الذي  اإلنسان  املعاملة    اخلالق   حسن  اإلرهاب   عظمة  خطر 

احلق شجاع   جهود الشباب يف ارتقاء بلدهم. 
اجعل األساليب السابقة أساليب تعجب بإحدى صيغتيه القياسيتني.

متى يستعمل عند التعجب املصدر املؤول فقط؟ ومتى يستعمل املصدر    6
الرصيح أو املؤول؟ 

* * *
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تدريب

صغ التعجب من املصادر اآلتية:    1
َأْمُر   مالحظة   انطالق   إبعاد   إنابة   قول   هيبة   غزو   رمى. 

)ج( ما أشدَّ أْمَر القائد   أْشِدْد بأمر القائد.
       ما أدق مالحظته وأدقق بها. 
ما أسرع انطالقه، وأسرع به. 

ما أكثر إبعاده، وأكثر به. 
ما أقرب إنابته، وأقرب بها. 

ما أقوله، وأقول به. 
ما أهيبه، وأهيب به. 

ما أغزاه، وأغز به. 
ما أرماه، وأرم به. 

تعجب مما يأيت بإحدى صيغتي التعجب:    2
جمال الورد وحمرته   ظلمة ليل الشتاء   دحرجة الكرة. 

)ج( ما أجمل الورد، وما أشد حمرته. 
ما أشّد ظلمة ليل الشتاء. 
ما أقوى دحرجة الكرة. 
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ما أفقرني إلى عفو اللَّه، وما أغناني عن الناس إن قنعت   ما أذرع المرأة    3

  خالد ما أتقاه للَّه. 
يقول العلماء إن األساليب السابقة شاذة. فلماذا؟ وما القياس فيها؟ 

)ج( )ما أفقرني، وما أغناني( هاتان الصيغتان شاذتان؛ ألنهما صيغتا مباشرة 
يؤتى  أن  )افتقر(، و)استغنى(، والقياس:  من فعل زاد عن ثالثة أحرف، وهو 

بالواسطة، فيقال: ما أشد افتقاري، وما أعظم استغنائي. 
وقد شذ قولهم: ما أذرع المرأة؛ ألنهم بنوه من قولهم: امرأة ذراع، إذا كانت 

خفيفة اليد، وفعل التعجب ال يبني من األسماء. 
ما أتقاه: شاذ؛ ألنه صيغ من فعل غير ثالثي، وهو: اتقى، والقياس: أن يؤتى 

بالواسطة، فيقال: ما أعظم تقواه. 

* * *
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أفعل التفضيل

أهداف الدرس
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن: 

 حيدد املقصود باسم التفضيل. 1   
حيدد أركان أسلوب التفضيل.    2

 حيدد رشوط صياغة اسم التفضيل من الفعل الذي يراد التفضيل يف   3   
          معناه مبارشة. 

 يوضح كيفية التفضيل من الفعل فاقد الرشط. 4   
 يستخرج اسم التفضيل، ويبني حكمه من حيث القياس أو الشذوذ يف 5   

         األمثلة. 
 يميز بني األفعال التي يشتق منها اسم التفضيل مبارشة، والتي ال يمكن 6   

         صياغته منها مطلًقا. 
ل، واملفضل عليه، و الصفة املشرتكة بينهام يف األمثلة.    7 يبني املَفضَّ

 يأيت باسم التفضيل من أفعال، ويضعها يف جل تامة. 8   
يستخرج أسامء التفضيل من النصوص املختلفة، وحيدد أفعاهلا املاضية.    9

 يستشعر أمهية دراسة اسم التفضيل.   10
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العرض:

التوحيد َأْعَظُم ركٍن في اإلسالم، والصالة َأْكَثُر الفروض صلة بالله، وحق 
الفقير َأَحقُّ أن يصان، والصوم َأْقَرُب األركان صلة بين العبد وربه، والحج هو 

ْنَيا.  الفريضة اْلُكْبَرى، وهذه األعمال َخْيُر ما يتقرب به اإلنسان إلى ربه في الدُّ
األمثلة:

أعظم   أكثر   أحق   أقرب   الكبرى   خير   الدنيا 
البيان: 

بالنظر إلى الكلمات السابقة )أعظم   أكثر   أحق   أقرب( نرى أنها كلمات 
وزاد  صفة  في  اشتركا  شيئين  أن  على  وتدل  َأْفَعل،  وزن  على  وأنها  مشتقة، 

أحدهما على اآلخر. 

فكلمة  »َأْفَعل«  بخالف  وزن  على  وردت  كلمات  هناك  أن  نالحظ  كما 
»ُكْبَرى   ُدْنَيا« جاءت على وزن »ُفْعَلى«، وهي مؤنث »َأْفَعل«: )َأْكَبر – َأْدَنى) 
وتدل على نفس المعنى، وكذلك جاءت كلمة »َخْير« على وزن »َفْعل« وتدل 

على ما دلت عليه الكلمات السابقة، ومثلها كلمة )َشّر) قال تعالى: ﴿ وئ  ۇئ  

ۇئ  ۆئۆئ﴾ )1).

القاعدة: 

اسم التفضيل: اسم مشتق يدل عىل اشرتاك شيئني يف صفة واحدة، وزاد    1
 أحدمها عىل اآلخر فيها. سواء كانت هذه الزيادة يف صفة مدح ،نحو: َأْكَرم  وَأْحَسن،

أو يف صفة قدح، نحو: َأْجَهل، َوَأْقَبح.

)1) سورة )يوسف( اآلية : )77).
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2- أركان األسلوب: 

َأْفَعل، وهو )أ(  »َأْفَعل للمذكر«، »ُفْعَلى للمؤنث«، »َفْعل« فأصلها  صيغة 
سماعى فى َخْير َوَشّر، وال يقاس عليه. 

 شيئان اشتركا في صفة واحدة »مفضل ـ مفضل عليه«. )ب( 
زيادة أحد شيئين على اآلخر في تلك الصفة. )ج( 

 رشوط صياغته: يصاغ اسم التفضيل من مصدر الفعل الذي يراد التفضيل    3
يف معناه مبارشة إذا كان مستوفًيا نفس رشوط الفعل الذي يتعجب منه، وهي 

سبعة رشوط: 
أن يكون الفعل ثالثًيا. )أ( 
تاًما . )ب( 
مثبًتا.     )ج( 
قاباًل للتفاضل.)د( 
مبنيًّا للمعلوم.)ه ( 
متصرًفا. )و( 
أال يكون الوصف منه على أفعل الذي مؤنثه فعالء.)ز( 

 يتوص ل إىل التفضي ل م ن الفع ل فاق د ال رشط بنف س الطريق ة الت ي    4
تم التوصل هبا إىل التعجب.

قال ابن مالك:
*** ِب ْذ أيبُصْغ ِمْن َمُصوٍغ ِمنُْه لِلتََّعجُّ َأْفَعَل لِلتَّْفِضيل َوْأَب اْللَّ
*** ملَِانِ   ٍع بِِه إىَِل التَّْفِضيِل ِصْلَوَما بِ ِه إىَِل َتَعجُّ  ٍب ُوِص   ْل
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نشاط )1(

حيث  من  يأتي  مما  مثال  كل  في  حكمه  اذكر  ثم  التفضيل،  اسم  استخرج 
القياس، أو الشذوذ، مع التعليل: 

)أ) وجه المؤمن أبيض من اللبن، ووجه المنافق أسود من َحَلِك الغراب)1).
)ب) قال تعالى: نثۓ ڭ   ڭ ڭ   ڭ ۇ ۇ ۆ 

ۆ مث)2)
)ج) قال تعالى: نث ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں       ں ڻ ڻڻمث)3)
)د) أنت أنفع للجار، وأزهد في الدنيا، وأسرع إلى الخير، وأبعد من الشر، 

وأجدر بالحلم. 
نشاط )2(

صياغته  يمكن  ال  وما  مباشرة،  منها  التفضيل  اسم  ُيشتق  التي  األفعال  ميِّز 
فعل  كل  في  شرًطا  فقد  مما  التفضيل  اسم  صياغة  كيفية  اذكر  مطلقا، ثم  منها 

مما يأتي: 
َدَنا   َمِرَض   اقتدر   َعِرج   َقلَّ   بِْئَس   َكاَن   ُيْكَرُم

* * *

)1) حلك الغراب: شدة سواده
)2) سورة )األنعام( اآلية: )123).

)3) سورة )البقرة( اآلية: )74).
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األسئلة:

التفضيل، واملفضل، واملفضل عليه، والصفة    1 اسم  اآلتية  بني يف اجلمل 
املشرتكة بينهام: 

علي أفضل من خالد علًما. ) أ ( 
)ب(  خالد أحسن من سعيد خلًقا. 

أنا أكبر من أحمد سنًا. )ج( 
الصاروخ أسرع من الطيارة.  )د( 

)ه ( الحق أوفى سالح للصادقين. 
) و ( نحن في المكانة العليا بحضارتنا. 

ضع مكان النقط فيام يأيت اسَم تفضيل مناسًبا:   2
أنا .................... منك ماال. )أ( 
 نهر النيل ............. من أنهار العالم. )ب( 
األزهر ................ من أي جامعة في العالم. )ج( 
العلم .................. من الجهل. )د( 
األرض ............... حجًما من الشمس. )ه ( 
الذهب ................. من الفضة. )و( 
مصر .................... البالد حضارة. )ز( 
الكتب .................. نفًعا من الصحف. )ح( 
الطموح يسعى إلى الدرجة ................ . )ط( 
 عدو عاقل ............... من صديق جاهل. )ي( 
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صغ من األفعال اآلتية اسم تفضيل يف جل تامة، مستعينًا بام ترى:    3

علم   عدل   صدق   أكرم   اعترف   ال يجيد   حمر   بكى   صرخ   جبن 
  هاب   راقب   أمن. 

4  قال الشاعر : 
*** أْذُكُرُه حنَي  لعيني  يشٍء  هُرَأَحبُّ  َدْمٌع وَأْطَيُب يشٍء ِعنَْدها السَّ

وقال المتنبي: 
*** يُف َأصَدُق أْنبَاًء مَن الُكُتِب ِعِبالسَّ ِه ال َحدُّ َبنْيَ اجِلدِّ واللَّ يف َحدِّ

استخرج أسماء التفضيل من البيتين السابقين، مع ذكر المفضل والمفضل 
عليه. 
4    ... معينة  رشوًطا  استوىف  إذا  مبارشة  الفعل  من  التفضيل  اسم  ُيصاغ 

اذكرها، ممثاًل ملا تقول. 

* * *
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تدريب

عال   خادع   اتسع   حُيرتم   َسلَِم.    1
هات من األفعال السابقة اسم تفضيل في جمل تامة: 

اإلجابة: 
الشهادة أعلى مراتب اإليمان. 

إسرائيل أكثر خداًعا من غيرها. 
النيل أعظم األنهار اتساًعا. 

الصادق أحق أن يحترم.
االستماع أسلم من القول. 

ضع يف األماكن اخلالية أسامء تفضيل مناسبة:    2
ينال الُمِجدُّ ............. الدرجات. )أ( 
 أنا ................... سنًا. )ب( 
هو ................... أن يعاقب ............. أال يعفى عنه. )ج( 
الشتاء ................. لياًل من الصيف. )د( 

اإلجابة: 
ينال المجد أعلى الدرجات. )أ( 
 أنا أكبر منك سنًا. )ب( 
هو أجدر أن يعاقب، وأحق أال يعفى عنه. )ج( 
الشتاء أطول لياًل من الصيف. )د( 
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عال   كب.    3

هات مؤنث أفعل التفضيل من الفعلين السابقين في جملة مفيدة. 
اإلجابة: 

نالت هند ُعليا الدرجات. 
سعاد كبرى أخواتها. 

كان عمر بن اخلطاب  من أحزم اخللفاء، وفقيًها من أعلم فقهائهم،    4
املال  لبيت  وضع  وقد  قادهتم،  أشجع  من  وقائًدا  قضاهتم،  أعدل  من  وقاضًيا 

نظاًما وقواعد من أحسن ما قرره علامء االقتصاد. 
استخرج أسماء التفضيل من العبارة السابقة، واذكر أفعالها الماضية. 

اإلجابة: 
حزم وفعله    أحزم  
علم  وفعله   أعلم  
عدل وفعله   أعدل 
شجع وفعله   أشجع 
حسن وفعله   أحسن  

* * *
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اسما الزمان والمكان

أهداف الدرس
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن: 

حيدد املقصود باسمي الزمان واملكان.                       1
 حيدد أوزان صوغ اسمي الزمان واملكان من الثالثي.2   
يصوغ اسمى الزمان واملكان من بعض األفعال الثالثية. 3   

يصوغ اسمي الزمان واملكان من غري الثالثي.             4
 يضبط بالشكل اسمي زمان ومكان مصوَغنْي من الثالثي .5   
 يضبط بالشكل اسمي زمان ومكان مصوَغنْي من غري الثالثي.6   
 يستخرج أسامء الزمان واملكان الواردة يف األمثلة، ويبني أفعاهلا. 7   
 يميز بني اسمي الزمان واملكان يف أحد نصوص املطالعة املقررة عليه.  8   
 يستشعر أمهية  اسمي الزمان واملكان يف الدراسة الرصفية.9   

العرض: 

َوجَمَْمُعُهم،    1 الدارسني،  ُه  َوُمَتَوجَّ العلامء،  َوُمْلَتَقى  العلوم،  َمنَْبُع  )األزهر 
َوَمْسَعاُهم َوُمْسَتْفَتاُهم، فاحفظه يا رب َمْأَوى كلِّ طالب علم، واجعل أوقاته جُمَْتَمًعا 

األرض  ِق  َمرْشِ يف  للظمآن  َومْورًدا  الب،  عىل  للتالقي  ا  ُمْسَتَقرًّ واجعله  خري،  لكل 
ا).  َوَمْغِرهِبَ
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ومن أمثلة القرآن الكريم:    2

قال تعالى: نث ۇ ۇ ۆ ۆ مث)1))أ( 
قال تعالى: نث ې ې   ې ى   مث)2))ب( 
قال تعالى: نث وئ ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ مث )3))ج( 
قال تعالى: نث ی ی ی         جئ حئ مئ       ىئ مث)4))د( 
قال تعالى: نث ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ       مث)5))ه ( 
قال تعالى:نث ڱ ڱ   ڱ ڱ ں   ں مث)6))و( 
قال تعالى:  نث ڱ ڱ        ں ں ڻ ڻ مث)7))ز( 
قال تعالى: نث ڱ  ں ں ڻ ڻ ڻ مث)8))ح( 
قال تعالى: نث ڃ ڃ چ   چ   چ مث)9))ط( 
قال تعالى: نث ٺ ٿ ٿ ٿ   ٿ مث)10))ي( 
قال تعالى:نث ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی مث)11))ك( 

)1) سورة )آل عمران(. اآلية: )14).
)2) سورة )النازعات(. اآلية: )39).

)3) سورة )الكهف(. اآلية:)60).
)4) سورة )مريم(. اآلية: )37).

)5) سورة )القدر(. اآلية: )5).
)6) سورة )الطالق(. اآلية: )2).

)7) سورة )إبراهيم(. اآلية: )14).

)8) سورة )إبراهيم(. اآلية:)30 ).
)9) سورة )احلج(. اآلية: )33).

)10) سورة )املؤمنون(. اآلية: )29) .
)11) سورة) املجادلة(. اآلية: )11).
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قال تعالى: نث ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ مث)1))ل( 
قال تعالى: نث ۆئ ۈئ ۈئ مث)2))م( 
قال تعالى: نث ڱ ڱ ڱ ڱ      ں مث)3))ن( 

البيان: 
باآليات  الواردة  وبالكلمات   (1( رقم  بالقطعة  الواردة  الكلمات  بتأمل 

الكريمة رقم )2) نجد أن: 
جميع الكلمات التي تحتها خط تدل على زمان الفعل أو مكانه، وهي  )َمنَْبع 
  َمْجَمع   َمْأَوى   َمَآب   َمْطَلع   َمْشَهد   َمْخَرج( أسماء مشتقة من أفعال ثالثية، 
بكسر  »َمْفِعل«  والثاني  العين،  بفتح  »َمْفَعل«  األول  وزنين  على  جاءت  وقد 
العين، وذلك في الكلمات اآلتية: )َمْوِرد   َمَحل   الَمَجالِس )مفردها َمْجلِس(.
 ومنها ما جاء من أفعال غير ثالثية، وقد جاءت على زنة اسم المفعول من 
ه   ُمْسَتْفَتى   ُمْجَتَمع    الثالثي وذلك في الكلمات اآلتية: )ُمْلَتَقى   ُمَتَوجَّ غير 

ُمْسَتَقّر   ُمنَْزال(. 
تعريف اسمي الزمان والمكان:

* اسم الزمان: اسم مشتق للداللة على زمان وقوع الفعل. 
* اسم المكان: اسم مشتق للداللة على مكان وقوع الفعل.

طريقة صوغهما: 
يصاغان من الفعل الثالثي عىل وزنني:    1

وعين )أ(  »سالٍم«  أو  اآلخر،  معتل  فعل  كل  من  العين:  بفتح  )َمْفَعل( 
مضارعه مفتوحة أو مضمومة مثل: )َأَوى: يْأِوي: َمْأًوى( )شهد: يشَهد: مشَهد( 

)َخَرَج: َيْخُرُج: َمْخَرج(. 

)1) سورة )الكهف(. اآلية: )58).

)2) سورة )الكهف(. اآلية: )52).
)3) سورة )التوبة(. اآلية: )12).
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)َمْفِعل( بكسر العين: من كل فعل مثال واوي صحيح اآلخر مثل: )َوَرَد: )ب( 

َمْوِرد(، أو سالم وعين مضارعه مكسورة، مثل: )َجَلَس َيْجلُِس: َمْجلِس(. 
يصاغان من غري الثالثي عىل زنة اسم املفعول من غري الثالثي أي عىل    3

وزن مضارعه مع قلب حرف املضارعة مياًم مضمومة وفتح ما قبل اآلخر، مثل: 
)اجتمع: جُمَْتَمع( )استقر: ُمْسَتَقّر(.

* وسمعت ألفاظ ىف اسمى الزمان واملكان خمالفة للقياس، ولكنها مستعملة 
ق   َمْغِرب(. مثل: )َمْسِجد   َمرْشِ

نشاط اثرائي
الفرق بني اسمي الزمان واملكان، وبني ظريف الزمان واملكان.    1

أن األولين مشتقان، ولهما أوزان صرفية ثابتة. 
أما اآلخران فجامدان، وليس لهما أوزان معينة. 

قد يأيت اسم املكان من اجلامد عىل وزن )َمْفَعلة( بزيادة التاء للداللة عىل    2
ة   َمْأَسَدة)1)   َمْسَبَعة)2)). الكثرة مثل: )َمْدَرَسة   َمْقَبَ

نشاط )١(
ُصغ اسمي الزمان والمكان من األفعال اآلتية، ثم اضبطها بالشكل، وضع 

كل واحد منها في مثال ُيبين المقصود منه.
املثالاسم الزمان أو املكان مضبوًطاالفعلم
َوَعَد1
َهَبَط2
َمر3َّ
َأَوى4
التقى5

)1) املأسدة: املكان الذي تكثر فيه األسود. 
)2)املسبعة: املكان الذي تكثر فيه السباع. 
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نشاط )2(

استخرج اسم الزمان أو المكان من اآليات الكريمة اآلتية، واذكر فعله: 

ې )أ(  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ   ۆ     ۇ  نث  تعالى:  قال 
ېمث)1).

 قال تعالى: نث ڑ ک ک ک ک   گ گ مث)2).)ب( 

قال تعالى: نث ک      گ گ گگ مث)3).)ج( 

يئ    )د(  ىئ  مئ          حئ   جئ  ی  ی  ی   ی  ىئ  ىئ  ىئ  نث  تعالى:  قال 
جب حب    مث)4).

ڳ )ه (  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک    ڑ  نث  تعالى:  قال 
ڳمث)5).

قال تعالى: نث ڱ  ڱ   ڱ ڱ ں مث)6).)و( 

قال تعالى: نث ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ     ی مث)7).)ز( 

)1) سورة )القيامة( اآليات: )10 : 12).
)2) سورة )النمل( اآلية: )49).

)3) سورة )هود( اآلية: )41).
)4) سورة )النازعات( اآليات:)42: 44). 

)5) سورة )النجم( اآليتان:) 13، 14).
)6) سورة )الكهف( اآلية: )90).

)7) سورة )البقرة( اآلية: )36).
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نشاط )3(

أدخل كل اسم مشتق مما يأتي في جملة مفيدة بحيث يكون مرة اسًما للزمان 
وأخرى للمكان:

مثال اسم املكانمثال اسم الزماناالسم املشتقم
َمْولِد1
َمْقِصد2
َمْهبِط3
َمْوِعد4
َمْشَتى5
َمْرَسى6
ُمْلَتَقى7
َمْطلِع8

نشاط )4(
عين االسم الدال على الزمان أو المكان فيما يأتي، واذكر قياسه في ضوء ما 

درست من قواعد: 
 الَمْسِجُد ملتقى الصالحين. )أ( 
َمْشِرُق الشمس صباًحا. )ب( 
الُمْسَتْشَفى َمْسَكُن المرضى. )ج( 
ُتنَْحر الذبائح في الَمْجَزِر. )د( 

* * *
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تدريبات

عني فيام يأيت: اسمي الزمان واملكان، ثم زهنام، واذكر فعل كلٍّ منهام:    1
مسعى الحجاج بين الصفا والمروة. )أ( 
 شهر المحرم مبدأ السنة الهجرية. )ب( 
عرفات موقف الحاج. )ج( 
المطار مهبط الطائرة. )د( 
الليل مأوى الطير. )ه ( 
اليوم ملتقى الطالب. )و( 
المسجد موضع الصالة. )ز( 
األربعاء مبدأ الدرس. )ح( 
 الربيع متفتح األزهار. )ط( 
 القلب مستودع األسرار. )ي( 

ضع مكان النقط فيام يأيت: اسم الزمان أو املكان املناسب، واذكر وزنه،    2
موضًحا السبب. 

الصباح ................... التالميذ إلى المدرسة.)أ( 
 أسوان .................. عالمي. )ب( 
الليل .................... أفراد األسرة. )ج( 
الحقول ................... الخير. )د( 
الصحراء ............... البترول. )ه ( 
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الصيف ................... الفاكهة. )و( 

3- اذكر مصادر األفعال اآلتية، ثم صغ منها اسمي الزمان والمكان. 
لبس   سجد   لقى   عاب   أضاف   مات   خاف   جال   جلس   وعد

اإلجابة:
اسم الزمان أو املكاناملصدرالفعل

َمْلَبسُلْبًسالبس

َمْسِجدُسُجوًداسجد

َمْلَقىُلْقًيا أو لَِقاًءلقي

َمِعيبَعْيًباعاب

ُمَضاُفإَِضاَفةأضاف

مَمَاتَمْوًتامات

خَمَافَخْوًفاخاف

جَمَاٌلَجَواَلًناجال

جَمْلٌِسُجُلوًساجلس

َمْوِعٌدَوْعًداوعد

* * *
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)نونا التوكيد(

أهداف الدرس
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن: 

 يميز بني نوين التوكيد.       1
 حيدد فائدة نوين التوكيد يف دخوهلام عىل األفعال.   2
يذكر أسباب عدم إحلاق نون التوكيد بالفعل املايض.    3
 يذكر سبًبا لدخول نون التوكيد عىل فعل األمر.    4
 حيدد رشوط وجوب توكيد املضارع.        5
 حيدد حاالت املضارع من حيث وجوب أو جواز أو امتناع التوكيد.    6
 جيعل بعض األفعال جواًبا لقسم بحيث يمتنع توكيدها.    7
 يصوغ أفعااًل يف جل مسبوقة بأداة استفهام، ويبني حكم توكيدها.    8
 يبني حكم توكيد األفعال، مع توجيه احلكم يف نص مكتوب.    9

  حيدد رشوط بناء الفعل املؤكد بالنون عىل الفتح.    10
  يمثل لفعل مؤكد بالنون مبني عىل الفتح بخمسة أمثلة.   11
 هيتم بدراسة نوين التوكيد.   12



140

األمثلة: 

واقتدَينَّ 1    لنصحهم،  فاستمعنَّ  ومنذرين،  مبرشين  الرسل  اهلل  )أرسل 
اهلل  رضا  وليناَلْن  يطيعهم،  من  ليفلَحنَّ  فواهلل  خمالفتهم،  واْحذَرْن  بأفعاهلم، 

ورضوانه(
أمثلة من القرآن الكريم:    2

قال تعالى:نث ىئ ىئ ىئ مث)1).)أ( 
قال تعالى: نث ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   ڎ  ڎ مث)2).)ب( 
قال تعالى:نث ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ مث)3).)ج( 
قال تعالى: نث ۇئ ۆئ ۆئ    ۈئ ۈئ ېئ  ېئ ېئىئ مث)4) .)د( 
قال تعالى:نث ڱ ں ں     ڻ ڻ مث)5).)ه ( 
قال تعالى:نث ڌ ڌ ڎ    ڎ مث)6).)و( 
قال تعالى: نث ەئ ەئ وئ وئ مث)7).)ز( 
قال تعالى: نث ژ ژ ڑ ڑ   مث)8).)ح( 

)1) سورة )األنبياء( اآلية: )57). 
)2) سورة )يوسف( اآلية: )32).

)3)سورة )آل عمران( اآلية: )158).
)4) سورة )األنفال( اآلية: )25) .
)5) سورة )األنفال( اآلية: )58).
)6) سورة )الضحى( اآلية: )5).

)7) سورة )يوسف( اآلية: )85).
)8) سورة )القيامة( اآلية: )1).
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البيان

بتأمل ما ورد من أفعال في المجموعتين )1، 2( نجد أن: 

مطلًقا، كام يف    1 اخلفيفة  أو  الثقيلة  التوكيد  نون  تلحقه  املايض: ال  الفعل 
الفعل )أرسل   متم   فعلتم(

)استمعن      2 األفعال  بالنون مطلًقا، كام يف  يؤكد  أن  األمر: جيوز  الفعل 
اقتدين   احذرن(

الفعل املضارع: له أحوال خمتلفة من حيث التوكيد وعدمه. فقد أكد يف    3
( ول يؤكد يف )يعطيك    اَفنَّ )لُيْفلَِحنَّ   لَينَاَلنَّ   أَلَكِيَدنَّ   َوَلَيُكوًنا   ُتصْيَبنَّ   َتَ
تفتأ   أقسم( ويتضح التوكيد من عدمه جليا من خالل فهمك القاعدة، واستنتاج 

ذلك من خالل األمثلة

القاعدة

نون    1 أو  »املشددة«  الثقيلة  التوكيد  نون  النونني:  بإحدى  الفعل  يؤكد 
التوكيد اخلفيفة »الساكنة«. 

الفعل الذي يدخالنه، فهام بمثابة القسم    2 التوكيد يؤكدان حدوث  نونا 
عىل صحة الكالم.

نونا التوكيد خيلصان الفعل الذي يلحقانه لالستقبال؛ لذلك فهام يلحقان    3
الفعل املضارع واألمر فقط. 

الفعل املايض: ال تلحقه نون التوكيد مطلًقا، وذلك لسببني:    4

ذلك  يتأتى  وال  فعله،  على  للحث  الفعل  تلحق  التوكيد  نون  أن   األول: 
مع الفعل الذي وقع وانقضى. 
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الثاني: أن نون التوكيد تخلص زمن الفعل لالستقبال، وذلك يتنافى مع زمن 

الفعل الماضي. 
فعل األمر: جيوز توكيده مطلًقا بإحدى النونني؛ لداللته عىل الطلب.    5
ُد بالنون، وله ست حاالت هي:    6 الفعل املضارع: يؤكَّ

الحالة األولى: وجوب التوكيد، وذلك بأربعة شروط هي: 
أن يكون الفعل مثبًتا.    1
أن يكون مستقباًل.    2
أن يكون جواًبا لقسم.   3
أال يفصل الفعل عن الم القسم بفاصل.    4

الحالة الثانية: امتناع التوكيد. وذلك إذا ُفِقد شرط من الشروط السابقة. 
الحالة الثالثة: أن يكون التوكيد قريًبا من الواجب: 

ا(.  وذلك إذا كان الفعل واقًعا شرًطا إلْن الشرطية المدغمة في ما الزائدة في )إمَّ
الحالة الرابعة: أن يكون التوكيد كثيًرا. 

وذلك إذا وقع المضارع بعد أداة طلب أو نهي أو دعاء أو عرض أو تحضيض 
أو تمنٍّ أو استفهام. 

الحالة الخامسة: أن يكون التوكيد قلياًل: ويكون ذلك في موضعين: 
بعد »ال« النافية تشبيًها هلا ب  »ال« الناهية من حيث الصورة.    1
بعد »ما« الزائدة التي ل تسبق بإن الرشطية »وهي يف معنى النفي دائاًم«.    2

الحالة السادسة: أن يكون التوكيد أقل من القليل: 
ا«.  وذلك بعد »لم أو أي أداة من أدوات الشرط بخالف »إمَّ

تنبيه: ُيبنى الفعل المضارع المتصل بنون التوكيد المباشرة على الفتح.
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قال ابن مالك:

*** َواْقِصَدهْنَُم الِْلِفْع   ِل َتْوكِْيٌد بِنُوَننِي مُهَ ا اْذَهَبنَّ  َكنُ ويَن 
*** آتَِيا َوَيْفَعْل(  )اْفَعْل  َداِن  َذا َطَل ٍب َأْو َش ْرًط ا إِمَّ ا َتالَِي اُيَؤكَّ
*** وقل بعد )َما( َو )َلْ( َوَبْعَد )اَل(َأْو ُمْثَبًتا يِف َقَس     ٍم ُمْسَتْقَبال
*** ا ِمْن َطَوالِ  ب ال َْجَزا َوآِخَر امْلُ َؤكَّ ِد اْفَت ْح َكاْبُرَزاَوَغرْيَ إِمَّ

أضف إلى معلوماتك )معلومة إثرائية فقط(: 
 وردت أفعال األمر في القرآن الكريم في »1848« موضًعا، وكلها غير   

مؤكدة بالنون. 
غير    وكلها  موضًعا،  »ثمانين«  في  األمر  الم  بعد  المضارع  الفعل  جاء 

مؤكدة بالنون. 
وقع المضارع بعد »ال« الناهية في مواضع تجاوزت »أربعمائة« ُأكَِد منها   

خمسة وأربعون موضًعا. 
جاء المضارع المثبت بعد »أال« وبعد »لوال« في أكثر من »ستين« موضًعا،   

وكان خالًيا من التوكيد. 
نشاط )1(

َبيَّْن حكم توكيد كل فعل مما يأتي مع توجيه الحكم. 
داَمنَّ َسْعُدِك إِْن َرِحْمِت ُمَتيًَّما.)أ( 
 تاللِه ال ُيْحَمَدنَّ المرُء إذا اجتنب فعل الكرام. )ب( 
الطالب المهمل لم يحفظن القصيدة. )ج( 
واللَّه ألتقدَمْن الصف اآلن. )د( 
واللَّه إن أدينا واجبنا لسوف نحققن نهضة الوطن. )ه ( 

نشاط )2(
اذكر  ثم  االستفهام،  أدوات  من  بأداة  في جمل مسبوقة  اآلتية  األفعال  ُصِغ 

حكم توكيدها: ُتْسِرف   تتأخر   تشكر. 
نشاط )3(

اجعل األفعال اآلتية جواًبا لقسم، بحيث يمتنع توكيدها، مع استيفاء أسباب 
ر   أستفيد   نسمع   يربحالمنع:  َقصِّ ُأ
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حكم آخر الفعل المؤكد عند إسناده إلى الضمائر

أهداف الدرس
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن: 

يبني حكم آخر الفعل املضارع عند إسناده إىل ألف االثنني.   1
يبني حكم املضارع املعتل اآلخر عند إسناده إىل واو اجلامعة.    2
يبني حكم املضارع الصحيح اآلخر عند إسناده إىل واو اجلامعة.    3
يبني حكم املضارع الصحيح اآلخر عند إسناده إىل ياء املخاطبة.    4
يبني حكم املضارع املعتل اآلخر عند إسناده إىل ياء املخاطبة.   5
يبني حكم املضارع عند إسناده إىل نون النسوة.    6
يسند بعض األفعال إىل واو اجلامعة، مع ضبطها بالشكل.    7
يسند بعض األفعال إىل ألف االثنني، مع ضبطها بالشكل.    8
يسند بعض األفعال إىل ياء املخاطبة، مع ضبطها بالشكل.    9

ل إسناد بعض األفعال من نون التوكيد إىل ألف االثنني، مع ضبطها     10  حُيَوِّ
          بالشكل. 

 حيول إسناد بعض األفعال من نون التوكيد إىل نون النسوة، مع ضبطها    11
           بالشكل. 

 حيول إسناد بعض األفعال من نون التوكيد إىل ياء املخاطبة، مع ضبطها    12
           بالشكل. 

 جيعل بعض األفعال جواًبا لقسم، بحيث يمتنع توكيدها، مع توضيح    13
         أسباب االمتناع.   

 يوضح حكم آخر الفعل املؤكد عند إسناده إىل الضامئر يف أحد    14
        النصوص التي يعرضها املعلم.   
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أواًل: إسناد الفعل المؤكد بالنون إلى ألف االثنين. 
األمثلة:

القاعدة إسناده إىل ألف االثننينوعه الفعلم

صحيح يكتب 1
اآلخر

َلَتْكُتَبانِّ الدرس يا 
طالبان 

بحذف نون الرفع   وحتريك نون 
التوكيد بالكر 

يقيض2
معتل 
اآلخر 
بالياء

َلَتْقِضَيانِّ باحلق يا 
رجالن 

بحذف نون الرفع   وحتريك نون 
التوكيد بالكر

يدعو3
معتل 
اآلخر 
بالواو

َلَتْدُعَوانِّ للخري يا 
حممدان 

بحذف نون الرفع   وحتريك نون 
التوكيد بالكر

يسعى4
معتل 
اآلخر 
باأللف

َلَتْسَعَيانِّ للعمل يا 
عامالن

بحذف نون الرفع   وقلب 
األلف ياًء   وحتريك نون التوكيد 

بالكر
البيان:

عند إسناد الفعل المضارع المؤكد بالنون إلى ألف االثنين يراعى ما يلي:   
نقول: )أ(  النّون،  بثبوت  ُيرَفُع  االثنين  ألف  إلى  الُمسند  المضارع  الفعل 

اجتمعت ثالث  أّنه  ذلك  ( ومعنى  )َتْكُتَبانِنَّ تأكيده صار:  أردنا  فإذا  )َتْكُتَباِن(، 
ُنوَناٍت؛ نون الّرفع ونون الّتوكيد الّثقيلة اّلتي  تتكّون من نونين. وتوالي األمثال 
إّن العربية تجعل نون  ثّم  الّرفع ُحِذفت،  إّن نون  مكروه، من أجل ذلك قالوا: 
ألف  مع  الخفيفة  النّون  تستعمل  ال  أّنها  كما  بالكسر،  محّركة  هنا  الّتوكيد 

االثنين، وإذن يصير الفعل: ) َتْكُتَبانِّ ()1).
)1) ومعنى ذلك أّن هذا الفعل هنا معرب؛ فهو مرفوع بالنّون املحذوفة اللتقاء األمثال أو 
لتوايل األمثال، وألف االثنني فاعل. ونون الّتوكيد ال حمّل هلا من اإلعراب. ولعّلك تسأل: 
كيف اجتمع هنا ساكنان: األلف والنّون األوىل من نون الّتوكيد؟ واجلواب: لعدم التباس 
قبيل  األلف وهو من  املذكر يف حالة حذف  املفرد  إىل  املسند  بالفعل  لالثنني  املسند  الفعل 

ِه أي: حالة خاصة.   التقاء الساكنني عىل َحدِّ
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إذا كان الفعل معتّل اآلخر ُردَّت الاّلم إلى أصلها مع تحريكها بالفتحة )ب( 

لُِتنَاِسَب ألف االثنين، مثل:   َسَعى: َلَتْسَعَيانِّ   َدَعا: َلَتْدُعَوانِّ   َرَمى: َلَتْرِمَيانِّ .
ثانًيا: إسناد الفعل المضارع المؤكد بالنون إلى واو الجماعة:

األمثلة: 
القاعدة إسناده إىل واو اجلامعة نوعه الفعلم

َلَتْكُتُبنَّ الدرس يا صحيح اآلخريكتب1
طالب

بحذف نون الرفع + واو 
اجلامعة   مع حتريك آخر 

الفعل بالضم  

معتل اآلخر يقيض2
َلَتْقُضنَّ باحلق يا رجالبالياء

بحذف نون الرفع + واو 
اجلامعة + الم الكلمة )الياء) 
مع حتريك آخر الفعل بالضم  

معتل اآلخر يدعو3
بالواو

َلَتْدُعنَّ للخري يا 
حممدون

بحذف نون الرفع + واو 
اجلامعة + الم الكلمة )الواو) 
مع حتريك آخر الفعل بالضم  

معتل اآلخر يسعى4
باأللف

َلَتْسَعُونَّ للعمل أهيا 
العامل

بحذف نون الرفع + الم 
الكلمة )األلف) 

مع بقاء واو اجلامعة  
وحتريكها  بالضم  

البيان: 

عند إسناد الفعل المضارع المؤكد بالنون إلى واو الجماعة يراعى ما يلي:  
نون )أ(  مع  اللتقائها  الّرفع؛  نون  ُتحذف  فإّنه  صحيحا،  الفعل  كان  إن 

، وأصل  الّتوكيد، ثّم ُتحذف واو الجماعة؛ لئاّل يلتقي الّساكنان، فنقول: َلَتْكُتُبنَّ
هذا الفعل: ) َلَتْكُتُبوَننَّ (.
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األخير )ب(  الحرف  هذا  فإّن  الياء،  أو  بالواو  اآلخر  معتل  الفعل  كان  إْن 

ُيحَذُف عند إسناده إلى واو الجماعة قبل الّتوكيد، فنقول:   َتْدُعوَن   َتْجُروَن 
نون  فُتْحَذُف   ، َتْجُروَننَّ َتْدُعوَننَّ    يصير:  توكيده  وعند   .) )َتْفُعوَن  وزن  على 

. الّرفع، ثّم واو الجماعة؛ اللتقاء الّساكنين فيصير الفعل: َلَتْدُعنَّ – َلَتْجُرنَّ
ُتْحَذُف من    َيْرَضى، فإّن هذه األلف  َيْسَعى    وإن كان آخره ألًفا، مثل:   

الفعل  عند إسناده إلى واو الجماعة قبل الّتوكيد، مع بقاء الحرف اّلذي قبلها 
، فُتحَذُف  مفتوحا: َتْسَعْوَن   َتْرَضْوَن، وعند توكيده يصير: َتْسَعْوَننَّ   َتْرَضْوَننَّ
الّتوكيد، وال ُيمكن حذف  الّساكنان، واو الجماعة ونون  الّرفع،ثّم يلتقي  نون 
أحدهما هنا، ولذلك يجب تحريك واو الجماعة بحركة تناسبها وهي الّضّمة، 

. فيصير:   َلَتْسَعُونَّ   َلَتْرَضُونَّ
ثالًثا: إسناد الفعل المضارع المؤكد بالنون إلى ياء المخاطبة.

األمثلة: 

القاعدة إسناده إىل ياء املخاطبة  نوعه الفعلم

صحيح تكتب1
اآلخر

 َلَتْكُتبِنَّ الدرس 
يا فاطمة

بحذف ياء املخاطبة + نون الرفع 
مع كر ما قبل النون للداللة عىل 

الياء املحذوفة.

تقيض2
معتل 
اآلخر 
بالياء

َلَتْقِضنَّ باحلق يا زينب 
بحذف نون الرفع + يا املخاطبة + 
الم الكلمة )الياء) مع كر ما قبل 
النون للداللة عىل الياء املحذوفة.

تدعو3
معتل 
اآلخر 
بالواو

َلَتْدِعنَّ للخري يا خدجية
بحذف نون الرفع + يا املخاطبة + 
الم الكلمة )الواو) مع كر ما قبل 
النون للداللة عىل الياء املحذوفة.

تسعى4
معتل 
اآلخر 
باأللف

َلَتْسَعنِيَّ للعمل يا عائشة 

بحذف نون الرفع + الم الكلمة 
)األلف) 

وتبقى يا املخاطبة، وحترك بالكر 
مع فتح ما قبلها.   
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البيان: 

عند إسناد الفعل المضارع المؤكد بالنون إلى ياء المخاَطَبِة يراعي مايلي:  

إِْن كان الفعل صحيحا ُتحذف ياء المخاَطبة؛ اللتقاء الّساكنين، فيصير: )أ( 

( فتحذف نون الرفع، ثم ياء المخاطبة، ويبقى  ، واألصل: )َل َت ْكُتبِينَنَّ  َل َت ْكُتبِنَّ

ما قبلها مكسوًرا؛ للداللة عليها، فيصير )لتكتبّن(.

عند )ب(  ُتحَذُف  فإّنها  ياء،  أو  واو  وآخره  اآلخر،  معتّل  الفعل  كان  وإن 

َتْدِعيَن    مثل:  المخاطبة،  ياء  وتبقى  الّتوكيد،  قبل  المخاَطَبِة  ياء  إلى  اإلسناد 

َتْجِريَن، وعند توكيده تكون الصورة: َتْدِعينَنَّ   َتْجِرينَنَّ فُتحَذُف نون الّرفع، ثّم 

ياء المخاطبة، ويبقى ما قبلها مكُسورا؛ للّداللة عليها، فيصير: َلَتْدِعنَّ    َلَتْجِرنَّ

وإن كان الفعل معتل اآلخر باأللف:  ُتحَذُف هذه األلف عند اإلسناد إلى   

ياء المخاطبة قبل الّتوكيد، مثل: َتْسَعْيَن   َتْرَضْيَن 

، فُتحَذُف نون الّرفع، فتصير  وعند توكيده تكون الّصورة: َلَتْسَعْينَنَّ   َلَتْرَضْينَنَّ

الصورة:   َلَتْسَعْينَّ   َلَتْرَضْيّن فيلتقي ساكنان، ياء المخاطبة والنّون األولى من 

ُك الياء بالكسرة؛ ألّنها تناسبها،  نون الّتوكيد، وال ُيمكن حذف إحداهما، فُتحرَّ

ويبقى ما قبلها مفتوًحا، فتصير الّصورة:  َلَتْسَعيِنَّ   َلَتْرَضيِّن.
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رابًعا: إسناد الفعل المضارع المؤكد بالنون إلى نون النسوة:

األمثلة: 

القاعدة إسناده إىل نون النسوة   نوعه الفعلم

تكتب1
صحيح 
اآلخر

َلَتْكُتْبنَانِّ الدرس يا 
طالبات

ل حيذف من الفعل يشء، وتزاد 
ألف بني نون اإلناث ونون 

التوكيد، وتكر نون التوكيد. 

تقيض2
معتل اآلخر 

بالياء
َلَتْقِضْينَانِّ باحلق يا 

نساء  

ل حيذف من الفعل يشء، وتزاد 
ألف بني نون اإلناث ونون 

التوكيد، وتكر نون التوكيد.

تدعو3
معتل اآلخر 

بالواو
َلَتْدُعوَنانِّ للخري يا 

فاطامت 

ل حيذف من الفعل يشء، وتزاد 
ألف بني نون اإلناث ونون 

التوكيد، وتكر نون التوكيد.

تسعى4
معتل اآلخر 

باأللف
َلَتْسَعْينَانِّ للعمل يا 

نسوة 

ل حيذف من الفعل يشء، وتزاد 
ألف بني نون اإلناث ونون 

التوكيد، وتكر نون التوكيد.

عند إسناد الفعل المضارع المؤكد بالنون إلى نون النسوة:  

تصير الّصورة:   َتْكُتْبنَنَّ   َتْسَعْينَنَّ   َتْجِرينَنَّ

فتلتقي ثالث نونات، نون النِّسوة، والنّون الّثقيلة، وال يمكن االستغناء عن 
التقاء هذه  نتحاشى  ُحِذَفْت، ولكي  إذا  يدّل عليها  ما  إذ ليس هناك  إحداهما؛ 
الّتوكيد  نون  تحريك  مع  ألًفا،  الّتوكيد  ونون  النّسوة  نون  بين  نجعل  النّونات 

. بالكسر، فيصير:  لَتْكُتْبنَانِّ   َلَتْسَعْينَانِّ   َلَتْجِرينَانِّ
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القاعدة: 

إذَا أسند الفعل المعتل باأللف إلى ألف االثنين فإن األلف تقلب ياء،     1
، فهنا قلبت األلف ياء. مثل: لتسعيانِّ

2   إذا أسند الفعل المعتل بالواو والياء إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة 
واو  مع  َيْدُعنَّ   ، َيْرُمنَّ يدعو:  يرمي،  في  فتقول  الياء،  وتحذف  الواو،  تحذف 

، َوَتْدِعنَّ مع ياء المخاطبة. الجماعة وتقول فيهما،: َتْرِمنَّ

3   وإذا أسند الفعل المعتل باأللف إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة فإن 
األلف تحذف، وإذا أسند إلى ألف االثنين فإن األلف تنقلب ياء، نحو: لتخشيانِّ 
الله،بحذف نون الرفع، وقلب األلف ياء، وتحريك نون التوكيد بالكسر، ومع 
واو  وتبقى  األلف،  مع  الرفع  نون  بحذف  الله  َلَتْخَشُونَّ  يقال:  الجماعة  واو 

الجماعة مضمومة ويحرك ما قبلها بالفتح؛ تذكيًرا باأللف المحذوفة.
قال ابن مالك:

) أ (

*** ٍك َق  ْد ُعلِ  اَمَواْش  ُكْلُه َقْب  َل ُمْضَم  ٍر َل  نْيٍ بِ  اَم َجاَن  َس ِم  ْن حَتَ  رُّ  

*** َوإِْن َيُك  ْن يِف آِخ  ِر اْلِفْع  ِل َألِ  ْفَوامْلُْضَم  َر اْحِذَفنَّ  ُه إاِلَّ اأْلَلِ  ْف

***  َواْل  َواِو  َي  اًء  َكاْس  َعنَيَّ َس  ْعَياَفاْجَعْل  ُه ِمنْ  ُه َرافًِع  ا َغ  رْيَ اْلَي  ا

*** َواٍو َوَي  ا َش  ْكٌل جُمَانِ  ٌس ُقِف  يَواْحِذْف  ُه ِم  ْن َرافِ  ِع َهاَت  نْيِ َويِف

*** َوَيا بِاْلَكْرِ  ِهنُْد  َيا  َياَنْحُو اْخَشنِيْ   َقْوُم اْخَشُوْن َواْضُمْم َوِقْس ُمَسوِّ
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القاعدة: 

فالخفيفة ال تقع بعد  المشددة،  التوكيد خفيفة وثقيلة، وهي  نون  تأتى     1
قلت  فإذا  تجتمعا،  أن  يمكن  فال  ساكنة،  واأللف  ساكنة،  ألنها  أبدًا؛  األلف 
خفيفة،  بها  تأت  وال  النون،  تشدد  أن  فالبد  لتتبعان،  تخاطبهما:  لرجلين 
اللَّه  ولهذا قال: )لكن شديدة وكسرها ألف( أي: كسر الشديدة مألوف، قال 

تعالى: نثٻ پ پ پ   پ  ڀ ڀ  مث)1) 
)وألفًا زد قبلها( أي: قبل نون التوكيد الشديدة )مؤكدًا فعاًل إلى نون     2
اإلناث أسندا( أي: أسند إلى نون اإلناث، فنأتي بالفعل مسندًا إلى تلك النون، 
ثم بعد ذلك باأللف، ثم نون التوكيد، وعللوا لمجيء األلف بأنها للفصل بين 
نون النسوة ونون التوكيد الشديدة؛ لئال تجتمع ثالث نونات في محل واحد، 

وتسمى باأللف الفارقة؛ ألنها تفرق بين الثالث نونات.
قال ابن مالك:  

*** َها ُألِْفَوَلْ َتَقْع َخِفْيَفٌة َبْعَد اأْلَلِْف َلكِْن َشِدْيَدٌة َوَكْرُ ) ب (     
***  فِْعاًل إىَل ُنوِن اإلَناِث ُأْسنَِداَوألًِف  ا ِزْد َقْبَلَه  ا ُمَؤكِّ  َدا

* * *

)1) سورة )يونس(. اآلية:)89).



152

نشاط )1(

ضع األفعال اآلتية في جمل تامة، وألحق بها ما يجيز توكيدها، أو يوجبه، 
ألف  إلى  والرابع  ،والثالث  الجماعة  واو  إلى  والثاني  األول  الفعلين  أسند  ثم 
نون  إلى  والثامن  والسابع  المخاطبة،  ياء  إلى  والسادس  والخامس  االثنين، 

النسوة  مع الضبط: 
)ُتَعظِّم   ُيسِدي(   )نرجو   أخشى(    )تمضي   تسمو(     )تنهى   تقضي(

نشاط )2(

اجعل األفعال اآلتية جوابًا لقسم، بحيث يمتنع توكيدها، مع استيفاء أسباب 
االمتناع: )نكرم   يرَبح   أستفيد   نسمع(

نشاط )3(

ضع األفعال اآلتية في جمل مسبوقة بأدوات لالستفهام أو النهي، ثم اذكر 
حكم توكيدها: )نشكر   أْرُفق   َنْبذل   َتَتَأّخر   ُتسِرف(

نشاط )4(

ْل إسناد األفعال في الجمل اآلتية إلى ألف االثنين، ثم إلى نون النسوة،  حوِّ
ثم إلى واو الجماعة، ثم إلى ياء المخاطبة، مع الضبط بالشكل:  

لَتْحَفَظنَّ رَشف أبيك.   1
َلَترْشَينَّ املجَد باإلقدام.   2
َلَتْحنَُوّن عىل الضعيف.   3
َلَتنَسنَيَّ اإلساءة.   4
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ما تختص به نون التوكيد الخفيفة عن الثقيلة من أحكام

أهداف الدرس
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن: 

 حيدد أحكام النون اخلفيفة.   1   
 يستخرج أفعااًل مضارعة يف األمثلة، مع تبيني حكم توكيدها بالنون. 2   
 يصوغ بعض األفعال يف جل، بحيث تكون واجبة التوكيد بالنون مرة، 3   

      وجائزة مرة أخرى. 
 يكتب أفعااًل جوابا لقسم ممتنع توكيده بالنون. 4   
 خياطب بجملة الواحد والواحدة واملثنى واجلمع بنوعيه بعد تأكيد 5   

       األفعال. 
 حيرص عىل دراسة نوين التوكيد. 6   

هيتم بدراسة ما تتص به النون اخلفيفة من أحكام.   7

األمثلة: 

ُجَل، قال الشاعر:   1 َبْن الرَّ ُجَل واملراد: ارْضِ َب الرَّ ارْضِ
*** َتْركَع يوًم ا والدهُر قد َرَفَعهال هُت  نَي الفق  رَي علَّ  ك أن

هذه    2 يا  اخُرُجْن    هؤالء  يا  واملراد:  اخرِج    وياهذه  اخرُج،  هؤالِء  يا 
اْخُرِجْن.

ارِضبِْن يا هند   ارِضُبْن يا قوم، وعند الوقف: ارضيب وارضبوا.    3
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هل ترضبِْن يا هند؟ هل ترضُبْن يا قوم؟ هل ترضيب؟ وهل ترضبوا؟

ِقَفْن يا فتيات   ِقَفا،  )ې   ڌ(   أي: لنسفَعْن   ليكوَنْن.   4
البيان: 

تختص نون التوكيد الخفيفة عن الثقيلة بعدة أحكام هي: 
أهنا ال تأيت بعد األلف الفارقة بينها وبني نون اإلناث، فال يقال: ارضبناْن،    1

وال: اخشيناْن، وذلك اللتقاء الساكنني. 
أهنا ال تقع بعد ألف االثنني، فال يقال: ال ترضباْن.    2
أهنا حتذف إذا وليها ساكن كام يف ال هتني الفقري، واألصل: ال هتينْن، وكام    3

يف املجموعة )2(.
فتح    4 بعد  وقعت  وإن  التنوين،  الوقف حكم  يف  تعطى  عليها  وقف  إذا 

قلبت ألًفا، نحو: ې   ڌ.
القاعدة: 

تختص نون التوكيد الخفيفة بأحكام أربعة: 

األول: تحذف إذا وليها ساكن. 
الثاني: تحذف إذا وقعت بعد غير فتح، وتم الوقف عليها. 

الثالث: يرد المحذوف الذي حذف من أجلها إذا حذفت عند الوقف. 
الرابع: تبدل عند الوقف ألفا إذا سبقت بفتح . 

الخامس: ال تقع بعد ألف االثنين، وال األلف الفارقة بين نون النسوة ونون 
التوكيد الثقيلة. 
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قال ابن مالك: 

*** َوَبْع  َد َغ  رْي َفْتَح  ٍة إَِذا َتِق  ْفَواْحِذْف َخِفْيَفًة لَِساكٍِن َرِدْف
*** ِمْن َأْجلَِها يف اْلَوْصِل َكاَن ُعِدَماَواْرُدْد إَِذا َحَذْفَتَها يف اْلوْقِف ما
*** َألَِفا َفْت   ٍح  َبْعَد  َوْقًف  ا كام َتُق  وُل يف ِقَف  ْن ِقفاَوَأْبِدْلنََه   ا 

* * *

أسئلة وتدريبات

بالنون،    1 بيان حكم توكيدها  عني األفعال املضارعة يف كل مما يأيت، مع 
مبينًا السبب: 

قال الله تعالى: نث ىئ ىئ ىئ ی ی ی    یمث)1).)أ( 
قال تعالى: نث چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ  ڍمث)2). )ب( 
 قال تعالى: نث ڌ ڌ ڎ    ڎ مث)3).)ج( 
قال تعالى: نث ڭ  ۇ ۇ    ۆ ۆ   ۈ ۈ ٴۇۋ مث)4).)د( 
ۀ )ه (  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  نث  تعالى:  قال 

ۀمث)5).
إن ُدِعيُت إلى الشهادة فوالله ال َأْكُتُمَها.)و( 
هل يتعاون العربي لتحقيق السالم العادل؟ )ز( 

)1) سورة )األنبياء( اآلية: )57).
)2) سورة )احلج( اآلية: )40).

)3) سورة )الضحى( اآلية: )5).
)4) سورة )التغابن( اآلية: )7).

)5) سورة )الكهف( اآلية )23: 24).
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قلبي    2 وامأل  واخلري،  احلق  يف  نفيس  ورغب  باهلدى،  عقيل  أنر  )َربِّ   

باألمل، وال تعل حريص عىل الدنيا يبعدين عام تأمرين به، رب ال تعل الشيطان 
ينزغ بيني وبني العمل الصالح وأنت القائل نث چ ڇ ڇ   ڇ ڇ 

ڍ ڍ مث )1) اللهم ال تدع قلًبا خائًفا إال أمنته(. 

مالم  أكد  ثم  وحكمه،  المؤكد  وبين  السابقة  العبارة  من  األفعال  استخرج 
يؤكد منها توكيًدا واجًبا مرة وجائًزا يكثره مرة أخرى. 

توكيده    3 حكم  وبني  يأيت،  فيام  النقط  مكان  مؤكًدا  مضارًعا  فعاًل  ضع 
بالنون. 

وربك ..................... الخير ما حييت. )أ( 

 هال ..................... على إرضاء والديك. )ب( 

وحقك لسوف ..................... على الشر. )ج( 

ليت الشباب ..................... على ارتقاء بلده. )د( 

ضع َقَساًم مكان النقط فيام يأيت، وبني حكم توكيد الفعل يف جوابه.    4

..................... ال أهمل واجبي أبًدا. )أ( 

 ..................... ولسوف أعطي بلدي كل ما في وسعي. )ب( 

..................... ألسعين إلى ما أمر الله به. )ج( 

..................... لقد أديت ما علّي نحو طالبي. )د( 

..................... ليفوزن المجتهد. )ه ( 

)1) سورة )األعراف( اآلية : )200).
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يرجو   يؤمن   يثق   يستعني   يرتقي.    5

مرة،  بالنون  التوكيد  واجبة  تكون  بحيث  جمل،  في  السابقة  األفعال  ضع 
وجائزة مرة أخرى.

قال حافظ إبراهيم: 

*** ينفع وحده العلم  ْج ربُّ  ه بخ  القال حتسبن  م  ا ل ُيَت  وَّ

قال الشاعر: 
*** ف   كلُّ رداٍء يرتدي   ه جي   لإذا املرء ل يدنس من اللؤم عرُضه

قال الفرزدق يتحدث إلى ذئب صادفه: 
*** وإي  اك يف زادي ملش  رتكانفلام أتى قلت اْدُن دوَنَك إنني

قال بشار: 
*** صديقك ل تلق الذي ال تعاتبهإذا كنت يف كل األمور معاتًبا

*** مق  ارُف ذن  ٍب ت  ارة وجمانبهفعش واحًدا أوصل أخاك فإنه

استخرج األفعال من األبيات السابقة، وبين نوعها، وحكم توكيدها بالنون، 
معلاًل لما تذكر. 

نخدع    ينترص   يستعرض   6

اجعل كل فعل مما سبق جواًبا لقسم، ممتنًعا توكيده بالنون.
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تطبيق
بعد    1 بنوعيه  واجلمع  واملثنى  والواحدة  الواحد  اآلتية  بالعبارة  خاطب 

تأكيد األفعال. 
رداءه،  وترمي  الكسل،  عاقبة  وتخشى  المجتهد،  تصاحب  خالد  يا  ليتك 

وتدعو إخوانك لما يصلح شأنهم؛ فتفوز بالسعادة. 
اإلجابة: 

املفرد املذكر: 
رداَءه،  وَتْرِمَينَّ  الكسِل،  عاقبَة  وَتْخَشَينَّ  المجتهَد  ُتَصاِحَبنَّ  خالُد  يا  ليتك 

َوَتْدُعَونَّ إخوانك لما يصلح شأنهم َفَتُفوَزنَّ بالسعادة. 
المفردة المؤنثة: 

رداءه،  وَتْرِمنَّ  الكسل،  عاقبة  وَتْخَشيِنَّ  المجتهدة،  ُتَصاِحبِّن  هند  يا  ليتك 
َوتَدِعنَّ أختك لما يصلح شأنها َفَتُفوِزنَّ بالسعادة. 

املثنى بنوعيه: 
ليتكما ياخالدان أو »يا هندان« ُتَصاِحَبانِّ المجتهدين، وَتْخَشَيانِّ عاقبة الكسل، 
بالسعادة.  َفَتُفوَزانِّ  شأنهما  يصلح  لما  إخوانكما  َوَتْدُعَوانِّ  رداءه،  َوَتْرِمَيانِّ 

جاعة الذكور: 
َوَتْرُمنَّ  الكسِل،  عاقبَة  وَتْخَشُونَّ  المجتهدين،  ُتَصاِحُبنَّ  خالدون  يا  لَيتكم 

رداَءه، َوَتْدُعنَّ إخواَنكم لما يصلح شأنهم َفَتُفوُزنَّ بالسعادة. 
جاعة اإلناث: 

ليتكن يا هندات ُتَصاِحْبنَانِّ المجتهدات، َوَتْخَشْينَانِّ عاقبة الكسل َوَترِمينَانِّ 
رداءه، َوَتْدُعوَنانِّ أخواتكن لما يصلح شأنهن َفَتُفْزَنانِّ بالسعادة.
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