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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 
  

طلبتي هذه الدروس  يديفي علم الصرف اضع بين  تكملة لما كنا قد بدأناه معا
:المقررالتطبيقية وفق البرنامج   

 الموضوع الثالث 

 -الصحيح والمعتل

     الى نوع الحروف التي يتكون منها الفعل  ومعتل يرجعتقسيم الفعل الى صحيح 

علةوحروف الحروف الى حروف صحيحة  قسمواان علماء العربية  ومن المعروف  

  .و ما عداها فهي حروف صحيحة( ي,و ,ا) 

 ا( الفعل الصحيح وهو الذي كانت جميع حروفه اصلية وينقسم الى:
  

 سالم مثل فهم, علم ,نشا ,نجح 

 المضعف وهو نوعان:
  مضعف الثالثي ومزيده:

 

  .الم -لم ,استمر -مر , استمد -جنس واحد مثل مد والمه منهو ما كانت عينه    

 المضعف الرباعي و مزيده:
 عسعس-تزلزلما كانت فاؤه و المه األولى من جنس و عينه الثانية من جنس مثل زلزل  

.حصحص دمدم-تعسعس   

:تنبيه  

 -سال - اصوله همزة سواء اكانت فاء ام عينا ام الما مثل امر أحدالفعل المهموز ما كانت 
.قرا  

ب( الفعل المعتل من المعلوم ان الفعل المعتل هو ما يكون أحد أحرفه االصلية حرف علة وهو 
.أنواع  

 المثال:
 

  .يئس ,كانت فاؤه حرف علة مثل وصف وجد ما -

   .نام  ,سار ,باع,االجوف ما كانت عينه حرف علة مثل قال  -

.دعا ,رمى  ,الناقص ما كانت المه حرف علة مثل مشى-   

  .عوى–مثل كوى  وعى واما مقرون-مفروق مثل وشى  وهو امااللفيف - 
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 تدريب:
 

:الكريمة اآليةألفعال الواردة في ا والمعتل منبين نوع الصحيح   

 

مهيمنا عليه فاحكم مصدقا لما بين يديه من الكتاب و اليك الكتاب بالحق أنزلناو>> ى قال تعال
هللا شاء لو  واءك بالحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا عما ج ال تتبع اهواءهمما انزل هللا وبينهم ب

كم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات الى هللا مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه امة واحدة و لكن ليبلو لعكملج
<< .تختلفون  

 الموضوع الرابع

 -المجرد والمزيد

لقد أشار علماء العربية الى ان الفعل ال يقل عن ثالثة أحرف اصلية ومعنى ذلك انه ال يمكن ان يكون 

. للفعل معنى إذا سقط حرف واحد في صيغته للماضي  

فالفعل علم ال يدل على معنى اال بهذه الحروف الثالثة مجتمعة فاذا قلت عالم ومعلوم ومعلم فإنك ال 

صل وهذه المسالة ليست مقتصرة على اللغة العربية فقط بل هي معروفة تستطيع الحذف باعتبار األ

. وموجودة في اللغات األوروبية وخاصة األلمانية  

والفعل الذي يتكون من أحرف اصلية يسمى عند علماء الحرف بالفعل المجرد واما المقابل له يسمونه 

.بالفعل المزيد  

  والمجرد قسمان:
ثال ثي ورباعي  -  

 والمزيد أيضا قسمان:

ثالثي ورباعي  -  

 ا( المجرد الثالثي 

. له ثالث اوزان وذلك بالنظر الى انه فاءه مفتوحة والمه كذلك اما عينه فتارة بالفتح او بالضم او بالكسر   

.عبسى-نصر-نحو فعل  

. نضج –كرم –فعل   

. علم –فرح -فعل  

:مالحظة  

تأملنا صيغة الماضي مع المضارع فإننا نجد له اوزانا ستة و هي سماعية أي انها ال تبنى على  إذا

 قياس معين و ادراجها يكون على النحو التالي 

.يدعو  -دعا, يقول–قال ’ ينصر -نصر, يفعل-فعل  

. يبيع–باع ,يعد  -يضرب وعد-ضرب , يفعل-فعل  

. يفتح -فتح,يفعل  -فعل  
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.فرح ي -فرح, يفعل -فعل  

. يحسن -حسن, يكرم-يفعل كرم-فعا   

 ب( المجرد الرباعي 

. غربل وسوس -بعثر -ليس له اال وزن واحد فعلل  

:المزيد وهو قسمان  

  

 ا( مزيد الثالثي , ب( مزيد الرباعي 

انشرنا فيما سبق الى ان كل زيادة في الفعل ال  تكون عبثا فالزائد في اللغة سواء اكان في النحو ام في 

. الصرف له وظيفة نحوية او صرفية وتلك حقيقة في علم اللغة والدرس اللغوي  

 مزيد الثالثي:

 

. الفعل الثالثي المجرد يمكنه ان يزاد بحرف او حرفين او ثالثة  

 أوال مزيد الثالثي بحرف واحد، وله اوزانه الثالثة:
  

.اوفي-أشار-اخرج-زيادة همزة القطع في اول الفعل ليصبح على وزن افعل-1  

.ربى-قدم-كبر-زيادة حرف من جنس عينه، فيكون على وزن فعل-2  

.ناجى-دافع-جادل-زيادة ألف بين الفاء والعين ليصبح فاعل-3  

:وزيادتها تكون لألغراض التالية  

:التعدية أي جعل الفعل االزم متعديا مثل-  

.                   خرج، زيد، الزم- 
            

. أخرجت زيدا متعديا-
     

.البست زيدا ثوبا-
   

.اعلمت عمرا زيدا كريما-
   

:الدخول في المكان والزمان مثل-  

.أمسى-أصبح  

. امصر-أبحر  

 

. الداللة على السلب مثل شكا زيد، اشكيت زيدا-   

   

.   أشجر المكان-الداللة على استحقاق صفة معينة مثل احصد الزرع -  

 

 ثانيا: 
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:مزيد الثالثي بحرفين وله خمسة اوزان-  
:انفعل( ا  

انقا-انقطع-انكسر  
 

:افتعل( ب  

.اتقى -اتخذ-افترشر-افتح   
:تفاعل( ت  

.تبادل-تبايع-تقاتل   
:تفعل (ث  

.توعد-تقدم-تكبر   
:افعل( ج  

  .اصفر-احمر 
 

:لهذه الزيادة معاني يمكن ان نجملها فيما يليو  

 
.أثر الفعل على مفعوله-  
.. ىاالشتراك و المشارك -المطاوعة -  

 الداللة على التدرج
كل ذلك واضح فيما قدمنا من امثلة التكلف و  

له أربعة اوزان و ،أحرفمزيد الثالثي ثالثة -  
.استقام-اسمد-زراستو-استفعل-1  
.اخشوشن-افعوعل-2  
.احضار-احمار-أفعال-3  
.وهو قليل االستعمال-افعول-4  

  استأثر-استفهم-اغتفر: وضح داللة األفعال التالية-

 
 

مزيد الرباعي يزاد بحرف او حرفين -  
.تبعثر-واحد، تفعللوزن اما الرباعي الذي يزاد بحرف فله -  
   حرفين قبله وزنانالرباعي الذي يزاد ب -
احرنجم-فعنلل-1  
.اكفهر-اقتشعر-اكمان-افعلل-2  

 تدريب:
:اآليةوضح المجرد المزيد وأحرف الزيادة في األفعال التي احتوت عليها -  
 

 
فتنفعه الذكرى، اما من عبس و تولى ان جاءه االعمى و ما يدريك لعله يزكى، او يذكر : " قال تعالى
كال , و هو يخشى فانت عنه تلهى  ىليك اال يزكى، و اما من جاءك يسعت له تصدى و ما عناستغنى فا
.فمن شاء ذكره في صحف مكرمة، مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة كرام بررة. انها تذكرة  

الحق بكل فعل من األفعال االتية ما يقابله من االحرف الزيادة  * 
.ولي, رضي , قام,  وعد  
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 الموضوع الخامس

المشتقات  -  

وهذا يعني ان هناك مادة لغوية معينة يمكن تشكيلها تتميز اللغة العربية بانها لغة اشتقاقية 

 -صائم -علي هيئات مختلفة كل هيئة لها وزن خاص ولها وظيفة خاصة كان تقول صام 

مصوم  فهذه العملية كما تالحظ تجري داخل مادة لغوية سابقة وهذه العملية تسمي 

 باالشتقاق

إلشارة اليه ان االشتقاق في العربية واضح اذ تضبطه قواعد ومقاييس قليلة ال ومما تجدر ا

.تكاد تختلف واليك بيان المشتقات  

 1-اسم الفاعل 

وهو اسم يشتق من الفعل للداللة على وصف من قام به الفعل ويصاغ اسم الفاعل على 

 النحو التالي 

. ئم قا-قام ,قاسط -من الثالثي علي وزن فاعل مثل قسط ( ا  

, بائع -باع,  قائل -ال حظ اذا كان الفعل اجوفا وعينه الفا قلبت همزة في اسم الفاعل مثل قال

. الئم  -الم   

. وان كان اجوفا وعينه صحيحة أي ياء او واو فإنها تبقى كما هي  

.حايد,حيد,عاور, مثل عيور-  

عليه  ما فان اسم الفاعل ينطبق , أي اخره حرف علة , و ان كان الفعل ناقصا 

أي تحذف في حالتي الرفع و , أي تحذف ياؤه األخيرة , ينطبق على االسم المنقوص 

.تبقى في حالة النصب, الجر  

.راض, رضي -ماش, مشى  –داع  دعا،مثل   

مع ابدال حرف المضارعة ميما  المضارع،و من غير الثالثي على وزن الفعل ( ب

.مستغفر-يستغفر, متقدم-يتقدم, مسبح-مثل يسبح االخر،مضمومة و كسر ما قبل   

 2- صيغ المبالغة

مع تأكيد المعنى و تقويته والمبالغة , وهي أسماء تشتق من األفعال للداللة على معنى اسم الفاعل 
لها اوزانها , ومن ثم سميت صيغ المبالغة و هي ال تشتق اال من الفعل الثالثي , فيه   
.وصاف-سفاح-عالم-فعال-1  

.مئكال-مسماح-مقدام-مفعال-2  

.غفور-صبور-شكور-فعول-3  

.سميع-قدير-عليم-فعيل-4  

.لبق-فطن-حذر-فعل-5  
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و هناك اوزان أخرى وردت للمبالغة لكنها قليلة، يرى علماء الصرف انها سماعية ال يقاس 
اال ان الحاجة اللغوية تفرض نفسها اليوم للقياس عليها و منها , عليها   

.فاروق, فاعول-  
.قديس, صديق, فعيل-  
. لمزة, همزة, فعلة-  
 
 

 3-اسم المفعول  
 

و هو يدل على وصف , اسم يشتق من الفعل المضارع المتعدي المبني للمجهول 
.من يقع عليه الفعل  

 ويشتق على النحو التالي
.موعود,مسؤول,مشروب,من الثالثي على وزن مفعول مكتوب( ا  
 

 هات اسم المفعول من األفعال التالية

كوى-طوى-رمى-دعا-هاب-خاف-دان-باع-قال  

ارعة ميماع ابدال حرف المضر الثالثي يشتق على وزن المضارع ممن غي( ب  

مختار, اختار -مفتح , افتح-مضمومة و فتح ما قبل االخر مثل اخرج، مخرج   

 

 مالحظة
باتباع صح ذلك , اسم المفعول يشتق من الفعل المتعدي، فاذا اردنا اشتقاقه من فعل الزم

بشرط استعمال شبه الجملة مع الفعل االزم مثل, القواعد السابقة   
مذهوب به , ذهب به-  
به مجيء, جاء به-  
مأسوف عليه , اسف عليه -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بالتوفيق 
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