
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

-1-جامعة باتنة  
 كلية العلوم اإلسالمية
 قسم التعليم األساسي  

 
 
 
 

 

 دروس تطبيقية يف علم الصرف 

  6و5 :االفواج

 
 

 

 

 

:من اعداد األستاذ  

 بوخالفة السعيد 
 

 

 

 

 

 

9191-9102: السنة الدراسية  

 

 



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 

تكملة للبرنامج المقرر اضع بين يدي طلبة السنة األولى ما تبقى من البرنامج في علم 

 الصرف، على ان يكون المصدر

 الموضوع السادس
 المصدر:

 

فذهب علماء البصرة الى  الفرع،اختلف القدماء حول المصدر والفعل ايهما األصل وايهما 

واختالف اراء , اما علماء الكوفة فقالوا بان الفعل هو األصل, ان المصدر أصل للفعل

العلماء في هذه القضية ال اهمية له في الدرس اللغوي بصورة عامة وفي الدرس التطبيقي 

.على وجه الخصوص  

على حدث غير ان الفعل المصدر يختلف عن الفعل في انه اسم ويتفق مع الفعل في انه يدل 

.يدل على الحدث باإلضافة الى داللته على الز مان والذي يهمنا هو كيفية صياغة المصدر  

 1( مصدر الفعل الثالثي

مصدر الثالثي غير قياسي أي انه ال تحكمه قاعدة عامة وانما االغلب فيه السماع، اال ان 

. اهل اللغة حاولوا ان يضعوا بعض الضوابط التي تنطبق على فصائل معينة  

:من األفعال الثالثية فقالوا  
 
-رفالحة تج-اغلب األفعال الثالثية الدالة على حرفة يكون مصدرها على وزن فعالة فلح-ا

حكاية -زراعة حاك-تجارة زرع  

غليان -اغلب األفعال الدالة على تقلب واضطراب يكون مصدرها على وزن فعالن على-ب

. جوالن فار فوران-طيران جال-طار  

عطاس صدع -اغلب األفعال الدالة على مرض يكون وزنها على فعال سعل سعال عطس-ج

.صداع  

-عرج-اغلب األفعال الدالة على عيب خلقي يكون مصدرها على وزن فعل مثل عمي-د

. حول-عور  

اما بقية األفعال فيمكن النظر الى مصدرها لكي يتسنى الوقوف على وزنها سواء ا كانت 

.متعدية او الزمة  

.اكل-حمد-فتح-مثل اخذ  



.قعود-دخول-ومنه سجود  

 2( مصدر الفعل الغير ثالثي

:الثالثي قياسية يكون عرضها على النحو التاليمصادر غير    
. زلزلة-دحرجة-طمأنة-مصدر الرباعي المجرد وزنه على فعلله بعثرة-ا  

.إيجاد-امضاء-يكون وزنه على أفعال مثل اكرام( افعل)مصدر الثالثي المزيد بالهمزة -ب  

-توحيد-تعظيم-يكون وزنه على تفعيل تكبير( فعل)مصدر الثالثي المزيد بالتضعيف -ج

.تلويج  

( فاعل) باأللفالثالثي المزيد  مصدر-د  

.مقاتلة وقتاال -قاتل مناقشة،ونقاشا -فعالة ناقش-ياسي على فعالمصدره الق  

 مصدر الخماسي 

فان مصدره يكون , او تفعل بالتضعيف او تفاعل  اذا كان الفعل الخماسي على وزن تفعلل

.تمسكا-تمسك, تمكنا-تمكن, تبعثرا-تبعثر, على وزن الفعل مع ضم الحرف الذي قبل األخير  

 

 

 

 بالتوفيق 

 


