
 
 

 

اسم الفاعل:   
 هه ما اْشُتقَّ من مردر السبشى لمفاعل، لسن وقع مشه الفعل، أو تعمق به.

عمى وزن فاِعل غالًبا، نحه ناصر، وضارب، وقابل، وماّد،  يهه من الثالثو 
َعالَّ قمبت ألفه هسزة، كسا وواق، وطاٍو، وقائل، وبائع. فإن كان فعمه أجهف مُ 

اإلعالل.  يف يسيأت  

عمى ِزَنة مزارعه، بإبدال حرف السزارعة ميسا مزسهمة،  يومن غير الثالث
َوُمْشطِمق َوُمدتخِرج، وقد شّذ من ذلك ثالثة  وَكدر ما قبل اآلخر، كُسَدحِرج

ألفاظ، وهى: أْسَهب فهه ُمْدَهب، وأحَرَن فهه ُمْحَرن، وألفج بسعشى أفمس 
فهه مْمَفج، بفتح ما قبل اآلخر فيها. وقد جاء من أفعل عمى فاِعل، نحه 

أعذب السكان فهه عاِشب، وأوَرس فهه وارس، وأيفع الغالم فهه يافع، وال يقال 
 ها ُمْفِعل.في

 صيغ المبالغة:

ة االنبار/ كلية التربية القائم جامع  

 قسم اللغة العربية 

 الصف األول

2مادة الصرف العربي  

 المحاضرة الثالثة

 م.م. همام دمحم سعيد رجب

 المصدر المعتمد:

 شذا العرف في فن الصرف



ل صيغة "فاعل" لمداللة عمى الكثرة والسبالغة فى الَحَدث، إلى أوزان  وقد ُتَحهَّ
خسدة مذههرة، وتدسى ِصيغ السبالغة، وهى: َفعَّال: بتذديد العين، كأّكال 

وشرَّاب. وِمفعال: كِسشحار. َوَفُعهل: كَغُفهر. َوَفِعيل: كدسيع. وَفِعل: بفتح الفاء 
 ر العين كحِذر.وكد

يل: بكدر الفاء وتذديد  وقد ُسِسعت ألفاظ لمسبالغة غير تمك الخسدة، مشها ِفعِّ
العين مكدهرة كِدكِّير. وِمْفِعيل: بكدر فدكهن كِسْعطير، َوُفَعَمة: بزم ففتح، 

كُهَسَزة وُلَسزة. وفاُعهل: كفاروق. وُفعال بزم الفاء وتخفيف العين أو تذديدها، 
َوَمَكُروا َمكرًا "، بالتذديد أو التخفيف، وبهسا قرئ قهله تعالى: كُطّهال وُكبار

 ."ُكبَّارا
 "فى ِعيَشٍة َراِضَيةٍ "وقد يأتى "فاعل" مراًدا به اسم السفعهل قمياًل، كقهله تعالى: 

 أى َمْرضية، وكقهل الذاعر:

 واقعد فإنك أنت الطاعُم الكاسى *** دِع السكارَم ال ترحْل لبْغيتها

 .يا به الشدب، كسا سيأتُمرادً  ي. كسا أنه قد يأتيّ عهم السكدالسط يأ
فعيل مراًدا به فاِعل، كقدير بسعشى قادر. وكذا َفُعهل بفتح الفاء،  يوقد يأت

 كغفهر بسعشى غافر.
 اسم المفعول

 ن وقع عميه الفعل.وهه ما اْشُتق من مردر السبشى لمسجههل، لس
رهر، ومهعهد، وَمُقهل، َوَمِبيع، عمى زنة "َمْفُعهل" كسش يوهه من الثالث

، َوَمْطِهّى. أصل ما عدا األولين  ، ي َمْقُهْول، َوَمْبُيهع، وَمْرُمه َوَمْرِمّى، َوَمْهِقىِّ
 باب اإلعالل.  يف يكسا سيأتوَمْهقهّى، َوَمْطُهوى، 



وقد يكهن عمى وزن َفعيل كَقتيل وجريح، وقد يجئ مفعهل مراًدا به السردر، 
ْقل َوعِمم.عَ  ين َمْعُقهل، وما عشد  َمعمهم: أكقهلهم: ليس لفال  

، فيكهن كاسم فاعمه، لكن بفتح ما قبل اآلِخر، نحه يّ وأما من غير الثالث
 ُمْكَرم، َوُمَعظَّم، َوُمْدَتعان به.

الفاعل  يَحاّب َوُمَتَحاّب، فرالح السسَ وأما نحه ُمْختار َوُمْعَتّد وُمْشَرّب َومُ 
 والسفعهل، بحدب التقدير.

ر أو وال يراغ اسم السفعهل من الالزم إال مع الظرف أو الجار والسجرو 
السبشّى لمسجههل. يالسردر، بالذروط الستقدمة ف  

 

 


