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 داباآلكلية : 

 اللغة العربية القسم او الفرع :

 الثانيةالمرحلة: 

 أ.م.د. إسراء صالح خليلأستاذ المادة : 

 علم الصرف غة العربية :لاسم المادة بال

 Morphologyاسم المادة باللغة اإلنكليزية : 

  االسم الجامد والمشتق باللغة العربية:  العاشرة حاضرةماسم ال

  Derivation باللغة اإلنكليزية : عاشرةالاسم المحاضرة 
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 العاشرةمحتوى المحاضرة 

 

 لالسم: ِمْن َحْيُث اجلُُمْوُد واالْشِتَقاقُ  التقسيم الثاين
.  ينقسم االسم إىل جامد ومشتق ٍّ

فاجلامد: ما مل يؤخذ من غريه، ودلَّ َعَلى َحَدث، أو معىن من غري مالحظة صفة،  
احملسوسة، مثل: رُجل وشَجر وبَقر، وأمساء األجناس املعنوية، كنْصر كأمساء األجناس 

 وفَ ْهم وقيام وقعود وَضوء ونُور وَزمان.
واملشتق: ما أِخَذ من غريه، ودل على ذات، مع مالحظة صفة، كعامل وظريف. ومن 

 أمساء األجناس املعنوية املصدرية يكون االشتقاق، كَفِهم من الفهم، ونصَر من النصر.
وندر االشتقاق من أمساء األجناس احملسوسة، كأورقِت األشجاُر، وأسبعِت األرُض: من 

الَوَرق والسَُّبع، وكعْقَرْبُت الصُّْدغ، وفَ ْلَفْلُت الطعام، ونَ ْرَجْسُت الدواء: من الَعْقرب، 
الطعام،  : جعلت َشعر الصدغ كالعقرب: وجعلت الفلفل يفيوالن َّْرجس، والُفْلُفل، أ

 الدواء. يف والنرجس
 اللفظ. املعىن وتغيري يف واالشتقاق: أخذ كلمة من أخرى، مع تناسب بينهما يف

 وينقسم إىل ثالثة أقسام:
صغري، وهو ما احتدت الكلمتان فيه حروفًا وترتيًبا، كَعِلَم من العلم، وفِهم من -1

 الفهم.
 كبري، وهو ما احتدات فيه حروفًا ال ترتيًبا، كَجَبذ من اجلَْذب.-2
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كنَ َعَق من الن  ْهق،   يالباق أكرب: وهو ما احتدات فيه أكثر احلروف، مع تناسب يف -3
 املخرج. لتناسب العني واهلاء يف

 هو الصغري: وأهم اأَلقسام عند الصريف  
: َيُدل على احلََدث فقط، يوأصل املشتقات عند البصريني املصدر، لكونه بسيطًا، أ

احلدث والزمن. وعند الكوفيني: األصل الفعل، ألن خبالف الفعل، فإنه َيُدلُّ َعَلى 
 املصدر جييء بعده يف التصريف، والذي عليه الصوفيون األو ل.

، واألمر، وقد تقدمت؛ واسم الفاعل، واسم يوُيشتق من املصدر عشرة أشياء: املاض
 املفعول، والصفة املشبهة، واسم التفضيل، وامساء الزمان واملكان، واسم اآللة.

 هبا شيئان: املنسوُب واملصغر. وكل حيتاج إىل البيان. ويلحق
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املَْصَدر:
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 قد علمَت أن أبنية الفعل ُثالثية، وُرابعية، وُُخاسية، وُسداسية؛ ولكل بناء منها مصدر.
 :مصادر الثالثي

ًًي كضربه،  يقد تقدم أن للماض الثالث ثالثَة أوزان: فَ َعل بفتح العني، ويكون متعدِ 
والزًما كَقَعد، وَفِعل: بكسر العني، ويكون متعدًًي أيًضا كَفِهم الدَّرس، والزًما كرِضَى، 

 وفَ ُعل: بضم العني، وال يكون إال الزًما.
، بفتح فأما فَ َعل ابلفتح، وَفِعل ابلكسر املتعدِ ًين، فقياس مصدرمها: فَ ْعل _2، 1

فسكون، كَضَرَب َضْراًب، َوَردَّ َردًّا، وَفِهَم فَ ْهًما، وَأِمَن َأْمًنا، إال إن دل األول على 
 ِحرفة، فقياسه ِفَعاَلة بكسر أوَّله، كاخلِياطة واحلِياكة.

: فَ َعل بفتحتني، كَفَرح فَ َرًحا ي  وأما َفِعَل بكسر العني الالزم، فمصدرُه القياس _3
؛ إال إن دل على ِحرفة أو ِوالية، فقياسه: ِفَعاَلة، بكسر  َوَشلَّ َشَلاًل وَجِوَي َجَوًى، 

. أو دلَّ على لون، فقياسه: فُ ْعَلة، بضم فسكون كَحِوَي ُحوَّة،  الفاء، كَوِلَ عليهم ِواَلية
وِِحَِر ُِحْرة، أو كان عالًجا ووصُفه على فاعل، فقياسه: الُفعول، بضم الفاء، كأِزف 

 ، وقدم من السفر قُدوًما، وَصِعد ىف السَُّلِم والدَّرج ُصُعوًدا.الوقت أُزوفا
وأما فَ َعل ابلفتح فقياس مصدره: فُ ُعول، بضم الفاء، كَقَعد قُ ُعوًدا، وَجَلَس ُجٌلوًسا،  _4

ونَ َهَض نُ ُهوًضا، ما مل تعتل  عينه، وإال فيكون على فَ ْعل بفتح فسكون كَسرْي أو فُ َعال 
، وإال فقياس مصدره ِفَعال ابلكسر،    كِقَيام، أو ِفَعالة كِنَياحة. وما مل َيُدلَّ على امتناعٍّ

كأََب إابًء، ونَ َفر نَِفارًا، وََجََع َِجَاًعا، وَأَبَق ِإاَبقًا. أو على تقلُّب فقياس مصدره: فَ َعاَلن، 
 بفتحات كَجاَل َجَواَلًًن، وَغَلى َغَلَياًًن. أو على داءٍّ، فقياسه فُ َعال
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ى َبْطُنه ُمَشاء. أو على سري فقياسه: َفِعيل، كَرَحَل رَِحْياًل، وَذَمَل َذِمْياًل. أو ابلضم كَمشَ 
على صوت فقياسه: الُفَعال ابلضَّم والَفِعْيل، كَصَرَخ ُصَراًخا، وَعَوَى الَكلب ُعواء، 

ًرا. أو على حرفة ًقا، وزََأَر األسد زَئِي ْ أو ِوالية  وَصَهل الفرس َصهياًل، ونَ َهَق احلمار َنَِي ْ
فقياس مصدره ِفَعاَلة ابلكسر، كَتَجَر ِِتَارَة، َوَعَرَف على القوم ِعَراَفة: إذا تكلم عليهم، 

 وَسَفَر بينهم ِسَفارَة: إذا أصلح.
وأما فَ ُعل بضم العني فقياس مصدره: فُعولة، كصعب الشيء ُصعوبة، وعُذب املاء  _5

ُصَح َفَصاَحة، وَصُرَح، َصراحة.وما جاء خمالًفا ملا ُعذوبة، وفعالة ابلفتح، كبَ ُلَغ َباَلغة، وفَ 
 ، حُيفظ وال يُقاس عليه.ي  ؛ وإمنا هو مساعيتقدَّم فليس بقياس

فمن األول: َطَلَب طََلًبا، ونَ َبَت نَ َبااًت، وَكَتَب ِكَتااًب، وَحَرَس ِحَراَسة، وذََكَر ِذْكًرا، وَكَتم  
َبة، وَِحَى ِِحَايَة، وَعَصى ِعْصَياًًن، وَقَضى َقَضاًء، َكِذاًب، وَغَلَب َغلَ  ِكْتَماًًن، وَكَذبَ 

 وَهَدى ِهَدايَة، ورََأى ُرْؤيَة.
َن مِسًَنا، وَقِوى قُ وَّة، وقَِبَل ومن الثاين : َلِعَب َلِعًبا، وَنِضَج ُنْضًجا، وَكرَِه َكَراِهَية، ومسَِ

 قَ ُبواًل، َوَرِحَم َرِْحًَة.
ُظَم ِعَظًما، وََمَُد ََمًْدا، وَحُسَن ُحْسًنا، وَحُلَم ِحْلًما، وََجَُل ومن الثالث: َكُرَم َكَرًما، َوعَ 

 ََجَااًل.
 


