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I - أسماء الزمان والمكان:  
  :تحديد المشتق ومالحظته -  1  

  وزنه  فعله  نوعه  االسم  األمثلة
  مفَعـل  يـَْلَعبُ  - َلِعَب   اسم مكان  َمْلَعبٍ   .َجَرِت المباراُة في َمْلَعٍب جديدٍ 

  مفَعـل  يـَْنَضجُ  - َنِضَج   اسم زمان  َمْنَضجُ   .َمْنَضُج بعِض الفواكِه فصُل الشتاءِ 
II  - ف والتحليلالوص:  

  :تعريف اسمي الزمان و المكان – 1
  :نجد أن] َمْلَعبٍ  -  َمْنَضجُ [إذا تأملنا المثالين السابقين والحظنا الكلمتين 

  .وتدل عليه وعلى زمان وقوعه، وهذا المشتق يسمى اسم الزمان) َنِضجَ (مشتقة من الفعل ) َمْنَضجُ (الكلمة  �
  .وتدل عليه وعلى مكان وقوعه، وهذا المشتق يسمى اسم المكان) بَ َلعِ (مشتقة من الفعل ) َمْلَعبٍ (الكلمة  �
  :استنتاج

  .أسماء الزمان والمكان هي صيغ مشتقة للداللة على زمان أو مكان وقوع الفعل
  :صياغة اسمي الزمان والمكان -  2  

  :من الفعل الثالثي –أ 
  نوع الفعل  مضارعه  فعله  وزنه  اسم الزمان أو المكان

  .صحيح اآلخر+ مكسور العين في المضارع + فعل ثالثي   َيْجِلس  جلس  لَمْفعِ   َمْجِلس
  .مثال واوي+ ثالثي   َيَضع  وضع  َمْفِعل  َمْوِضع
  .مفتوح العين في المضارع+ فعل ثالثي   يـَرَْكب  ركب  َمْفَعل  َمرَْكب
  .مضموم العين في المضارع+ فعل ثالثي   َيْدُخل  دخل  َمْفَعل  َمْدَخل
  .معتل اآلخر+ فعل ثالثي   َيْسَعى  سعى  َمْفَعل  َمْسَعى

  :استنتاج
  :تصاغ أسماء الزمان والمكان من الفعل الثالثي على وزنين

  .من كل فعل ثالثي مكسور العين في المضارع صحيح اآلخر، ومن كل مثال واوي :َمْفِعل �
 .من كل فعل ثالثي جاء على غير ما سبق :َمْفَعل �

  :من الفعل غير الثالثي -ب 
  نوع الفعل  فعله  وزنه  زمان أو المكاناسم ال
  .غير ثالثي  اجتمع  ُمْفتَـَعل  ُمْجَتَمع

  .غير ثالثي  استقبل  ُمْستَـْفَعل  ُمْستَـْقَبل
من المثالين نستنتج أن اسمي الزمان والمكان يصاغان من الفعل غير الثالثي على طريقة صياغة اسم المفعول من غير الثالثي 

  .ضمومة وفتح ما قبل اآلخربإبدال حرف المضارعة ميما م
  :استنتاج

 والمكان الزمان أسماء
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أي بإبدال حرف مضارعها ميما مضمومة وفتح ما قبل : تصاغ أسماء الزمان والمكان من الفعل غير الثالثي على وزن اسم المفعول
  .اآلخر

  :من األسماء -ج 
o  مكان تكثر فيه األسود. (َمْأَسَدةفي الغابة.(  
o  القمحمكانا يكثر فيه . (َمْقَمَحة السهولأصبحت.(  
  :استنتاج

  .للداللة على كثرة الشيء في المكان) وهي صيغة خاصة باسم المكان(يصاغ اسم المكان على وزن َمْفَعلة 
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