
 المصدر إعمال
 .المصدر اسم يدل على حدث مجرد من الزمان، و هو أصل جميع المشتقات

ه الحدث، أو من وقع عليه، ·   يعمل المصدر، إذا أريد به بيان من وقع م
 و في هذ الحالة يستعمل مضافا و يكون له فاعل و مفعول، و له ثالث حاالت:

 
 

صوبا*                          يضاف إلى مفعوله *                         فاعله مع عدم يضاف إلى  -* أ                          يضاف إلى فاعله ثم يأتي المفعول به م
ع صانع(.                           ثر شيوعا )إنجاز الدرس(.و هو األك                                )إنجاز الدرس(.                           ذكر المفعول به )ص

جز الدرس( يشترط في عمل المصدر أن يصلح تقدير بأن و الفعل أو ما و الفعل·                                                            . ) إنجاز الدرَس = أن ي
 .) طاعًة والديك ( با، و يقوم مقامه و يعمل عملهقد يحذف الفعل وجو ·                                                          

 اسم الفاعل و عمله: صيغ المبالغة
ه الفعل أو قام به.ااسم الف *   عل: اسم مصوغ لما وقع م

 يصاغ اسم الفاعل من: 
 
 

 * من الفعل غير الثالثي على وزن                       * من الفعل الثالثي على وزن فاعل:                                                                   
 قام قائم                                                                      مضارع الفعل بإبدال حرف المضارعة ميما –دخل داخل                                  

طلق                                                                                                                                   مضمومة وكسر ما قبل آخر : انطلق = ُم
 يعمل اسم الفاعل عمل فعله لزوما وتعديا فإن كان الزما اكتفى برفع الفاعل ) المجتهُد مرتفٌع رأُسه في االمتحاِن (

اَس (.وإن كان متعديا رفع ا  لفاعل ) وغالبا ما يكون ضميرا مستترا ( ونصب المفعول به ) العالم نافٌع علُمه ال
 :يعمل اسم الفاعل عمل فعله في حالتين

 
 )ال( * إذا كان معرفا ب )ال(                                                              * إذا كان مجردا من                              

 أن يدل على الحال أو االستقبال -1 بشروط:بدون أي شروط.                                                                                                     
 أن يكون معتمدا على نفي أو استفهام  -2                                                                                                                                   

 أو نداء أو موصوف أو مبتدأ.                                                                                                                                         
د قصد المبالغة إلى فعال، أو مفعال، أو فعول، أو فعيل، و تسمى هذ الصيغ بصيغ المبالغة**                               .يحول اسم الفاعل ع

 تعمل صيغ المبالغة عمل اسم الفاعل بشروطه.**                             
 نموذج في اإلعراب: 
 الضمة الظاهرة. عالمة رفعه الفالح: مبتدأ مرفوع 

وين الضم الظاهر. عالمة رفعه ع: خبر المبتدأ مرفوع ناف  ت
ي على الضم في محل جرضمير حرثه: حرث: فاعل السم الفاعل قبله، و هو مضاف و )الهاء( بعد   . مضاف إليه مب

صوب  اس: مفعول به السم الفاعل م .عالمة نصبه ال  الفتحة الظاهرة في آخر

 اسم المفعول و عمله                                                      
 اسم المفعول اسم مصوغ للداللة على ما وقع عليه فعل الفاعل* 

 يصاغ من الفعل 
 
 
 
 
 

ي للمجهول، فيرفع بعد نائب الفاعل                                                               يعمل اسم المفعول عمل المب

الثي ع  ال
و مفعو 
تو  كتب = م
و ع و اسم  سأ = مس

عل مع فتح  م الف
ل اآلخ  ق

َق    ق = منط   انط
َ  است =مست
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 ٌم قدُرالجاُر محتَ رَ  -
 و يجوز أن يضاف إليه 

 .الجاُر محتَ َرم القدرِ  -
 نموذج في اإلعراب: 

 المجتهد: مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخر 
ي للمجهول.  ، و هو اسم مفعول يعمل عمل فعله المب وين الضم في آخر  محبوبة: خبر مرفوع بت

ي على الضم في محل جر.أعماله: أعمال: نائب فاعل مرفوع بالضمة، و هو مضاف، و   الضمير )الهاء( بعد مضاف إليه مب
ا                                                                         ما  ال ا ال  اس

 
 اسما الزمان و المكان: اسمان مصوغان من المصدر للداللة على زمان الفعل أو مكانه.· 

 يصاغان من الثالثي على وزن
 
 

 )بكسر العين( مفِعل                                                                 ) بفتح العين(  مفَعل                                 
 * من كل فعل ثالثي صحيح األحرف                                                                                 * من كل فعل ثالثي صحيح األحرف             

 مكسور العين في المضارع:                                                                                    مفتوح أو مضموم العين في المضارع.                  
 مجِلس -يجِلس  –جلس                                                                                                َمخَرج –َيخُرُج  –خَرج                   
 بَمضرِ  -يضِرب  –ضرب                                                                                                        مقَراٌ  –يقَرأُ  –قرأ                   

 ثال واوي بشرط أن يكون* من كل فعل ثالثي معتل الالم                                                                                        * من كل م                 
 موِعد –صحيح الالم: وعد         مهَوى                                       –مرَعى / هوى  –رعى                    

 و يصاغان من غير الثالثي على وزن "اسم المفعول".· 
 قد تلحق صيغة "مفعل" هاء التأنيث مثل: مدرسة، مزرعة.· 

 صيغة اسم الزمان و المكان و اسم المفعول واحدة من غير الثالثي و يكون التمييز بالقرائن· 
 نموذج في اإلعراب: 

ي  ي على الضم في محل رفع فاعل. جلست: جلس: فعل ماضي مب  على السكون التصاله بالتاء المتحركة، و التاء ضمير متصل مب
 في: حرف جر. 

ي على السكون في محل جر مضاف إليه.  موضعي: موضع: اسم مكان مجرور بالكسر، و هو مضاف، )ياء( المتكلم ضمير متصل مب
 
 

 
 سم اآللة ا

 للداللة على ما وقع الفعل بواسطته.  غالبا ي المتعدياسم اآللة اسم مصوغ من مصدر الثالث· 
 فعلة. فعل و مِ فعال و مِ و هي: مِ  قياسيةالسم اآللة ثالثة أوزان · 

 م )مقلمة( القل قد يصاغ اسم اآللة على الصيغ القياسية الثالث من الثالثي المجرد الالزم، و من الرباعي، و من بعض األسماء الجامدة كالحبر )محبرة( و· 
 و ساطور و ما شابههما في الداللة.  و يأتي جامدا كسكين

 باألوزان القياسية. * ألحق مجمع اللغة العربية بالقاهرة الوزن فعالة مثل ثالجة و غسالة
 نموذج في اإلعراب: 

 .  يقص: فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخر
 . الحالق: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخر

 . صوب بالفتحة الظاهرة على آخر  الشعر: مفعول به م
.  بالمقص: الباء: حرف جر، المقص: اسم آلة مجرور بالباء و عالمة جر الكسرة الظاهرة على آخر
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 اإلعالل 
ه.  هو تغيير يطرأ على حرف العلة بقلبه حرف علة آخر أو حذفه أو تسكي

 : اإلعالل بالقلب -1
  

 قلب األلف واوا  والياء ألفا                                     قلب الواو ياء                      قلب الياء واوا                             قلب الواو        
ة بين         ة بعد              * إذا وقعت بعد ضم:* إذا وقعت الياء سا                إذا تحركت إحداهما بعد فتح                  * إذا وقعت الواو ساك  ك

 ضم : ُمْيقن = موقن                  ُجاِبه = جوبه // ُشاِرك = شورك                صام                     كسر وفتح : ِمْوَعاد = ميعاد –باع // صَوم  –بَيع        
 ُمْيسر = موسر                      ِإْوقاد = إيقاد               دعا                      –رمى // دَعَو  –رَمَي        

ا لمصدر قبلها كسر                                                           * إذا وقعت عي
 صيام –وبعدها ألف زائدة : ِصوام                                                           

 عيادة –ِعوادة                       
 رضي –* إذا تطرفت الواو بعد كسر : َرِضو                                                        

 بادية –باِدوة          
ا            هما ساك  مرِمي –: َمرُموٌي * إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة وكان الحرف األول م
 سيد –سْيِود                              

 اإلعالل بالحذف  -2
 

 
ان أولهما حرف علة                        * إذا صيغ اسم المفعول من الفعل األجوف                    *                  إذا كان الفعل مثاال واويا * إذا التقى ساك

 أو يائيا مفتوح أو مكسور العين                   تحذف واو مفعول وتضم فاؤ إذا كان معتال                       لم يُقم –يحذف حرف العلة : لم يقوم                 
 ع تحذف واو في المضارع في المضار                               دعت                      بالواو وتكسر إذا كان معتال بالياء –دعاْت                                          

 معيش                               واألمر والمصدر إذا عوضت بالتاء -معيوش  –عاش / عيش                                                                                
 عدة/وعد –ِعد  –يِعد  –مصوم                              وعد  –مصووم  –صام / صوم                                                                                  

 هبة –َهْب  –يَهب  –وَهب                       
 اإلعالل بالتسكين -3

قل حركته إلى الحرف                 الصحيح الساكن: يَ ْقُوُم = يُقوم // يْبِيع = يِبيع * إذا تحرك حرف العلة وكان قبله حرف صحيح ساكن سكن حرف العلة ب

 اإلبدال
 .هو جعل حرف صحيح مكان حرف علة أو حرف صحيح مكان حرف صحيح 

 

 
 
 

ف  ة بح ف ع ا ح ب
 صحيح 

ء-الواو ز-الي  األلف < ه
قعت الوا أ الياء أ  ا  إ

ى  األلف بع ألف صيغة منت
ايل ا ت ه ق وع فإن  -الج

ائل / رساا  رسائل /  -ق
 عرائس -عرا

ء بع  ا وقعت الواو أو الي
عل األجوف ألف اسم ف

يع  ز : ب لت ه ئع  -أب  ب
و              ئم -ص ء  ص ا وقعت الواو أوالي

لت  ائ أب فة بع ألف  متط
و ع ز :  ء -ه  ع
ء  -بن   بن
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ي المثال الواوي أو اليائي مثل وفق و يئس على صيغة افتعل فإن الواو أو الياء تبدل همزة وتدغم في تاء اال  فتعال* إذا ب
قول :  ويسري نفس الحكم على كل ما يشتق من الفعل   ف

  وقس على ذلكاتآس ***  –متِئس  –اتفاق // اتأس  –متَفق –متِفق  –اتفق 
ي على افتعل فإن  * إذا كان أول الفعل الثالثي  تاء افتعل تبدل داال و تدغم فيها الدال والذالداال ذاال أو زايا وب

 ال على حالهاأما مع الزاي فتبقي الد
 ادعى –اددعى  –ادتعى  –دعا 

 ادكر –اذدكر  –اذتكر  –ذكر 
  ازدان -ازتان  –زان 

ي على افتعل فإن تاء افتعل تبدل طاء  * إذا كان أول الفعل الثالثي صادا ضادا طاء أو ظاء وب
 اظطلم –اظتلم  –اطلع // ظلم  –اطتلع  –اضطرب // طلع  –اضترب  –اصطبر // ضرب  –اصتبر  –صبر 

 ويسري نفس الحكم على كل ما يشتق من الفعل 

* ******************************************* * 
 التصغير

 بضم أوله وفتح ثانيه وزيادة ياء التصغري بعد احلرف الثاين التصغري هو حتويل االسم املعرب
 غره أو مالحته أو حتبيبه أو تقريب زمانه أو مكانه.إىل )فعيل( أو )فعيعل( أو )فعيعيل( للداللة على قلته أو حقارته أو ص 

 يصغر الثالثي على )فعيل( -1
 << < سهم = سهيم / رمح = رميح 

 على وزن فعيعل تصغر األسماء الرباعية والخماسية التي رابعها حرف صحيح -2
 ي(<<< درهم = دريهم / فرزدق = فريزد ) يطرح الحرف الخامس ثم يصغر االسم تصغير الرباع 

 يصغر االسم الخماسي الذي رابعه حرف علة على وزن فعيعيل  -3
يديل ديل = ق يبير // ق بور = ص  <<< مسمار = مسيمير // ص

د التصغير )باب: بويب(. · *  ، رد إلى أصله ع قلبا عن غير  إذا صغر ما ثانيه حرف علة و كان م
 م في ياء التصغير )عصا: عصية(. إذا صغر ما ثالثه حرف علة، يقلب حرف العلة ياء و يدغ· 
يشير(.·  شار: م   إذا صغر ما رابعه حرف علة قلب حرف العلة ياء )م

 تصغير المؤنث و الجمع و العلم و المركب. 
يدة(. ·  د: ه د التصغير كل اسم ثالثي مؤنث خال من التاء )ه  تلحق تاء التأنيث ع
د التصغير االسم المؤن·  ب(. ال تلحق تاء التأنيث ع ب: زي  ث الرباعي )زي
 يصغر جمع القلة على لفظه )أنهر: أنهير(. · 
عون(. ·  اع: صانع: صوي د التصغير، ثم يجمع جمع مذكر سالما إذا كان للعاقل )ص  يرد جمع الكثرة إلى مفرد ع
 سوابح: سابحة: سويبحات(. أو يجمع جمع مؤنث سالما إذا كان لغير العاقل، أو كان مفرد مؤنثا )جبال: جبل: جبيالت(، )· 
اديا )تأبط شرا(.يصغر الجزء األول من األسماء المركبة تركيبا إضافيا أو مزجيا )عبد اهلل: عبيد اهلل( )معد يكرب: معيد يكرب(. و ال يصغر إذا كانت مر ·   كبة تركيبا إس
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