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  اسما الزمان والمكان6:3
اسما الزمان والمكان اسمان مصوغان من المصدر :  تعریف اسمي الزمان والمكان-1

ن مشتقان للداللة على زمان وقوع للداللة على زمان وقوع الفعل أو مكانھ، أو ھما اسما
الفعل أو على مكانھ، أو ھما اسمان مبدوءان بمیم زائدة للداللة على زمان حدوث الفعل 

مطَلُع الشمِس (مطلع مبتدأ، وھو اسم زمان، و) مطَلُع الشمِس صباحا(أو مكانھ، مثل 
 .مطلع مبتدأ وھو اسم مكان) شرقا

ما، فال یرفعان فاعال وال ینصبان مفعوال وال عمل السمي الزمان والمكان في غیرھ
مثل بقیة المشتقات، ولكنھما في المعنى فقط یحددان وقت حدوث الفعل أو مكانھ، 
 .وصیغتھما واحدة، والذي یحدد المقصود بأي منھما المعنى العام والسیاق الذي یرد فیھ

لى وزن  یصاغ اسما الزمان والمكان من المصدر ع: صوغ اسمي الزمان والمكان-2
 :مفَعل بفتح العین أو مفِعل بكسرھا، أو على وزن اسم المفعول بحسب التفصیل اآلتي

 : یصاغ اسما الزمان والمكان من مصدر الفعل الثالثي على وزنین-1
مفَعل بفتح العین إذا كانت عین الفعل في المضارع مضمومة أو مفتوحة : الوزن األول

) مكَتب(بضم التاء اسم الزمان أو المكان منھ ) بیكُت(أي محركة بالضم أو بالفتح، مثل 
 .بفتح العین) ملَعب(بفتح العین اسم الزمان أو المكان منھ ) یلَعب(بفتح التاء، ومثل 

وكذلك یصاغان على وزن مفَعل بفتح العین إذا كان الفعل ناقصا أي معتل اآلخر مثل 
 ).مأَوى(، و)مثَوى(من یسعى، و) مسَعى(من یرمي، و) مرَمى(

مفعل بكسر العین إذا كانت عین الفعل في المضارع مكسورة مثل : الوزن الثاني
اسم الزمان أو المكان منھ ) یضِرب(و ) مجِلس(اسم الزمان أو المكان منھ ) یجِلس(
 ).مضِرب(

وكذلك یصاغان على وزن مفِعل بكسر العین إذا كان الفعل مثاال أي معتل األول مثل 
، فإذا كان المثال معتل )َوَقف، َیِقف، موِقف) (َوَرد، َیِرد، موِرد ()َوَعد، َیِعد، موِعد(

 ).ملَقى) (مرَقى(اآلخر فإنھ یكون على وزن مفَعل بفتح العین مثل 
  یصاغ اسما الزمان والمكان من مصدر غیر الثالثي على وزن اسم المفعول مثل -2
إبدال حرف المضارعة أي على وزن الفعل المضارع مع ) ُمكَرم، مستخَرج، مستعان(

 .ویمیز بینھا بمعنى الجملة. میما مضمومة وفتح ما قبل اآلخر
 علم مما سبق في المصادر والمشتقات أن وزن مفَعل من الفعل :األولى: ملحوظتان

الثالثي یصلح أن یكون مصدرا میمیا، وأن یكون اسم زمان أو مكان، ویمكن التمییز 
شكر الناُس للمصلِح مسعاُه : (م وبالسیاق فإذا قیل مثالبینھا بالقرائن التي تكون في الكال

فكلمة مسعى في ھذه الجملة مصدر میمي بمعنى سعیھ في الخیر، وإذا قیل ) في الخیِر
لم (فكلمة مسعى اسم زمان بمعنى وقت السعي، وإذا قیل ) َمسَعى الُحجَّاِج بعَد الطواِف(

 . مكان بمعنى مكان السعيفكلمة مسعى اسم) یكن ھناك ازدحاٌم في المسَعى
 علم مما سبق كذلك أن وزن المضارع المبني للمجھول من غیر الثالثي مع :الثانیة

إبدال حرف المضارعة میما مضمومة وفتح ما قبل اآلخر، وھو الذي یعبر عنھ أحیانا 
بوزن اسم المفعول یصلح ألن یكون مصدرا میمیا، أو اسم مفعول،  أو اسم زمان، أو 

 :، ویكون التمییز بینھا بالقرائن وسیاق الكالم مثلاسم مكان
 مجتمع مصدر میمي بمعنى اجتماع) مجتَمُع التالمیِذ في الدراسِة مفیٌد لھم(



  2003اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا            الطبعة الثانیة 
===================================================== 

 595

 مجتمع اسم مفعول) ھذا الرأُي مجتَمٌع علیھ(
 مجتمع اسم زمان) مجتَمُع التالمیِذ الساعُة السابعُة صباحا(
 مجتمع اسم مكان)  غرفُة الصِفمجتَمُع التالمیِذ فناُء المدرسِة أو(

 مستخرج مصدر میمي) مستخَرُج النفِط رَفَع شأَن الدوِل التي ُیستخَرُج فیھا(ومثل 
 مستخرج اسم مفعول) النفُط مستخَرٌج من باطِن األرِض(
 مستخرج اسم زمان) مستخَرُج النفِط بعد استكماِل حفِر آباِره(
 .مستخرج اسم مكان) مستخَرُج النفِط منطقُة ما حوَل الخلیِج(

 : وردت سماعا بعض ألفاظ اسمي الزمان والمكان بالكسر وقیاسھا الفتح مثل:الثالثة
مسِجد، ومطِلع، ومسِكن، ومنِسك، ومنِبت، ومرِفق، ومفِرق، ومِظّنة، ومشِرق، (

 ).منَسك، ومسَكن، ومفَرق، ومطَلع(وقد سمع الفتح في بعضھا وھي ) ومغِرب
 بالكسر إذا كان بمعنى بیت الصالة أي الجامع، وبالفتح إذا كان وقد قیل في مسِجد إنھ

 )ُاْسُجْد َمْسَجَد محمٍد َتُعْد علیك َبَرَكُتھ(بمعنى موضع السجود مثل 
َمزرعة، َمدرسة، َمكتبة، ( قد تلحق تاء التأنیث اسم الزمان أو المكان مثل :الرابعة

 )َمقبرة، َمھلكة، َمفازة، َمبرة
) َمأَسَدة، وَمسَبَعة( اسم مكان من الجامد على وزن َمْفعلة مثل  قد یصاغ:الخامسة

لمكان ) َمقَثَأة(لمكان كثیر البطیخ، و) َمبَطَخة(للداللة على مكان كثیر األسود والسباع، و
 .كثیر القثاء

 
 تطبیق

)1( 
استخرج أسماء الزمان أو المكان مما یأتي وبین ما یدل علیھ كل منھا من زمان أو 

 :زنھ، وموقعھ اإلعرابيمكان، وو
 )إن موعدھم الصبح ألیس الصبح بقریب؟ (-1
 )بل لھم موعد لن یجدوا من دونھ موئال (-2
 )ثم لنقولن لولیھ ما شھدنا مھلك أھلھ وإنا لصادقون (-3
 )حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدھا تغرب في عین حمئة (-4
 )عل لھم من دونھا ستراحتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدھا تطلع على قوم لم نج (-5
 )واتخذوا من مقام إبراھیم ُمصلى (-6
 )ولكل أمة جعلنا منسكا لیذكروا اسم اهللا على ما رزقھم من بھیمة األنعام (-7
 )وإذ جعلنا البیت مثابة للناس وأمنا (-8
 )واستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات واهللا یعلم متقلبكم ومثواكم (-9

 )ادا للطاغین مآبا البثین فیھا أحقاباإن جھنم كانت مرص (-10
 )وأما من خاف مقام ربھ ونھى النفس عن الھوى فإن الجنة ھي المأوى (-11
 )یأیھا النبي جاھد الكفار والمنافقین واغلظ علیھم ومأواھم جھنم وبئس المصیر (-12
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)2( 
ا واذكر فیما یأتي مصادر میمیة، وأسماء مفعولین، وأسماء زمان ومكان، بین كال منھ

 :فعلھ
 )وتلك القرى أھلكناھم لما ظلموا وجعلنا لمھلكھم موعدا (-1
 )والذین آتیناھم الكتاب یعلمون أنھ منزل من ربك بالحق فال تكونن من الممترین (-2
 )وإذ قالت طائفة منھم یأھل یثرب ال مقام لكم فارجعوا (-3
طعمھ وأنھار من خمر لذة فیھا أنھار من ماء غیر آسن وأنھار من لبن لم یتغیر  (-4

 )للشاربین وأنھار من عسل مصفى
 )وإذ قال موسى لفتاه ال أبرح حتى أبلغ مجمع البحرین أو أمضي حقبا (-5
 )إلى اهللا مرجعكم وھو على كل شيء قدیر (-6
 )ومن یتق اهللا یجعل لھ مخرجا ویرزقھ من حیث ال یحتسب (-7
 )ا وبنینا فوقكم سبعا شداداوجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النھار معاش (-8
ویوم القیامة ترى الذین كذبوا على اهللا وجوھھم مسودة ألیس في جھنم مثوى  (-9

 )للمتكبرین؟
 )وقل رب أنزلني منزال مباركا وأنت خیر المنزلین (-10
وھو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا اآلیات لقوم  (-11

 )یفقھون
 صبرا ففي الصبر مكسب: وآلمھا  كلما عضھا األسى أقول لنفسي -12

)3( 
 :فیما یأتي أسماء زمان ومكان اضبط حروف كل منھا، واذكر فعلھ

  یؤتى الحذر من مأمنھ-2    مقتل الرجل بین فكیھ-1
  مجلس العلم روضة-4     لكل سر مستودع-3
  منضج العنب فصل الصیف-6    الظلم مرتعھ وخیم-5
  مبتدأ زراعة الشتاء فصل الخریف-8   موضعھ ضع اإلحسان في-7
  المكتبة منبع للثقافة والمعرفة-10  الدنیا دار ممر واآلخرة دار مقر-9
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)4( 
 :ھات أسماء الزمان والمكان من األفعال اآلتیة وضع أربعة منھا في جمل تامة

  انقلب- قام – أقام – اصطاد – نفذ – شرب – ضاق – وصل – بكى –نھل 
)5( 

 : أسماء الزمان والمكان اآلتیة في جمل من عندكأورد
  محط– مبحث – مرصد – مبیت –مجال 

)6( 
ھات أربع جمل من عندك في األولى منھا اسم مكان على وزن مفَعل، وفي الثانیة اسم 
زمان على وزن مفِعل، وفي الثالثة اسم زمان على وزن اسم المفعول، وفي الرابعة 

 .عولاسم مكان على وزن اسم المف
)7( 

 :أعرب ما یأتي
 )أصحاب الجنة یومئذ خیر مستقرا وأحسن مقیال (-1
وكذلك أعثرنا علیھم لیعلموا أن وعد اهللا حق وأن الساعة ال ریب فیھا إذ یتنازعون  (-2

بینھم أمرھم فقالوا ابنوا علیھم بنیانا ربھم أعلم بھم قال الذین غلبوا على أمرھم لنتخذن 
 )علیھم مسجدا

     وفي األرض عن دار الِقلى متحوَّل لناس إن رثت حباُلك واصل وفي ا-3
 
 


