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 ة اسم اآلل7:3
 ھو اسم مصوغ من مصدر الفعل الثالثي المتعدي لما وقع الفعل بواسطتھ  اسم اآللة-1

، واسم اآللة ال یعمل مثل )ِمقص، وِمقدح(أو للداللة على األداة التي وقع بھا الفعل مثل 
بقیة المشتقات فھو ال یرفع وال ینصب، وھو في ھذا یشبھ اسمي الزمان والمكان في 

 .أنھما ال یعمالن
بكسر المیم، ) ِمفعال( السم اآللة أوزان سماعیة ثالثة ھي : أوزان اسم اآللة-2
بكسر المیم وفتح العین وتاء تأنیث وأمثلتھا ) ِمْفَعلة(بكسر المیم وفتح العین، و) ِمفَعل(و

 :ما یلي
 )ِمفتاح، ِمقراض، ِمنشار، ِمقالع، ِمحراث: (وزن ِمفعال

یرمي الولُد ) (ینشُر النجاُر الخشَب بالِمنشاِر) (ِضقرضُت بالِمقرا) (فتحُت بالِمفتاِح(
 ).یحرُث الفالُح األرَض بالِمحراِث) (الحجَر بالِمقالِع

 )ِمبَرد، ِمشَرط، ِمبَضع، ِمشَجب، ِمغَزل، ِمقَود: (وزن ِمفَعل
 )ُیقاُد الجمُل بالِمقَوِد) (ُیْغَزُل الصوُف بالِمغَزِل) (ُتَعلَُّق المالبُس على الِمشَجِب(

 )ِمكنَسة، ِمحَبرة، ِمطَرقة، ِملعَقة، ِمصَفاة، ِمكَواة: (وزن ِمفَعلة
 )ُتَرتَُّب الثیاُب بالِمكَواِة) (ُیَصفَّى العصیُر بالِمصَفاِة) (َنظََّفتِ البنُت الفناَء بالِمكَنَسِة(

 ھناك وزن رابع السم اآللة أجازه مجمع اللغة العربیة في القاھرة : األولى: ملحوظات
 )َغّسالة، َبّرایة، َثالجة، َشّوایة، َدّباسة، َخّرامة(زن َفّعالة مثل وھو و
 الوزن الذي یكون فیھ واو قبلھا كسرة مثل ِمْوزان تقلب الواو فیھا یاء فتصبح :الثانیة

 ).ِمیزان(
 ).ِمْكَواة(والوزن الذي یكون فیھ یاء قبلھا فتحة تقلب الیاء فیھ ألفا مثل ِمْكَویة تصبح 

ُمْنُخل بضم المیم والخاء،  وُمنُصل، (ھناك أسماء آلة خرجت عن القیاس منھا  :الثالثة
 )وُمسُعط، وُمكُحلة، وُمشط وكلھا بالضم كذلك

َفْأس، َقدوُّم، ِسكِّین، َساُطور، (وھناك أسماء آلة جامدة غیر قیاسیة ال ضابط لھا مثل 
 )ِفْرجار، َقَلم، َسْیف، ُرْمح
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 تطبیق
)1( 

 :فیما یأتي مع بیان ما ھو مشتق منھا وما ھو غیر مشتق وإعراب كل منھابین أسماء اآللة 
 )اقرأ وربك األكرم الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم یعلم (-1
  أوقد الخادم المسرجة-2
  المؤمن مرآة أخیھ-3
  المبراة تحتاج إلى شحذ، والمحبرة تحتاج إلى مداد-4
  عقل الرجل میزانھ-5
  المشرط والمبضع في العملیات الجراحیة الطبیب یستخدم-6
  المذیاع وسیلة لسماع األخبار والمواد الثقافیة المتنوعة-7
  السیف والرمح من أدوات الحرب القدیمة والمدفع والدبابة من األدوات الحدیثة-8
  أصبحت الطیارات مغنیة عن كثیر من وسائل النقل القدیمة-9

 لمعول یحفر الناس الخنادق بالرفش وا-10
  من أدوات الطبخ المقالة والمغرفة والمصفاة-11
  من أدوات األكل الملعقة والسكین والشوكة-12

)2( 
 :ھات أسماء اآللة من مصادر األفعال اآلتیة وضع أربعة منھا في جمل من عندك

  برى- قرض – جدف – وسم – سبر – نظر – سن –ثقب 
)3( 

 :دكاستخدم أسماء اآللة اآلتیة في جمل من عن
  مقلمة- منفضة – منقلة – مصباح –ساقیة 

)4( 
 :أعرب ما یأتي

 ذلك من أنباء الغیب نوحیھ إلیك وما كنت لدیھم إذ یلقون أقالمھم أیھم یكفل مریم وما  (-1
 )كنت لدیھم إذ یختصمون

 )ن والقلم وما یسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك ألجرا غیر ممنون (-2
 ِمبَروال واقعات الدھر َیْفُلْلَن    سیني حیائي وعفتي    فال المال ین-3


