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  اسم المرة واسم الھیئة2:2
المرة أو على الھیئة، ولكل منھما اسم المرة واسم الھیئة مصدران یصاغان للداللة على 

 :قواعد تتعلق بطریقة صوغھ واألفعال التي یصاغ منھا، وفیما یلي بیان ذلك
 :اسم المرة: أوال

 )َجْلسة، وَضْربة( اسم المرة ھو مصدر یدل على حدوث الفعل مرة واحدة مثل -1
ى  عمل  اسم المرة ال یؤخذ من كل مصدر بل یؤخذ من مصادر األفعال الدالة عل-2

من أعمال الجوارح الظاھرة كالمشي والجلوس والقیام والوقوف؛ ولذلك فھو ال یؤخذ 
من األفعال الدالة على عمل من أعمال الجوارح الباطنة كالعلم والجھل، فال یؤخذ من 
أفعال القلوب مثل علم وحب، وال من األفعال الدالة على صفة مالزمة لإلنسان كالحسن 

لجبن والكرم والبخل، وال من األفعال الناقصة مثل كان وكاد، والظرف والشجاعة وا
 .وال من األفعال الجامدة مثل نعم وعسى ولیس

 یصاغ اسم المرة من الفعل الثالثي على وزن َفْعلة بفتح الفاء، وبتاء في آخره مثل -3
 فإن كان المصدر األصلي منتھیا بالتاء مثل رحمة فإن الداللة على). َجریة) (َوقفة(

 )َرِحَم َرْحَمًة واحدة(المرة منھ تكون بوصفھ بكلمة واحدة مثل 
 یصاغ اسم المرة من الفعل غیر الثالثي على وزن مصدره مع زیادة تاء في آخره -4

 ، وإن كان المصدر )إكرامة، تعلیمة، انطالقة، انقیادة، استغفارة، استھجانة(مثل 
إجابة واحدة، (بوصفة بكلمة واحدة مثل األصلي منتھیا بالتاء فإنھ یدل على المرة منھ 
 )إعاقة واحدة، استقامة واحدة، استجارة واحدة

 :اسم الھیئة: ثانیا
 )ِوقفة، ِمشیة( اسم الھیئة ھو مصدر یدل على ھیئة الفعل عند حدوثھ مثل -1
 اسم الھیئة یؤخذ من مصادر األفعال التي یؤخذ منھا اسم المرة أي من األفعال -2

مة التي تدل على أعمال الجوارح وال تدل على أعمال القلوب، وال على المتصرفة التا
 .وال یؤخذ إال من الفعل الثالثي. الصفات الثابتة الالزمة

 یصاغ اسم الھیئة من الفعل الثالثي على وزن ِفعلة بكسر الفاء، وبتاء في آخره مثل -3
 )ِقعدة، ِمیتة(

ِخبرة (یدل على الھیئة منھ بوصفھ مثل وإذا كان المصدر األصلي منتھیا بالتاء فإنھ 
ِسیرة السلف ) (ِخبرة العلماء(أو بإضافتھ مثل ) نشد الضالة ِنشدة عظیمة) (واسعة
 )الصالح

اختمرت ( وردت بعض مصادر الھیئة من غیر الثالثي شذوذا مثل :األولى: ملحوظتان
ا بالنقاب، أي غطت وجھھ) انتقبت ِنقبة(أي غطت رأسھا بالخمار، و) المرأة ِخمرة

 .أي وضع العمامة على رأسھ) تعمم الرجل ِعمة(و
وإنما لم یبن اسم الھیئة مما زاد على ثالثة ألن حروف الزیادة فیھ لھا أغراض معنویة، 

 فھي تغیر بعض المعاني وتعطي معاني جدیدة لألفعال التي تكون فیھا، وبناء 
أو الغرض منھا، ولذلك اكتفى اسم الھیئة یحذف ھذه الحروف أو بعضھا فتزول فائدتھا 

ببقاء المصدر األصلي على حالھ ووصفھ بما یفید الھیئة إن دعت الحاجة لذلك مثل 
 ).انتصار القوي، انھزام الذلیل(
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 وصف المصدر بأنھ اسم مرة أو اسم ھیئة لیس إعرابا لھ بل بیانا لنوعھ فقط، :الثانیة
فعوال مطلقا كما ھو الغالب، وقد ویكون إعرابھ بحسب موقعھ في الجملة، فقد یكون م

 .یكون غیر ذلك
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 تطبیق
)1( 

 :استخرج اسم المرة واسم الھیئة فیما یأتي وبین فعل كل منھا
 )فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت األرض والجبال فدكتا دكة واحدة (-1
  رب أكلة حرمت أكالت-3 . ال یخطب أحدكم على ِخطبة أخیھ حتى یذر-2
 ائحون في شوارع المدینة جولة اطلعوا فیھا على أھم معالمھا جال الس-4
  لكل صارم نبوة، ولكل جواد كبوة-5
  رب سكتة أبلغ من مقالة-7  . التمس لھفوة الصدیق عذرا-6
  إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة-8
 )ساھرةقالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما ھي زجرة واحدة فإذا ھم بال (-9

  نظر الجائع إلى الطعام والشراب نظرة المشتاق-10
)2( 

 :ھات اسم المرة من كل فعل مما یأتي وھات اسم الھیئة مما یصح أن یؤتى بھ منھا
  استوفى- رفع – سقط – اجتمع – عف – ھذَّب – أعاد – انصرف –صحا 

)3( 
 : أعرب ما یأتي

  تقطر الدماھتكنا حجاب الشمس أو  إذا ما غضبنا غضبة مضربة
 وجمال العلم إصالح العمل   في ازدیاد العلم إرغام العدا

 
 


