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 یمي والمصدر الصناعي المصدر الم3:2
 المصدر المیمي مصدر مبدوء بمیم زائدة في غیر المفاعلة أي أنھ لیس من -1

المصادر التي ھي على وزن مفاعلة للفعل الذي على وزن فاعل مثل مشاركة ومعاونة 
 )مسَعى، موِقع(فھذه ال تسمى مصادر میمیة، ومثال المصدر المیمي 

لثالثي على وزن مفعل بفتح المیم والعین وسكون  یصاغ المصدر المیمي من الفعل ا-2
 )َمنَصر، َمضَرب(الفاء إذا كان الفعل صحیحا لیس في أولھ حرف علة مثل 

  یصاغ من الثالثي المعتل األول الذي تحذف عینھ في المضارع على وزن مفِعل -3
 )موِعد، موِضع، موِثق(بكسر العین مثل 

ي على وزن اسم المفعول وھو وزن  یصاغ المصدر المیمي من غیر الثالث-4
المضارع المبني للمجھول مع إبدال حرف المضارعة میما مضمومة وفتح ما قبل 

 )مستعان، ُمْنَطَلق، ُمْكَرم، ُمْلَتَقى(آخره كما سیأتي مثل 
المرِجع، ( وردت بعض المصادر المیمیة على خالف وزنھا القیاسي شذوذا منھا -5

 .وقیاسھا جمیعا بفتح العین) ةالمِصیر، المعِرفة، المقِدر
َمَضرَّة، َمْوِعدة، َمْوِعظة، َمَسرَّة، ( قد تزاد على المصدر المیمي تاء في آخره مثل -6

 )َمْوِجدة
 ھناك مصدر یسمى المصدر الصناعي وھو یصاغ من اللفظ بزیادة یاء مشددة وتاء -7

 )المدِنیَّة، الَھَمِجیَّة، الَوْحِشیَّةالُحرِّیَّة، الوطِنیَّة، اإلنساِنیَّة، (تأنیث في آخره مثل 
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 تطبیق
)1( 

 :استخرج مما یأتي المصدر المیمي أو المصدر الصناعي أو المصدر األصلي
وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا  (-1

 )نصیرا
 )إلى اهللا مرجعكم جمیعا وھو على كل شيء قدیر (-2
 )معكم حتى تؤتون موثقا من اهللا لتأتنني بھ إال أن یحاط بكمقال لن أرسلھ  (-3
 )وما كان استغفار إبراھیم ألبیھ إال عن موعدة وعدھا إیاه (-4
 )فرح المخلفون بمقعدھم خالف رسول اهللا (-5
 )ومن تزكى فإنما یتزكى لنفسھ وإلى اهللا المصیر (-6
 ) وال ھم یحزنونوینجي اهللا الذین اتقوا بمفازتھم ال یمسھم السوء (-7
 )وظلموا أنفسھم فجعلناھم أحادیث ومزقناھم كل ممزق (-8
 فاجعل ُمغارك للمكارم ُتكَرِم    أدنى الفوارس من یغیر لمغنم-9

 وفي التجارب تحكیم وُمعَتَبُر    إن السعید لھ من غیره عظة-10
)2( 

 :فیما یأتي مصادر أصلیة ومصادر میمیة ومصادر صناعیة بین كال منھا
  أقلل طعامك تحمد منامك-2    إیاكم والمسألة فإنھا آخر كسب الرجل-1
  الوحدة الوطنیة كفیلة بتحقیق مطالب األمة في الحریة والحیاة الكریمة-3
  یستدل على عقل الرجل بقلة مقالھ وعلى فضلھ بكثرة احتمالھ-4
  احذر من كان في طبعھ مداھنة وتملق وانتھازیة-5
 مفسدة للمرء أي مفسدة   اب والِجدة إن الفراغ والشب-6

)3( 
 :ھات المصادر المیمیة لألفعال التالیة وضع كال منھا في جملة تامة

  ورد- نفع – ھاب – حب – اقتحم – شرب – اجتمع – قدم – انحدر –عھد 
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)4( 
ھات من عندك جملتین تشتمل كل منھما على مصدر میمي على وزن مفعل بفتح 

كل منھما على مصدر میمي على وزن مفعل بكسر العین، العین، وجملتین تشتمل 
وجملتین تشتمل كل منھما على مصدر میمي من فعل غیر ثالثي، وجملتین تشتمل كل 

 منھما على مصدر صناعي
)5( 

 :أعرب ما یأتي
 )وتلك القرى أھلكناھم لما ظلموا وجعلنا لمھلكھم موعدا (-1
 را وكن منھا على وجلفظن ش    وُحْسُن ظنك باألیام َمْعَجَزٌة-2
 
 


