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 وعملھا صوغھا: المشتقات -3
 المصدر ھو منھ یشتق الذي واألصل ذكره، سبق كما أخرى من كلمة أخذ ھو االشتقاق

 ال معنى على داال أي معنى اسم یكون منھ یشتق الذي والمصدر األقوال، أرجح على
 .ذات على
 والمضارع  الماضي األفعال، ھي منھا ثالثة مشتقات عشرة المصدر من یشتق والذي
 المفعول، واسم المبالغة، وصیغ الفاعل، اسم: ھي األسماء من مشتقات وسبعة واألمر،
 وسنتناول. اآللة واسم  والمكان، الزمان واسما التفضیل، واسم المشبھة، والصفة
 :یأتي فیما بالتفصیل منھا یعمل ما وعمل ھاصوغ حیث من السبعة المشتقات

 
 :الفاعل اسم -1:3
 وقع لمن للمعلوم المبني أي للفاعل المبني الفعل مصدر من مشتق اسم ھو الفاعل اسم
: أمران بھ ویتعلق) وفاھم كاتب، (مثل بھ اتصف أو بھ قام بمعنى بھ تعلق أو الفعل منھ

 :یلي فیما رتیبالت على وسنذكرھا عملھ والثاني صوغھ األول
 :الفاعل اسم صوغ: أوال

 متعدیا فاعل وزن على العین المفتوح الثالثي الفعل مصدر من الفاعل اسم یصاغ  -1
 وكذلك ،)جاِلس َجَلس آِكل، َأَكل ناِھض، َنَھض كاِتب، َكَتب (مثل الزما أو الفعل كان

 ).ساِمع َسِمع فاِھم، َفِھم (مثل متعدیا كان إذا العین المكسور الثالثي مصدر من یصاغ
 ال وكذلك فاعل، اسم مصدره من یصاغ ال فإنھ الزما العین المكسور الثالثي كان فإن

 العین مضموم وھو النوع وھذا  العین، مضموم ثالثیا الفعل كان إذا الفاعل اسم یصاغ
 .الزما إال یكون ال
 مما تتضح ثیةالثال األفعال بعض مصادر من الفاعل اسم صوغ في تغییرات تجري وقد
 :یلي
 إلى تنقلب فیھ األلف فإن باألجوف یسمى ما وھو باأللف الوسط معتل الفعل كان إذا -1

 من باع (،)قاِئل القول من قال (مثل یاء أو واوا أصلھا أكان سواء الفاعل اسم في ھمزة
 ).باِئع البیع

 واو عن منقلبة األلف أكانت وسواء بالیاء، أو باأللف اآلخر معتل الفعل كان إذا -2
 اسم فإن رمى، مثل المقصورة األلف وھي یاء عن أو سما، مثل الممدودة األلف وھي
 منقوصا االسم ویصبح یاء األلف تقلب أي آخره في بالیاء الحاالت ھذه في یكون الفاعل
 ساٍم (مثل اإلضافة وعن أل عن مجردا كان إذا والجر الرفع حالتي في الیاء منھ تحذف
 كما) سامیا (مثل النصب حالة في الیاء وتبقى ،)والٍق وراٍض وقاٍض، وساٍع وداٍع،
 ).السامي(و) النفس سامي (مثل أل ومع اإلضافة مع تبقى

 مثل مضعفا یكون أیضا الفاعل اسم فإن وشّق جّد مثل اآلخر مضعف الفعل كان إذا -3
 .تضعیفھ یفك وال) وجاّد شاّق(
 الفعل وزن على أحرف ثالثة على زائدال الفعل مصدر من الفاعل اسم یصاغ -2

 مكِرم  (مثل اآلخر قبل ما وكسر مضمومة میما المضارعة حرف إبدال مع المضارع
 )استفھم من ومستفِھم انتصر، من ومنتِصر أكرم، من
 :یأتي فیما تتضح الثالثي غیر مصدر من الفاعل اسم صوغ في تغییرات تحدث وقد
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 الفاعل، اسم في یاء یكون آخره فإن بالیاء أو لفباأل اآلخر معتل الفعل كان إذا -1
 معٍط، (مثل اإلضافة ومن أل من خالیا كان إذا والجر الرفع حالتي في الیاء ھذه وتحذف
 في وكذلك ،)ومستدعیا ومھتدیا، معطیا، (مثل النصب حالة في وتبقى) مستدٍع مھتٍد،
 ).الجماعة ُمستدِعي السبیل، ِديُمھت الكثیر، ُمعِطي (مثل بأل االقتران أو اإلضافة حالتي

فإن اسم الفاعل یظل باأللف، وال ) انقاد، واختار( إذا كان قبل آخر الفعل ألف مثل -2
یظھر كسر ما قبل اآلخر في اسم الفاعل ألنھ حركة على الیاء تحولھا مع فتح ما قبلھا 

 ).منقاد، مختار(إلى ألف، مثل 
 وال مضعفا یكون الفاعل اسم فإن)  واعتّد امتّد (مثل اآلخر مضعف الفعل كان إذا -3
 ).وُمعَتّد ُممَتّد، (مثل آخره قبل ما كسر یظھر فال تضعیفھ، یفك

 :ملحوظات
 التاء، مثل لھا مجانس حرف مع االفتعال تاء فیھ أدغمت قد الفعل كان إذا :األولى
 ُمدَِّكر، فھو َكرادَّ (مثل الفاعل اسم في مدغمة تكون كذلك فإنھا والضاد والطاء، والذال،
 فھو اّدارك ُمطَِّھر، فھو اطَّھَّر ُمطَّیِّر، فھو اطََّیر ُمّطایر، فھو اّطایر ُمطَِّلع، فھو اطََّلع

 ).ُمضطِرب فھو اضطَرب ُمدَّاِرك،
 اآلخر، قبل ما بفتح ثالثیة غیر أفعال مصادر من الفاعل اسم صوغ ورد :الثانیة
 فھو أفلس بمعنى وَأْلَفَج ُمسَھب، فھو وَأْسَھَب حَصن،ُم فھو َأْحَصَن (مثل الكسر والقیاس
 ).ُمْلَفج
 فھو َأْعَشَب (مثل فاعل وزن على الثالثي غیر من الفاعل اسم صوغ شاذا جاء كما

 أورق أورس ومعنى ،)یاِفع فھو وَأْیَفَع یاِنع، فھو وَأْیَنَع واِرس، فھو وَأْوَرَس عاِشب،
 .كثیرة فوائد لھ كالسمسم بالیمن نبات والورس ورقھ، اصفر أو الشجر
 أي) راِضیة ِعیشٍة في فھو (مثل المفعول اسم بھ مرادا الفاعل اسم ورد :الثالثة
 .مرضیة
 بھا مرادا وفعول ،)قادر بمعنى قدیر (مثل فاعل بھا مرادا فعیل صیغة وردت :الرابعة
 ).غافر بمعنى َغفور (مثل فاعل

 

 :الفاعل اسم إعمال: ثانیا
 على یدل ھو إذ المفعول، وینصب الفاعل یرفع أي الفعل عمل الفاعل ماس یعمل -1

 أنھ في یضرب یشبھ مثال فضارب وسكناتھ حركاتھ في المضارع الفعل ویشبھ الفاعل
 .فعلھ مضارع یشبھ فاعل اسم كل في وھكذا الثالث، محرك الثاني ساكن األول محرك

 یكون حالتان فعلھ عمل العامل اعلالف السم: فعلھ عمل العامل الفاعل اسم أحوال  -2
 :یلي فیما ذلك وتفصیل منھا، مجردا الثانیة وفي بأل، مقترنا إحداھما في
 أو حاال، أو ماضیا، أكان سواء مطلقا یعمل فإنھ بأل مقترنا الفاعل اسم كان إذا -1

 أولھ في التي أل ألن وذلك) غدا أو اآلَن أو أمِس أخاك المكِرم حضر (مثل مستقبال
 أرید إن یكرم محل أو المضي، أرید إن أكرم محل حل المكرم الفاعل واسم وصولة،م

 محل الفاعل اسم حلول قدر وإنما عملھ، یعمل الفعل محل یحل وما االستقبال، أو الحال
 الذي الفعل محل یقع الفاعل واسم  ، جملة تكون أن بد ال الموصول صلة ألن الفعل
 .الصلة جملة أول في سیقع كان
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 :الشاعر قول بأل المقترن الفاعل اسم عمل ومن
 )وناِئال َحَسبا َمَعدٍّ خیَر     الُحالِحال المِلَك القاتلین(

 فعلھ، عمل یعمل فاعل اسم قاتل جمع وھو سابقة، أبیات في لموصوف صفة القاتلین
 بھ مفعول الملك السابقین، الموصوفین على یعود ھم تقدیره مستتر ضمیر وفاعلھ

 .القاتلین الفاعل السم منصوب
 :بشرطین یعمل فإنھ أل من مجردا الفاعل اسم كان إذا -2

 یعمل، ال فإنھ الماضي على داال كان فإن االستقبال، أو الحال على داال یكون أن: األول
 طعاِمھ أكُل ھذا (یقال بل طعامھ، ونصب آكل بتنوین أمس طعامھ آكل ھذا یقال فال
 .لطعامھ آكل إضافة اعتبار على طعامھ وجر آكل تنوین بحذف) أمِس
  الماضي على الدال الفاعل اسم عمل وأجازوا النحاة بعض الشرط ھذا في خالف وقد

 بأن االستدالل ھذا عن وأجیب ،)بالوصیِد ذراَعْیِھ باِسٌط وكلُبھم (تعالى بقولھ مستدلین
 وذلك بالوصید، اعیھذر یبسط وكلبھم: قیل فكأنھ الحال حكایة إرادة على اآلیة في الكالم
 ماضیا ولیس مضارع ونقلبھم وھو اآلیة في ھذا قبل الذي والفعل حالیة، الجملة ألن
 .قلبناھم بلفظ
 كان بأن عنھ مخبر أو نداء حرف أو استفھام أو نفي على معتمدا یكون أن: الثاني
 :یلي فیما ذلك وأمثلة. صفة كان بأن موصوف أو خبرا، أي مسندا
 :ومنھ) كتابا علٌي قارٌئ ما: (نفي ىعل المعتمد مثال

 )ُأقاِطُع َمْن على لي تكونا لم إذا   أنتما بعھدَي واٍف ما خلیَليَّ(
 .الخبر مسد سد لواف فاعل أنتما مبتدأ، واف
 بھ مفعول كتابا محضر فاعل حامد) كتابا؟ حامٌد أُمْحِضٌر: (استفھام على المعتمد مثال
 :ومنھ

 )َقَطنا من عیُش فعجیٌب یظَعنوا إن    َظَعنا؟ ْواَنَو أم سلمى قوُم أقاطٌن(
 .الخبر مسد سد لقاطن فاعل قوم مبتدأ، قاطن
 فاعلھ منادى، فاعل اسم طالعا) َتَمھَّْل َجَبال طاِلعا یا: (نداء حرف على المعتمد مثال

 .بھ مفعول جبال أنت، تقدیره مستتر ضمیر
 ضمیر فاعلھ عمرو خبر مكرم) ْكراَب مكِرٌم عْمٌرو: (عنھ مخبر على المعتمد مثال

 عْمرا ظننُت) (َبْكرا مكِرٌم عْمرا إن) (بكرا مكِرما عْمرو كان (بھ، مفعول بكرا مستتر،
 )َبْكرا مكِرما عْمرا ھشاما أعلمُت) (َبْكرا مكِرما
 اسم وھو لرجل صفة حامل) كتابا حامٍل برجل مررت: (موصوف على المعتمد مثال
 لحامل بھ مفعول كتابا رجل، على یعود ھو تقدیره مستتر ضمیر فاعلھ فاعل
 الموصوف على معتمدا الفاعل اسم فیعمل مقدرا أو محذوفا الموصوف یكون وقد

 :مثل مذكورا كان لو كما المقدر
 )زمزِم َحْوَضْي وبیَن الَحِطیِم بیَن      أُكفَّھم برافعین َحَلْفُت إني(
 مستترا ضمیرا ورفع رافعین، بقوم تقدیره مقدر موصوف على رافعین اعتمد فقد

 :ومثل. أكفھم ونصب
 )كالدَُّمى البیُض الجمرِة نحو راح إذا     غیِره شيِء من عینیھ مالٍئ وكم(
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 مستتر، ضمیر مالىء فاعل مالىء، شخص تقدیره محذوف لموصوف صفة مالىء
 النساء من لھ یحل ال مما عینیھ یمأل شخص من كم أنھ البیت ومعنى بھ، مفعول عینیھ
 :ومثل. الحصى لرمي منى في الجمرة إلى یذھبن الالتي

 )الَوِعُل قرَنھ وأوَھى َیِضْرھا فلم    لیوھَنھا یوما صخرًة كناطٍح(
 .صخرة ناطح كوعل التقدیر
 على أو الحال على الدال الفاعل اسم اعتماد الشتراط حاجة ال أنھ األخفش رأى وقد

 :الشاعر بقول مستدال اعتماد دون عملھ وأجاز شيء على االستقبال
 )مرِت الطیُر إذا ِلْھِبٍي مقالَة     ُمْلِغیا تُك فال ِلْھٍب بنو خبیٌر(
 خبیر إن غیره وقال الخبر، مسد سد لھ فاعال لھب بنو ورفع اعتماد دون خبیر عمل فقد
 مثل للجماعة یستعمل قد فعیل وزن على وخبیر مؤخر، مبتدأ لھب وبنو مقدم خبر
 .ظھیر ذلك بعد كةوالمالئ

 الفعل ینصبھ كما منصوبا یكون أن الفاعل اسم مفعول في األصل :األولى: ملحوظتان
 ھذا: (مثل للتخفیف لمفعولھ الفاعل اسم إضافة وتجوز عملھ، الفاعل اسم یعمل الذي

 اسما یعد فھو الفعل، عمل یعمل كان وإن ألنھ وذلك ،)ولِده ضارُب ھذا) (ولَده ضارٌب
 إلیھ مضافا الفاعل اسم معمول كان فإذا لذلك، لمفعولھ إضافتھ فجازت ءاألسما من

 المجرور، إلیھ المضاف للفظ مراعاة الجر المعطوف في یجوز فإنھ علیھ وعطف
) وعْمرا أو وعْمرٍو زیٍد ضارُب جاء  (مثل األصلي لمحلھ مراعاة النصب فیھ ویجوز
 :الشاعر قول في بالنصب العطف جاء وقد

 )مخراِق بن عوِن أخا عمٍرو عبَد أو    لحاجِتنا دیناٍر اعُثب أنت ھل(
 على معطوف عبد عمرو عبد مجرور، إلیھ مضاف وھو الفاعل اسم معمول دینار
 .عبد بنصب دینار محل

 ُخشَّعا (مثل منھا المفرد عمل الفاعلین أسماء من والمجموع المثنى یعمل :الثانیة
 ھن ھل بُضرٍّ اُهللا أرادِنَي إن (ومثل) والذاكراِت یراكث اَهللا والذاكرین (ومثل) أبصاُرھم
 )َرْحَمِتِھ ُممسكاُت ھن ھل برحمٍة أرادِني أو ُضرِِّه كاشفاُت

 
 تطبیق

)1( 
 :منھا واحد كل فعل واذكر یأتي مما الفاعلین أسماء استخرج

 )فخورا مختاال كان من یحب ال اهللا إن (-1
 )علیم شاكر اهللا فإن خیرا تطوع ومن (-2
 )فاسقون منھم وكثیر مھتد فمنھم والكتاب النبوة ذریتھما في وجعلنا (-3
 )مقتدر ملیك عند صدق مقعد في ونھر جنات في المتقین إن (-4
 من فتكون اهللا بآیات كذبوا الذین من تكونن وال الممترین، من تكونن وال (-5

 )الخاسرین
 )المستھزئین كفیناك إنا المشركین، عن فأعرض (-6
 )علیھ إثم فال بینھم فأصلح إثما أو جنفا موٍص من خاف فمن (-7
 على أجره وقع فقد الموت یدركھ ثم ورسولھ اهللا إلى مھاجرا بیتھ من یخرج ومن (-8
 )اهللا
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 )بمعجزین أنتم وما آلت توعدون ما إن (-9
 جراد كأنھم األجداث من یخرجون أبصارھم ُخّشعا نكر، شيء إلى الداع یدع یوم (-10

 )منتشر
 )ھواء وأفئدتھم طرفھم إلیھم یرتد ال رؤوسھم مقنعي مھطعین (-11
 )كریم أجر ولھم لھم یضاعف حسنا قرضا اهللا وأقرضوا والمّصّدقات المّصّدقین إن (-12

)2( 
 بیان مع مفعول، لھ كان إن ومفعولھ منھا كل فاعل بین عاملة فاعلین أسماء یأتي فیما

 :الفاعل اسم إعراب
 )قلوبھم الھیة یلعبون وھم استمعوه إال محدث ربھم من ذكر من تیھمیأ ما (-1
 )الحي من المیت ومخرج المیت من الحي یخرج والنوى الحب فالق اهللا إن (-2
 َسنن خیر في الساعین َسنن    عن أعدَل فال وفقني رب -3
 الصبرا تلعق حتى المجد تبلغ لن   آكلھ أنت تمرا المجد تحسب ال -4
 تحملھ أو تعرفھ ال والعبء    نسألھ أن سائلنا على إن -5
 وطعامھ شرابھ یطیب حتى    إللھھ بمتٍق التقيُّ لیس -6
 سمعا كمن راٍء فما حدثوك قد   ما فتبصر تدنو أال الكرام بن یا -7
 بنصرك وعده منجز اهللا إن: بدر یوم وسلم علیھ اهللا صلى للنبي بكر أبو قال -8
 جالبا كان ما اهللا قضاَء عليَّ  جالبا یفبالس العار عني سأغسل -9

 لیس للضعفاء، معیٌن للفقراء، مواٍس أمَلھ، الحق في مكثٌر عمَلھ، محسٌن المؤمن -10
 مختاال وال مرائیا

)3( 
 :الفاعل السم مناسب بمعمول اآلتیة الجمل في الفراغ امأل

 السماء إلى.……رافعین اهللا إلى الدعاء في المتضرعون أخذ -1
 النصر على.……عاقدین الجنود دمتق -2
 فیھم اهللا قضاء ینتظرون.……خاشعة القیامة یوم الناس یقف -3
 .……منكسرة.……دامعة العید الیتامى األطفال بعض استقبل -4
 نفسك على قطعتھ الذي.……مخلفا تكن ال -5
 ضررھا تزیل حسنة.……متبعا كن -6
 الباطل.……مبتعدا.……مختارا فكن خیرت إذا -7
 مطمئنا آمنا عاش.……مجتنبا نكا من -8

)4( 
 :عندك من جمل في منھا أربعة وأورد اآلتیة األفعال مصادر من الفاعلین أسماء صغ
 استقام - جار – امتأل – اطمأن – ضل – احتل – احتال – أراد

)5( 
 في یكون بحیث الفعل عمل عامل فاعل اسم منھا كل في عندك من جمل ثالث ھات

 .منونا الثالثة وفي مضافا، الثانیة يوف بأل، مقترنا األولى
)6( 
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 یكون بحیث فعلھ عمل عامل فاعل اسم منھا كل في یكون عندك من جمل أربع ھات
 على معتمدا الثالثة وفي استفھام، على معتمدا الثانیة وفي نفي، على معتمدا األولى في

 .موصوف على معتمدا الرابعة وفي عنھ، مخبر
)7( 

 : یأتي ما أعرب
 اهللا إن استھزئوا قل قلوبھم في بما تنبئھم سورة علیھم تنزل أن المنافقون ذریح (-1

 )تحذرون ما مخرج
 المھذب؟ الرجال أي َشَعث على   َتُلمُّھ ال أخا بمستبق ولست -2
 الدھر بھ یجيء قد ما راھٌب وال     منیتي تحین أن خاٍش أنا وما -3
 
 


