وانةي الصرف
(تصريف العزي)

وانةي يةكةم
١ـ املقدمة
٢ـ تقسيمُ الفعلِ باعتبار أقلِّ ما يُب ب ب
3ـ أوزانُ الفعل

املقدمة

الْحَمْدُ لِلّ ِ رَبِّ العَالَمِنيَ وَالصَّالةُ وَالسَّالمُ عَلَب خَيْرِ خَلْ ِق ِ
أجْمعِنيَ.
آلِ ِ
عَلَب
وَ
مُحَمَّدٍ
اِعْلَمْ أَنَّ التَّصْريفَ فِي اللُّغَةِ  :التَّغْيِريُ  .وَ فِي الصِّ َاعَةِ :
تَحْوِيلُ األَصْلِ الوَاحِدِ إِلَب أمْثِلةٍ مُخْتَلِفَةٍ لِمَعانٍ مَقْصُودَةٍ ال
.
بِها
إالّ
تَحْصُلُ

( تَقْسِيمُ الفِعْلِ بِاعْتِبَارِ أَقَلِّ مَا يُبْ َب بِ ِ (
ثُمَّ الفِعْلُ إِمَّا ثُالثِيٌّ وإِمَّا رُبَاعِيٌّ ،وَكُلُّ وَاحِدٍ مِ ْهُما
إِمَّا مُجَرَّدٌ أَوْ مَزِيْدٌ فِي ِ ،وَكُلُّ واحِدٍ مِ ْها إِمَّا سَالِمٌ
أَوْ غَيْرُ سَالِمٍ؛ ونَعْ ِيْ بالسَّـالِمِ مَا سَلِمَتْ حُرُوفُ ُ
األَصْلِيَّةُ ـ الَّيت تُقَابَلُ بِالفَاءِ والعَيْنِ والالَّمِ ـ مِنْ
حُرُوفِ العِلَّةِ والْهَمْزَةِ وَالتَّضْعِيفِ.

) أَوْزَانُ الْفِعْلِ ( (أَمَّـا الثُّالثِيُّ املُجَرَّدُ) فَــإنْ كَـانَ مَــاضِيْ ِ عَلَب
(فَعَلَ) مَفتُوحَ العَيْنِ فَمُضَارِعُ ُ عَلَب (يَفْعُِلُ) بِضَمِّ العَيْنِ أَوْ كَسْرِهَا،
نَحْوُ :نَصَرَ يَ ْصُرُ نَصْرَاً ،وَضَرَبَ يَضْرِبُ ضَرْبَاً .وَقَدْ يَجِيْءُ مُضَارِعُ
(فَعَل) مَ ْفتُوْحَ العَيْنِ عَلَب (يَفْعَلُ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ إِذَا كَانَ عَيْنُ فِعْلِ ِ أَوْ
لَامُ ُ حَرْفاً مِنْ حُرُوفِ احلَلْقِ وَهِيَ سِتَّةٌ :اهلَمْزَةُ ،وَا ْلهَاءُ ،وَالعَيْنُ،
وَاحلَاءُ ،والغَيْنُ ،واخلَـاءُ ،نَحْوُ :سَأَلَ ،يَسْـأَلُ ،وَمَ َـعَ ،يَمْ َعُ ،وَأَبَب
يَـأْبَب شَـاذٌّ .وَإِنْ كَانَ (مَاضِي ِ) عَلَب (فَعِلَ) مَكْسُورَ العَيْنِ فَمُضَارِعُ ُ
(يَفْعَلُ) بِفَتْحِ العَيْنِ نَحْوُ :عَلِمَ يَعْلَمُ عِلْمَاً ،إِالَّ مَـا شَذَّ؛ نَحْوُ :حَسِبَ،
يَحْسِبُ ،وَأَخَوَاتِ ِ.

وَإِنْ كَانَ (مَاضِي ِ) عَلَب (فَعُلَ) مَضْمُومَ العَيْنِ فَمُضَـارِ ُع ُ
(يَفْعُـلُ) بِضَمِّ العَيْنِ ،نَحْـوُ :حَسُنَ ،يَحْسُنُ حُسْ َـاً( .وَأَمَّـا
الرُّبَاعِيُّ املُجَرَّدُ) فَهُوَ (فَعْلَلَ) كَدَحْرَجَ ،يُدَحْرِجُ ،دَحْرَجَةً،
ودِحْرَاجَاً( .وَأَمَّا الثُّالثِيُّ املَزِيْدُ فِي ِ) فَهُوَ عَلَب ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:
األَوَّلُ :مَا كَانَ مَاضِيْ ِ عَلَب أَرْبَعَةِ أحرُفٍ (كأَفْعَلَ) نَحْوُ :أَكْرَمَ،
يُكْرِمُ ،إِكْرَامَاً .وَ (فَعَّلَ) نَحْوُ :فَرَّحَ ،يُفَرِّحُ ،تَفْرِيْحَاً .وَ
(فَاعَلَ) نَحْوُ :قَاتَلَ ،يُقَاتِلُ ،مُقَاتَلَةً ،قِيتَالَاً ،قِتَّالَاً،
وقِتَالَاً.

الثَّانِي :مَا كَانَ مَاضِيْ ِ عَلَب خَمْسَةِ أَحْـرُفٍ؛ إِمَّـا أَوَّلُ ُ التَّاءُ ،مِثْـلُ
(تَفَعَّلَ) نَحْـوُ :تَكَسَّرَ ،يَتَكَسَّرُ  ،تَكَسُّرَاً  .وَ (تَفَاْعَلَ) نَحْوُ  :تَبَ ْاعَدَ،
يَتَبَ ْاعَدُ ،تَبَاْعُدَاً .وَإِمَّا أَوَّلُ ُ اهلَمْزَةُ مِثْلُ (اِنْفَعَلَ) نَحْوُ :اِنْقَطَعَ ،
يَ ْقَطِعُ ،اِنْقِطَاعَاً .و (اِ ْفتَعَلَ) نَحْوُ :اِجْتَمَعَ ،يَجْتَمِعُ ،اِجْتِمَاعَاً .و
(اِفْعَلَّ) نَحْوُ :اِحْمَرَّ ،يَحْمَرُّ ،اِحْمِرَارَاً.
الثَّالِثُ :مَـا كَـانَ مَـاضِيْ ِ عَلَب سِتَّةِ أَحْـرُفٍ؛ مِثْلُ (اِسْتَفْعَلَ) نَحْـوُ :
اِسْتَخْرَجَ ،يَسْتَخْـرِجُ ،اِسْتِخْرَاجَاً .وَ (اِفْعَالَّ) نَحْوُ :اِحْمَـارَّ ،يَحْمَـارُّ،
اِحْمِيْرَارَاً.

وَ (اِفْعَوْعَـلَ) نَحْـوُ :اِعْشَـوْشَبَ ،يَعْشَوْشِبُ ،اِعْشِيْشَابَاً .وَ (اِفْعَوَّلَ)
نَحْوُ :اِجْلَوَّذَ ،يَجْلَوِّذُ ،اِجْلِوَّاذَاً .وَ (اِفْـعَ ْلَلَ) نَحْـوُ :اِقْـعَ ْسَسَ،
يَقْعَ ْسِسُ ،اِقْعِ ْسَاسَاً .وَ (اِفْعَ ْلَب) نَحْـوُ  :اِسْلَ ْقَب ،يَسْلَ ْقِي ،اِسْلِ ْقَاءً
.
(وَأَمَّا الرُّبَاعِيُّ املَزِيدُ فِيْ ِ) فَأَمْثِلَتُ ُ ثَالثَةٌ( :تَفَعْلَلَ) كتَـدَحْرَجَ،
يَتَـدَحْرَجُ ،تَــدَحْرُجَاً .وَ (اِفْعَ ْلَلَ) كـ (اِحْرَنْجَمَ ،يَحْرَنْجِمُ،
اِحْرِنْجَامَاً) .وَ (اِفْعَلَلَّ) نَحْوُ  :اِقْشَعَرَّ  ،يَقْشَعِرُّ  ،اِقْشِعْرَارَاً .

األسئلة:
1ـ في ضوء ما تق ّدم ما هو علم الصرف؟
2ـ ما هي فائدة دراسة علم الصرف؟
 -3في ضوء ما تقدم ما هو المجرد والمزيد فيه؟
 -4كيف تعرف أن الحرف في الكلمة أصلي أو زائد؟
 -5مثل بمثال من عندك لفعل مجرد ثالثي ،وفعل مجرد
رباعي ،وفعل مزيد فيه على الثالثي ،وفعل مزيد فيه على
الرباعي؟
6ـ ما هو وزن الكلمات التالية:

شعَ َّر
سا َم َح – اِ ْق َ
( َرأْس – َك ِتف َ -ر ِح َم  -اِ ْقت َ َد َر -ت َ َربَّ َح – يَت َ َربَّح – َ
صفَ َّر).
ب – يَت َ َد ْح َرج  -اِ ْ
– ت َ َكلَّ َم – اِ ْست َ ْف َه َم – أ َ ْر َه َ
7ـ في ضوء ما تق ّدم كيف نزن المجرد والزائد؟
8ـ عيّن نوع األفعال التالية وبيّن وزنها:
ظ َه َر يَ ْ
ف يَ ِقفَ ،
ظ َهر ،نَ ِع َم يَ ْن ِعم ،قَب َح يَ ْقبح،
( َح َ
س َد يَ ْح ِسد ،وقَ َ
ب يَ ْش َرب ،أ َ َم َر يَأْمر -بَ ْر َه َن يبَ ْر ِهن  -فَ ِه َم يَ ْف َهم).
ش َِر َ
9ـ ما هو وزن المجرد الرباعي؟
10ـ ما هي أبواب الثالثي المزيد فيه بحرف واحد؟

