
 مادة الفصل األول

 الصرف في اللغة واالصطالح : - 1

: ٌطلق الصرف فً اللغة العربٌة على معنى التغٌٌر ومنه قوولم  :  فً اللغة الصرف

ٌَّره وبدله.  صرف الكال  عن حقٌقته أي غ

تحوٌل اللفظ إلى أبنٌة مختلفة لغرض مون اغغوراض هو :  اإلصطالح الصرف فً  

المعنوٌة كالتصغٌر والتكسٌر واس  الفاعل واس  المفعول ونحوها ، تقول فً تصوغٌر 

ٌِّب وهل َّ جراً. ٌِّب وُحَج ِمر وفً تصغٌر ِكَتاب وِحَجاب : ُكَت ٌْ  َجْوَهر : ُجَو

َبَقور وفوً َتكسوٌر ِمْحوَراب  كما تقول فً تكسٌر َمْسوِجد: َمَسواِجد ، وفوً تكسوٌر َبَقوَر  :

 وِكَتاب : َمَحاِرٌب وُكُتب ونحوها.

كما تقول فً اس  الفاعول مون َروْرب : َرواِرب واسو  المفعوول : َمْروُروب ..وهكو ا 

 من : ُشْرب : َشاِرب وَمْشُروب ، ومن َقْتل : َقاَتل وَمْقُتول وعلى  لك فقس.

 

 النحو والصرف :الفرق بين  -2

 نحو والصرف فً مفمومٌن :ٌكمن الفرق بٌن ال

اسوو  منقووول موون مصوودر نحوووا الشووً  ا ا المفمووو  اللغوووي : فووالنحو فووً اللغووة – 1

لتغٌٌوور والتقلٌووب والتحوٌوول ، وهووو مصوودر للفعوول ا قصوودته ، امووا الصوورف فٌعنووً :

 صرف .

المفمووو  اطصووطالحً :النحووو فووً اطصووطالح ٌعوورف علووى انووه علوو  ٌبحوو  فووً  – 2

ابنٌوة  عورف علوى انوه علو  بو حوالٌاعراًبوا وبنواً  . اموا الصورف فاحوال اواخر الكل  

 الكل  مما لٌس اعراًبا وط بناً  .

 : فائدة علم الصرف – 3

 ٌفاد من دراسة عل  الصرف ما ٌ تً :



 بالكلمة العربٌة كما ورعا من قبل العرب . اطقتدار على النطق – 1

 لزوائد .ٌساعد على معرفة اطصلً من حروف الكلماا وا – 2

ٌفاد من الصرف فً ربط صٌغ الكلمواا ، ومعرفوة تصوغٌرها والنسوبة الٌموا ،  – 3

 وما ٌعترٌما من اعالل وابدال أو ادغا  .

معرفووة علوو  الصوورف ٌسوواعد علووى معرفووة مووا ٌطوورد فووً العربٌووة ومووا ٌشوو  ومووا  – 4

 ٌندر.

تخوول بمراعووا  قواعوود الصوورف تخلووو مفوورداا الكووال  موون مخالفووة القٌوواس التووً  – 5

 . بفصاحة الكال 

 

 الفعل المجرد والمزيد  – 4

ُد  ال ووة أحوورف. واك وور مووا ٌكووون علٌووه أربعووة أحوورف. وأك وور مووا ٌنتمووً  الفعووُل المجوورَّ

 بالزٌاد  إلى ستَّة أحرف.

د قسمانِ   والفعل المجرَّ

، وهو ما كانا أحرف مارٌه  ال ًة فقْط من غٌر زٌاد ٍ  ًّ ٌد  ال   مجرَّ

 وكتَب". علٌما، م ل " هَب وقرأ

، وهو، ما كانا أحرُف مارٌه أربعًة أصولٌة فقوْط، ط زائوَد علٌموا م ول  ًٌّ ٌد رباع مجرَّ

 "دحرَج ووسوَس وزلزَل".

 

 والَمزٌُد فٌه قسمان أٌراً 

مزٌٌد فٌه على ال ُّال ً، وهو موا زٌوَد علوى أحورف ماروٌه ال ال وة حورٌف واحوٌد، م ول 

 ة أحرٍف م ل "استغفَر"."أكرَ "، أو حرفاِن، م ل "انطلَق"، أو  ال 

بوواعً، وهووو مووا زٌووَد فٌووه علووى أحوورف مارووٌه اغربعووة اغصوولٌِة  وَمزٌووٌد فٌووه علووى الرُّ

 حرٌف واحٌد نحو "َتزلزَل"، او حرفان، نحو "احرنجَ ".



 

 _ ابواب الفعل الثالثي المجرد : 5

 للفعل ال ال ً ستة أوزان:

 ٌنصر-باب نصر -1

 ٌررب-باب ررب -2

 ٌفتح-باب فتح -3

 ٌفرح-باب فرح -4

 ٌكر -باب كر  -5

 ٌحسب-باب حسب -6

وه ا الترتٌب لألوزان ٌتدرج حسب ك ر  اغفعال فً كل باب، ف ك ر اغبوواب أفعواطً 

بوواب نصوور، فروورب، ففووتح، ففوورح، فكوور . وأقلمووا بوواب حسووب. ٌبلووغ عوودد حركوواا 

كسور اغصواا الصامتة فً أوزان الفعل ال ال وً  حركوة: منموا حركوة فوتح وحركتوا 

وحركووة روو  واحوود . وإ ا أخوو نا باطعتبووار أن الكسوور  والروومة ط تظمووران إط فووً 

التووً تتمٌووز بقلووة أفعالمووا موون ناحٌووة، وبوو ن غالبٌووة -أبووواب رفوورحك وركوور ك ورحسووبك 

ٌت كود لنوا أن الفتحوة -اغفعال التً تدخل فٌما  اا معنى عا  ومجرد من ناحٌة أخرى 

 لفعل العربً هً أولى الحركاا ظموراً فً أصل ا

 الفعل الرباعي المجرد – 6

الفعوول الربوواعً المجووّرد لووه وزن واحوود فقووط ، هووو : َفْعلَووَل ، نحووو : َدْحووَرَج ر للمبنووً 

للمعلو  ك فإن كان للمجموول ، قُلوا : ُدْحوِرَج ر علوى وزن فُْعلِوَل ك ، وإن كوان أموراً ، 

 قلا : َدْحِرْج ر على وزن َفْعلِْل ك .

أما المزٌد الرباعً ف قلّه خمسة أحرف ، بزٌاد  حرف واحد ، هو ر التا  ك وله وزن 

 واحد ، هو : َتَفْعلََل ، نحو : َتَدْحَرَج .

 وٌ تً بزٌاد  حرفٌن ، وهو على وزنٌن :

 اْفَعْنلََل ، نحو : اْحَرْنَجَ  ، واْفَرْنَقَع . -1



 . * اْفَعلَلَّ ، نحو : اْطَم َنَّ ، واْقَشَعرَّ  -2* 

 وه ا غاٌة ما ٌنتمً إلٌه الرباعً المزٌد ، ستة أحرف .

دٌنِ  ًّ ، والخماسً المجرَّ  أوزان اطس  الرباع

ٍد ُرَباٍع َفْعلَُل َوِفْعلٌِل َوِفْعلٌَل َوفُْعلُلُ   طِْسٍ  ُمَجرَّ

 

 معاني احرف الزيادة : – 7

م وول: أَعوورج، أَفروول، الممووز : تكووون زائوود  فووً أَول الكلمووة إ ا تالهووا  ال ووة أُصووول 

 أَ هُب، أُقِرئُ 

وتكووون زائوود  فووً كخوور الكلمووة بعوود أَلووف سوواكنة مسووبوقة ب ال ووة أُصووول فوو َك ر م وول: 

ال . ٌْ  علماُ ، أَنبٌاُ ، قُْرفُصاُ ، ُرَت

 وعلى ه ا تكون أصلٌة فً الكلماا اآلتٌة وأم الما:

طوول، أمووان، أكٌوول "غن مع ٌْ مووا  ال ووة أحوورف أْكوول، أمووْس، "غن معمووا أصوولٌن فقووط"، أ

أحدها زائد"، إصطبل، إصطخر "معما أربعة أصوول"، كسوا ، موا ، وفوا  "غن قبول 

 اغلف أصلٌن فقط، ل ا فمً إما أصل وإما منقلبة عن أصل".

اغلووف: تكووون زائوود  حووٌن تكووون مووع  ال ووة أُصووول فوو ك ر م وول: قائوول، قاتوول، سووحاب، 

 اسرْندى "اعتلى".ُحبلى، قرطاس، انطالق، ارعوى، قبع رى، ُخبَّازى، 

وط تووزاد سووابعة إط فووً اغَسووماِ  م وول: أُرُبعوواوى "جلسووة المتربووع"  فووإ ا كووان معمووا 

 حرفان فقط كانا منقلبة عن أَصل م ل: قال، دعا، باب، ناب[ .

الووواو: ط تووزاد فووً اغَول مطلقوواًب فووإن صووحبا أَك وور موون أَصوولٌن كانووا زائوود  م وول: 

ترقووو ، عنفوووان، معشوشووب، قلنسووو ، عوسوو ، حوقوول "رووعٌف"، جوودول، عجوووز، 

 منجنون "دوطب"، أربعاوى، اعلّوط "ركب".

الٌا : تكون زائد  إ ا كوان معموا أك ور مون أصولٌن م ول: الٌْلموع "السوراب"، ٌرورب، 

ٌَر، رغٌف، رْهٌو  "اروطرب"، ِحْ رٌوة "اغَكموة الغلٌظوة"، سولقٌته  غ ، سٌطر، ِعْ  ٌْ َر

ٌْا."رمٌته على قفاه"، ُبلَْمنٌة = رفاه ٌْا، مغناطٌس، اسلنق  ٌة، تقْلَس



ط تقع الٌاُ  سابعة إط فً اغَسما  م ل الُخْنُزوانٌة "الكبر". وهً أصل فوً م ول "ٌوو  

 ولٌلة وبٌع ورمً".

مالحظووة: إ ا وقعوووا أوطً ومعمووا أربعوووة أصوووول فمووً أصووولٌة، وم لوووا لووو لك بكلموووة 

ْسووَتعور" ومعناهووا: الباطوول، الكسووا  علووى عجووز البعٌوور ٌَ ، شووجر مسوواوٌكه فووً غاٌووة "ال

 الجود .

التووا : تووزاد اطووراداً فووً اغَفعووال حوورَف مرووارعة "تكتووب"، ودالووًة علووى المشوواركة 

وور" وفووً مصووادر هوو ه اغفعووال، وفووً  "تخاصووموا، احتربوووا" وعلووى المطاوعووة "تكسَّ

ل" والمصادر الدالة على المبالغة م ل: َتْسٌار.  مصدر "فعَّ

نٌ  "قائمة قامْا"، أَو المبالغوة "رجول داهٌوة"، أَو النسوبة وتزاد كخراً للدطلة على الت ْ 

 "المغاربة"، أَو الجمع "الشافعٌة، الحنفٌة".

وك لك ٌطرد زٌادتما حشواً فً تصارٌف "افتعل، استفعل" ومصادرهما. وزٌدا فً 

غٌر ما تقد  سوماعاً م ول: الِتجفواف "الودرع"، والتم وال وملكووا وعنكبووا وَتْنُصوب 

 "شجر".

 ن: تزاد اطراداً فً صٌغة "استفعل".السٌ

دل  ٌْ الال : تزاد اطراداً مع أَسماِ  اإلِشار  " لك، تلك، أُوطلِك، هنالك" وسماعاً فً "ز

 وعْبدل".

مون  المٌ : ط تزاد فً اغَفعال. وتطرد زٌادتما فً أول اغَسما  فً الموارع المقٌسوة

 المصادر المٌمٌة وأَسما  الفاعل والمفعول والزمان والمكان واآللة.

 

 الميزان الصرفي : – 8

 المٌزان الصرفً:

المٌزان الصرفً لفظ ورعه العلما  لمعرفة أصول حوروف الكلموة وترتٌبموا، وبٌوان 

مووا ٌطوورأ علٌمووا موون تغٌٌوور سوووا  أكووان بالزٌوواد  أ  بووالنقا، أو اخووتالف حركاتمووا 

ا. وجعلوه مكونا من  ال ة أحرف أصول هوً: "ف ع ل"، وكول حورف منموا وسكناتم

 .1ٌقابل الحرف اغصلً فً الكلمة الموزونة



وقد عنً أبو سمل فوً أ نوا  الشورح بو وزان اغلفاظ،ف شوار إلوى ك ٌور منموا، موروحا 

 بما أصول اغلفاظ الموزونة وحركاتما، وما اعترى بعرما من علل صرفٌة.

عموا... وزنوه علوى اغصول قبول النقول فعلوا بفوتح الفوا  والعوٌن، فمن  لوك قولوه: "و

وكووان أصووله عٌمووا، علووى م ووال رووربا،  وو  نقوول إلووى فعلووا بكسوور العووٌن، فقووالوا: 

 .2عٌما"

وقد ٌكتفً ب كر وزن الكلمة لٌدل به على أصول بنائموا قبول اإلعوالل، كقولوه: "ووزن 

.. وأمووا غووار الرجوول غوورا فعلووا بكسوور العووٌن فووً المارووً وفتحمووا فووً المسووتقبل..

ٌغور.... فوزنه فعل ٌفعل بفتح العٌن فً المارً ورومما فوً المسوتقبل ووزن غوار 

الموا  وغووارا عٌنووه فعوول بفووتح العووٌن، والمسوتقبل ٌفعوول كالفصوول الوو ي قبلممووا، وهووً 

 ال تموا موون  واا الوواو... وأمووا غووار الرجول أهلووه... فإنمووا مون  واا الٌووا ، ووزنمووا 

 .من المارً وكسرها من المستقبلن فعل ٌفعل بفتحلعٌ

وقد ٌكون غرره من  كور المٌوزان الصورفً الدطلوة علوى الحورف اغصولً والزائود 

فً بنا  الكلموة، كقولوه: "وهوً ال نودض  برو  ال وا  وبوالممز، ووزنموا فعللوة، وال نودو  

 .ح ال ا  غٌر ممموز، ووزنما فعلو بفت

المطوعة.... من خفف الطا  فإنه ٌجعل وزنه مفعوال وٌ خو  مون قوولم :  وقوله: "وه 

 .3طاع له ٌطوع طوعا، فمو طائع... وأما من شدد الطا ، فإنه ٌجعل وزنه متفعلة"

 . ه: "الفنطٌسة... فنعٌلة من الفطسوقول

: . وقولووه5وقولووه: "وشوووٌا اللحوو  فانشوووى بنووون قبوول الشووٌن، غن انفعوول للمطاوعووة"

 . ال: استفعال من العمل"واطستعم

 و كر من أوزان اغدوا  رفعالك كالعطاس، والزكا  والصداع، والفالج.

 وأشار إلى أوزان بعض صٌغ المبالغة السماعٌة والقٌاسٌة، ف كرمنما:

 فعول، وزان كسوب وصبور وشكور. -1

 فعال، وزان م ا . -2

 فعٌل، وزان حرٌا وطوٌل وعلٌ  ورحٌ . -3

 طوال.فعال، وزان  -4



 فعول، وزان سبوح وقدوس -5

 فعٌل، وزان شرٌب، وسكٌر وخمٌر. -6

 مفعال،وزان معطار وم كار ومئنا . -7

 

 االعالل : – 9

اإلعووالل بالنقوول أو التسووكٌن، كقولووه: "أعووٌ  بكسوور العووٌن وسووكون الٌووا ، وكووان أصووله 

، أعٌ  بسكون العٌن وكسر الٌا ، على م وال روربا أرورب، فاسوت قلا كسور  الٌوا 

 فنقلا إلى العٌن التً قبلما،فصار أعٌ ".

 اإلعالل بالقلب، وأشار إلٌه فً عدد من اغلفاظ كما ٌلً: -2

قلب الوواو ألفوا، نحوو قولوه: "أصول الموا : مووه بفوتح الموٌ  والوواو فقلبووا الوواو ألفوا  -

 لتحركما وانفتاح ما قبلما".

طووان، وأصووله حوطووان قلووب الووواو ٌووا ، نحووو قولووه: "وهووو الحووائط.... وجمعووه حٌ -

 بالواو، فقلبا ٌا  لسكونما وانكسار ما قبلما

قلب الٌا  ألفا، نحو قوله: "لقا  وزنما فعلة بفتح العٌن، غن أصلما لقٌة، فقلبا الٌا   -

 ألفا لتحركما وانفتاح ما قبلما فصار لقا .

الفوا ،  قلب الٌا  واوا، نحو قوله: "ف ما حوران بالواو، فإنه جمع علوى فعوالن برو  -

وكان أصله حٌران بٌوا  سواكنة وقبلموا رومة، فانقلبوا الٌوا  واوا طنروما  موا قبلموا، 

 و لك أن أصل ه ه الكلمة الٌا ، غنه من التحٌر.

اإلعالل بالنقل والقلب. نحو قوله: "واغصل فً دٌر ٌدار: دور ٌودور، علوى مو ال  -3

 ررب ٌررب

فٌه ٌولغ، فح فا الوواو، لوقوعموا بوٌن  . اإلعالل بالح ف، نحو قوله: "ٌلغ... اغصل

 ٌا  وكسر ".

وقوله: "تكن هو فعل مستقبل، وأصوله تكوون، إط أنوه جوز  بلو  سوكنا النوون، فوالتقى 

 .واو طلتقا  الساكنٌن، فبقً تكنساكنان، وهما الواو والنون، فح فوا ال



علووى اإلعووالل بالقلووب والحوو ف، نحووو قولووه: "أصوول الشووا : شوووهة، بفووتح الشووٌن،  -5

فعلووة، فحوو فا منمووا المووا  اغصوولٌة، وقلبووا الووواو ألفووا لتحركمووا وانفتوواح مووا قبلمووا، 

 فصارا شا .

 

 اإلبدال : -11

إبدال التا  داط، نحو قوله: "وادلجا.. أصله ادتلجوا، بتوا  بعود الودال، ف بودلوا مون  -

 التا  داط،    أدغموا الدال فً الدال.

ال: الووتع علووٌم  أمووره .... والطووع بالطووا ، فمووو إبوودال التووا  طووا ، نحووو قولووه: "وٌقوو -

 .ه ا بدل من التا  لقرب مخرجٌمما ٌلطع الطخاخا.... والطا  فً

إبدال الواو والبا  ٌا  على غٌر قٌاس، نحو قولوه: "وهوو الودٌوان والودٌباج.... ف موا  -

تشودٌد الوواو، فاسوت قلوا  الدٌوان: فمعروف.... وأصله عند العرب لما تكلما به دوان

 لك، ف بدلوا من الواو اغولى ٌا ، ول لك قالوا فً الجمع: دواوٌن علوى اغصول، ولو  

 ٌقولوا: دٌاوٌن.

وأمووا الوودٌباج: فمعروف....وأصووله عنوود العوورب لمووا تكلمووا بووه دبوواج بشوودٌد البووا ، 

لتوً قبلموا، ولو لك فاست قلوا التشدٌد أٌرا، ف بدلوا من البا  اغولى ٌا  اتباعا للكسور  ا

 قالوا فً الجمع: دٌابٌ  بٌا  معجمة.

 

 المشتقات : – 11

 اس  الفاعل

 ٌعمل عمل الفعل:

هوووو موووا ٌجوووري علوووى ٌفعووول مووون فعلوووه كروووارب، ومكووور ، ومنطلوووق، ومسوووتخرج، 

ومدحرج. وٌعمل عمل الفعل فً التقدٌ  والتو خٌر واإلظموار واإلرومار، كقولوك زٌود 

مكور ، وهوو روارب زٌود وعموراً، أي ورووارب روارب غالموه عموراً، وهوو عموراً 

عمراً. قال سٌبوٌه وأجروا اس  الفاعل إ ا أرادوا أن ٌبالغوا فً اغمر مجراه إ ا كوان 

 على بنا  فاعل، ٌرٌد نحو شراب ورروب ومنحار وأنشد للقالخ:



 أخا الحرب لباساً إلٌما جاللما ... ولٌس بوطج الخوالف أعقال

 

 اس  المفعول

لى ٌفعل من فعله، نحو مرروب غن أصله مفعل، ومكر  ومنطلوق بوه هو الجاري ع

ومستخرج ومدحرج. وٌعمل عمل الفعل تقول: زٌد مرروب غالمهب ومكور  جواره، 

ومستخرج متاعه، ومدحرج بٌده الحجر. وأموره علوى نحوو مون أمور اسو  الفاعول فوً 

 إعمال م ناه ومجموعه واشتراط الزمانٌن واإلعتماد.

 الصفة المشبمة

 تعرٌفما:

هووً التووً لٌسووا موون الصووفاا الجارٌووة وإنمووا هووً مشووبمة بمووا فووً أنمووا توو كر وتضنوو  

 وت نى وتجمع نحو كرٌ  وحسن وصعب.

 عملما:

 وهً ل لك تعمل فعلما، فٌقال: زٌد كرٌ  حسبه، وحسن وجمه، وصعب جانبه.

اآلن أو غوداً، وكوار   وهً تدل على معنوى  ابوا فوإن قصود الحودو  قٌول هوو حاسون

وطائل، ومنه قوله عز وجل: " ورائق به صدرك " . وترواف إلوى فاعلموا كقولوك: 

كرٌ  الحسبن وحسن الوجه، وأسما  الفاعل والمفعول ٌجرٌان مجراها فً  لك فٌقال 

 رامر البطن، وجائلة الوشاح، ومعمور الدار، ومضدب الخدا .

 صٌغ المبالغة :

لغوة والتك ٌور إلوى "فعوال"، أو "فعوول"، أو "مفعواٌل"بك ر ، تحول صٌغة "فاعول" للمبا

 وإلى "فعٌل"، أو "فعل"، فٌعمل عمله بشروط ب قال:

 أخا الحرب لباسا إلٌما جاللماوقال:

 رروب بنصل السٌف سمانما

 وحكى سٌبوٌه: إنه لمنحار بوائكما.

 

 أسما  الزمان والمكان :



ما بنوً منمموا مون ال ال وً المجورد علوى روربٌن: مفتووح العوٌن ومكسوورها. فواغول 

بناضه مون كول فعول كانوا عوٌن مروارعة مفتوحوة كالمشورب والملوبس والمو هبن، أو 

مروومومة كالمصوودر والمقتوول والمقووا ، إط أحوود عشوور إسووماً وهووً المنسووك والمجووزر 

والمسوووكن والمرفوووق والمنبوووا والمطلوووع والمشووورق والمغووورب والمفووورق والمسوووقط 

 والمسجد.

وال ابوووا بنووواضه مووون كووول فعووول كانوووا عوووٌن مروووارعة مكسوووور  كوووالمجلس والمبٌوووا 

والمصٌف ومررب الناقة ومنتجما، إط ما كان منوه معتول الفوا  أو الوال ، فوإن معتول 

الفووا  مكسووور أبووداً كالموعوود والمووورد والمورووع والموحوول والموجوول، والمعتوول الووال  

والمرمى والم وى والم وى، و كر الفرا  أنه قد جا  م وى اإلبول مفتوح أبداً كالم تى 

 بالكسر.

 دخول التا  على بعض أسما  المكان والزمان:

وقوود توودخل علووى بعرووما تووا  الت نٌوو  كالمزلووة والمظنووة والمعبوور  والمشوورقة وموقعووة 

الطائر. وأما ما جوا  علوى مفعلوة بالرو  كوالمقبر  والمشورقة والمشوربة ف سوما  غٌور 

 هوب بما م هب الفعلكٌف ٌصاغان من ال ال ً المزٌد ومن الرباعً:م 

وما بنً من ال ال ً المزٌد فٌه والرباعً فعلى لفظ اس  المفعوول كالمودخل والمخورج 

 والمغار فً قوله:

 مغار ابن هما  على حً خ عما

وقولم  فالن كورٌ  المركوب والمقاتول والمروطرب والمتقلوب والمتحامول والمتودحرج 

 رنج  قال العجاج:والمح

 محرنج  الجامل والنضي

 

 : اس  اآللة

هو اس  موا ٌعوال  بوه وٌنقول. وٌجوً  علوى مفعول ومفعلوة ومفعوال كوالمقا والمحلوً 

 والمكسحة والمصفا  والمفتاح.



وما جا  مرمو  المٌ  والعٌن من نحو المسعط والمنخول والمودق والمودهن والمكحلوة 

بموا مو هب الفعول ولكنموا جعلوا أسوما  لمو ه  والمحررة، فقد قال سوٌبوٌه لو  ٌو هبوا

 اغوعٌة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


