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 املصدر تعزٌف

نجاح،  وكالم ، وصناعة ، هو اسم داّل على حدث خاٍل من الزمن. مثل : 
 ومصاحبة ، وتكرٌم ، وغٌرها.

 إعوال املصدر
 : موضعٌن فً هفعل عمل المصدر عملٌ  

 منصوبمفعول به  " ازٌد  "   ف"  ازٌد   إكرام  : "  نحو ، هفعل مناب   انائب   ٌكون أن ـ 1
ا"  للمصدر . فهو ٌتعّدى إلى مفعول به ، تقول : " أكرم"  فعله مناب لنٌابته"  إكرام 

ا.   فً كما هو فاعله تقدٌره )أنت(. مرفوع مستتر ضمٌر وفً المصدر أكرم زٌد 
 "  أكرم" الفعل

"  أن"   ب فٌقدر ، والفعل " ما"   ب أو ، والفعل"  أن  "   ب امقدر   المصدر ٌكون أنـ 2
"  اغد   أو ، أمس   ازٌد   إكرامك من عجبت"  نحو ، االستقبال أو المضً أرٌد إذا

 إذا"  ما"   ب وٌقدر ، اغد   ازٌد   كرم  ت أن   من أو ، أمس   ازٌد   ت كرم   أن من:  والتقدٌر
 ازٌد   تكرم اممّ :  التقدٌر"  اآلن ازٌد   إكرامك من عجبت: "  نحو ، الحال به أرٌد
 . اآلن

 حاالت املصدر
 :  أحوال ثالثة فً ٌعمل المقدر المصدر

 :  نحو ، ـ مضاف1

 فهو مضاف إلى فاعله)الكاف(. ، ازٌد   احترامك من عجبت ـ

. فالمصدر )خلق( مضاف إلى فاعله)هللا(.  ـ نظرت إلى خلق  هللا  الطبٌعة 

 :  نحو - المنون وهو - وأل اإلضافة عن ـ مجرد2

 .ازٌد   احترامٍ  من عجبت ـ
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.  ـ رأٌت  كتابة  القصة 

 منصوبمفعول به "  اٌتٌم  "   ف " اٌتٌم   مسغبة ذي ٌوم فً إطعام   أو: ) تعالى قولهـ 
 ."  إطعام"  للمصدر المنون

 : الشاعر قولـ 

 المقيل عن هامهن أزلنا*  قوم رؤوس بالسيوف بضرب

 " . ضرب" للمصدر  منصوبمفعول به "  رؤوس"   ف

 : نحو ، والالم باأللف ىمحلّ   ـ3

 .  ازٌد   حترام  اال من عجبتـ 

 : ـ قال الشاعر

 األجل يراخي الفرار يخال*  أعداءه النكاية ضعيف

 فالنكاٌة مصدر محلى بأل ، وأعداءه مفعول به للمصدر.

 : قولهـ 

 شوارع إليه وأيدينا دعاك*  بعدما عروة والتأبين فإنك

 فعروة اسم علم مفعول به للمصدر المحلى بأل )التأبٌن(.

 : قولهـ 

 مسمعا الضرب عن أنكل فلم كررت*  أنني المغيرة أولى علمت لقد

 " . الضرب" للمصدر المحلى بأل منصوبمفعول به "  امسمع  " إّن 

 األمساء التً ٌضاف إلٍها املصدر
 األسماء اآلتٌة : إلى المصدر ٌضاف

 : نحو ، المفعول ٌنصب ثم ، فٌجره الفاعلـ 1



 جامعت البصرة                                                    املرحلت الثالثت /شعبت )ج(

 كليت اآلداب                                                       املادة : النحو

 قسم اللغت العربيت

 واسن املصدر ( إعوال املصدر5احملاضزة )
 م9191ـ  9102. للعام الدراسً 

 

 4من  3الصفحة 
 

. زٌد مضاف إلٌه مجرور، وهو فاعل المصدر العسل زٌد شرب من عجبتـ 
ب(.   )شر 

. لفظ الجاللة)فاعل( للمصدر )خلق( مضاف إلٌه.   ـ هذا خلق  هللا الناس 

 :  نحو ، الفاعل ٌرفع ثم به المفعولـ 2

وهو مفعول به العسل مضاف إلٌه  ،"  زٌد   العسل   شرب من عجبت ـ
ب(.  للمصدر)شر 

 ـ قال الشاعر :

 الصياريف تنقاد الدراهيم نفي*  هاجرة كل في الحصى يداها تنفى

 الدراهٌم مضاف إلى المصدر)نفً( وهو مفعول به له.

 : نحو ، المفعول وٌنصب الفاعل ٌرفع ثم الظرفـ 3

ا زٌد   الٌوم   إكرام   من عجبتـ  الٌوم مضاف إلى المصدر)إكرام( وهو  " . محمد 
 ظرف له.

 اسن املصدر

 تعزٌفه
 من - اوتقدٌر   الفظ   - بخلوه خالفهٌو ، معناه على الداللة فً المصدر ٌساوي اسم  هو

 له ومخالف ، معنى عطاءإل مساوٍ  فإنه ، كعطاء:  تعوٌض دون فعله فً ما بعض
 ولم ، اوتقدٌر   الفظ   منها خالٍ  وهو ، )أعطى( فعله فً الموجودة الهمزة من بخلوه
  . شًء عنها ٌعوض

 هثلة على اسن املصدرأ
 من الفعل عاشر، ومصدره معاشرة عشرة  

 من الفعل صاحب ، ومصدره مصاحبة صحبة  

 زرع  من الفعل زرع ، ومصدره زراعة
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 عطاء من الفعل اعطى ، ومصدره إعطاء

 ولكن ، اوتقدٌر   الفظ   فعله فً ما بعض من خال مما"  تعوٌض دون"  بقوله واحترز
 خال وقد"  وعد"  مصدر فإنه ، عدة نحو وذلك ، مصدر فإنه ، شًء عنه عوض
 . التاء عنها عوض و ، اوتقدٌر   الفظ   فعله فً التً الواو من

 أهثلة على املصدر الذي عىض عن حزفه احملذوف
 زنة = حذف الواو من فعله )وزن( وعوض بالتاء.

 فعله )لغا(وعوض بالتاء.لغة = حذف األلف من 
 وعوض بالتاء. هبة = حذف الواو من فعله )وهب(

  املصدر اسن إعوال
 ٌ عمل اسم المصدر إعمال فعله كما فً الشواهد اآلتٌة :

 الرتاعا المائة عطائك وبعد*  عنى الموت رد بعد أكفرا

المضاف إلى "  عطائك"  السم المصدر منصوبمفعول به "  المائة"   ف
وقد نصب المفعول به ؛ ألّن فعله أعطى ٌتعدى إلى مفعول به تقول :  فاعله)الكاف(

 .أعطى الكرٌم  الفقٌر المائة  

 ميسرا إال اآلمال من عسيرا*  يجد لم المرء   الخالق   عون   صح   إذا

الخالق( وله مفعول به وهو)المرء(؛ ألّن فنجد اسم المصدر)عون(مضاف ا إلى فاعله)
.فعله)أعان(   ٌتعدى إلى مفعول به ، تقول ك أعان الخالق  المرء 

 ألوفا لغيرهم ترين فال*  منهم تعد الكرام بعشرتك

اسم المصدر)عشرة( مضاف إلى فاعله الضمٌر)الكاف( ومفعوله )الكرام( منصوب 
.  ؛ وقد أخذ مفعوال  به ؛ ألّن فعله ٌتعدى إلى المفعول به تقول : عاشرت  الكرام 
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