
                           إجابة امتحان الصرف والعروض 
                                           للفرقة الثانیة    

 عصام ندا / د ) الصرف (                          المجموعة األولى 
 :  إجابة السؤال األول 

 : التمثیل بمثال واحد ، مع الضبط وذكر الوزن ) أ ( 
 : َسَفْرَجل                   الوزن            : خماسي مجرد   اسم   -   

 لَفَعلَّ
 :  الـوزن                م  ِھْفَتْسمُـ : اسم ثالثي مزيد بثالثة أحـرف        -   

 ُمْسَتْفِعل 
 ول ُعَف  : الوزن                          ور ُفَغ: صیغة مبالغة  -   
 ِمْفَعال     :            الوزن ِمْفَتاح                :   اسم آلة   -  
 

 : ذكر الدلیل الذى يعرف به الحرف الزائد من الحرف األصلي ) ب ( 
ـــ      ــ ـــ ــد مــن الحــرف   : ل ُبْن ُس يمكــن معرفــة الحــرف الزائ

               التصريف  من خالل دلیل  في ھذه الكلمة األصلي
 إلى صیغة من الكلمة تحويل  التصريف بدلیل ويقصد

 صــیغتي إلــى اإلفــراد صــیغة تحويــل نحــو أخــرى، غةصــی
 التصغیر، صیغة إلى التكبیر صیغة وتحويل والجمع، التثنیة
 صـیغة  وتحويـل  الفعـل،  صـیغة  إلـى  االسم صیغة وتحويل

 .واألمر المضارع صیغتي إلى الماضي
 ھـو  التـصريف  دلیـل  مـؤدى  فـإن  العمـوم  وجـه  وعلى
 ىإحــد فــي بــسقوطه مــا حــرف زيــادة علــى االســتدالل

 .للكلمة التصريفیة الصیغ
 زيـادة  علـى  االسـتدالل  أمكـن  صريفالتـ  دلیـل  وبواسطة

 :العــرب قــول مـن  لــسقوطھا )ُســْنُبل( كلمـة  فــي النـون 
 .سنبله خرج :أي الزرع؛ َأْسَبل

 افیھ النون زيادة على استدل ،)ُسْنُبل( :كلمة ففي
 وھي للكلمة، التصريفیة الصیغ إحدى في بسقوطھا

 .الفعل صیغة
 
 
يمكن معرفة الحرف الزائد من الحرف األصلي فى : ل َطْيأََـ  ـ 



 ھذه الكلمة  من خالل دلیل  
  وجود أكثر من لھجة في الكلمة      
 مـا  كلمـة  معینـة  لھجـة  تنطـق  أن ويقصد بھـذا الـدلیل            

 نطقھـا  عنـد  أخـرى  لھجـة  تسقطه حین على حرف، بزيادة
 يعـد  أن بغـي ين إذ فیھمـا،  المعنى اتحاد مع الكلمة، نفس
 المنطـوق  وغیـر  األولـى  اللھجة في المنطوق الحرف ذلك
 .زائدا األخرى اللھجة في

 :بمعنى – لَطْيَأ :كلمة في واردتان لھجتان ھناكف
 تجعلھا إحداھما – الخاصرة

 :فرسه يصف القیس امرئ قول في كما رباعیة
 ظبــــي أيطــــال لــــه

ــاقا ــة وســــ  نعامــــ
 

 ســـــرحان وإرخــــاء  
ــب ــل وتقريــــ  تتفــــ

 

 علـى  ذلك فدل ل،ْطِإ :فتقول ثالثیة تجعلھا واألخرى
 .َفْیَعل :وزنھا كان ثم ومن الیاء، زيادة

 
 

يمكن معرفة الحرف الزائد من الحرف األصلي في      : ل  ُفْتَت ــ  
 ھذه الكلمة من خالل دلیل 

 :    الخروج عن النظیر 
 الحـرف  أصـالة  تقـدير  عند يلزم أن الدلیل ھذا ومؤدى

 حـین  على العربیة، أبنیة في لمةللك نظیر بناء وجود عدم
 أو الحـرف  ذلـك  زيـادة  تقـدير  عنـد  لھـا  نظیـر  للكلمـة  يكون

 يـؤدي  ال مـا  علـى  يحمـل  أن ذاك إذ فینبغـي  ذلك، عكس
 .النظیر عن خروجھا إلى
 يلـزم   ) لفُـ ْتَت ( كلمة في األولى التاء أصالة تقدير عندف

 اوھـذ  ،)َفْعُلـل ( جینئـذ  وزنھـا  يكـون  إذ النظیـر،  عن الخروج
 ولكـن  المجـرد،  الربـاعي  االسم أبنیة في موجود غیر بناء

 بنــاء وھــو )َتْفُعــل( :الكلمــة وزن يكــون زيادتھــا تقــدير عــن
 .بُضْنَت :نحو األسماء في معروف

 ألن زائـدة،  )لفُـ ْتَت( فـي  األولى التاء تكون ذلك على وبناء
 النظیر عن الخروج إلى بالكلمة دييؤ بأصالتھا الحكم



 
 

األصـلي فـي    يمكن معرفة الحرف الزائد من الحـرف        أحمر  ــ  
 ھذه الكلمة من خالل دلیل االشتقاق

 الفـرع  ويـسمى  علیـه،  يدل أصل من فرع إنشاء وھو
 دلیـل  – الـدلیل  ھـذا  ومـؤدى  منه، مشتقا واألصل مشتقا

 توجـد  التـي  ھـي  كلمـة  كـل  فـي  األصول أن – االشتقاق
 ائـدا، ز يعد عداھا ما وأن منه المشتق األصل حروف ضمن

 فــرع أي فــي مــا حــرف زيــادة علــى يــستدل فإنــه ولــذلك
 .منه المشتق أصله من بسقوطه مشتق

 زيـادة  علـي  االسـتدالل  أمكن االشتقاق دلیل بواسطةف
 المـشتق  األصـل  مـن  لـسقوطھا   )َأْحَمـر (  فـي  الھمزة

   اْلُحْمرة :منه
 : إجابة السؤال الثاني 

                               فعلهالمصدر                     نوعه    ) أ ( 
ــ َن– ١ ــرة                             ْظـــــــــــ ــم مـــــــــــ رة                    اســـــــــــ

 نظر 
ــ ُم-٢ ــي                        ق                     زََّمـــــــــ ــصدر میمـــــــــ مـــــــــ

 ق مزَّ
سان                مــــــــــــصدر أصــــــــــــلي                        إْحــــــــــــ اِل-٣
 سن أْحَ

ــ     الِقْت ــة                               ة                 َلــــــــــ ــم ھیئــــــــــ   اســــــــــ
 قتل 

ــة                 ْب    الذِّ ــة                               حــــــــــ ــم ھیئــــــــــ   اســــــــــ
 ذبح    

                                 مــــــــــــصدر أصــــــــــــلي       يمــــــــــــان      إ -٤
 آمن 

                  ساب                 مـــــــــــصدر أصـــــــــــلي       ِتـــــــــــ    اْح
 احتسب 

ــ   ــصدر            ب                      ذْنــــــــــ ــم مــــــــــ                     اســــــــــ
 أذنب 

 



 
 
 
 
 
 

دعـا ـ   : ( صیاغة اسم الفاعل واسم المفعول مـن الفعلـین   ) ب ( 
سـعى ـ    ( واسـم التفـضیل واسـم المكـان مـن الفعلـین       ) اختـار   
 : في جمل مفیدة ) اجتمع 

 ) داعى  ( :  الفاعل من الفعل دعا  اسم           ـ 
 يا قومنا أجیبوا داعـى اهللا     (:                الجملة                

( 
  ) ّوُعْدَم (:اسم المفعول من الفعل دعا ـ           

  تكريم  لحفل ّوُعْد أنت َم  :              الجملة            
 ) ار َتْخُم ( :اسم الفاعل من الفعل اختار  ـ         

 اهللا مختار رسوله :     الجملة           
   )ارَتْخ ُم  : (اسم المفعول من الفعل اختارـ             

 الرسول مختار من قبل اهللا : الجملة                    
) ( ى  َعسْـ َأ (  :اسم التفضیل من الفعل سـعى      ـ             

 )أو أكثر سعیا 
ــ                 ــعیا  ( المــؤمن أســعى  : ة الجمل ــر س ) أو أكث

 لفعل الخیر من الكافر
 ) ى َعْسَم (  :اسم المكان من الفعل سعىـ            
 ى الحجاج بین الصفا والمروة َعْسَم: الجملة                 

أكثر اجتماعا   (  : اسم التفضیل من الفعل اجتمع     ـ           
 ( 
وك أكثـر اجتماعـا بالعلمـاء    محمـد أخـ  :  الجملـة                

 منك 
 )ع َمَتْج ُم : (اسم المكان من الفعل اجتمعـ            

  ناُعَمَتْج ُممبنى الكلیة:  الجملة                    
 
 


