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 ھو اسم مشتق من الحدث للداللة على من قام بالفعل.
 من الفعل الثالثي على وزن ( فاِعل).

 قتل –نصر  -شكر –الفعل................علم 
 قاتِل –ناِصر  –شاِكر  –اسم الفاعل.........عاِلم 

 تذكر
 نقلب حرف العلة ھمزة في اسم الفاعل ,الفعل األجوف(وسطھ حرف علة) 

 باع. –صام  –كان  –نام  –الفعل.................قال 
 بائع. –صائم  –كائن  –نائم  –اسم الفاعل..........قائل 

 الفعل الناقص (أخره حرف علة) نقلب حرف العلة إلى یاء .
قاضي).    –سامي  –اسم الفاعل.........(داعي     قضى). –سما  –.....(دعا ..الفعل.

 (یاء) اسم الفاعل الناقص تظھر في حالتین فقط:
 العادل محبوب من الناس. يالقاض إذا كان معرف بـ(ال)   -1
 صوتھ جمیل. یاسمعت داع  إذا كان منصوبا: -2

 سداسي ) –خماسي  –من غیر الثالثي (رباعي 
 نأتي بالمضارع المبنى للمعلوم .  -1   
 نقلب حرف المضارعة میما مضمومة . -2   
 نكسر ما قبل اآلخر. -3   

استقال  –تعلم  –شاور  –أكرم  –وسوس  –نّمى ....................الفعل
یستقیل  –یعلم  –یشاور  –یكرم  –یوسوس  –ینمي ...............المضارع

ي ..............اسم الفاعل ُمستقیل  –ُمعِلم  –ر ُمشاوِ  –ُمكِرم  –ُموسِوس  –ُمنّمِ
 انتبھ:

 یجوز السم الفاعل أن یكون:
 )الُمحافِظ-الُمؤِمن-القائل -معرفا بال              (القاضي -1
 صائمة) -شاكرة-العالمة-المؤمنة-ملحق بھ تاء التأنیث   (القاتلة -2
 مثقفتان)   -متحضرتان -عابدان-مثنى                   (عالمان -3



 كواسر) -سعاه  –عمال  -نائمون -شاكرون -(مؤمنون   جمع                  -4
 إعراب اسم الفاعل

 المفرد بالحركات الظاھرة إذا كان صحیح اآلخر -
 وجھھ عن المحرمات. صائنالمسلم 

 خبر مرفوع وعالمة رفعھ الضمة الظاھرة.      
 عادل. قاضعرفنا الحق من    

 اسم مجرور بمن وعالمة جره الكسرة المقدرة.       
 المثنى باأللف رفعا والیاء نصبا وجرا: -

 جلیالن. عالمانحضر اللقاء 
 .)فاعل مرفوع باأللف ألنھ مثنى  

 جمع المذكر السالم: بالواو رفعا والیاء نصبا وجرا: -
 المثالیین. المعلمینكرم الرئیس 

 مفعول بھ منصوب بالیاء ألنھ جمع مذكر سالم.           
 تدریبات

  : صغ اسم الفاعل مما یأتي :1س
 كرم) . –أحدث –حمد  –بایع  –حفظ  –شكر  –فات  –(فاز      

 : استبدل بكل فعل (بین القوسین) اسم فاعل ثم أعربھ في موضعھ :2س 
 (یدیر) المتجر رجل یقظ (یشرف) على كل أعمالھ . -1     
 االقتصادي (یبحث) في دقة و(یعد) تقاریره عن المشروع . -2     
 رأیت رجال المال (یساھمون) في المشروعات اإلنتاجیة . -3     
 إن الدولة (ترید) من أبنائھا أن یؤثروا النفع العام على منافعھم الخاصة . -4     
 ع اسم فاعل مكان النقط في كل مما یأتي و اذكر عالمة إعرابھ .: ض3س

 ..................................على الخیر كفاعلھ . -1     
 كان قدماء المصریین ..................... في فن العمارة . -2     
 ............................. یشرفن على عالج المرضى . -3     
 هللا.............................. الذنوب إال اإلشراك بھ . -4     
 : ضع مكان كل اسم فاعل مما یأتي فعال مضارعا:4س

 مازال االستبداد معادیا للحریات . -2مصر عاملة للسالم .      -1     
 أنت محسنة إلى الفقراء -4التلمیذان متقنان عملھما.      -3     



 م الفاعل مما یأتي ثم أعربھ:: استخرج اس5س
 ولست بمستبق أخا ال تلومھ               على شعث.أي الرجال المھذب؟ .1
 ) ال تكن مخلف الوعد محتقر أخیك.4(  هللا غافر الذنب وقابل التوب.  .2
 ) "مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء كحامل المسك ونافخ الكیر.."قال ( .3

 وبین نوعھعیّن كل اسم فاعل في العبارة اآلتیة  -6س 
ھ لشمس، یَُرى وجسمه أشعة اْملؤتَ " للضوء والظُّلمة تأثیٌر ظاھٌر في صحة اإلنسان، فالذي یَْسُكن منزالً ُمْظِلماً ال 

في  عدراض، مسااألم ذابٌل ولونھ شاحٌب. وضوء الشمس مفید من وجوه عدة، فھو ُمَجفف للھواء، ُمبِید لجراثیم
ً قوة ونشاطاً؛  لصناعيَّ اوالضوء  إِیاكوتقلیل الرطوبة، فاحِرص على وجوده في مسكنك تَِعش ساِلم البدن، ممتلئا

 الضعیف فِإنھ مفسد للھواء ُمجھد لقوة اإلبصار " .

ادة فیھا . بیان الزیوللداللة على الُمبالغة في الصفة ،   غالباً ؛  سماء مشتقة من األفعال الثالثیة المتصرفةأ
 صیغ المبالغة القیاسیة

 فَِعل فَِعیل فَعُول فَعَّال    ِمْفعَال

 فَِطن َسِمیع أَُكول َعالَّم ِمْعوان

 َجِشع َخبیر َحسود نّمّ◌ام ِمقدام

 یَِقظ نَذیر َشكور ابتوَّ  ِمعطاء

 فَِرح َعلیم َرءوف ار◌ّ غفّ  ِمھذار

 " ھذه العبارة تجمع أوزان صیغ المبالغة:انظر ل
 َرحـیم "  , وهللا َغـفور َحِذر  والمؤمنكـذَّاب ،   ِمقوالالمنافق  "اعلم أن

حذر تدل على  ,كثرتھ و(مخواف تدل على شدة الخوف  من خالل األمثلة السابقة تجد أن ھذه الصیغ تدل على الكثرة
 كثرة الحذر......وھكذا....)

 تذكر
 عل.الفا صیغ المبالغة تشبھ اسم الفاعل ,فكالھما یدل على حدوث الفعل ولكن دون كثرة في اسم -1
 تعرب صیغ المبالغة حسب موقعھا في الجملة. -2
 تدخل على صیغ المبالغة (ال)التعریف,عالمات التأنیث والمثنى والجمع. -3

 تدریبات
عین صیغ المبالغة فیما یأتي واذكر معمول كل منھا إْن ُوجد :    - أ



     هللا عالُم الغیب . - 1
هللا غفوٌر ذنب التائب .  - 2
  البار وصوٌل أقاربھ . - 3
أخي مقواٌل الصدق .  - 4
القوال الحق شجاع .    -5 

 حول اسم الفاعل إلى صیغة مبالغة موضحا عملھا :  -ب 
 الفن جاعل للحیاة معنى .  إن - 1
 ن.عل أو صیغة المبالغة، أو مفعولیضع في كل مكان خال مما یأتي مفعوالً بھ السم الفا -د 
.  .............................................................ما مھمل أخوك ................. - 1
.   ..................................................................المسرف متالف ........... - 2
..... ..................................................................أشكور أنت ............. - 3
..... .......................................................................العاقل فاعل ........ - 4

 ھو اسم مشتق من الفعل المبني للمجھول للداللة على من وقع علیھ الفعل.
 من الفعل الثالثي

 إذا كان صحیحا یصاغ على وزن مفعول -1
 عھد        *      صنع      *        دفن
 معھود     *     مصنوع    *    مدفون

 إذا كان الفعل أجوف(وسطھ حرف علة)  -2
 نأتي بالمضارع ثم نقلب حرف المضارعة میم مفتوحة.

 مقول...................یقول...........قال 
 مبیع....................یبیع............باع

 مصوم.................یصوم..........صام
 إذا كان الفعل ناقص: -3
 األخیرمفتوحة ونشدد الحرف رف المضارعة میما نأتي بالمضارع ونقلب ح  

 دعوّ مَ .........................یدعو..................دعا
 قضيّ مَ .......................یقضي..............قضى



ھناك كلمات شاذة جاءت كاسم مفعول للثالثي من غیر قاعدة 
 بمعنى مسجون .مثل : جریح بمعنى مجروح ، و قتیل بمعنى مقتول ، سجین 

 غیر الثالثيالفعل من 
ف قبل الحر یصاغ من الفعل المبني للمجھول,نأتي بالمضارع ثم نقلب حرف المضارعة میما مضمومة ونفتح

 األخیر.
 ُمباَرك--------یُبارك  --------بارك
 ُمعبَّد---------یُعبّد  ---------عبّد

 ُمناَصر -------یُناصر  -------ناصر
 تدریبات

 ، وبین نوعھ.استخرج مما یلي اسم المفعول   -أ 
لیس الدرس مجھولة أجزاؤه .      - 1
 الفصل ٌمعدة مقاعده - 2
ھل محبوب العلم ؟     - 3
 احفظ درساً مشروحة أفكاره . - 

 أتمم الجمل اآلتیة بوضع اسم مفعول في المكان الخالي ، وبین موقعھ من اإلعراب: -ب 
. ...........................................................................ما زال القمر ... - 1
 .............................................................................َحِسبُت الجیش . - 2
تار  - 3 .... ..............................................................................كأن الّسِ
.. ..........................................................................دعاُء المظلوم .. - 4
 .................................................................البَْصُق في الطریق عادة . - 5

 ضع بدل كل فعل في الجمل اآلتیة اسم مفعول مغیراً ما یلزم :  -جـ 
     أضأت الحجرة .  - 1
 تُرقُب عودة الغائبین .   - 2
 استفدُت من القراءة. - 3
 عاتبت الصدیق على تأخره .  - 4
     شكْرُت المحسَن . - 5
   أعرب ما یأتي : -د 
 المھذب خلقُھ محبوب.  - 2الثوب محكٌم نسُجھ                    - 1
 یعجبني متحدث ُمختصر كالُمھ. - 4أمعطًى أحمد مكافأة                   - 3



 ر ثالثيعلھ غیعیِّن كل اسم مفعول في العبارة اآلتیة ، وبَیّن ما كان فعلھ ثالثیّاً وما كان ف -ھـ 
مفروشاً  ا المكانكون ھذیالزائرین، ولیس واجباً أن (على كل إنسان أن یكون لھ في منزلھ مكان ُمعَّدٍ الستقبال 

 زیَّنًا بشيء، منن یكون مُسن أبفاخر الریاش ، وإِنما یكفي أن یكون نظیفاً، مقبوالً، مرتباً، َحَسَن التنسیق، ویَحْ 
ا یارھلتي یدل اختا ملََحة ،ْستَ التُّحِف الممتازة إن كان ذلك ُمستطاعاً، وأن تكون ُجدرانھ مزدانة بالصور الفنیة المُ 

 على فكرة صافیة وذوق سلیم) .

 محمد أذكى(   ھا.  ھو اسم مشتق من الفعل ,یدل على أن شیئین اشتركا في صفة ولمن احدھما زاد على األخر فی
 من علي.)

 اء.ي الذكفو(علي) قد اشتركا في الذكاء ولكن محمد زاد على (علي) فكان أكثر منھ  **تجد أن (محمد)
 تفضیل یتكون من :أسلوب ال

 المفضل   +   اسم التفضیل   +   المفضل علیھ      
 ویجوز حذف المفضل علیھ, وھنا البد من وجود صفة مشتركة.

 العالم األعلى منزلة.    الطائرة أسرع من القطار  ** 
 المفضل**اسم التفضیل**الصفة المشتركة////المفضل**اسم التفضیل*المفضل علیھ

 أعراب اسم التفضیل:
 یعرب اسم التفضیل حسب موقعھ في الجملة.   

 عراب المفضل علیھ:إ
 (مضاف إلیھ) إذا كان معرفة أو نكرة ووقع مباشرة بعد اسم التفضیل یعرب -1

 )مجرور وعالمة جره الكسرة (مضاف إلیھ         العربیة.  فروعالنحو أفضل          
 )مجرور وعالمة جره الكسرة (مضاف إلیھ   للسالم.        الطرقالعدل أفضل          

إذا سبق بمن یعرب اسم مجرور بمن  -2
 في الباطل التمادياالعتراف بالحق أفضل من 

 (اسم مجرور بمن وعالمة جره الكسرة)
االسم النكرة المنصوب بعد اسم التفضیل(الصفة المشتركة) تمییز منصوب   -3

 منزلةمحمد األسمى 
(تمییز منصوب بالفتحة)           

 كیف نصوغ اسم التفضیل؟
 ….)أروع –أبشع  -اقدر -اعلم -أجمل -اسم التفضیل یصاغ على وزن(افعل)"أفضل -1



ح وط لم یصالشر البد من توافر سبعة شروط في الكلمة التي سنصوغ منھا اسم التفضیل,فان فقدت احد ھذه -2
 صیاغتھا اسم تفضیل

 …أن تكون الكلمةیجب  شروط صیاغة اسم التفضیل؛ -3
 المضارع أو األمر.الفعل فال یصح من  فعل ماضي؛ -1   
 فال یصح من الرباعي أو الخماسي أو السداسي. فعل ثالثي؛ -2   
 ……)فال یصح من (مات,فني,ھلك,ذھب قابل للتفاوت؛ -3   
 كاد وأخواتھا) -كان وأخواتھا( الناقصفال یصح من  الفعل تام؛ -4  
 فعالء)  -مؤنثھ -على وزن(افعلأي ال یكون  ؛ال یدل على عیب أو لون -5  

زرقاء …مؤنثھ……ازرق  حمراء…. مؤنثھ……احمر
 لیس..) -بئس -نعم -فال یصح الفعل الجامد   (عسى متصرف؛ -6  
ما)  -ال  -لن  –(لم وھو الفعل المسبوق ب المنفيالفعل فال یصح من  مثبت؛ -7  

 فال یصح الفعل المبني للمجھول. مبنى للمعلوم؛ -8   
 ** كیف نصوغ اسم التفضیل من الفعل الذي فقد احد الشروط؟

 نأتي بفعل مساعد على وزن (افعل) -1
 نأتي بمصدر الفعل الفاقد ألحد الشروط السابقة. -2
 نضع الفعل المساعد قبل المصدر. -3

 .ادخل (غاب) في أسلوب تفضیل
 *ال یصح أن نصوغ الكلمة على وزن افعل,ألنھا غیر متفاوتة

 **نأتي بفعل مساعد مثل(أكثر) من الماضي (كثر) وھو مستوفي لكل الشروط
 ***محمد أكثر غیابا من علي *** محمد األكثر غیابا.

 تذكر
 للشروط: ھذه الطریقة مع األفعال المستوفاةتصح  -1

 (على وزن افعل)            الفعل(صفي)   البحر أصفي من النھر.  
 فعل مساعد)باستخدام البحر أكثر صفاء من النھر.          (        

ي فأللف اللتفضیل وھما على وزن افعل ولكن حذفت  حب) تستخدم -شر -ھناك ثالث كلمات وھي (خیر -2
 بدایة االسم لكثرة االستعمال.

 الكسل  على معنى  قد نأتي باسم التفضیل من الفعل مات إذا دل  -3
 ماجد أموت من عادل في المذاكرة           :   مثل

 اعلم أن مؤنث وجمع اسم التفضیل یكون على ھذه األشكال... -4



 صغرى) -كْبرى) (أصغر -فُْضلى) (أْكبَر -(فُْعلى )مثل(أَْفَضل)ھو(أَْفعَلمؤنث •

 أعاظم) . –(أعظم   -أكابر)  -(أَفَاِعل )   مثل: (أْكبَرمع (أَْفعَل ) ھو ج •

 كبریات) –فُْضلیات) (كبرى  -) مثل: (فُْضلى  جمع (فُْعلى ) ھو (فُْعلیات •
وزن ( أَْفعَل )   لإلجابة عن ھذا السؤال ابحث عن اسم على . استخرج اسم تفضیل

 أدنى .  –أقصى  - أعظم  -  أحسن  -  أجمل -  أشد  -  أحلى  –مثل : أكرم 
 سفلى . –علیا   -عظمى   -  فإذا لم نجد نبحث عن كلمة على وزن(فُْعلى) مثل : كبرى

 تدریبات
 س : استخدم العبارات اآلتیة مرة في أسلوب تعجب ، ومرة في أسلوب تفضیل :

ال الطبیع�ة , هللا , جم , شرف اإلخالص ، قدرةالزرع، یُكافأُ المجدُّ, عظمة البحر(صدق الرأي, انتصار العلم, خضرة 
 ).   عظمة الصحراء , رقة نسیم البحر , صفاء السماء

 س: ضع خطا تحت األفعال التي توفرت فیھا شروط اسم التفضیل مما یأتي:
 َحُسَن). –َما َشِرَب  –یَْحُضر  –َعُظَم  –قََرأَ  –اْستََراَح  –(فَِھَم 

 س: األفعال اآلتیة ال نأتي منھا باسم التفضیل مباشرة ، بین السبب: 
 َزِرَق. -َما فَِھَم  -لَْیَس قریبًا -أَْضَرَب  -َماَت  –بِئَْس  -َوافَقَ  –یُْسِرع 

 س: ضع في األماكن الخالیة مما یأتي اسم تفضیل:
 لیال من الصیف.……… (أ) الشتاء 

 من غیرھم.…… (ب) العلماء 
 أزھارا من الشتاء.…… (جـ) الربِیع
 .حجما من الشمس……… (د) األرض 
 البالد ھواء.……… (ھـ) مصر 

 ن��ھ:مال ی��أتي  وال��ذي ی��أتي من�ھ بواس��طة، وال�ذي  س: ح�دد مم��ا ی�أتي الفع��ل ال�ذي ی��أتي من��ھ اس�م التفض��یل مباش�رة،
 )بعثَر –عرف  –ھلك  –حضر  –كان  –ال یعلم  –َسرع (

 .س : عین في الجملة اآلتیة المفضل والمفضل علیھ 
 أفضل الخالل حفظ اللسان  -الید العلیا خیر من الید السفلى -الجندي العربي أشجع جندي

 س : تخیر الصحیح مما بین القوسین وضعھ مكان النقط فیما یأتي معلال :
 الكثیرون) -أكثر  -(األكثرون         الریاضیون .... نشاطا من غیرھم . - 1
 أفاضل) -أفضل  -(فضلیات                     األمھات ھن .... سیدات. - 2
 األعلیان) -أعلى  -(األعلى           الساعیان في الخیر ھما .... قدراً.  - 3
 سعیدة) -ُسعدى  -(أسعد                         المجتھدة .... تلمیذة.  - 4



 : ما یأتي س : أعرب
 المؤمن أعلى قدراً عند هللا . – 1
 ما أعلى قدر المؤمن عند هللا . – 2

 اسم الزمان ھو اسم مشتق للداللة على الفعل وزمن حدوثھ.
 اسم المكان ھو اسم مشتق للداللة على الفعل ومكان حدوثھ.

 ونصوغ االسمین على طریقتین:
 أوال من الثالثي,

 َمفِعل َمفعَل



 الفعل (ناقص) معتل األخر.إذا كان  -1
 مأَوى —مسعَى** أوى —سعى
 مرَمى —مثَوى** رمى —ثوى

 إذا كان الفعل صحیح بشرط أن یكون-2
 * مضموم العین في المضارع:

 مأَكل –یأُكل  -أكل
 مدَخل -یدُخل -دخل
 مطلَع -یطلـُع  -طلع

 *مفتوح العین في المضارع:
 ملِعَ◌ب -یلعَب -لعب -
 مشَرب -یشَرب -شرب -

 إذا كان الفعل (مثال) معتل األول. -1
 موِرد —موِعد ** ورد —وعد
 موِلد —موِقف ** ولد —وقف

إذا كان صحیح مكسور العین في -2
 المضارع

 مجِلس -یجِلس -جلس
 مغِرس -یغِرس -غرس

------------------------- 
 ھناك بعض الشواذ

 *عینھا مضمومة وتأتي على وزن(مفِعل)
 مسجد -جد مشرق   **  یس -یشرق

 عینھا مكسورة وتأتي على وزن (مفعَل)
 مسار -مطار     **   یسیر-یطیر

 ثانیا : من غیر الثالثي:
على شكل اسم المفعول(من غیر الثالثي) 

 نأتي بالمضارع المبني للمجھول. -1
 نقلب حرف المضارعة میما مضمومة,ونفتح الحرف قبل األخیر. -2

 ُمنتَصر -------ینتصر -----انصر
 ُملتقَى --------یلتقي -----التقى

 ُمجتَمع(تستخدم في اغلب األحیان للمكان) --------یجتمع ----اجتمع
 ُمستقبَل(تستخدم في اغلب األحیان للزمان) -------یستقبل ----استقبل

 كیف نفرق بینھم؟
 نفرق بین (اسم المكان واسم الزمان واسم المفعول) من خالل الجملة.

 اللیل ملتقى األصدقاء. ---           االسم زمن أصبح اسم زمان فإذا سبق
 البیت ملتقى األھل. ---          السم مكان أصبح اسم مكانوإذا سبق ا

 ھل ملتقى األصدقاء؟ ---وإذا سبق االسم نفي أو استفھام أصبح اسم مفعول 
 وقعھ في الجملةمإعراب اسمي الزمان والمكان: یعرب على حسب 

 جداً :ھام 



أي بزیادة میم على  )لَمْفعَ (وزن   من الفعل األجوف ( وسطھ ألف ) تأتي على  معظم أسماء الزمان و المكان  – 1
 فقط .  حروف الفعل الماضي

 ).مقال –) (قال مقام -(قام   ) مدار -) ( دارمسار  – (سار
یأتي غالباً دون فك التضعیف   الفعل الثالثي المضعف  - 2

 : َمـقـّر)  (قـرَّ  -  ): َمـمـرّ   مـرَّ (  -   ): َمـفـرّ   فـرَّ (أمثلة : 
 -ة س�مدر -  مزرع�ة : لت�دل عل�ى الكث�رة أمثل�ة :  قد تدخل تاء التأنیث المربوطة على اسم المكان من الثالث�ي – 3

.  مكتبة –مدبغة 
  :  ھام جداً 

ً كلمات شھیرة  – 1 مولد)  - مطلع - موسم –موعد -كأسماء زمان( مستقبل  تأتي غالبا
ً كلمات ش – 2 ) . منبع  -موطن -لمجا –موقف -كأسماء مكان (مجتمع  ھیرة تأتي غالبا

 تدریبات
 :: عین اسم الزمان والمكان مما یأتي1س
          المورد العذب كثیر الزحام. - 2      مطلع الشمس الساعة السادسة .  - 1
  شھر ربیع  -  صلى هللا علیھ وسلم  -مولد النبي  - 3
  .األسرة مجتمعھا في حجرة المعیشة  - 5مكة مھبط الوحي.                       - 4
 نفرغ من العمل قبل المغرب.  - 6

 : استعمل كل كلمة مما یأتي بحیث تدل على زمان مرة، وعلى مكان مرة أخرى:2س
 انحدر.  -انزلق  –افتتح  –ملجأ. ابتدأ  –مشرب  –مطبخ  –مطلع  

: أكمل الجمل اآلتیة باسم الزمان المناسب: 3س
 ……… (أ) بلغنا نھایة الرحلة عند

 .الشمس في الخامسة صباحا……… (ب) 
 الشجر.…… (جـ) في شھر ینایر 

 : استخرج اسم الزمان والمكان من اآلیات اآلتیة ، واذكر فعلھ:4س
  :قال تعالى

   .وللذین كفروا بربھم عذاب جھنم وبئس المصیر -(أ)  
 قل إني لن یجیرني من هللا أحٌد ولن أجد من دونھ ملتحدا. -ب)  (

 .(جـ) یقول اإلنسان یومئذ أین المفر، كال ال وزر، إلى ربك یومئذ المستقر
 (د ) وأما من خاف مقام ربھ ونھى النفس عن الھوى فإن الجنة ھي المأوى.

 ) یسألونك عن الساعة أیان مرساھا فیم أنت من ذكراھا إلى ربك منتھاھا.(ھـ



 ھو اسم مشتق یدل على اآللة التي یؤدي بھا اإلنسان عملھ .
 قدوم.......) –سكین  –معظم أسماء اآللة غیر قیاسیة وتحفظ , مثل (ساطور 

 ولكن ھناك ثالثة أوزان یمكن صیاغة اسم اآللة منھا وھي...

 ِمْفعَلَة َمْفعَل ِمْفعَال

مفتاح , ملقاط , منشار , محراث 
 , مصباح , مسراج

 أفعالھا :
فتح , لقط , نشر , حرث , صبح 

 , سرج

مشبك , مضرب , منجل , 
 مقطع , مكحل , مبرد

 أفعالھا :
 شبك , ضرب , نجل , 

 قطع , كحل , برد

مكنسة , مطرقة , مكحلة , 
 , مغسلة , مسطرةمنقلة

 أفعالھا :
طرق , كحل , نقل , كنس , 

 غسل , سطر

 : مالحظات
 أسماء اآللة القیاسیة تصاغ من أفعال ثالثیة متصرفة .

أسماء اآللة غیر القیاسیة لھا كثیر من األوزان وال یقاس علیھا , وقد وضع " مجمع اللغة العربیة " أوزانا أخرى 
 مثل 

 فاعلة فاعول فَعَّالَة

 ساقیة , كاتبة شادوفحاسوب ,  غسالة , كسارة , ثالجة

 وھناك كثیر من أسماء اآللة الجامدة وغیر القیاسیة ومنھا : 
 )...... رحى . –أزمیل  –منخل  –قرطاس  –رمح  –مجھ  –شوایة  –سیف  –قدوم  –سكین  –فرجار  -(قلم

 عین في الجمال اآلتیة اسم اآللة , وبین المشتق منھا وغیر المشتق:
  مرآة أخیھ ءالمر-1
  المحبرة مداد أسودفي -2
 الحقیبة تحفظ الكتب-3
  المصفاة والمدق من أدوات المنزل.-4
 ذیاع.منسمع نشرة األخبار من ال-5


