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 اسم اآللة



تحديد المشتق ومالحظته

يستعمل الفالح في حقله المحراث والمعول والمشذب والقادوم.

الوصف والتحليل

تعريف اسم اآللة

إذا تأملنا المثال السابق، وجدنا أن األسماء (المحراث – المعول – المشذب – القادوم) تدل على األدوات والوسائل التي ينجز بها

الفالح عمله في الحقل، ومنه اسم اآللة اسم يدل على

األداة التي ينجز بها الفعل.

استنتاج: اسم اآللة اسم مشتق يدل على األداة التي ينجز بها الفعل.

صياغة اسم اآللة

من الفعل الثالثي وغير الثالثي المتعدي ثم الالزم المتصرف

نوع الفعلفعلهوزنهاسم اآللة
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يصاغ اسم اآللة على أربعة أوزان قياسية وهي:

ِمْفَعل (بكسر الميم وفتح العين)، مثل: مقلع – مبرد.

ِمْفَعال (بكسر الميم)، مثل: منشار – محراث.

ِمْفَعلَة (بكسر الميم وفتح العين)، مثل: مجرفة – معزفة.

فـعالَة (بفتح الفاء وتضعيف العين)، مثل: ثالجة – غسالة.

ويصاغ غالبا من الفعل الثالثي المتصرف المتعدي، وقد يصاغ على نفس األوزان من الثالثي المتصرف الالزم ومن غير الثالثي وحتى

من بعض األسماء الجامدة، مثل: قلم –

مقلمة، فمقلمة اسم آلة على وزن مفعلة، وهو مصوغ من اسم جامد (قلم).

استنتاج

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-althaltha-iadadi
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-althaltha-iadadi#section-1945
https://www.alloschool.com/element/13455


يصاغ اسم اآللة قياسا على ثالثة أوزان، هي (َمْفعل – ِمْفَعال – ِمْفَعلَة) من كل:

فعل ثالثي متصرف الزم أو متعد.

فعل رباعي متصرف الزم.

اسم جامد.

وقد أضاف مجمع اللغة العربية أوزانا قياسية أخرى، وهي: فـعالَة – فاعلَة – فاعول.

الصياغة السماعية

قلمإزميلسيفُرْمحسكيناسم اآللة

َفَعلِفْعليلَفْعلُفْعلِفعيلوزنه

يصاغ اسم اآللة سماعا على غير األوزان السابقة فتستعمل في الكالم وال يقاس عليها، مثل: (سيف – سكين – رمح – إزميل ...).

الملخص

تعريفه

اسم اآللة اسم مشتق يدل على اآللة التي ينجز بها الفعل مثل: مصعد – منشار – ثالجة...

صياغته

يصاغ اسم اآللة على أربعة أوزان قياسية وهي:

ِمْفَعل (بكسر الميم وفتح العين) مثل: مقلع – مبرد

ِمْفَعال (بكسر الميم) مثل: منشار – محراث

ِمْفَعلَة (بكسر الميم وفتح العين) مثل: مجرفة – معزفة

الَة (بفتح الفاء وتضعيف العين) مثل: ثالجة – غسالة َفع�

ويصاغ غالبا من الفعل الثالثي المتصرف المتعدي وقد يصاغ على نفس األوزان من الثالثي المتصرف الالزم ومن غير الثالثي وحتى

من بعض األسماء الجامدة مثل: قلم – مقلمة،

فمقلمة اسم آلة على وزن مفعلة وهو مصوغ من اسم جامد (قلم)

قد يأتي اسم اآللة على صيغ سماعية غير قياسية مثل: جرس – ساطور – فأس...


