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 أسماء الزمان والمكان



تحديد المشتق ومالحظته

وزنهفعلهنوعهاالسماألمثلة

ـْلَعباسم مكانْملَعبَجرت المباراُة في ْملَعب جديد. مفعـللَِعب – ي

مفعـلَنضج – ينضجاسم زمانمْنضجمْنضج بعض الفواكه فصُل الشتاء.

الوصف والتحليل

تعريف اسمي الزمان و المكان

إذا تأملنا المثالين السابقين والحظنا الكلمتين (َمْلعب – َمْنضج) نجد أن:

الكلمة (َمْنضج) مشتقة من الفعل (َنضج) وتدل عليه وعلى زمان وقوعه، وهذا المشتق يسمى اسم الزمان.

الكلمة (َمْلعب) مشتقة من الفعل (لَِعب) وتدل عليه وعلى مكان وقوعه، وهذا المشتق يسمى اسم المكان.

استنتاج: أسماء الزمان والمكان هي صيغ مشتقة للداللة على زمان أو مكان وقوع الفعل.

صياغة اسمي الزمان والمكان

من الفعل الثالثي

نوع الفعلمضارعهفعلهوزنهاسم الزمان أو المكان

فعل ثالثي + مكسور العين في المضارع + صحيح اآلخر.َيجِلسجلسَمْفِعلمجِلس

ثالثي + مثال واوي.َيضعوضعَمْفِعلمْوضع

ـَْركبركبَمْفعلْمَركب فعل ثالثي + مفتوح العين في المضارع.ي

فعل ثالثي + مضموم العين في المضارع.َيْدخلدخلَمْفعلمدخل

فعل ثالثي + معتل اآلخر.َيْسعىسعىَمْفعلمَسعى

تصاغ أسماء الزمان والمكان من الفعل الثالثي على وزنين:

َمْفِعل: من كل فعل ثالثي مكسور العين في المضارع صحيح اآلخر، ومن كل مثال واوي.

َمْفَعل: من كل فعل ثالثي جاء على غير ما سبق.

من الفعل غير الثالثي

نوع الفعلفعلهوزنهاسم الزمان أو المكان

مع ـَعلمجَتَ غير ثالثياجتمعْمَفت

ـْقَبل ـَْفعلمَست غير ثالثياستقبلمَست

من المثالين نستنتج أن اسمي الزمان والمكان يصاغان من الفعل غير الثالثي على طريقة صياغة اسم المفعول من غير الثالثي بإبدال

حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل اآلخر.
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استنتاج: تصاغ أسماء الزمان والمكان من الفعل غير الثالثي على وزن اسم المفعول: أي بإبدال حرف مضارعها ميما مضمومة وفتح ما

قبل اآلخر.

من األسماء

 وفي الغابة َما�سدة. (مكان تكثر فيه األسود).

 وأصبحت السهول َمْقمحة. (مكانا يكثر فيه القمح).

استنتاج: يصاغ اسم المكان على وزن ْمفَعلة (وهي صيغة خاصة باسم المكان) للداللة على كثرة الشيء في المكان.

الملخص

اسم الزمان واسم المكان يصاغان للداللة على زمن الفعل ومكانه مثل: هنا مدفن الثروة، وأمس متسابق العدائين

ويكونان من الثالثي المفتوح العين في المضارع أو المضموم العين على وزن ((َمفَعل)) مثل: مكْتب، مدخل، مجال، منظر، وإذا كان

مكسور العين فالوزن ((مفِعل)) مثل: منِزل،

مهِبط، مطير، مبيع فإذا كان الفعل ناقصا كان على ((مفَعل)) مهما تكن حركة عينه مثل: مسعى، َمْوقى، مرمى

وإذا كان الفعل مثاال صحيح الالم فاسم الزمان والمكان منه على ((مفِعل)) مثل: موِضع، موقع

أما غير الثالثي فاسم الزمان والمكان منه على وزن اسم المفعول مثل:

هنا منتَظر الزوار (مكان انتظارهم)

غًدا ُمسافر الوفد (زمن سفره)

فاجتمع على صيغة واحدة في األفعال غير الثالثية: المصدر الميمي واسم المفعول واسما الزمان والمكان، والتفريق بالقرائن

مالحظة: ما ورد على غير هذه القواعد من أسماء الزمان والمكان يحفظ وال يقاس عليه، فقد سمع بالكسر على خالف القاعدة هذه

األسماء: المشرق، المغرب، المسجد، المنبت، المنِجر، المِظنة...وفتحها على القاعدة صواب أيضا وإن كان مراعاة السماع أحسن.
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