
 :تعريف علم الصرف
 .علٌم يبحُث يف بِْنيِة الكلمة من حيُث بناُؤها ووْزُُنا وما يطرأ على َتركيِبها من َتغيري

 .ليَس منه احلروفُ . االسُم غرُي املبنِي، َوالِفْعُل غرُي اجلامدِ : موضعه
 :تعريف التيصريف

 .أحوال أبنية الكلم الييت ليست إبعراب التيصريف علم أبصول يعرف هبا
 
 [:أنواع األبنية]

 .وأبنية االسم األصول ثالثيية ورابعيية ومخاسيية
 .وأبنية الفعل ثالثيية ورابعيية

 
 [:امليزان الصيريفي ]

ء االفتعال ويعّبي عنها ابلفاء والعني والالم وما زاد بالم اثنية واثلثة، ويعّبي عن الزائد بلفظه، إالي املبدل من ات
فإنيه ابلتاء، وإالي املكرير لإلحلاق أو لغريه فإنيه مبا تقديمه وإن كان من حروف الزايدة، إالي بثبت، ومن مثي كان 

إن صحي ( سحنون)فعلوال ال فعلوان لذلك ولعدمه، و ( عثنون)و ( سحنون)فعليال ال فعليتا، و ( حلتيت)
ضعيف، ( خرنوب)، و (صعفوق)ابلعلم؛ لندور فعلول وهو  ، وهو خمتصي (محدون)  الفتح ففعلون ال فعلول ك

 .( ظهران)ضعيف، مع أنيه نقيض ( قرطاس)فعالن، و ( بطنان)اندر، و ( خزعال)فعالن، و ( مسنان)و 
 [:أبنية االسم الرابعيي اجملريد]

 . جعفر، وزبرج، وبرثن، ودرهم، وقمطر: وللريابعيي اجملريد مخسة
 . وزاد األخفش حنو جخدب 

 .، فتوايل احلركات محلهما على ابب جنادل وعالبط وأميا جندل وعلبط 
 
 [:أبنية االسم اخلماسيي اجملريد]

 . سفرجل، وقرطعب، وجحمرش، وقذعمل : وللخماسيي اجملريد أربعة
 
 [:أبنية االسم املزيد فيه]

س وقبعثرى، وخندريس، على عضرفوط، وخزعبيل، وقرطبو : وللمزيد فيه أبنية كثرية، ومل جيئ يف اخلماسيي إالي 
 . األكثر 



 
 [أحوال األبنية]

وأحوال األبنية قد تكون للحاجة، كاملاضي، واملضارع، واألمر، واسم الفاعل، واسم املفعول، والصفة 
املشبيهة، وأفعل التيفضيل، واملصدر، وامسي الزيمان واملكان، واآللة، واملصغير، واملنسوب، واجلمع، والتقاء 

 .واالبتداء، والوقفالسياكنني، 
 .وقد تكون للتيوسيع، كاملقصور، واملمدود، وذي الزيايدة

 .وقد تكون للمجانسة، كاإلمالة
 .وقد تكون لالستثقال، كتخفيف اهلمزة، واإلعالل، واإلبدال، واإلدغام، واحلذف

 

...................... 

 :المصدر

 الشافية في علمي التصريف والخط

عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب  :المؤلف
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