
 

جامد و 
مشتق

تعریف
اسمی که از فعل گرفته نشده گرچه از اسم جامد دیگری گرفته شده باشداسم جامد

به جز هشت دسته همه ی اسماء جامد انداسمی که از فعل مشتق میشوداسم مشتق

انواع اسم مشتق

اسم فاعل

(عالم)، علم(کاتب)کتببر ذاتی داللت میکند که فعل از آن صادر شده به شرط حدوثتعریف

نحوه ساختن
(عالم)یعلمبر وزن فاعلثالثی مجرد

(مُکرِم)یُکرِمُافزودن میم مضموم به جای حرف مضارعه و کسر حرف ماقبل آخرغیر ثالثی مجرد

صرف
فاعل، فاعالن، فاعلون، فاعله،فعلتان، فاعالتمرفوعی

فاعل، فاعلین، فاعلین، فاعله، فاعلتین،فاعالتمنصوبی مجروری

اسم مفعول

بر ذاتی داللت میکند که فعل بر آن انجام شده به شرط حدوثتعریف

اسم مفعول از فعل مفعول مشتق میشودنکته
به همین دلیل فقط از فعل متعدی 
بنفسه یا به حرف جر ساخته میشود

ساختن
(معلوم)یَعلَمُبر وزن مفعولثالثی مجرد

(مُکرَم)یُکرِمُافزودن میم مضموم به جای حرف مضارعه و فتح ماقبل آخرغیر ثالثی مجرد

صرف
ماند اسم فاعل صرف میشود به این تفاوت که ضمایر 
اسم فاعل،فاعل و ضمایر اسم مفعول، نایب فاعل اند

صفت مشبهه

تعریف

اسمی که بر صفت و صاحب صفت و ثبوت آن صفت داللت  میکند

گاهی به معنای اسم فاعل 
و گاهی به معنای اسم 

مفعول است
کریم و علیل

ساختن

ثالثی مجرد

قیاسی

بر رنگ،حلیه،عیب 
ظاهری، امر خلقی 

داللت کند

أخضَر=برای مذکر أفعَل

خضراء=برای مونث فَعالء

بر پر و خالی شدن و حرارت باطنی
عطشان=برای مذکر فَعالن

عَطشی=برای مونث فَعلی
اوزان اسم فاعل و مفعول با اراده ثبوت

اوزان پراکنده و سماعیسماعی
شریف، ذلول، جبان، صعب، 

خَشِن، شُجاع، حَسَن
اوزان اسم فاعل و مفعول با اراده ثبوتدغیر ثالثی مجر

جمیل،جمیالن،جمیلون،جمیله،جمیلتان،جمیالتصرف

اسم مبالغه

بر ذاتی داللت میکند که فعل از آن زیاد  صادر میشودتعریف

ساختن

شودبیشتر از ثالثی مجردساخته می

وزن آن مطلقا سماعی است

یدمی آفَعّال در ثالثی مجرد بیشتر 

بر وزن های دیگر هم میآید

نکات

اسم مبالغه مانند اسم فاعل و مفعول جمع بسته میشود

مذکر و مونث آمدن اسم مبالغه

گاهی مذکر و 
مونث فرق میکنند

...و (فَعّاله)فَعّال

اکثرا موارد مذکر و 
مونث یکسان اند

...و ( صبور)فَعول
عَلّامهگاهی تاء برای تاکید مبالغه می آید

أحدیّ، صمدیّ، صرمدیّلغهبه بعضی اوصاف یاء مشدده اضافه میشود برای بیان مبا

غالبا فَعّال برای معانی زیر می آید
(شیر فروش)لِبّانشغل

(صاحب شتر)جمّالصاحب چیزی بودن  طراح:محمد جواد سواری 


