
المصدر الصناعي 

:الصناعيلمصدر ا

لى لتدل عوتاء , مشددة هو صيغة تشتق من أي اسم بزيادة ياء 

االتصاف بخصائص هذا االسم 
:مثل 

(اسم جامد)إنسانّية  إنسان                              -1

(مصدر )انتهازّية  انتهاز                              -2

(التفضيل اسم )أفضلّية أفضل                             -3

(اسم المفعول)محسوبّية محسوب                          -4

(مشبهة صفة ) حرية حر                                 -5
(أعجمي اسم ) قيصرية قيصر                           -6



:مالحظة

.فقط المصدر الصناعي من األسماء ُيشتق -1

.قبلهما أن ال يكون المصدر الصناعي صفة لُيشترط -2



:منه الغرض 

ء التي على حقيقة الشي–عيٍن سواٌء أكان مصدرا أم اسَم –الجنس داللة اسم •
يمكن ، وال يدل على خصائصها وصفاتها وأحوالها التيفحسب ُوِضع بإزائها 

كالخصائص والصفات –زائد ، فإذا أريد الداللة على معنى بهاأن تقوم 
،ووطنية ، إنسانية : فقيل .الصناعي جيء بصيغة المصدر -واألحوال  
.ورجولية 

اليدلو، المفكر يُدل في أصل وضعه على ذات الحيوان الناطق ( إنسان)فمثال •
ريم ، كوُيؤلَف ، ككون اإلنسان َيألَف وأحوالها على خصائص هذه الحقيقة 

.النفس

كن يُدل على مكان إقامة اإلنسان ، وال يدل على المعاني التي يم( وطن)وكذلك •
مل أن تتعلق بهذا الوطن ، ككونه محبوبا ، تتعلق به النفس وتفديه ، وتع

.لخيره

على الخصائص واليدل، األنوثة يدل على ما هو ضد ( رجولة)لفظ وكذلك •
.دائد الش، والصبر على والقوة ، كالشهامة ، بهوالصفات التي يمكن أن تقوم 



:التسمية السر في هذه 

فات تنسب خصائص وص: هو صيغة النسب التي تربط بين المنسوب والمنسوب إليه ، فكأنه قيل •
.  ر اللفظ للمعنى الحاصل بالمصدليتمحضتاء النقل ؛ ،وزدوا إلى اإلنسان والوطن والرجولة 

:العرب ورود المصدر الصناعي في كالم •

.لصوصية، رهبانية ، فروسية ، جاهلية : مثل ، قليال ورد في كالمهم •

في ، وتعمق العلماءالعلوم وإنما كثر في كالم العرب بعد القرن الثاني الهجري حين تشعبت •
.البحث 

:يأتي ويصاغ المصدر الصناعي مما •

.عدوانية ←عدوان ، انتهازية ←انتهاز .استمرارية ← استمرار : نحو .المصادر من -1•

←  الواقع ، الجاهلية ← الجاهل ، القابلية ← القابل : نحو .الفاعل اسم : المشتقات -2•
.الواقعية 

.الموضوعية ← الموضوع ، المفهومية← المفهوم : نحو .المفعول اسم •

.الحرية ← الُحرُّ : نحو .المشبهة الصفة •

.أفضلية ← أفضل ، أهمية ← أهم : نحو .التفضيل اسم •

.ةماهي  ← هي ، ما كمية ← كم ، كيفية ← كيف : نحو .األدوات األسماء التي تؤدي مؤدى -3•

.قيصرية ← َقيصر : نحو .األعجمية األسماء -4•



مصدر يصاغ من الجامد و هو : الصناعيالمصدر  

ف الُمشتق و بطريقة قياسّية للداللة على االتصا

وهو ينتهي بتاء مربوطة. بالخصائص الموجودة لهما

..  قبلها ياء مشددة 
(..  َوَطنِي ة)حين االتصاف به هو  ( َوَطن)

:لالسم  ( ّية)ويصاغ المصدر الصناعي بإضافة  

.ة قومي  < قوم -3. ةعالمي  < عالم-2.ة      واقعي  < واقع-1

سب لمؤنث  بين صيغة الناتشابه  جد  نمن الممكن أن”
.      ةولكن الداللة مختلف”وبين المصدر الصناعي  

..يّ ودِ عُ سُ ولدٌ –ةٌ ي  ودِ عُ سُ تاةٌ فَ : على صيغة النسبلامث.. 



ناعي؟كيف نفرق بين االسم المنسوب و المصدر الص
.االسم المنسوب يكون إعرابه صفة لما قبله 

:نس ب   عن صيغة الصدر الصناعيّ ز الم  لتمي  مثلةأ

ي  الق  ن أُسس غة م  وحدة الل  -1 .  ةوم 

.قبلهيءصف شيالهنأل,مصدر صناعي : الجواب 

ي  الق  سسغة من األُ ة الل  وحد  -2 .ةوم 

.ةنسب مؤنثصيغة : الجواب



:مثال

ةإنسانيّ القاضي الحكم على المجرم ألسباب خفف -1

تمنعك من ظلم الضعيف إنسانّيتك -2

:التوضيح

صفة هنا وقعتإنسانّية نسب لمؤنث ألن كلمة صيغة : األول
لألسباب 

مصدر صناعي  :  الثاني



عد إذا وقع المصدر الصناعي صفة السم قبله فإنه ال يُ •

:مصدرا صناعيا بل صيغة نسب لمؤنث كما في األمثلة

الفاتحة سورة مكّية -1

تلك الطالبة تعاني من مشاكل نفسّية -2

ال ُيرفع الحرمان إال بأعذار طبّية -3



:التمارين

:يلي استخرجي المصدر الصناعي وصيغة النسب مما 

هي حب الوطن والتضحية من أجل خدمته الوطني ةـ 1

.والدفاع عن مصالحه 

مصدر صناعي 

القرآنفي اإلمامة لمن يحفظ األفضلي ةـ 2

مصدر صناعي

شخصّية لن أحضر الحفل ألسباب -3

نسبصيغة

.اقتصادي مذهب االشتراكي ة-4

مصدر صناعي

.ودّية قضى الفريقان مباراة -5

صيغة نسب


