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 السؤاه األوه: اقرأ الٍص اآلتي ثي أجب عىا يميْ:

إضرارا بْ؟ فكاه: أشدِا  تأييدا لمعكن، وأيّا أشّد أي األوور أشّد  سئن بعض احلهىاء:    

ت، وأشدِا إضرارا بْ ثالثة بُّـجـىاء، وجتريب األوور، وحسَ التتأييدا ثالثة أشياء: وشاورة العم

 .ّاوُ واالستبدادن والّتأشياء: التعجُّ

 عالوات( 01)                                                                                   أ(استدرج وَ الٍص وا يأتي:

 ( وصدرا لفعن رباعي:2                    ـــــــي:                        (وصدرا لفعن ثالث0

 ( وصدرا لفعن سداسي: 4( وصدرا لفعن مخاسي:                                          3

 عالوة( 31)                                                               وصادر األفعاه اآلتية:السؤاه الجاٌي: انتب 

 استصدر تصدَّر صادر صّدر أصدر صَدَر

      

 

 توّضح وضح استوضح اّتضح وّضح  أوضح

      

 

 أعاُ مّجد أطنَّ أرََّم ترحَّي تجاقن

      

 

 اعتىر تآَلف تأّلف ائتمف جارى أجرى

      

 ادرــصـىـورقـــــة عىــــــن: ال
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ـَمـّيــز الــتَّ

1 
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ًَ ٌكَن أورد ورد صٍع  استوىل ٌَِد

      

 عالوة( 41)                                                         السؤاه الجالح: ِات الفعن املاضي لمىصادر اآلتية:

 َسِىع زئري زيارة دوار خفكاُ حيانة َفَرح

       

  

 إمتاً إقاله إِداء استيضاح توضيح إيضاح وضوح

       

 

 إعادة تعوُّد تعويد جتدُّد جتديد متدُّد متديد

       

 

عالج 

 وعاجلة

صراع 

 وصارعة

 تبعُجر بعجرة تصاّرع تعاُلج

      

 

 استكالة استكاله محاية احتىاء استفادة إفادة

      

 

 التعارض ضالتعرُّ االستعراض االعرتاض املعارضة اإلعراض العرض
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                                                                                      أ(استدرج وَ الٍص وا يأتي:

 تأييدا، إضرار،وشاورة، ختريب وصدرا لفعن رباعي: (2                        ِسَُحوصدرا لفعن ثالثـــــــي: (0

  االستبداد وصدرا لفعن سداسي: (4  الّتجبُّت، التعجُّن،التّاُوُ.وصدرا لفعن مخاسي:  (3

 السؤاه الجاٌي: انتب وصادر األفعاه اآلتية:

 استصدر تصدَّر صادر رصدَّ أصدر صَدَر

ُوصادرة،  تصدير إصدار صدور

 ِصدار

 استصدار تصدُّر

 

 حتوضَََََّ حوُض استوضح اّتضح ح وضَّ أوضح

 توضُّح وضوح استيضاح اّتضاح توضيح إيضاح

 

 أعاُ مّجد أطنَّ أرََّم ترحَّي جاقنـت

 إعاٌة جتىيد إطاله تأريل ترحُّي تجاُقن

 

 داعتى تآَلَف تأّلف ائتمف جارى أجرى

 اعتىاد تآُلف تألُّف ائتالف جاراةُو إجراء

 

ًَ ٌََكَن أورد َدَرَو صٍع  استوىل ٌَِد

ٍِع  استيالء ٌََدً ٌَِكن إيراد ورود ُص

 

 

 

 اإلجــــــــــــــابـــــــــــة

 د. علي طلفاح

 د. علي طلفاح

 د. علي طلفاح

http://www.telfah.net/
http://www.telfah.net/


www.telfah.net                                                   التميز في اللغة العربية الفصل                                          د. علي طلفاح 

 السؤاه الجالح: ِات الفعن املاضي لمىصادر اآلتية:

 َسِىع زئري زيارة دوار خفكاُ حيانة َفَرح

 مِسَع َزَأَر زاَر داَر َخَفَل حاَك َفِرَح

  

 إمتاً إقاله إِداء استيضاح توضيح إيضاح وضوح

 أمتَّ أقنَّ أِدى استوضح وّضح أوضح َوُضَح

 

 إعادة تعوُّد تعويد جتدُّد جتديد متدُّد متديد

 أعاد عوَّدَت َعــوَّد ـجدَّدَت َجـــدَّد تــىــدَّد َوـــدَّد

 

عالج 

 وعاجلة

صراع 

 وصارعة

 تبعُجر بعجرة عتصاُر تعاُلج

 تبعَجَر بعجر صاَرعَت عاَلجَت صارع عاجل

 

 استكالة استكاله محاية احتىاء استفادة إفادة

 كاهـاست كّنـاست َحَىى احتىى استفاَد أفاَد

 

 التعارض التعرُّض االستعراض االعرتاض املعارضة اإلعراض العرض

 تعاَرض تعّرَض استعرض اعرتض عارض أعرض َعَرَض

 

 

 

د( م( والمصادر مثل) تجدُّ  ال تنَس وضع الّشّدة على األفعال المضعفة مثل:) كّرم، تكرَّ

 اإلعجاب بصفحتي على الفيس بوك ) األستاذ علي طلفاح اللغة العربية(ال تنَس 

 ومحبيكم من كل مكروه، آمين أسأل هللا أن يحفظ الوطن من كل مكروه، وأن يحفظكم وأهليكم

 د. علي طلفاح

 د. علي طلفاح

http://www.telfah.net/
http://www.telfah.net/

