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 مصادر الفعل الثالثي  :وال أ

 ة و منها قياسي ة ،مثل :مصادر الفعل الثالثي منها سماعي  

 مثال وزنها داللتها

 حرث ....ِحراثة فَعََل ..........فِعالة دال ة على )ِحرفة / مهنة( (1

 طاَف.........طَوفان فَعََل ........فَعاَلن دال ةعلى)حركة/اضطراب( (2

 َسعََل........ ُسعَال فَعََل.......فُعال (دال ة على ) مرض /داء (3

 خضر.......ُخضرة فَعََل........فُْعلة على )لون( دالة (4

 فَعََل.......فُعال/فَعيل دال ة على )صوت( (5

 

........نباح  / نَبَحَ 

 َصَهَل....صهيل

 فَعََل.......فِعال دال ة على )امتناع( (6

 

 أبى ........ إِباء

 

 دارس تقاربم           

Taqarob schools                  

 تلخيص درس مصادر األفعال الثالثية و غير الثالثية

 2022/2023األول   لفصل ا                                                                          اللغة العربية: المبحث  

 : العاشرالصف                                          ..............................................................................: اسم الطالب/الطالبة 

( دّل على حدث ) الزراعة ( + َزَرعَ : هو حدث مقترن بزمن )  الفعل

 زمن )ماضي (

( دّل على حدث فقط ، و نقول زراعة: هو حدث غير مقترن بزمن )  المصدر

 )عملية ال " فعل" ( 
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 :باعي مصادر الفعل الر   :ثانيا

 أمثلة األوزان الشروط

دة (1  دحرج ..... دحرجة فعلل ....فعللة األفعال الرباعية المجر 

 زلزل .....زلزلة / ِزلزال فعلل....فعللة / فِعالل الُرباعي المضعف  (2

الرباعي المزيد بهمزة)عين  (3

 الفعل حرف صحيح(

 أقبل ......إقبال أفعل ....إفعال

الرباعي المزيد بهمزة ) عين  (4

 الفعل حرف عل ة(

 أقام .......إقامة أفعل .....إفالة 

الرباعي حرفهُ الثاني مضع ف  (5

 )فع ل(

 قل م ....تقليم فع ل.....تفعيل

الرباعي المضع ف الم الفعل  (6

 حرف عل ة

ى ....  فع ل.....تفِعلة  تضحيةضح 

الرباعي المضع ف الم الفعل  (7

 همزة

أ..... تجزيء / تجزئة فع ل ....تفعيل / تفِعلة   جز 

الرباعي المزيد باأللف  (8

 )فاَعَل(

 حاَوَر....ِحوار / ُمحاورة فاعل ......فِعال / ُمفاعلة

 

 ثالثا: مصادر األفعال الخماسية و السداسية 

 إليكم بعض األوزان:

 المثال الوزن

 انجرَف.......انِجراف انفعََل ........انفعال (1

 احترق ........احتِراق اْفتَعَل........افتعال (2

 عينه صحيح .....استِفعال...... اْستَْفعَل..... (3

 

 عينه معتل ......استِفالة                     

 استسلم ......استسالم

 استقال ........استقالة

 ........تفاؤلتفاَءل  تفاعَل ..... تفاُعل  (4

 تبعثر....... تَبعثُر تفعَلََل ......تَفَْعلل (5

 تفانى ......تفاني تفاَعَل......آخره علة ....تفاعي (6
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  :تيةفعال اآلاذكر مصادر األ :تدريب 

  عَ فَ دَ  /سيطر  / سَ طَ عَ  / تسامى/ ركب   /رع اخت / عادَ أ / رَ نفجَ ا / متقاسَ 

 

 

 

 

 

 

 

 / مدارس تقارب اللغة العربيةقسم 

 والء كراجة :ة إعداد المعلمـــ

 

 

 


