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 درٌس في ماّدة اللغة العربّية
 القواعد الّصرفّية 

 

الميزان الّصرفيالميزان الّصرفي
 

 للّصّف أالول اإلعدادّي 

درٌس في ماّدة اللغة العربّية
القواعد الّصرفّية  

الميزان الّصرفيالميزان الّصرفي
للّصّف أالول اإلعدادّي 



الفعل

َمِز�دَمِز�د

.ما�ز�د�ع���حروفھ��صلّية�حرٌف�أو�أك��

ْكَرمَ أ
َصَر تَ نْ 

أمثلة

ْكَرمَ أ
َصَر تَ نْ ا

ْخَرَج اْستَ 
َزْحَزَح تَ 

الفعل

ُمَجّرد

أتعّرفُ 

ُمَجّرد

.ما��انت�جميع�حروفھ�أصلّية

ُثال�ّي 

:و�نقسم�إ��

ُر�ا��ّ  ُر�ا��ّ ُثال�ّي 

َكَتَب 
َحُسَن 
َسِ�َر 

َزْغَردَ أمثلة
َزْحَزَح 



َنَصَر،�َكَتَب�،�َفرَِح�،�َكُرَم�،�َقاَل 

ْحُرٍف�ثابَتة�
َ
ال�) أصلّية(ِفْعٌل�ُمَكّوٌن�من�َثالثِة�أ

.�ْسَتطيع�َحْذف�ا،�وعند�حذِف�أحِد�ا��ُروف�يتغّ���أصُل�الِفعل

�ستطيُع�حذف�أفعاٌل�مز�دٌة�
م��ا،�و�بقى�الفعل�ع���حروفھ��صلّية�و��

�ستطيُع�حذف�أفعاٌل�مز�دٌة�
ن،�:( م��ا،�و�بقى�الفعل�ع���حروفھ��صلّية�و��

أ�عّرُف 

ال�ّي�الـمجّرد أمثلة�ع���الثُّ

� الحُظ�أنَّ
ُ
ْحُرٍف�ثابَتة�) َنَصَر (أ

َ
ِفْعٌل�ُمَكّوٌن�من�َثالثِة�أ

�ْسَتطيع�َحْذف�ا،�وعند�حذِف�أحِد�ا��ُروف�يتغّ���أصُل�الِفعل

ا� أفعاٌل�مز�دٌة�ف�ذه�) ْنَصَر اْس�َ َصَر�،�تَ نْ ا(أمَّ
م��ا،�و�بقى�الفعل�ع���حروفھ��صلّية�و��الّز�ادة

ا� أفعاٌل�مز�دٌة�ف�ذه�) ْنَصَر اْس�َ َصَر�،�تَ نْ ا(أمَّ
م��ا،�و�بقى�الفعل�ع���حروفھ��صلّية�و���الّز�ادةحروف�

).رص،�



َن،�َزْخَرَف�،�َدْحَرَج�
َ
َقْشَعَر،�َطْمأ

أفعاٌل�مكّونٌة�من�أر�عِة�أْحرف�ثابَتة�
َحد�ا�ُ�ُروف�يتغّ�ُ��أصُل�

َ
ال��ستطيُع�حذَف�ا،�وعند�حْذف�أ

�الّز�ادة�ستطيع�حذف�حروف�أفعاٌل�مز�دٌة� �الّز�ادة�ستطيع�حذف�حروف�أفعاٌل�مز�دٌة�
ق،�ش،�ع،�(و�) د،�ح،�ر،�ج:( م��ا،�و�بقى�الفعُل�ع���حروفِھ��صلّية�و��

أ�عّرُف 

�ا�ّ��الـمجّرد أمثلة�ع���الرُّ

الحُظ�أّن�
ُ
أفعاٌل�مكّونٌة�من�أر�عِة�أْحرف�ثابَتة�) َقْشَعَر (و) َدْحَرَج (أ
َحد�ا�ُ�ُروف�يتغّ�ُ��أصُل�) أصلّية(

َ
ال��ستطيُع�حذَف�ا،�وعند�حْذف�أ

.  الفعل
ا� �اَدْحَرَج�،�تَ (أمَّ أفعاٌل�مز�دٌة�ف�ذه�) ْقَشَعرَّ ا� �اَدْحَرَج�،�تَ (أمَّ أفعاٌل�مز�دٌة�ف�ذه�) ْقَشَعرَّ

م��ا،�و�بقى�الفعُل�ع���حروفِھ��صلّية�و��
).ر



كيف�َنِزُن��فعال�؟

:���ا��دول���ي) َزْغَردَ (و�)  َصَنَع 

�ا��ّ  الرُّ

4 3 2 1
دَ  ـــــرَ  غـْــ زَ 

ـــــَل ــــْعــــــَفـــ الوزن

الفعل

ـــــَلــ

�ا��ّ  الرُّ

ـــــَل  ـــــَلــ

:  وْزن�الِفْعل
َفْعَلَل 

كيف�َنِزُن��فعال�؟أ�عّرُف 

ّمُل�طر�قة�وْزن�الِفْعِل�
َ
َتأ

َ
َصَنَع (أ

ال�ّي  الثُّ

3 2 1
ـــــعَ  ــــنـَـــــ َصــ

ـــــَل ــــَعــــــَفـــ الوزن

الفعل

ال�ّي  الثُّ

ـــــَل َفـــ

َفَعَل : وْزن�الِفْعل



 َدْحَرَج َسِلَم 
َ
َطأ

ْ
َزْمَجَر َطأ

ُر�ا�ّ��ُمَجّردثال�ّي 

ِعَل 
َ
ْعَلَل ف

َ
ف

ُد� ال�ّي�املُجرَّ َفِعَل َفُعَل َفَعَل :   لھ�ثالثُة�أوزانالثُّ

ثال�ّي 
ُمَجّرد

ُر�ا�ّ��ُمَجّرد

ُد� ال�ّي�املُجرَّ َفِعَل َفُعَل َفَعَل :   لھ�ثالثُة�أوزانالثُّ

ُد� �ا�ّ��املُجرَّ ْعَلَل :   لھ�وزٌن�واحٌد��والرُّ
َ
ف

الحُظ�وزن��فعال��تية
ُ
:أ

الِفْعل

نوعھ
َ� َطَلَب 

ُ
َسِلَم َك�

أ�عّرُف 

ثال�ّي ثال�ّي ثال�ّي� نوعھ

ُعَل َفَعَل وزنھ
َ
ِعَل ف

َ
ف

ُد�الفعُل�: أوًال أست�تُج  ال�ّي�املُجرَّ الثُّ

ثال�ّي�
ُمَجّرد

ثال�ّي 
ُمَجّرد�

ثال�ّي 
ُمَجّرد�

ُد�الفعُل�: أوًال أست�تُج  ال�ّي�املُجرَّ الثُّ

ُد�الفعُل�: ثانًيا �ا�ّ��املُجرَّ الرُّ



َتَزْحَزَح اْسَتْخَرَج َج َخرَّ تَ 
ر�ا���مز�د�بحرف

ـَفعتَ 
َّ
ـَل ـ

�ا�ّ��املز�ُد� ال�ّي�املز�ُد�والرُّ ا��روِف�يوَزن�بإضافِة�الثُّ

ْفَعَل اْستَ 

ثال�ي�مز�د�بثالثةثال�ي�مز�د�بحرف�ن
أحرٍف 

ر�ا���مز�د�بحرف

ْفَعَلَل تَ 

�ا�ّ��املز�ُد� ال�ّي�املز�ُد�والرُّ ا��روِف�يوَزن�بإضافِة�الثُّ

ال�ّي�املز�ُد�بثالثة�أحُرف� ْفَعَل اْستَ :   لھ�وزٌن�واحد��والثُّ

الحُظ�نوَع��فعال��تية�ووْز��ا
ُ
:أ

الِفْعل

نْوُعھ

ْخَرَج َخَرَج 
َ
أ

أ�عّرُف 

ثال�ي�مز�د�بحرفثال�ي�ُمَجّرد نْوُعھ

 َفَعَل وْزُنھ
َ
ْفَعَل أ

�ا�ّ��املز�ُد�الفعُل�: أوًال  ال�ّي�املز�ُد�والرُّ الثُّ

ثال�ي�مز�د�بحرف�نثال�ي�مز�د�بحرفثال�ي�ُمَجّرد

أست�تُج 
�ا�ّ��املز�ُد�الفعُل�: أوًال  ال�ّي�املز�ُد�والرُّ الثُّ

.إ���امل��اِن�الّصر��ّ الّزائدِة�
ال�ّي�املز�ُد�بثالثة�أحُرف�الفعُل�: ثانًيا الثُّ



:أكمل�ا��دول���ي�كما����املثال

وزنھ
َعَل 

َ
ف ُثال�ّي�ُمَجّرد

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

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

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

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

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

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

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

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

أكمل�ا��دول���ي�كما����املثال  :ٔاتدّرُب 

نوعھ الفعل
ُثال�ّي�ُمَجّرد َدَرَس 

............................... ْقَبَل 
َ
...............................أ

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

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

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

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

ْقَبَل 
َ
أ

مَ  َكرَّ
َناَقَش 

َ�عاوَن 
...............................اْخَضرَّ 

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

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

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

اْخَضرَّ 
َع  تجمَّ

اْشَتَمَل 
اْنَكَسَر 



:أكمل�ا��دول���ي�كما����املثال

وزنھ
َعَل 

َ
ف ثال�ي�ُمَجّرد

ْفَعَل ثال�ّي�مز�د�بحرف
َ
أ ْفَعَل ثال�ّي�مز�د�بحرف
َ
أ

َفاَعَل ثال�ّي�مز�د�بحرف
َل ثال�ّي�مز�د�بحرف َفعَّ

َتَفاَعلثال�ّي�مز�د�بحرف�ن
اْفَعلَّ ثال�ّي�مز�د�بحرف�ن اْفَعلَّ ثال�ّي�مز�د�بحرف�ن
َل ثال�ّي�مز�د�بحرف�ن َتَفعَّ
اْفَتَعَل ثال�ّي�مز�د�بحرف�ن
اْنَفَعَل ثال�ّي�مز�د�بحرف�ن

أكمل�ا��دول���ي�كما����املثال

نوعھ الفعل
ثال�ي�ُمَجّرد َدَرَس 

ْقَبَل 
َ
ثال�ّي�مز�د�بحرفأ

  :ٔاتحّقُق من ِإجابتي 

ْقَبَل 
َ
أ

مَ  َكرَّ
َناَقَش 

�َعاوَن 
اْخَضرَّ 

ثال�ّي�مز�د�بحرف
ثال�ّي�مز�د�بحرف
ثال�ّي�مز�د�بحرف

ثال�ّي�مز�د�بحرف�ن
ثال�ّي�مز�د�بحرف�ن اْخَضرَّ 

َع  َتَجمَّ
اْشَتَمَل 
اْنَكَسَر 

ثال�ّي�مز�د�بحرف�ن
ثال�ّي�مز�د�بحرف�ن
ثال�ّي�مز�د�بحرف�ن
ثال�ّي�مز�د�بحرف�ن



:أكمل�ا��دول���ي�كما����املثال

وْزُنھ نْوُعھ

أكمل�ا��دول���ي�كما����املثال

نْوُعھ الفْعُل 

  :ٔاتدّرُب 

اْسَتْخَرَج 

َدْحَرَج �

َتَدْحَرَج َتَدْحَرَج 

نَّ 
َ
اْطَمأ



:أكمل�ا��دول���ي�كما����املثال

وزنھ نوعھ

اْسَتْفَعَل ثال�ّي�مز�د�بثالثة�أحرف

ر�ا�ّ��مجّردٌ 

ُر�ا�ّ��مز�د�بحرٍف 

َفْعَلَل 

تَفْعَلَل  ُر�ا�ّ��مز�د�بحرٍف 

ر�ا�ّ��مز�ٌد�بحرف�ِن 

تَفْعَلَل 

اْفَعَللَّ 

أكمل�ا��دول���ي�كما����املثال

الفعل
اْسَتْخَرَج 

  :ٔاتحّقُق من ِإجابتي 

اْسَتْخَرَج 

َدْحَرَج �

َتَدْحَرَج 

ثال�ّي�مز�د�بثالثة�أحرف

ر�ا�ّ��مجّردٌ 

ُر�ا�ّ��مز�د�بحرٍف  َتَدْحَرَج 

نَّ 
َ
اْطَمأ

ُر�ا�ّ��مز�د�بحرٍف 

ر�ا�ّ��مز�ٌد�بحرف�ِن 



كمُل�ا��مل��تية�بالّصيغة�املناسبة�من�الفعل�
ُ
):َرَفَع (أ

َنايا .املؤِمُنون�عِن�الدَّ

ا�ع���الَعَمِل  �اِم�َحاث� .صوُت�ال�َّ

  :ٔاتدّرُب 

كمُل�ا��مل��تية�بالّصيغة�املناسبة�من�الفعل�
ُ
أ

َل (• َنايا)  .........................  َتَفعَّ املؤِمُنون�عِن�الدَّ

ا�ع���الَعَمِل )  .......................  اْفَتَعَل (• �اِم�َحاث� صوُت�ال�َّ



كمُل�ا��مل��تية�بالّصيغة�املناسبة�من�الفعل�
ُ
):َرَفَع (أ

نايا .املؤِمُنون�عِن�الدَّ

ا�ع���الَعَمِل  اِم�َحاث� ــــــ�َّ .صوُت�النَّ

  :ٔاتحّقُق من ِإجابتي 

كمُل�ا��مل��تية�بالّصيغة�املناسبة�من�الفعل�
ُ
أ

َل (• نايا)  .........................  َتَفعَّ املؤِمُنون�عِن�الدَّ

ا�ع���الَعَمِل )  .......................  اْفَتَعَل (• اِم�َحاث� ــــــ�َّ صوُت�النَّ

َع  َتَرفَّ

اْرَتَفَع 



وزُنھُ  �مر�منھُ 

أالحظ��فعال��تية�وأوزا��ا

اْفُع اْدعُ  اْدعُ 

اْفَع  اْسَع 

ِع  ِق 

اْفُع 

إذا�ُحِذَف�حرٌف�أو�أك�ُ��من�ال�لمِة�ُحِذَف�ما�ُيَقاِبُلھ����الـم�َ�اِن 

�مر�منھُ  الفعل
َدَعا

أالحظ��فعال��تية�وأوزا��ا أ�عّرُف 

َدَعا

��
َ
َو�

َسَ��

إذا�ُحِذَف�حرٌف�أو�أك�ُ��من�ال�لمِة�ُحِذَف�ما�ُيَقاِبُلھ����الـم�َ�اِن أست�تُج 



كيف�َنِزُن��ْسماَء�؟

:أتأّمُل�طر�قَة�وزِن��سماِء����ا��دوِل���ي

اْرِتَباطٌ ِسْرٌب َجِميَلةٌ  َجِميَلةٌ 
َفِعيَلةٌ 

ِسْرٌب 
ِفْعٌل 

اْرِتَباطٌ 
اْفِتَعاٌل 

مثلما�ُتوزُن��فعاُل�بمقابلِة�حروِف�ا��صلّيِة�بحُروِف�

.ُتضَبُط�ُحروُف�الـم��اِن�بحر�اِت�ُحــــــــــــُروِف�الـــــَموزوِن�نفِس�ا

كيف�َنِزُن��ْسماَء�؟أ�عّرُف 

أتأّمُل�طر�قَة�وزِن��سماِء����ا��دوِل���ي

َنْقٌش َعاِمٌل �سم �سم

وزنھ

َنْقٌش َعاِمٌل 
َفْعٌل َفاِعٌل 

أست�تُج 
مثلما�ُتوزُن��فعاُل�بمقابلِة�حروِف�ا��صلّيِة�بحُروِف���ْسماءُ ُتوزُن� - 

.امل��اِن  ُتضَبُط�ُحروُف�الـم��اِن�بحر�اِت�ُحــــــــــــُروِف�الـــــَموزوِن�نفِس�ا - 



َوْسَوَس َمْوجِدْرَ�م

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

  :ٔاتدّرُب 

:�ات�أوزان�ال�لمات��تية

ِدْرَ�مَرِحيٌل َثبات

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



َوْسَوَس َمْوجِدْرَ�م

َفْعَلَل َفْعٌل ِفْعَلل َفْعَلَل َفْعٌل ِفْعَلل

:�ات�أوزان�ال�لمات��تية

  :ٔاتحّقق من ِإجابتي 

ِدْرَ�مَرِحيلَثَبات

ِفْعَللَفِعيلَفَعال ِفْعَللَفِعيلَفَعال



اْنت���الّدرُس اْنت���الّدرُس 


