
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/9                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/9arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/9arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade9                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 في ماّدة الّلغة العربّية في ماّدة الّلغة العربّية
 القواعد الّصرفّية 

مصادر الفعل الّرباعّي المجّرد
 للصّف الّثالث اإلعدادّي 

في ماّدة الّلغة العربّية سدر  في ماّدة الّلغة العربّية سدر 
القواعد الّصرفّية  

 

 مصادر الفعل الّرباعّي المجّرد
  

للصّف الّثالث اإلعدادّي 



مصادر الفعل الّرباعّي المجّرد

لالّطالع�ع���الدرس����الكتاب�اضغط�ع���الّرابط����

مصادر الفعل الّرباعّي المجّرد

https://www.edunet.b
h/e_content/level_2/s
tage_9/subject_ID_1/
Part_2/e_books/Arabi

c-G9-P2-
2018(1)/Arabic%20G9
%20P2%202018/files/%20P2%202018/files/

assets/basic-
html/page-58.html

مصادر الفعل الّرباعّي المجّرد

لالّطالع�ع���الدرس����الكتاب�اضغط�ع���الّرابط����

مصادر الفعل الّرباعّي المجّرد



.  خفيٌف�مدينَة����وشيما����الياباِن .  خفيٌف�مدينَة����وشيما����الياباِن 

.  ��رِض�أصابت�الّناَس�بال�لِع 

ُف   َ�َعرَّ
َ
أ

.العصاف��ِ �َزْقَزَقةَ أسَمُع�•
��مثلَة��تيةَ  

ُ
.أقرأ

 
.العصاف��ِ �َزْقَزَقةَ أسَمُع�•

�ع���• َنِة حرَصت��مُّ
َ
.أبناِ��ا�َطْمأ

خفيٌف�مدينَة����وشيما����الياباِن زلزاٌل��ضَرَب •

 

خفيٌف�مدينَة����وشيما����الياباِن زلزاٌل��ضَرَب 

��رِض�أصابت�الّناَس�بال�لِع َزلزلةُ  •



أالحُظ�الـمصادَر�و�فعاَل����ا��دوِل��ِ�ي
وْزُنھ الفْعُل 

َفْعَلَل  َفْعَلَل َزْقَزَق  َزْقَزَق 

َفْعَلَل  َن 
َ
ْمأ

َ
ط

َفْعَلَل  َفْعَلَل َل َزْلزَ  َل َزْلزَ 

َفْعَلَل  َل َزْلزَ 

أالحُظ�الـمصادَر�و�فعاَل����ا��دوِل��ِ�ي
وْزُنھ الـَمْصدُر 

َفْعَلَلةٌ  َفْعَلَلةٌ َزْقَزَقةٌ  َزْقَزَقةٌ 

َفْعَلَلةٌ  َنةٌ 
َ
ْمأ

َ
ط

ِفْعالٌل  ِفْعالٌل ِزْلَزاٌل  ِزْلَزاٌل 

َفْعَلَلةٌ  ةٌ 
َ
َزْلزل



).فعلَلة(مصدُر�الفعل�الّر�ا�ّ��املجّرد�قيا��ّ�،�و�أ�ي�ع���وزن� ).فعلَلة(مصدُر�الفعل�الّر�ا�ّ��املجّرد�قيا��ّ�،�و�أ�ي�ع���وزن�

فإّن�مصدره�ي�ون�   إذا��ان�الفعل�الّر�ا�ّ��املجّرد�مضاعًفا��� *

) .ل ز لـــــز أْي�فاؤه�والمھ��و���من�ج�ٍس،�وعيُنھ�والُمھ�الثانية�من�ج�ٍس�مثل�

أْسَتْ�ِتُج 

مصدُر�الفعل�الّر�ا�ّ��املجّرد�قيا��ّ�،�و�أ�ي�ع���وزن� -1 مصدُر�الفعل�الّر�ا�ّ��املجّرد�قيا��ّ�،�و�أ�ي�ع���وزن� -1

إذا��ان�الفعل�الّر�ا�ّ��املجّرد�مضاعًفا��� -2
.أو�ِفعالل�فعلَلةع���وزن� .أو�ِفعالل�فعلَلةع���وزن�

أْي�فاؤه�والمھ��و���من�ج�ٍس،�وعيُنھ�والُمھ�الثانية�من�ج�ٍس�مثل�*(



وزن�املصدر وزن�املصدراملصدر املصدر

زْخَرَفةٌ 

َزْمَجرةٌ 

)1(ال�شاط�رقم�
.أكمل�ا��دول���َي 

وزن�الفعل وزن�الفعلالفعل الفعل
دْحرَج 

وْسَوَس وْسَوَس 



وزن�الـمصدر وزن�الـمصدراملصدر املصدر

َفْعَلَلةٌ  دْحَرَجةٌ 

فْعَلَلةٌ  زْخرَفةٌ 

فْعالل/  َفْعَلَلةٌ  فْعالل/  َفْعَلَلةٌ وْسَواس/ وسوسة� وْسَواس/ وسوسة�

فْعَلَلةٌ  زْمَجَرةٌ 

الفعلوزن الفعل

)1(حّل�الّ�شاط�رقم�

الفعلوزن الفعل

َفْعَلَل  دْحَرَج 

َفْعَلَل  زْخَرَف 
وسوسة� َفْعَلَل  وسوسة�وَس ْس وَ  َفْعَلَل  وَس ْس وَ 

َفْعَلَل  َر زْمَج 



.)ةً َم �َ ْم َ�  -  ةُ قَ زَ قْ زَ  -  ةَ قَ رَ قْ رَ (مُل��ّل�جملة�ّمما�يأ�ي�بال�لمة�املناسبة�

.خِفيفةً 

.العصاف��ِ �-------------------------------------------------- 

.خِفيفةً 

!املاِء����ا��دوِل 

)2(ال�شاط�رقم�

� 
ُ
مُل��ّل�جملة�ّمما�يأ�ي�بال�لمة�املناسبة�كأ

خِفيفةً �-------------------------------------------------- �ْمَ�َم�الّرجُل�•

•��
َ
-------------------------------------------------- ����َذا�ال�ْستاِن�تتعا�

خِفيفةً ��ْمَ�َم�الّرجُل�•

املاِء����ا��دوِل �  -------------------------------------------------- ما�أجمَل�•



.)ةً َم �َ ْم َ�  -  ةُ قَ زَ قْ زَ  -  ةَ قَ رَ قْ رَ (مُل��ّل�جملة�ّمما�يأ�ي�بال�لمة�املناسبة�

.العصاف��ِ 

.)ةً َم �َ ْم َ�  -  ةُ قَ زَ قْ زَ  -  ةَ قَ رَ قْ رَ (مُل��ّل�جملة�ّمما�يأ�ي�بال�لمة�املناسبة�

!

)2(حّل�ال�شاط�رقم�

� 
ُ
مُل��ّل�جملة�ّمما�يأ�ي�بال�لمة�املناسبة�كأ

•�
َ
العصاف��ِ �زْقَزقةُ �-����َذا�ال�ستاِن�تتعا�

.خفيفةً �ْم�مًة��-�ْم�َم�الّرجُل�•

� 
ُ
مُل��ّل�جملة�ّمما�يأ�ي�بال�لمة�املناسبة�كأ

.خفيفةً �ْم�مًة���ْم�َم�الّرجُل�

!الـَماِء����ا��دوِل رْقرَقَة�ما�أجمَل�•



انت���الّدرُس انت���الّدرُس انت���الّدرُس انت���الّدرُس 


