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مدرسة سترة اإلعدادية للبنات
و غايتنا شموخ الوطن... طريقنا العلم و القيم ...طموحنا التميز: رؤيتنا

أهالً و سهالً بكن عزيزاتي  الطالبات في 

اللغة العربية: حصة 
زكية مهدي/ أ : معلمة المادة 

مديرة املدرسة 
زهرة الحداد .أ





ة   ي  اق  ف  ات 
صل  الف 
راض   ت  ي  الاق 

إغالق الصوت أثناء 
الشرح 

اإلنصات الجيد 
وتجنب المقاطعة

رفع اليد للمشاركة 
أو االستئذان

احترام وقت الحضور 
والمغادرة للحصة 

المشاركة الفاعلة 
أثناء الحصة

إنجاز المهام في 
الوقت المحدد

التحدث والمشاركة 
باللغة العربية 

.الفصحى

2ع 3–بصوت الطالبة فاطمة عيسى 



cyber tweets 

الةزميلتيييييييزة حافظيييييييفلةميييييييخصيةةآمييييييي ةمال مخ ييييييي ة ح   يييييييي ة م ييييييي ة 
حهخةميييي ةتشييييخا علخةآميييي ة وييييخالجة حع  لييييجة اللع ييييخ  ةحايييي  ة وييييع ا

قبجة آلخرظ 

Techno Greenمع تحيات فريق 

زهرلةإبر هيمة لح  د.أ: م يرلة مل او أمخنةة ح خئغ| أ: إشر فة مل يرلة ملسخآ ل| مر لةآبخسةة. أ:إآ  د

2ع 3–بصوت الطالبة فاطمة عيسى 



:ال تنسي عزيزتي
:أن تكوني مبادرة ، متفاعلة ومشاركة أثناء الحصة 

.لتكوني نجمة التميز لهذا األسبوع * 

.ولتحصدي نقاطاً في بطاقتِك البنكية * 

شريحة دعم



في ماّدة اللّغة العربيّةسدر
القواعد الّصرفيّة 

مصادر الفعل الثالثي المزيد بحرفين 
وثالثة

للصّف الثّالث اإلعداديّ 



:أهداف الّدرس
.ياغة سليمة أن تصيغ الطالبة مصادر الفعل الثالثي املزيد بحرفين وثالثة ص-

.ليما  أن تزن الطالبة مصادر الفعل الثالثي املزيد بحرفين وثالثة وزنا س-



ة ف  َتَارَّ
َ
أقرأة ألمثل ة حعخحي : أ
د• وحُّ
َ
.جهودنا ُيعزز قدرتناتـ
.الطائرات أزعج السكانانطالقكثرة •
.  الجو سبب ضعف الرؤية اغبرار •

.عادات أهل الخليج دليل وحدتهم تشاُبه•
.هااستنجادالبحرين ال تتوانى في دعم الدول الشقيقة عند •



(ليون من سيربح امل: )استراتيجية األسئلة السابرة

ن وثالثة قياسي أ- ي المزيد بحرفي 
؟هل مصادر الفعل الثالث  م سماعي

ن - ي المزيد بحرفي 
وثالثة؟ما األوزان القياسية لمصادر الفعل الثالث 

ن وثال - .ثةأعطي مثااًل عىل مصادر ألفعال ثالثية مزيدة بحرفي 



ة أْوَعْنِعج 

.ي م خداة ألصاخلة حثاثي ة ملفظ لةبحرصينةأ ةثاث ة ك نةقيخو-1
: مصادر األفعال الثالثية املزيدة بحرفين هي-2

ل- د: تفعُّ توحُّ
تشاُبه: تفاُعل-
انطالق: انفعال-
اغبرار: افعالل-

اجتماع: افِتعال

.(فاخل وع)م  اة حفاجة حثاثةة ملفظ ةبثاث ةمر فةيك نةآم ة زنة-3



أ  جة لج  لة آلتَةة(: 1)النشاط رقم 
وزن املصدر املصدر وزن الفعل الفعل

تشاَبه
م تعلُّ

انصهار
اخضر

اعتماد
استقر



أ  جة لج  لة آلتَةة(: 1)النشاط رقم 
وزن املصدر املصدر وزن الفعل الفعل

تفاُعل تشاُبه تفاَعل تشاَبه
ل تفعُّ م تعلُّ ل تفعَّ م تعلَّ
انفعال انصهار انفعل انصهر
افعالل اخضرار افعلَّ  اخضر
افِتعال اعتماد افتعل اعتمد
استفعال استقرار استفعل استقر



ي المزيد بحرف
ي مصادر الفعل الثالث 

ن فيما يأث  ن عي  .أو حرفي 

تدريب

.عاد الطالب لالنتظام في حضور املدارس قبل عدة أيام -
س قويا  بفضل ما بذلته الدولة من ج- .هودتأَسس التعليم في البحرين تأسُّ
.انعدام املشاركة في الحصص الدراسية يؤثر في تحصيل الطالبة-
.التعاون بين الدول العربية هو أساس وحدتها-
.  رأيت اصفرارا   شديدا   في الجو اليوم-
.ذهبت في رحلة استجمام بعد انتهاء الفصل الدراس ي-

مشاركة صوتية



.هاتي وزن املصادر التي تحتها خط 

oتخاُذل املواطن عن أداء واجباته يدل عد وجود حس املسؤولية لديه  .

o  اندفع الجنود نحو املعركة اندفاعا  .

oم . سعت الدول النامية للتقدُّ

oانتصار الحق هو أجمل االنتصارات.

o استقالل الدول من أسس تطور  الدول   .

 
ُ
طبقأ

:تعليمات الدخول للنشاط
.رابط املوقع تجدينه على الدردشة-1
.اضغطي على رابط املوقع للدخول -2
.اكتبي اسمِك وانضمي إلى الفورم-3
.ضعي درجتك على الدردشة-4



تأملي الجدول التالي: املثال
وزن املصدر املصدر وزن الفعل الفعل

تفاُعل تشاُبه تفاَعل تشاَبه
ل تفعُّ م تعلُّ ل تفعَّ م تعلَّ
انفعال انصهار انفعل انصهر
افعالل اخضرار افعلَّ  اخضر
افِتعال اعتماد افتعل اعتمد
استفعال استقرار استفعل استقر



يناستنتج أن أوزان الفعل الثالثي المزيد بحرف

لتفاع  لتفع  

الانِفع

لافِعال

الافتِع



استنتج أن أوزان الفعل الثالثي المزيد بثالثة حروف

الاستِفع



م2021-2020الفصل الدراس ي الثاني –وزارة التربية والتعليم 

رفين مصادر الفعل الثالثي املزيد بح/ ُلغة عربية 
وثالثة

:هو( .التعاون بين الدول العربية هو أساس وحدتها)وزن المصدر الثالثي المزيد في الجملة التالية : 3س
تفاع ل. جف علة. بفِعلة                       . أ

:هو ( انتظام)وزن المصدر الثالثي المزيد : 2س
افت عال.ج.افتِعال. بانِفعال                             .أ

مصدر الفعل الثالثي المزيد بحرفين في وزن ( .انعدام املشاركة في الحصص الدراسية يؤثر في تحصيل الطالبة)-: 1س
:الجملة السابقة  هو 

فاعلة. أ .انِفعال. ج.                      انفَعال. ب. م 

االّصحيحةاإلجابةأْختار  :َيأتيممَّ

التقييم من أجل التعلم

:هو ( تقد م)وزن المصدر الثالثي المزيد :4س
تفع ل.ج.تفعَّل. بتفاَعل                             .أ

:هو ( استِعجال)وزن المصدر الثالثي المزيد : 5س
استقالل.ج.استِفعال. باست فعال                            .أ



يطة هّيا ياصناعات املستقبل قومي بعمل خر 
بحرفين مفاهيمية  ملصادر الفعل الثالثي املزيد

وثالثة 
وارفعيها في كراستك االلكترونية



ة  نعهىة حّ اس 


