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في ماّدة اللّغة العربيّةسدر
القواعد الّصرفيّة 

مصادر الفعل الّرباعّي المجّرد
للصّف الثّالث اإلعداديّ 



:أهداف الّدرس

،وتزنها وزنا أن تصيغ الطالبة مصادر الفعل الرباعي صياغًة سليمةً -•

.صحيًحا 



ُ ف  َتَعرَّ
َ
أ

•ُ .العصافيرُ َزْقَزَقةَ أسَمع 
ُعلىُ• َنة  حرَصتُاألمُّ

َ
هاَطْمأ .أبنائ 

ُزلزاٌل ضَرَبُ• .  خفيٌفُمدينَةُهيروشيماُفيُاليابان 

ُاألمثلَةُاآلتيةَُ
 
.أقرأ

َُزلزلةُ • ُبالللع 
ََ ا ُأصابتُالنا  ِ .  ُاألض



ُ ج  أْسَتْنت 

،ُويأتيُعلىُُو-1 دُقياس يا ُاملجرا باعيا ُالفعلُالرا (.فعلَلة)زنُمصدض 

دُمضاعًفاُُُ-2 ُاملجرا باعيا ُمصدُضإذاُكانُالفعلُالرا هُيكونُعلىُفإنا
عاللفعلَلةوزنُ .أوُف 

هُالثانيةُمنُجنٍسُمثلُ*) هُوالم  ( .ل ز لـــــز أْيُفاؤهُوالمهُاألولىُمنُجنٍس،ُوعين 

*



أوزان الفعل الرباعي المجرد

فِعاللة فَْعلَلَ 



(1)النشاط رقم 

ُ
 
ماُيأتيُبالكلمةُاملناسبةُكأ ُجملةُما ُكلا .(ةًَُمُلَُْمَُهُ-ةُ قَُزَُقُْزَُ-ةَُقَُرَُقُْضَُ)مل 

•ُ يفةًُ--------------------------------------------------هْمَلَمُالراجل  .خف 

ُتتعاَلىُ• .العصافيرُ --------------------------------------------------فيُهَذاُالبْستان 

ُ--------------------------------------------------ماُأجمَلُ• ُفيُالجدول  !املاء 



(1)حّل النشاط رقم 

ُتتعاَلى• -فيُهَذاُالبستان 

.العصافيرُ زْقَزقةُ 

•ُ .خفيفةًُهْملمًةُ-هْملَمُالراجل 

ُضْقرَقَةُماُأجمَلُ• ُفيُالجدول  !الـَماء 

ُ
 
ماُيأتيُبالكلمةُاملناسبةُكأ ُجملةُما ُكلا .(ةًَُمُلَُْمَُهُ-ةُ قَُزَُقُْزَُ-ةَُقَُرَُقُْضَُ)مل 



(2)النشاط رقم 

.أكملُالجدولُاآلتَيُ
وزن املصدر املصدر وزن الفعل الفعل

دْحرَج 
ةٌ  زْخَرفَ

وْسَوَس 
َزْمَجرةٌ 



(2)حّل الّنشاط رقم 

وزن الـمصدر املصدر وزن الفعل الفعل

َفْعَلَلةٌُ دْحَرَجةٌُ َفْعَلَلُ دْحَرَجُ

فْعَلَلةٌُ زْخرَفةٌُ َفْعَلَلُ زْخَرَفُ
اللفعُْ/ َفْعَلَلةٌُ وْسَواَ/ وسوسةُ َفْعَلَلُ ُْسُوَُ ََ و

فْعَلَلةٌُ زْمَجَرةٌُ َفْعَلَلُ َرُزْمَجُ



ي ُاآلت  ُالـمصادَضُواألفعاَلُفيُالجدول  أالحظ 

وْزُنه الفْعُل  وْزُنه الـَمْصدُر 

َفْعَلَلُ َزْقَزَقُ َفْعَلَلةٌُ َزْقَزَقةٌُ

َفْعَلَلُ َنُ
َ
َطْمأ َفْعَلَلةٌُ َنةٌُ

َ
َطْمأ

َفْعَلَلُ َلَُزْلزَُ ْعالٌلُ ف  ز ْلَزاٌلُ

َفْعَلَلُ َلَُزْلزَُ َفْعَلَلةٌُ َزْلزَلةٌُ



.هاتي وزن املصادر التي تحتها خط 

o أمواجهدمدمة إذا جلست على الشاطئ ، فأنك تسمع هدير البحر و  .

oاألغصانبوشوشةما أحلى الجلوس في ظالل النخيل واالستمتاع..

oاملتبع في التصنيف يساعد على البحث عنهالفهرسة انظام  ..

oهي أن تذكر اسم هلل قبل البدء باي عمل  ةالبسمل.

oوأثارهالزلزال أعد الطالب بحثا قيما عن                          ..

 
ُ
طبقأ

(4)الّنشاط رقم 

:تعليمات الدخول للنشاط
.رابط املوقع تجدينه على الدردشة-1
.اضغطي على رابط املوقع للدخول -2
.اكتبي اسمك  وانضمي إلى السبورة-3
.ضعي إجاباتك  في سبورتك  -4

فَعللة
فِعللة

فعللة
فعللة

فِعاَلل


