
 

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 العاشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/10                   

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

                 https://almanahj.com/bh/10                   

  10/bh/com.almanahj//:https     للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر في مادة لغة عربية الخاصة بـ   اضغط هنا *

                

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

                  https://almanahj.com/bh/grade10                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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الفصل الدراسي الثاني



:                                                مفهوم المصدر 
"اسم يدل على حدث مجرد من الزمن : " المصدر 

اتوهو أصل المشتق"  الفهم  –النصر –الحياة –الفرح : مثل 

لالفرق بين المصدر والفع
كتب-صبر–عمل "   يدل على حدث في زمن معين  : الفعل  

"الكتابة -الصبر  –مثل      العمل "  حدث فقط : المصدر 

أنواعه  و داللته : المصدر 



"سماعيةالغالبفيالثالثيةاألفعالمصادرأننالحظ

"رحل–نزل–صعد-قرأ"عليهاتقاسقاعدةلهاليس
رحيل–نزول–صعود–قراءةهوالمصدر

:لمثعليهاتقاسأوزانولهاقياسيةفهيمشتركةدالالتلهاالتياألفعالبعضالإ

أنواعه  و داللته : المصدر 

تدريب



أوزانولهاقياسيةفهيمشتركةدالالتلهاالتياألفعالبعض

:مثلعليهاتقاس
مثالالوزنالمصدرداللة
كتابة  –ِزراعة –تِجارة فِعالة تِجارةأوِحرفة

هبوط-ن زول -ص عود / َطيران–َخفَقانعولف  / فَعاَلن واضطرابحركة

كام  -ص داع ف عَالداء  أومرض دوار -س عال-ز 

إباءفِعالاالمتناع
ْمَرة –خ ضرة ف ْعلةاللون س مرة-ح 

صهيل / ع واء / َزئير –َعويل عال ف  –فَِعيل الصوت
َرحيل فَعيلالسير



:التاليالجدولأكملي

أنواعه  و داللته : المصدر 

الوزنالمصدرالفعل
إفعالإبداع أبدع

........إخالصأخلص
.....…إعطاء أعطى
........اجتهاد اجتهد
.......تغلّبتغلب
استفعالاستغفارراستغف

"اسية قي: "  ثانيًا مصادرالفعل الثالثي المزيد  

ع ا د ب أ
ل ع ف
ل ا ع ف إ



:التاليالجدولأكملي

أنواعه  و داللته : المصدر 

الوزنالمصدرالفعل

إدارة"أفعل"أدار

تعليمفعّلعلّم

قِتال"فاعل"قاتل

مجادلة-جدال جادل

ةإفعل

لتفعي
لفِعا

مفاعلة –فِعال 



:المطلوبحسبالتاليالجدولأكملي

أنواعه  و داللته : المصدر 

الوزنالمصدرالفعل
ترجم
زلزل

ترجمة 
فِعالل –فعللة زلزال–زلزلة 

وسوسةوسوس

تعليم علّم

فِعل  ِحفظحفظ

فعللة

ة فعلل

لتفعي



.يليفيمافعلهمبينةمصدركلعيني:تقويمينشاط
جاهدالقدفوإعجازبإيجاز  الكريمالقرآنعليهحثّ ،الوالدينإلىاإلحسان

.تقديرهمعليناواجبًاكانلذاعليناللمحافظةِ كبيًراجهاًدا

أنواعه  و داللته : المصدر 

فعلهالمصدر 
اإلحسان 
إيجاز 

أحسن 
أوجز

أعجزإعجاز 
قّدرتقديرهم 



.يليفيماداللتهمبينةمصدركلعيني:تقويمينشاط
.ومهارةفنالشعركتابة-1

.بالد وارتصابالبحرإلىنظرتكلما-2

.مائةالدرجةعندالماءغليانبدأ-3

أنواعه  و داللته : المصدر 

داللته          المصدر 

كتابة   

الد وار 
غليان      

حرفة             

المرض

حركة واضطراب



:التاليالجدولأكملي

أنواعه  و داللته : المصدر 

:مصادر األفعال الثالثية  المزيدة بثالثة أحرف   : رابعًا 
(الاستفع)فمصدره يأتي على وزن    ( اْستَْفعَل)إذا كان الفعل على وزن -1

استغفار:   استغفر  –استعمال : استعمل : مثل 

زلزالزلزلة 
تدريب



أنشطة وتدريبات 

"المشتق –المصدر -الفعل "  اسم يدل على حدوث عمل غير مقترن بزمن     

.  ا  التربية والتعليم مصدران  وزنهم" تحمل الوالدان مشقة  التربية والتعليم تجاهنا  
(                تفعيل -تفعلة / فاعل-تفعلة /تفعلة  –فعلة )

الكلمة التي ال تعد مصدرا في " الرجوع إلى الحق خير من االستمرار في الباطل   
(              خير –االستمرار -الرجوع )  الجملة هي 

السير     –الحرفة / ج 



الميزان الصرفي لكلمة مراقبة "    عليك مراقبة ربك في كل أفعالك 

(فعللة –مفاعلة –مفعلة )  

" يجب االبتعاد عن جلساء السوء والتقرب إلى الصالحين 
مصدران لفعلاالبتعاد والتقّرب 

(ثالثي مزيد بثالثة أحرف –ثالثي مزيد بحرف –ثالثي مزيد بحرفين ) 

.



تدريب
للهجات ليس في التراث االنساني كله شئ يشبه  القرآن في تقويم األلسنة حين تلتوي با

. ا العامية على اختالف ألوانها، لذلك اهتم السابقون بتعليم الصبية حفظ القرآن صغارً 
عيني كل مصدرا في الفقرة السابقة وبيني فعله

حفظ   فعله َحفظ   ِ/تعليم  الفعل علّم  /  اختالف  الفعل اختلف /   الفعل  قّوم : تقويم  -ج 

المصدر القياسي في الجملة هو " أفضل طريقة للتغلب على الصعاب الصبر 
(  الصبر     –التغلب -أفضل )  

(  الصوت –اللون –الحركة )    غليان الماء عند الدرجة مائة  داللة المصدر     

(لصوتا–الحركة -اللون  ) هذه المصادر تدل عل ( زئير –صهيل –هديل ) 



.اآلتيةوالسماعيةالقياسيةالمصادرعلىتشتملفقرةأنشئي:تقويمينشاط
"  المستقبل -الّرحب  –الّرضا –السعادة –العمل –الحزن –الحياة "   

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

أنواعه  و داللته : المصدر 

المؤمن يعيش الحياة في سعادة ورضا مقباًل على العمل   بال حزن
أوضيق  ودائًما ينتظره المستقبل الواعد الرحب 

بالدين والكرم ، والشجاعة ، وتجنب: بم يسود الرجل فيكم ؟ قال : قيل ألعرابي 
الكذب ، و، واالبتعاد عن جلساء السوء ، والتقرب إلى الناس ، باحترام الكبار 
واالستماع إلى آرائهم والتشاور معهم واالستفادة من تجاربهم ، والعطف على 
(.الصغير ، واالعتناء بذي الحاجة الملهوف

مع ذكر فعل كل مصدراستخرج المصادر من القطعة السابقة* 


