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ما الفرق بین العبارتین اآلتیتین في المعنى ؟ 

      (  فأذھبُت زیًدا عني)
ومعنى  ( ذھْبُت بزیٍد )



ما الفرق بین العبارتین اآلتیتین في المعنى ؟ 

أذھبُت زیًدا عني، معناه صرفتھ وأزلُتُھ عني.

 ومعنى ذھْبُت بزیٍد  أي : أخذتھ وذھبُت معھ.



ال غنى لألدیب أو العالم عن دراسة علم الصرف ، حیث تظھر 
فائدتھ في أمــــور منھا:

1 ـ صون اللسان عن الخطأ في صوغ المفردات
2 ـ مراعاة قانون اللغة في الكتابة

3 ـ القدرة على تحویل األصل الواحد إلى صیغ تناسب المعاني 
المختلفة

4 ـ بواسطتھ یعرف األصلي من الزائد من أحرف الكلمة، وما طرأ 
علیھا من تقدیم ، أو تأخیر ، أو حذف . 

ما فائدة علم الصرف ؟ 







تغذیة راجعة :إلى ماذا ینقسم الفعل ؟ 



الرباعيالثالثي





ھّیا معا نزن الكلمات المجردة على المیزان الصرفي . 

فاء الكلمة عین الكلمة الم الكلمة وزن الكلمة 

فعل 
فــــــ ، ـــــعـــ ، ـــــــــــل

َفِعــلَ



مالحظة مھمة :
 التشكیل مھم لكل حرف في 

عملیة الوزن الصرفي 



ھل یعد حرف المضارعة أساسي أم فرعي ؟ 

ھیا نرى معا ...





الكلمة فاء الكلمة عین الكلمة الم الكلمة وزن الكلمة 
ركض -ركض

ر ك ض فعل

أكتب - كتب
ك ت ب أفعل

سھرت - سھر س ه ر فعلت

أحالم - حلم
ح ل م أفعال

قال - قول
ق و ل فال

ركض – أكتب – سِھرْت – أحالم – قال ...



زن الكلمات اآلتیة وزنا 
صحیحا . 



زن الكلمات اآلتیة وزنا 
صحیحا . 









تدریب 





وزن كلمة : 



وزن كلمة : 



ما وزن الكلمات اآلتیة ؟ 



ما وزن الكلمات اآلتیة ؟ 



نھایة العرض


