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 تعرٌفه:
 

 بدأ بمٌم زائدة ، وٌؤدى معنى المصدر األصلى ) ٌدل على حدث مجرد من الزمان ( .هو اسم  ٌ

 صوغه من الثالثً:
 ٌصاغ من الفعل الثالثى المعتل على وزن ) َمفَعل ( : مثال : سعى التلمٌذ مسعى التمٌز . -ٔ
 الفخر . ٌصاغ من الفعل الثالثى الصحٌح على وزن ) َمفَعل ( :  مثال:   نظر المتفوق منظر -ٕ
 ٌصاغ من الفعل الثالثى المثال ) المعتل األول ( الصحٌح اآلخر على وزن  ) َمفِعل ( بكسر العٌن : -ٖ

 وقفنا موقفاً صعباً . -أنا ال أخلف موعدى  -مثال :     

 صوغه من غٌر الثالثً:
ع مٌما مضمومة وفتح ما قبل  ٌصاغ من غٌر الثالثى على وزن ) اسم المفعول والزمان والمكان ( قلب حرف المضار -ٕ

اء منطلق الصاروخ .   التقى الصدٌقان ملتقى كرٌماً . -     آخره ،   مثال :  انطلق العدَّ
 

 :قد ٌأتً المصدر المٌمً على وزن) مفعلة( مثل: مجبنة ، مسبغة، مبخلة ، مقالة منصبة...... مالحظة

 

 ( https://dardery.site  ٝجبد اإلىنزشّٗٞخ  ىيزذسٝت اإلىنزشّٜٗ صٗسٗا ٍ٘قغ أحَذ دسدٝشٛ ىيزذس)  

 اتتـــدرٌـــب

 :المٌمً فً األمثلة التالٌة من بٌن البدائل المتاحة حدد المصدر  – 0ط

ََِ َضوَّ  } قبه رؼبىٚ :   -1 ِ ٌُ ث َ٘ َأْػَي َُّ َسثََّل ُٕ ِ ٌِ ۚ ئ َِ اْىِؼْي ٍِّ ٍَجَْيُغٌُٖ  ىَِل 
َٰٙ  َرَٰ زََذ ْٕ ِِ ا ََ ِ ٌُ ث َ٘ َأْػَي ُٕ َٗ  َػِ َعجِٞئِِ 

 َسبٌِلِهِ ׄ      أَْعلَمُ ׄ            اْلِعْلمِ ׄ       َمْبلَُغُهم  ׄ  

ٌٌ  } قبه رؼبىٚ :   -0 َ َغُفٌ٘س َسِحٞ َُّ َّللاَّ ِ ٌٍ َفا ْث ٍُزََجبٍِّف إِلِ َََصخٍ َغَْٞش  ٍَْخ ِِ اْضُطشَّ فِٜ  ََ  {َف

 َرِحٌم  ׄ     إِْثم  ׄ   ِ  ُمَتَجانِف  ׄ       َمْخَمَصة   ׄ  

ِ }  قبه رؼبىٚ :    -7 َِ َّللاَّ ٍِ ثَبُءٗا ثَِغَضتٍ  َٗ َُْخ  ََْغَن اْى َٗ ىَُّخ  ٌُ اىزِّ ُضشِثَْذ َػَيِْٖٞ َٗ} 

لَّةُ  ׄ    َغَضب  ׄ     َباُءواׄ   َ   اْلَمْسَكَنةُ ׄ  َ     الذِّ

َٰٚ َسثِّٜ  -3 } قبه رؼبىٚ :   -4 ِدددُّ ئَِى َىئِِ سُّ َٗ ٍَُْقَيجًب { قبه رؼبىٚ : }  َٖب  ْْ ٍِّ َُّ َخًْٞشا  ِجَذ  .أَلَ

ِددتُّ  ׄ   ًراׄ              أَلَِجَدنׄ      رُّ ٌْ  ُمنَقلًَباׄ     َخ

 فدددددددددٜ قجدددددددددشِِٓ.. ٗاْدػددددددددد٘ا ىدددددددددُٔ.. ثدددددددددبىَغفشح .16  .0   فددددددددَذػ٘ا ضددددددددََٞش اىؼُددددددددشةِ ٝشقددددددددُذ عددددددددبمْبً      -8 .1
 

 ةالمغفر ׄ   ساكناً       ׄ                    الُعربِ  ׄ       ضمٌرَ  ׄ  

ُُ خيٞيدددددددددُٔ    -0 .1  ٗٝيقددددددددددبُٓ ٍددددددددددِ ثؼددددددددددِذ اىَدددددددددد٘دَّح  ثبىجفددددددددددب .16  .0   ٗال خٞدددددددددَش فدددددددددٜ خدددددددددو  ٝخددددددددد٘
 

ة    ׄ                    خلٌلُه    ׄ       خٌرَ  ׄ    الجفا ׄ     المودَّ

َُدددددددددَإسِّ ُ  -3 .1 دددددددددَٖبُد اْى َٕدددددددددزا اىغُّ ٍَدددددددددب  ٍَْؼَ ددددددد ُ  .16  .0   َأسِْقدددددددددُذ ٗ  َٜ ٍَدددددددب ثِددددددد ٗ ٌٍ ِْ ُعدددددددْق ددددددد ٍِ  َٜ ٍَدددددددب ثِددددددد ٗ 
 

َهادُ  ׄ    َمْعَشقُ  ׄ     ُسْقم    ׄ                    قُ اْلُمَؤرِّ  ׄ       السُّ

 ئُ رحددددددددددددددذ اىزددددددددددددددشاة ٍّ٘ددددددددددددددبً  دددددددددددددد٘ٝا .16  .0   ال ردددددددددددددددٌْ ٗاغزدددددددددددددددٌْ ٍغدددددددددددددددشح ٝدددددددددددددددً٘ -1 .1
 

 طوٌال ׄ     نوماً   ׄ                    التراب ׄ       مسرة ׄ  

 ٗال أضددددددددددددددٞ  ثددددددددددددددٔ رسػددددددددددددددبً ئرا ٗقؼددددددددددددددب .16  .0   ال َٝددددددددص اىٖدددددددد٘ه  ددددددددذسٛ قجددددددددو ٍقذٍددددددددٔ             -0 .1
 

 ذرعاً  ׄ     أضٌق  ׄ                مقدمه      ׄ       الهول ׄ  

 ٍٗبفٞدددددددددددددددددددددددددٔ ىؼٞدددددددددددددددددددددددددبة ٍؼدددددددددددددددددددددددددبة .16  .0   اّددددددددددب اىشجددددددددددو اىددددددددددزٛ قددددددددددذ ػجزَدددددددددد٘ٓ -16 .1
 

 معاب ׄ     عٌاب  ׄ                    عبتموه ׄ       الرجل ׄ  
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 ( ery.sitehttps://dard  ىيزذسٝت اإلىنزشّٜٗ صٗسٗا ٍ٘قغ أحَذ دسدٝشٛ ىيزذسٝجبد اإلىنزشّٗٞخ  ) 

 :فً األمثلة التالٌة من بٌن البدائل المتاحةالمٌمً  حدد نوع المصدر – 1ط

ائَِش }  قبه رؼبىٚ :   -1 َٗ ٌُ اىذَّ َٝزََشثَُّص ثُِن َٗ ٍَْغَشًٍب  فُِ   ْْ ٍَب ُٝ ِْ َٝزَِّخُز  ٍَ َِ اأَلْػَشاةِ  ٍِ َٗ} 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثالثً   ׄ  

َٰٙ }   ىٚ :قبه رؼب  -0 ٍَبَرا رََش ِّّٜ َأْرثَُحَل َفبُّظْش  ًِ َأ َْب ََ َٰٙ فِٜ اْى ِّّٜ َأَس ِ َّٜ ئ َْ  {َقبهَ َٝب ثُ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثالثً   ׄ  

َّبُٓ  }قبه رؼبىٚ :   -7 َٕب ئِٝ َػَذ َٗ ِػَذحٍ  ْ٘ ٍَ  ِْ ثِِٞٔ ئاِلَّ َػ ٌَ أِلَ َُ اْعزِْغَفبُس ئِثَْشإِٞ ٍَب َمب َٗ } 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثالثً   ׄ  

َُْزََٖٚ  }قبه رؼبىٚ :   -4 َُّ ئَِىٚ َسثَِّل اْى َأ َٗ } 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثالثً   ׄ  

ٍَْقَشثَخٍ  }قبه رؼبىٚ :   -8 ٍَْغَغجَخٍ َٝزَِٞبً َرا  ًٍ ِرٛ  ْ٘ ًٌ فِٜ َٝ ْٗ ئِْ ؼَب  .{َأ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثالثً   ׄ  

ٍء  } قبه رؼبىٚ :  -0 ْٜ ٍِِ ُموِّ َش َْب  ُأٗرِٞ َٗ ْٞشِ  ٍَِْطَ  اىطَّ َْب  َْ َّْبُط ُػيِّ َب اى َقبهَ َٝب َأُّٖٝ َٗ } 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثالثً   ׄ  

جِ  }قبه رؼبىٚ :   -3 َٰٚ َسثِّٜ أَلَ ِدددُّ ئَِى َىئِِ سُّ ٍَُْقَيجًب َٗ َٖب  ْْ ٍِّ َُّ َخًْٞشا   {َذ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثالثً   ׄ  

ُعِ٘ه  }قبه رؼبىٚ :   -1 ٍَْؼِصَٞخِ اىشَّ َٗ  ُِ ا َٗ اْىؼُْذ َٗ  ٌِ َُ ثِبإِلْث ْ٘ َْبَج َٝزَ َٗ  ُٔ ْْ ُُّٖ٘ا َػ ََب  َُ ىِ  {َٝؼُُ٘دٗ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثالثً   ׄ  

َٕب }  قبه رؼبىٚ :   -0 ٍُْشَعب  َُ ِِ اىغَّبَػخِ َأَّٝب ََّل َػ  {َْٝغَأُى٘

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثالثً   ׄ  

 قبه اإلٍبً ػيٜ" اىحَذ هلل اىَؼشٗف ٍِ غٞش سؤٝخ اىخبى  ٍِ غٞش ٍْصجخ.."  -16

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثالثً   ׄ  

 : " ُسةَّ َغْٞع قذ رََجشَّػزٔ ٍخبفخ ٍب ٕ٘ أشذ ٍْٔ"ثِ قٞظ  األحْفقبه   -11

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثالثً   ׄ  

َََٖبثََخ ٗٝ٘سس اىَٖبّخ.  -10 ََُضاُح ُٝزٕت اى  اى

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثالثً   ׄ  

َِ يِٖدددددددددددب -17 .1 ِ ُْؼَدددددددددددٚ رُجدددددددددددبصٙ ث ََّّدددددددددددب اى ِ ٍَغدددددددددددذإب ئِىدددددددددددٚ ٍبِجدددددددددددٍذ ُحدددددددددددشِّ  .16  .0   ال ئ  َُ  ئِرا مدددددددددددب
 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثالثً   ׄ  

ٍَُصدددددددددددددددددددبثَُنٌ َسُجدددددددددددددددددددًا  -14 .11  َُّ ِ ًُ ئ ٌُ  .17  .10   َأَظُيددددددددددددددددددد٘ ًَ رَِحَّٞدددددددددددددددددًخ ُظْيددددددددددددددددد دددددددددددددددددَذٙ اىغَّدددددددددددددددددا ْٕ  َأ
 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثالثً   ׄ  

ََِؼدددددددددددددد -18 .1 َِ سِِٝ دددددددددددددددددٜ .16  .0   ٞشِ َأْشددددددددددددددُن٘ ئَِىْٞددددددددددددددَل ِشددددددددددددددذََّح اْى دددددددددددددددددزَْف َّ  ًٍ ا َ٘  ٍٗدددددددددددددددددشَّ َأْػددددددددددددددددد
 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثالثً   ׄ  
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 فٌما ٌلً: بٌن القوسٌن الذي  المٌمً  الصحٌح للمصدر الوزنتخٌر  – 7ط

ٍَزَبثًب  } قبه رؼبىٚ :   -1  ِ َُّّٔ َٝزُُ٘ة ئَِىٚ َّللاَّ ِ َِوَ َ بىًِحب َفا َػ َٗ ٍَِ رَبَة  َٗ } 

   َمَفال ׄ       َمَفْعل  ׄ       َمْفِعل ׄ        َمْفَعل ׄ  

ٍَب" قبه رؼبىٚ :   -0 َٗ َِ ََٝذَْٖٝب  ََب ثَْٞ ََّنباًل ىِّ َٕب  َْب َِ  َفَجؼَْي َُزَّقِٞ ْي ِػَظًخ ىِّ ْ٘ ٍَ َٗ  . " َخْيَفَٖب 

   مفعولׄ      ةَمَفْعلׄ        ةَمْفِعلׄ        ةَمْفَعل ׄ  

7-  } َٰٙ ٍَبَرا رََش ِّّٜ َأْرثَُحَل َفبُّظْش  ًِ َأ َْب ََ َٰٙ فِٜ اْى ِّّٜ َأَس ِ َّٜ ئ َْ  قبه رؼبىٚ :  } َقبهَ َٝب ثُ

 َفال  مَ ׄ      َمَفْعل ׄ       َمْفِعل ׄ      َمْفَعل   ׄ  

َُْزََٖٚ {   -4 َُّ ئَِىٚ َسثَِّل اْى َأ َٗ  قبه رؼبىٚ : } 

 لُمْفَتعِ ׄ       ُمْفَتَعلׄ       َمْفِعل ׄ      َمْفَعل   ׄ  

ائَِش {  - -8 َٗ ٌُ اىذَّ َٝزََشثَُّص ثُِن َٗ ٍَْغَشًٍب  فُِ   ْْ ٍَب ُٝ ِْ َٝزَِّخُز  ٍَ َِ اأَلْػَشاةِ  ٍِ َٗ  قبه رؼبىٚ :  } 

 َمَفال  ׄ      َمَفْعل ׄ       ِعل َمفْ ׄ      َمْفَعل   ׄ  

 قبه رؼبىٚ :   } قبى٘ا ٍب أخيفْب ٍ٘ػذك ثَينْب { -0

 َمَفال  ׄ      َمَفْعل ׄ       َمْفِعل ׄ      َمْفَعل   ׄ  

ددددددددددددددخ -3 .1 ٍَُقددددددددددددددبً اىُحددددددددددددددش فددددددددددددددٜ داسِ ِرىَّ  َُّ دددددددددِ اىفقدددددددددشِ  .16  .0   ِٗئ ٍِ  ىَِٞدددددددددْذَفغ ػْدددددددددٔ اىفقدددددددددش شدددددددددش  
 

 لُمْفعِ ׄ       لُمْفعَ ׄ       َمْفِعل ׄ      َمْفَعل   ׄ  

ََِؼدددددددددددددددٞشِ  -1 .1 َِ سِِٝ دددددددددددددددددٜ .16  .0   َأْشدددددددددددددددُن٘ ئَِىْٞدددددددددددددددَل ِشدددددددددددددددذََّح اْى دددددددددددددددددزَْف َّ  ًٍ ا َ٘  ٍٗدددددددددددددددددشَّ َأْػددددددددددددددددد
 

 ُمْفِعلׄ      ُمْفَعل ׄ       َمْفِعل ׄ      َمْفَعل   ׄ  

ٍَُصددددددددددددددددددددبثَُنٌ َسُجددددددددددددددددددددًا  -0 .14  َُّ ِ ًُ ئ ٌُ  .10  .18   َأَظُيدددددددددددددددددددد٘ ًَ رَِحَّٞدددددددددددددددددًخ ُظْيددددددددددددددددد دددددددددددددددددَذٙ اىغَّدددددددددددددددددا ْٕ  َأ
 

 ُمْفِعلׄ      ُمْفَعل ׄ       َمْفِعل ׄ      َمْفَعل   ׄ  

َِ يِٖدددددددددددب -16 .1 ِ ُْؼَدددددددددددٚ رُجدددددددددددبصٙ ث ََّّدددددددددددب اى ِ ٍَغدددددددددددذإب ئِىدددددددددددٚ ٍبِجدددددددددددٍذ ُحدددددددددددشِّ  .16  .0   ال ئ  َُ  ئِرا مدددددددددددب
 

  ُمْفِعلׄ      ُمْفَعل ׄ       َمْفِعل ׄ      َمْفَعل   ׄ  
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 :من البدائل المتاحة بٌن القوسٌننوع االسم الموجود تخٌر  – 4ط

َذ ثَْٞزِلَ  -1 ْْ اٍد َغْٞشِ ِرٛ َصْسعٍ ِػ َ٘ ِ َّٝزِٜ ث ِْ ُرسِّ ٍِ ُذ  ْْ ِّّٜ َأْعَن ِ َْب ئ ً )قبه رؼبىٚ : }  َسثَّ  { ( اْىََُحشَّ

 اعٌ ٍفؼ٘هׄ     ٍصذس ٍَٜٞׄ                اعٌ ٍنبُׄ        اعٌ صٍبُ ׄ  

ُّ ُأَناس   -ٕ ِِ ُمْفِسِدٌَن"   ( َمْشَرَبهُمْ  )قال تعالى : "  َقْد َعلَِم ُكل ْر ِ َواَل َتْعَثْوا فًِ اأْلَ   ُكُلوا َواْشَرُبوا ِمْن ِرْزِق َّللَّ

 اعٌ ٍفؼ٘هׄ     ٍصذس ٍَٜٞׄ                اعٌ ٍنبُׄ        اعٌ صٍبُ ׄ  

 {. ( المرحمةـــ)ب اصواوتو بالصبر وتواصوا} -ٖ

 اعٌ ٍفؼ٘هׄ     ٍصذس ٍَٜٞׄ                اعٌ ٍنبُׄ        اعٌ صٍبُ ׄ  

ٌْتَ  -ٗ اِس "  (ًَمَثاَبة )قال تعالى : " َوإِْذ َجَعْلَنا اْلَب  لِلنَّ

 اعٌ ٍفؼ٘هׄ     ٍصذس ٍَٜٞׄ                اعٌ ٍنبُׄ        اعٌ صٍبُ ׄ  

 

ٌَاَي َوَمَماتًِ )ِكً وُقلْ إِنَّ َصاَلتًِ َوُنسُ  } -٘ ِ َربِّ اْلَعاَلِمٌَن ( َمْح  { َلِِلَّ

 اعٌ ٍفؼ٘هׄ     ٍصذس ٍَٜٞׄ                اعٌ ٍنبُׄ        اعٌ صٍبُ ׄ  

ٌَا َصالُِح َقْد ُكنَت فٌَِناقوله تعالى : }  -ٙ َذا( َمْرُجوًّ  ) َقاُلوا   {ا َقْبلَ َهَٰ

 اعٌ ٍفؼ٘هׄ     ذس ٍٍَٜٞصׄ                اعٌ ٍنبُׄ        اعٌ صٍبُ ׄ  

َذا قوله تعالى : } -3 َتنًِ ِمتُّ َقْبلَ َهَٰ ٌْ ٌَا َل ًٌاَقاَلْت  ا )َوُكنُت َنْس ًٌّ نِس  { ( مَّ

 اعٌ ٍفؼ٘هׄ     ٍصذس ٍَٜٞׄ                اعٌ ٍنبُׄ        اعٌ صٍبُ ׄ  

 

https://dardery.site/


 

 ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓ الثانوي الثانًالصف                                                                                  فً النحو تاٌلوس
   

                            تمنٌاتى لكم بالتفوق  / أحمد دردٌري  األستاذ      01156008819 - ٓٔٔ٘3ٖٖ٘ٓ٘ٓ       
4 

 { َّلل من ( موثقا )تؤتون حتى} -8

 اعٌ ٍفؼ٘هׄ     صذس ٍٍَٜٞׄ                اعٌ ٍنبُׄ        اعٌ صٍبُ ׄ  

 .، وعلى فضله بكثرة احتماله(َمَقالِهِ  )ستدل على عقل الرجل بقلةٌ -9

 اعٌ ٍفؼ٘هׄ     ٍصذس ٍَٜٞׄ                اعٌ ٍنبُׄ        اعٌ صٍبُ ׄ  

ااااااااااااااااااالً َعَرَفااااااااااااااااااا -ٓٔ ٌَ ًِ فدددددددددددٜ    ُكلََّمااااااااااااااااااا َتْقُسااااااااااااااااااو اللَّ َػدددددددددددَخ اىددددددددددد ال ْٗ َفدددددددددددٚ )َس ْْ ََ ُٖدددددددددددد٘سْ  (اى  اىطَّ
 

 اعٌ ٍفؼ٘هׄ     ٍصذس ٍَٜٞׄ                اعٌ ٍنبُׄ        اعٌ صٍبُ ׄ  

 :فٌما ٌلً   حدد الجملة التً تحتوي على مصدر مٌمً – 4ط

ٔٔ-  

 الجبال اعلً من المٌاه منحدر –      الشتاء فصل فً المٌاه منحدر -

 تطلعت إلى منظر الما ء المنحدر من الجبل -     شدٌدا منحدرا الماء انحدر – 

ٕٔ-  

 مرجع الشباب إلى النادي –       مرجع الشباب لٌال -

 قرأت فً مرجع مهم عن غزوة بدر -   . إلى َّلل مرجعكم فتحاسبوا على أعمالكم – 

ٖٔ- 

 أقلِلْ طعامك َتْحَمْد منامك. -

 هذه الغرفة منام ا؟ألطفال -

 وقت اظهٌرة منام جٌد السترداد النشاط -

ٔٗ-  

 لقضى السارق سنتٌن فً المعتق -

 ُمعتقل األحرار ُظلم  لهم ، -

 أفرجت الشرطة عن المعتقل. -

 

ٔ٘- 

 مجتمع العلماء مثمر -

 مجتمع المغادرٌن أمام المسجد -

 مجتمع المغادرٌن الساعة الخامسة مساءً  -
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