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 حعريفـه : هى مصدر مصىغ مه انفعم نهدالنت عهى حصىل انحدد مرة واحدة . 

 مثل : دار دورة ، أكل أكلة ، شرب شربة ، ضرب ضربة .

 صٌاؼته :

 . وفتح الالم ـ ٌصاغ من الفعل الثالثً على وزن " َفْعلة " بفتح الفاء وتسكٌن العٌن ٔ

 مثل :   جلس جلسة ،  وقؾ وقفة ،   هفى هفوة ،   كبى كبوة ،   نبى نبوة . 

 قالوا : لكل عالم هفوة ، ولكل جواد كبوة ، ولكل صارم نبوة . 

فإن كان بناء المصدر العادي على " َفْعلة " مثل : رحم رحمة ، دعا دعوة . فإن اسم المرة منه :  الحظ -

نحو : دعوت أصدقائً دعوة واحدة .    وصحت فً ، ما ٌكون بوصفه بكلمة واحدة للداللة على المرة 

 القادمٌن صٌحة واحدة .

 تاء فً آخره .ـ وٌصاغ من ؼٌر الثالثً على صورة المصدر األصلً مع زٌادة  ٕ

 مثل : انطلق انطالقة ، استعمل استعمالة ، سبح تسبٌحة .

 وسبحت هللا تسبٌحة . .   تقول : انطلقت السٌارة انطالقة .  واستعملت الفرشاة استعمالة 

فإن كان المصدر الصرٌح " العادي" مختوماً بتاء ُدلَّ على اسم المرة منه بوصفه بكلمة واحدة . :  الحظ -

 أصاب إصابة واحدة ، استقام استقامة واحدة .مثل: 

 فنقول : وسوس ،مصدر اسم المرة على األشهر من مصدرٌة  بنًإذا كان للفعل المزٌد أكثر من مصدر  -

الشٌطان فً نفسه وسوسة واحدة ، وال نقول وسواساً واحداً .وخاصمت الرجل مخاصمة واحدة . وال نقول 

 . خصاماً واحداً 

 

 

 هى مصدر مصىغ مه انفعم نهدالنت عهى انصفت انخي يكىن عهيها انحدد عىد وقىعه . حعريفـه :

 ِجلسة ، مشً ِمشٌة ، أكل إكلة . مثل : جلس 

 صٌاؼته : 

 على وزن " فِْعلة " بكسر الفاء و تسكٌن العٌن . من الثالثى فقط .ٌصاغ  -

 وثبة األسد .نحو : جلست جلسة األمٌر .  وأكلت إكلة الشرة .  ووثب الفارس 

 ومنه قول الرسول صلى هللا علٌه وسلم : " إذا قتلتم فأحسنوا القتلة " .  -

 تذكر : ال ٌوجد اسم هٌئة من فعل زائد على ثالثة أحرؾ إال نادرا -

 ( https://dardery.site/archives/3933نهخدريب اإلنكخرووي وانخأكد مه اإلجاباث اضغط عهى انرابط    ) 

https://dardery.site/archives/3933
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 الهيئةاسم  ات اسم المرة وثـــدريـــب

 من بٌن البدائل المتاحة:تخٌر الصواب  – س

 :القوسٌن بٌن الموضوع االسم .......الَّتًِ َفَعْلَت َوأَنَت ِمَن اْلَكافِِرٌَن{ ( َفْعلََتكَ  )} َوَفَعْلتَ   قال تعالى :  -ٔ

   مصدر صرٌح  ׄ    اسم هٌئة  ׄ           اسم مرة  ׄ     مصدر صناعً   ׄ  

 للجملة؟ الُمناِسب المرة اسم ما ......«. آلدم بالمعصٌة الشٌطان وسوس»  -ٕ

 َوسوسةׄ      واحدة َوسوسة ׄ    واحدة ِوسواسة ׄ     ِوسواًسا ׄ  

ٍء، َفإَِذا َقَتْلُتْم )ص( ََقال -ٖ ًْ َ َكَتَب اْْلِْحَساَن َعلَى ُكلِّ َش
، َوإَِذا َذَبْحُتْم َفأَْحِسُنوا (اْلقِْتَلةَ  )َفأَْحِسُنوا: "إنَّ هللاَّ

ْبَحةَ   :القوسٌن بٌن الموضوع االسم ....."الذِّ

   مصدر صرٌح  ׄ    اسم هٌئة  ׄ           اسم مرة  ׄ     مصدر صناعً   ׄ  

 الترتٌب؟ على السابقة األفعال من المرة أسماء ما .....«حّفظ استعان، جلس،»  -ٗ

 تحفٌظة ،استعانة واحدة، جلوسة ׄ    تحفٌظة واحدة، استعانة ،واحدة جلوسة ׄ  

 واحدة تحفٌظة ،استعانة ،ٍجلسة ׄ        تحفٌظة واحدة، استعانة ،جلوسة ׄ  

 :القوسٌن بٌن الموضوع االسم ..... وصلتنً) دعوة( لحضور حفل زفاؾ صدٌقً.  -٘

 مصدر صرٌح  ׄ    اسم هٌئة  ׄ           اسم مرة  ׄ     مصدر صناعً   ׄ  

 اآلتٌة؟ الجمل من هٌئة اسم تحوى التً الجملة ما  -ٙ

 .  األدب فنون من فن الذاتٌة  السٌرة  ׄ     الصدٌق ٌعرؾ فً وقت الشدة ׄ  

 ٌمشً المؽرور مشٌة المختال ׄ   .لبٌت دعوة صدٌقً للؽداء ׄ  

          بمعووووووووو ل عىوووووووووي انمعوووووووو ور( وقفوووووووووت) قفووووووووىا -7

  
 ووبانهووووووووووووووا نهعوووووووووووووودا وبوووووووووووووواني وخهّــــــووووووووووووووـىا 

 
 :القوسٌن بٌن الموضوع االسم .....

  مصدر صرٌح  ׄ    اسم هٌئة  ׄ           اسم مرة  ׄ     مصدر صناعً   ׄ  

ِهْم َفأََخَذُهمْ قال تعالى :   -8 ًة;{ (أَْخَذةً  )} َفَعَصْوْا َرُسولَ َربِّ ٌَ ابِ  :القوسٌن بٌن الموضوع االسم ..... رَّ

 مصدر صرٌح  ׄ    اسم هٌئة  ׄ           اسم مرة  ׄ     مصدر صناعً   ׄ  

 للجملة؟ الُمناِسب المرة اسم ما .....«. أهان الولد صدٌقه»  -9

 إهانة واحدة ׄ   هونة واحدة ׄ   إهانة ׄ   هونة ׄ  

 :القوسٌن بٌن الموضوع االسم ..... وضعت العدٌد من النظرٌات من أجل) تنمٌة( شخصٌة الطفل.  -ٓٔ 

 اسم منسوب   ׄ          مصدر صرٌح  ׄ            اسم مرة  ׄ    مصدر صناعً   ׄ  
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 للجملة؟ الُمناِسب المرة اسم ما .......«. الالعب فً أنحاء الملعب  جال»  -ٔٔ

 جوالن ׄ   جولة ׄ   جٌالة ׄ   جوالة ׄ  

 :القوسٌن بٌن الموضوع االسم ..... . (إصابة )أصبت الهدؾ  -ٕٔ

 مصدر صرٌح  ׄ    اسم هٌئة  ׄ           اسم مرة  ׄ     مصدر صناعً   ׄ  

 َجاَرحَِهوووووووووا بَْيوووووووووجِ  ِموووووووووهْ ( ِمْشووووووووويَخََها) َكوووووووووأَن   -31

  

ووووووووووووووَحابَِت  َموووووووووووووور     َعَجووووووووووووووم   َوالَ  َرْيووووووووووووووذ   الَ  انس 

 

 :القوسٌن بٌن الموضوع االسم .....

 مصدر صرٌح   ׄ    اسم هٌئة  ׄ           اسم مرة  ׄ     مصدر صناعً   ׄ  

 مرة؟ اسم على تشتمل ال اآلتٌة الجمل أي    -ٗٔ

 .لعبة كرة القدماستأذنت صدٌقً أن ألعب على جهازه   ׄ  .                   ضربته ضربة أوجعته ׄ  

 .توقَّؾ ثم دورة الالعب حول الملعب  دار ׄ    .عناء بعد إؼفاءة المتعب أؼفى ׄ  

 

ورقال تعالى :   -٘ٔ  :القوسٌن بٌن الموضوع االسم ..... َواِحَدةٌ.{ (ٌَنْفَخة )ِ} َفإَِذا ُنفَِخ فًِ الص 

 مصدر صرٌح  ׄ    اسم هٌئة  ׄ           اسم مرة  ׄ     مصدر صناعً   ׄ  

 :القوسٌن بٌن الموضوع االسم ..... . (مقالة )رب سكتة أبلػ من  -ٙٔ

 مصدر صرٌح   ׄ    اسم هٌئة  ׄ           اسم مرة  ׄ     مصدر صناعً   ׄ  

َتا قال تعالى :   -1ٔ ةً  )} َوُحِملَِت األْرُض َواْلِجَبالُ َفُدكَّ  :القوسٌن بٌن الموضوع االسم .....َواِحَدًة{  (َدكَّ

 مصدر صرٌح   ׄ    اسم هٌئة  ׄ           اسم مرة  ׄ     مصدر صناعً   ׄ  

 واحـدة (استشارةً  )استـشرت الطبٌب  -8ٔ

         مصدر صرٌح  ׄ    اسم هٌئة  ׄ           اسم مرة  ׄ     مصدر صناعً   ׄ  

 :القوسٌن بٌن الموضوع االسم .....العامل على أنه مرٌض (وقفة )تدل  -9ٔ

 اسم منسوب   ׄ           مصدر صرٌح  ׄ    اسم هٌئة  ׄ           اسم مرة  ׄ  

 .الُمناِسب المرة باسم الجملة أكمل........«. العامل الؽرفة.......  أنار»  -ٕٓ

  إنارة واحدة ׄ   نوًرا ׄ   منارة ׄ   إنارة ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3933نهخدريب اإلنكخرووي وانخأكد مه اإلجاباث اضغط عهى انرابط    ) 

https://dardery.site/archives/3933

