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 ثٌَٞ صائذح ، ٗٝإدٙ ٍؼْٚ اىَصذس األصيٚ ) ٝذه ػيٚ دذس ٍجشد ٍِ اىضٍبُ ( .ٕ٘ اعٌ  ٝجذأ 

  صوغه من الثالثً:

 ٌصاغ من الفعل الثالثى المعتل على وزن ) َمفَعل ( : مثال : سعى التلمٌذ مسعى التمٌز . -1

 الفخر .ٌصاغ من الفعل الثالثى الصحٌح على وزن ) َمفَعل ( :  مثال:   نظر المتفوق منظر  -2

 ٌصاغ من الفعل الثالثى المثال ) المعتل األول ( الصحٌح اآلخر على وزن  ) َمفِعل ( بكسر العٌن : -3

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

 صوغه من غٌر الثالثً:

ٌصاغ من غٌر الثالثى على وزن ) اسم المفعول والزمان والمكان ( قلب حرف المضارع مٌما  -2

اء منطلق الصاروخ .  التقى الصدٌقان ملتقى  -     مضمومة وفتح ما قبل  آخره ،   مثال :  انطلق العدَّ

 كرٌماً .

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

  

 ات على المصدر الميميتـــدريـــب

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

َٰٙ  قبه رؼبىٚ :   -ٔ زََذ ْٕ ِِ ا ََ ٌُ ثِ َ٘ أَْػيَ ُٕ َٗ  ِٔ ِ َضوَّ َػِ َعجِٞيِ ََ ٌُ ثِ َ٘ أَْػيَ َُّ َسثََّل ُٕ ٌِ ۚ ئِ َِ اْىِؼْي ٍِّ ْجيَغٌُُٖ  ٍَ ىَِل 
َٰ
 } َر

 َسبٌِلِهِ ׄ      أَْعلَمُ ׄ            اْلِعْلمِ ׄ      َمْبلَُغُهم  ׄ  

ٌٌ { قبه رؼبىٚ :   -ٕ َ َغفٌُ٘س َسِدٞ َُّ َّللاَّ ٌٍ فَاِ ْث زََجبٍِّف ِِلِ ٍُ َْٞش  َصٍخ َغ ََ ْخ ٍَ ِِ اْضطُشَّ فِٜ  ََ  } فَ

 َرِحٌم  ׄ     إِْثم  ׄ   ِ  ُمَتَجانِف  ׄ       َمْخَمَصة   ׄ  

ِ { قبه رؼبىٚ :    -ٖ َِ َّللاَّ ٍِ ثَبُءٗا ثَِغَضٍت  َٗ ْغَنَْخُ  ََ اْى َٗ ىَّخُ  ٌُ اىزِّ ِٖ ْٞ ُضِشثَْذ َػيَ َٗ  { 

لَّةُ  ׄ    َغَضب  ׄ     َباُءواׄ   َ   اْلَمْسَكَنةُ ׄ  َ     الذِّ

ْقَيَجًب {  -7}  قبه رؼبىٚ :   -ٗ ٍُ َٖب  ْْ ٍِّ ًْٞشا  َُّ َخ َٰٚ َسثِّٜ أَلَِجَذ ِدددُّ ئِىَ ىَئِِ سُّ َٗ  .قبه رؼبىٚ : } 

ِددتُّ  ׄ   ًراׄ              أَلَِجَدنׄ      رُّ ٌْ  ُمنَقَلًباׄ     َخ
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 فددددددددددَذػ٘ا ضددددددددددََٞش اىؼُددددددددددشةِ ٝشقددددددددددُذ عددددددددددبمْبً      -٘
  

 فدددددددددددٜ قجدددددددددددشِِٓ.. ٗاْدػددددددددددد٘ا ىدددددددددددُٔ.. ثدددددددددددبىَغفشح 
 

 ةالمغفر ׄ   ساكناً       ׄ                    الُعربِ  ׄ       ضمٌرَ  ׄ  

ُُ خيٞيدددددددددددُٔ    -ٙ  ٗال خٞدددددددددددَش فدددددددددددٜ خدددددددددددو  ٝخددددددددددد٘
  

 ٗٝيقددددددددددددبُٓ ٍددددددددددددِ ثؼددددددددددددِذ اىَدددددددددددد٘دَّح  ثبىجفددددددددددددب 
 

ة    ׄ                    خلٌلُه    ׄ      خٌرَ  ׄ    الجفا ׄ     المودَّ

دددددددددددَٖبُد اْىَُدددددددددددَإسِّ ُ  -7 َٕدددددددددددزا اىغُّ ٍَدددددددددددب   َأسِْقدددددددددددُذ ٗ
  

ٍَْؼَ دددددددد ُ    َٜ ٍَددددددددب ثِدددددددد ٗ ٌٍ ِْ ُعددددددددْق دددددددد ٍِ  َٜ ٍَددددددددب ثِدددددددد ٗ 
 

َهادُ  ׄ   قُ  ׄ      السُّ  َمْعَشقُ  ׄ     ُسْقم    ׄ                   اْلُمَؤرِّ

 ال ردددددددددددددددددٌْ ٗاغزدددددددددددددددددٌْ ٍغدددددددددددددددددشح ٝدددددددددددددددددً٘ -8
  

 ئُ رذددددددددددددددددذ اىزددددددددددددددددشاة ٍّ٘ددددددددددددددددبً  دددددددددددددددد٘ٝا 
 

 طوٌال ׄ     نوماً   ׄ                    التراب ׄ     مسرة ׄ  

 ال َٝدددددددددد اىٖددددددددد٘ه صدددددددددذسٛ قجدددددددددو ٍقذٍدددددددددٔ             -9
  

 ٗال أضددددددددددددددددٞ  ثددددددددددددددددٔ رسػددددددددددددددددبً ئرا ٗقؼددددددددددددددددب 
 

 ذرعاً  ׄ     أضٌق  ׄ         مقدمه             ׄ      الهول ׄ  

 اّددددددددددددب اىشجددددددددددددو اىددددددددددددزٛ قددددددددددددذ ػجزَدددددددددددد٘ٓ -ٓٔ
  

 ٍٗبفٞدددددددددددددددددددددددددددٔ ىؼٞدددددددددددددددددددددددددددبة ٍؼدددددددددددددددددددددددددددبة 
 

 معاب ׄ     عٌاب  ׄ                    عبتموه ׄ     الرجل ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2463ىيزذسٝت اِلىنزشّٜٗ ٗاىزأمذ ٍِ اِلجبثبد اضغط ػيٚ اىشاثط     ) 

 

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

ائَِش { قبه رؼبىٚ :   -ٔ َٗ ٌُ اىذَّ َٝزََشثَُّص ثُِن َٗ ب  ًٍ ْغَش ٍَ ْْفُِ   ب ُٝ ٍَ ِْ َٝزَِّخُز  ٍَ َِ األَْػَشاِة  ٍِ َٗ  { 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثالثً   ׄ  

ًِ أَِّّٜ أَْرثَُذَل فَبّظُْش   قبه رؼبىٚ :  -ٕ َْب ََ َٰٙ فِٜ اْى َّٜ ئِِّّٜ أََس َٰٙ {} قَبَه َٝب ثَُْ بَرا رََش ٍَ 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثالثً   ׄ  

َٕب ئَِّٝبُٓ {قبه رؼبىٚ :   -ٖ َػَذ َٗ ِػَذٍح  ْ٘ ٍَ  ِْ ِٔ ئاِلَّ َػ ٌَ أِلَثِٞ ِٕٞ َُ اْعزِْغفَبُس ئِْثَشا ب َمب ٍَ َٗ  { 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثالثً   ׄ  

َٖٚ { قبه رؼبىٚ :   -ٗ ْزَ َُ َُّ ئِىَٚ َسثَِّل اْى أَ َٗ  { 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثالثً   ׄ  

ْقَشثٍَخ {قبه رؼبىٚ :   -٘ ٍَ ْغَغجٍَخ َٝزَِٞبً َرا  ٍَ ًٍ ِرٛ  ْ٘ ًٌ فِٜ َٝ ْٗ ئِْ َؼب  .} أَ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثالثً   ׄ  

https://dardery.site/archives/2463
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ٍء {  قبه رؼبىٚ :  -ٙ ْٜ ِ ُموِّ َش ٍِ أُٗرَِْٞب  َٗ ِْٞش  ِْطَ  اىطَّ ٍَ َْب  َْ َٖب اىَّْبُط ُػيِّ قَبَه َٝب أَُّٝ َٗ  { 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثالثً   ׄ  

ْقَيَجًب {قبه رؼبىٚ :   -7 ٍُ َٖب  ْْ ٍِّ ًْٞشا  َُّ َخ َٰٚ َسثِّٜ أَلَِجَذ ِدددُّ ئِىَ ىَئِِ سُّ َٗ  { 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثالثً   ׄ  

ُعِ٘ه {قبه رؼبىٚ :   -8 ْؼِصَِٞخ اىشَّ ٍَ َٗ  ُِ ا َٗ اْىؼُْذ َٗ  ٌِ َُ ثِبِِلْث ْ٘ َٝزََْبَج َٗ  ُْْٔ ب ُُّٖ٘ا َػ ََ َُ ىِ  } َٝؼُُ٘دٗ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثالثً   ׄ  

َٕب { قبه رؼبىٚ :   -9 ْشَعب ٍُ  َُ بَػِخ أََّٝب ِِ اىغَّ  } َْٝغأَىََُّ٘ل َػ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثالثً   ׄ  

 قبه اِلٍبً ػيٜ" اىذَذ هلل اىَؼشٗف ٍِ غٞش سؤٝخ اىخبى  ٍِ غٞش ٍْصجخ.."  -ٓٔ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثالثً   ׄ  

ػزٔ ٍخبفخ ٍب ٕ٘ أشذ ٍْٔ": ثِ قٞظ  قبه األدْف  -ٔٔ ْٞع قذ رََجشَّ  " ُسةَّ َغ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثالثً   ׄ  

َٖبثَخَ ٗٝ٘سس اىَٖبّخ.  -ٕٔ ََ َضاُح ُٝزٕت اى َُ  اى

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثالثً   ׄ  

َِ يِٖدددددددددددددب -ٖٔ ِ ُْؼَدددددددددددددٚ رُجدددددددددددددبصٙ ث ََّّدددددددددددددب اى ِ  ال ئ
  

  َُ  ٍَغددددددددددددذإب ئِىددددددددددددٚ ٍبِجددددددددددددٍذ ُدددددددددددددشِّ ئِرا مددددددددددددب
 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثالثً   ׄ  

َُّ ٍَُصدددددددددددددددددددددبثَُنٌ َسُجدددددددددددددددددددددًا  -ٗٔ ِ  َأَظُيدددددددددددددددددددددًُ٘ ئ
  

ًَ رَِذَّٞدددددددددددددددددددًخ ُظْيدددددددددددددددددددٌُ   دددددددددددددددددددَذٙ اىغَّدددددددددددددددددددا ْٕ  َأ
 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثالثً   ׄ  

ََِؼددددددددددددددددٞ ِ  -٘ٔ َح اْى  َأْشددددددددددددددددُن٘ ئَِىْٞددددددددددددددددَل ِشددددددددددددددددذَّ
  

َِ سِِٝ ددددددددددددددددددٜ  ددددددددددددددددددزَْف َّ  ًٍ ا َ٘  ٍٗددددددددددددددددددشَّ َأْػدددددددددددددددددد
 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثالثً   ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2463ىيزذسٝت اِلىنزشّٜٗ ٗاىزأمذ ٍِ اِلجبثبد اضغط ػيٚ اىشاثط     ) 

 للمصدر المٌمً  الذي بٌن القوسٌن  فٌما ٌلً: تخٌر الوزن الصحٌح – ٖط

زَبثًب {  قبه رؼبىٚ :   -ٔ ٍَ  ِ ُ َٝزُُ٘ة ئِىَٚ َّللاَّ َو َصبىًِذب فَأَِّّ َِ َػ َٗ ِ رَبَة  ٍَ َٗ  { 

   َمَفال ׄ      َمَفْعل   ׄ      َمْفِعل  ׄ      َمْفَعل   ׄ  

َِ قبه رؼبىٚ :  "  -ٕ ْٞ ب ثَ ََ َٕب ََّنباًل ىِّ َِ فََجَؼْيَْب زَّقِٞ َُ ِػظَخً ىِّْي ْ٘ ٍَ َٗ َٖب  ب َخْيفَ ٍَ َٗ َٖب  ْٝ  . " ََٝذ

   مفعولׄ      ةَمَفْعلׄ        ةَمْفِعلׄ        ةَمْفَعل ׄ  

https://dardery.site/archives/2463
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ٖ-  } َٰٙ بَرا رََش ٍَ ًِ أَِّّٜ أَْرثَُذَل فَبّظُْش  َْب ََ َٰٙ فِٜ اْى َّٜ ئِِّّٜ أََس  قبه رؼبىٚ :  } قَبَه َٝب ثَُْ

 َمَفال  ׄ      َمَفْعل ׄ       َمْفِعل ׄ      َمْفَعل   ׄ  

ٗ-   } َٖٚ ْزَ َُ َُّ ئِىَٚ َسثَِّل اْى أَ َٗ  قبه رؼبىٚ : } 

 لُمْفَتعِ ׄ       ُمْفَتَعلׄ       َمْفِعل ׄ      َمْفَعل   ׄ  

ائَِش {  - -٘ َٗ ٌُ اىذَّ َٝزََشثَُّص ثُِن َٗ ب  ًٍ ْغَش ٍَ ْْفُِ   ب ُٝ ٍَ ِْ َٝزَِّخُز  ٍَ َِ األَْػَشاِة  ٍِ َٗ  قبه رؼبىٚ :  } 

 َمَفال  ׄ      َمَفْعل ׄ       َمْفِعل ׄ      َمْفَعل   ׄ  

 قبه رؼبىٚ :   } قبى٘ا ٍب أخيفْب ٍ٘ػذك ثَينْب { -ٙ

 َمَفال  ׄ      َمَفْعل ׄ       َمْفِعل ׄ      َمْفَعل   ׄ  

دددددددددددددددخ -7 َُّ ٍَُقدددددددددددددددبً اىُذدددددددددددددددش فدددددددددددددددٜ داسِ ِرىَّ  ِٗئ
  

ددددددددددِ اىفقددددددددددشِ   ٍِ  ىَِٞددددددددددْذَفغ ػْددددددددددٔ اىفقددددددددددش شددددددددددش  
 

 لُمْفعِ ׄ       ُمْفَعلׄ       َمْفِعل ׄ      َمْفَعل   ׄ  

ََِؼدددددددددددددددددٞ ِ  -8 َح اْى  َأْشدددددددددددددددددُن٘ ئَِىْٞدددددددددددددددددَل ِشدددددددددددددددددذَّ
  

َِ سِِٝ ددددددددددددددددددٜ  ددددددددددددددددددزَْف َّ  ًٍ ا َ٘  ٍٗددددددددددددددددددشَّ َأْػدددددددددددددددددد
 

 ُمْفِعلׄ      ُمْفَعل ׄ       َمْفِعل ׄ      َمْفَعل   ׄ  

َُّ ٍَُصددددددددددددددددددددددبثَُنٌ َسُجددددددددددددددددددددددًا  -9 ِ  َأَظُيددددددددددددددددددددددًُ٘ ئ
  

ًَ رَِذَّٞدددددددددددددددددددًخ ُظْيدددددددددددددددددددٌُ   دددددددددددددددددددَذٙ اىغَّدددددددددددددددددددا ْٕ  َأ
 

 ُمْفِعلׄ      ُمْفَعل ׄ       َمْفِعل ׄ      َمْفَعل   ׄ  

َِ يِٖدددددددددددددب -ٓٔ ِ ُْؼَدددددددددددددٚ رُجدددددددددددددبصٙ ث ََّّدددددددددددددب اى ِ  ال ئ
  

  َُ  غددددددددددددذإب ئِىددددددددددددٚ ٍبِجددددددددددددٍذ ُدددددددددددددشِّ ٍُ ئِرا مددددددددددددب
 

 ُمْفِعل ׄ      ُمْفَعل ׄ       َمْفِعل ׄ      َمْفَعل   ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2463ىيزذسٝت اِلىنزشّٜٗ ٗاىزأمذ ٍِ اِلجبثبد اضغط ػيٚ اىشاثط     ) 

 من البدائل المتاحة: بٌن القوسٌنتخٌر نوع االسم الموجود  – ٗط

ْٞزِلَ  -ٔ َْْذ ثَ ِْٞش ِرٛ َصْسٍع ِػ اٍد َغ َ٘ َّٝزِٜ ثِ ِْ ُرسِّ ٍِ ُْْذ  َب ئِِّّٜ أَْعَن ً )قبه رؼبىٚ : }  َسثَّْ َذشَّ َُ  { ( اْى

 اسم مفعولׄ     مصدر مٌمًׄ                اسم مكانׄ       اسم زمان ׄ  

ٌَ ُموُّ أَُّبطٍ  -ٕ ٌْ  )قبه رؼبىٚ : "  قَْذ َػيِ ْ َشثَُٖ ٍَ )ۖ " َِ ْفِغِذٝ ٍُ  ِِ ا فِٜ اأْلَْس ْ٘ اَل رَْؼ َ َٗ  ِ ِْ ِسْصِ  َّللاَّ ٍِ اْشَشثُ٘ا  َٗ   ُميُ٘ا 

 اسم مفعولׄ     مصدر مٌمًׄ                اسم مكانׄ     اسم زمان ׄ  

 {.  ثـــ)اىَشدَخ(  ٗر٘اص٘ا ثبىصجش ٗر٘اص٘ا} -ٖ

 اسم مفعولׄ     مصدر مٌمًׄ                اسم مكانׄ       اسم زمان ׄ  
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النحو العربيتايلوس في   

 ربٝي٘ط 6

 ربٝي٘ط

 للتواصل واتس 01156008819

ْٞذَ  -ٗ ئِْر َجَؼْيَْب اْىجَ َٗ  ىِيَّْبِط "  (ًٍَ َبثَخ )قبه رؼبىٚ : " 

 اسم مفعولׄ     مصدر مٌمًׄ                اسم مكانׄ       اسم زمان ׄ  

ُُّغِنٜ ٗ -٘ َٗ َُّ َصَارِٜ  برِٜ )} قُْو ئِ ََ ٍَ َٗ  َٛ ْذَٞب ٍَ ) } َِ ٞ َِ ِ َسةِّ اْىَؼبىَ  هلِلَّ

 اسم مفعولׄ     مصدر مٌمًׄ                اسم مكانׄ       اسم زمان ׄ  

ًّ٘  ) قَبىُ٘ا َٝب َصبىُِخ قَْذ ُمَْذ فَِْٞبق٘ىٔ رؼبىٚ : }  -ٙ ْشُج َزاا ( ٍَ ََٰٕ  {قَْجَو 

 اسم مفعولׄ     مصدر مٌمًׄ                اسم مكانׄ       اسم زمان ׄ  

ُمُْذ َّْغًٞبق٘ىٔ رؼبىٚ : } -7 َٗ َزا  ََٰٕ ذُّ قَْجَو  ٍِ ْٞزَِْٜ  ِْغًّٞب )قَبىَْذ َٝب ىَ ٍَّ ) } 

 اسم مفعولׄ     مصدر مٌمًׄ                اسم مكانׄ       اسم زمان ׄ  

 {  َّللا ٍِ ٍ٘ثقب(  رإرُ٘) دزٚ} -8

 اسم مفعولׄ     مصدر مٌمًׄ                اسم مكانׄ       اسم زمان ׄ  

ِٔ  )غزذه ػيٚ ػقو اىشجو ثقيخٝ -9 قَبىِ  .، ٗػيٚ فضئ ثن شح ادزَبىٔ(ٍَ

 اسم مفعولׄ     مصدر مٌمًׄ                اسم مكانׄ       اسم زمان ׄ  

ََددددددددددددددددب رَْقُغدددددددددددددددد٘ اىيََّٞددددددددددددددددبىٜ َػَشَفددددددددددددددددب -ٓٔ  ُميَّ
  

ًِ فدددددددددٜ  َػدددددددددَخ اىددددددددد ال ْٗ َفدددددددددٚ )َس ْْ ََ ُٖددددددددد٘سْ  (اى  اىطَّ
 

 اسم مفعولׄ     مصدر مٌمًׄ                اسم مكانׄ       اسم زمان ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2463ىيزذسٝت اِلىنزشّٜٗ ٗاىزأمذ ٍِ اِلجبثبد اضغط ػيٚ اىشاثط     ) 

 

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

 دذد اىجَيخ اىزٜ رذز٘ٛ ػيٚ ٍصذس ٍَٜٞ  فَٞب ٝيٜ : – -ٔٔ

 الجبال اعلً من المٌاه منحدر ׄ        الشتاء فصل فً المٌاه منحدر ׄ  

 منظر الما ء المنحدر من الجبلتطلعت إلى  ׄ        شدٌدا منحدرا الماء انحدر ׄ  

 دذد اىجَيخ اىزٜ رذز٘ٛ ػيٚ ٍصذس ٍَٜٞ  فَٞب ٝيٜ : – -ٕٔ

 مرجع الشباب إلى النادي ׄ        مرجع الشباب لٌال ׄ   

 قرأت فً مرجع مهم عن غزوة بدر ׄ     . إلى هللا مرجعكم فتحاسبوا على أعمالكم ׄ   

 دذد اىجَيخ اىزٜ رذز٘ٛ ػيٚ ٍصذس ٍَٜٞ  فَٞب ٝيٜ : –-ٖٔ

 هذه الغرفة منام ا؟ألطفال ׄ       أقلِلْ طعامك َتْحَمْد منامك. ׄ  

 األولى والثانٌة ׄ     وقت اظهٌرة منام جٌد السترداد النشاط ׄ  
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النحو العربيتايلوس في   

 ربٝي٘ط 7

 ربٝي٘ط

 للتواصل واتس 01156008819

 دذد اىجَيخ اىزٜ رذز٘ٛ ػيٚ ٍصذس ٍَٜٞ  فَٞب ٝيٜ : – -ٗٔ

 ُمعتقل األحرار ُظلم  لهم ، ׄ      قضى السارق سنتٌن فً المعتقل ׄ  

 الثانٌة والثالثة ׄ      أفرجت الشرطة عن المعتقل. ׄ  

 دذد اىجَيخ اىزٜ رذز٘ٛ ػيٚ ٍصذس ٍَٜٞ  فَٞب ٝيٜ : –-٘ٔ

 مجتمع المغادرٌن أمام المسجد ׄ        مجتمع العلماء مثمر ׄ  

 األولى والثالثة ׄ     مجتمع المغادرٌن الساعة الخامسة مساءً  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2463ىيزذسٝت اِلىنزشّٜٗ ٗاىزأمذ ٍِ اِلجبثبد اضغط ػيٚ اىشاثط     ) 
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