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:الّرجاء تزّودوا بـ



أْن نَُميَِّّز بَْيَن اْلفِّْعلِّ الّصحيحِّ واْلفِّْعلِّ اْلُمْعتَّلِّ -

؟ماذا َسنَتَعَلَُّم في ه- ذا الّدْرسِّ



؟ ماذا تََروَن في الّصوَرةِّ 



ُمْعتَلّةوأفعال ةَصحيحَ وهَكذا هي األْفعاُل؛ ُهنالَِّك أفعال 

فِّ إلى األفعالِّ ال ؟ ّصحيَحةِّ واْلُمْعتَلَّ َهْل تَرَغبوَن بالتّعَرُّ ةِّ



نِّ الّطبيعَ َخَرَج فَريٌد يَتَنََزهُ، َويَُمتُِّع نَ  ، فَلََمَح َظَرهُ بِّمحاسِّ ةِّ

ْرعَ  ُّف اْلَهواَء، َجْدَوًلا يَْجري ماُؤهُ فيَروي الزَّ ، ويُلَطِّ

ا تَْشَرُب اْلماَء اْلعَذْ  ا ثّم َب، َوَوَجَد أْغناما لََمَح أْشجارا

ْنَدها وهو َمْسرورٌ  .َجميلَةا فََوقََف عِّ

َن النَّّصِّ واُْكتُبوها ف جوا األفعاَل مِّ ُكم اِّْستَْخرِّ ي َدفاتِّرِّ

:تّاليَّ هيّا نَْقَرأ النَّصَّ ال



َخَرَج 

فَلََمحَ 

يَْجري

فيَروي

ّفُ  َوَوَجدَ ويُلَطِّ

تَْشَربُ 

فََوقَفَ 

َويَُمتِّعُ 

يَتَنََزهُ 



؟ما هو َجْذُر َهذا اْلف  فََوقَفَ  فقوْعل 

تٌَل ولِّماذا؟َهْل هذا اْلفِّْعُل َصحيٌح أم ُمعْ 

هِّ َحْرُف عِّ فِّْعٌل ُمْعتٌَل، ألنَّ أَحَد ُحروفِّ  لٍَّة  َجْذرِّ



لَّةِّ في اللّغَةِّ اْلعََربيّ  ّزاء؟ما هي ُحروُف اْلعِّ ةِّ ُطالّبي األعِّ

يوىا 

اْلياءُ اْلواوُ األل فُ 

لَّةِّ هيّا نَْكتُُب أْفعاًلا يَْحتَوي َجْذُرها َعلى :  ُحروفِّ اْلعِّ

لَ صَ وَ ىَمشسَ بِّ يَ 



ُل ُحروفُهُ األصليّةُ عَ فَماذا نَُسّمي اْلفِّْعَل الّذي تَْشتَ  لى مِّ

لّةِّ أو أْكثَر؟  أَحدِّ ُحروفِّ اْلعِّ

تاَلا ْعالا ُمعْ نَُسّميهِّ فِّ 



ْن ذلَِّك أنَّ اْلفِّ  ْعُل الّذي ْعَل اْلُمْعتَلَّ هو  اْلفِّ نَْستَْنتُِّج مِّ

ُل ُحروفُهُ األْصليَّةُ الثَّ  (  ُحروُف اْلَجذرِّ )الثَةُ تَْشتَمِّ

لٍَّة أو أْكثَر  َعلى َحْرفِّ عِّ

سَ ئِّ يَ ىَرأفَ صَ وَ  :ةأْمثِّلَ 



َخَرَج 

فَلََمحَ 

يَْجري

فيَروي

ّفُ  َوَوَجدَ ويُلَطِّ

تَْشَربُ 

فََوقَفَ 

َويَُمتِّعُ 

يَتَنََزهُ 



؟ما هو َجْذُر هذا اْلف عْ  جرخل 

لٍَّة؟َهْل هذا اْلفِّْعُل يَْحتَوي َعل ى ُحروفِّ عِّ

َخَرجَ 

لَّ  ةٍ ًل يَْحتوي َعلى ُحروفِّ عِّ



ُل ُحروفُهُ األصليَّ فماذا نَُسّمي اْلفِّْعَل الّذي ًل تَْشتَ  ةُ مِّ

؟  لَّةِّ على أحدِّ ُحروفِّ اْلعِّ

االا َصحيحا نَُسّميهِّ فِّعْ 



ن ذلَِّك أنَّ الْ  فِّْعَل الّصحيَح هو  نَْستَْنتُِّج مِّ

ُل حُ  روفُهُ األْصليّةُ اْلفِّْعُل الّذي ًل تَْشتَمِّ

لٍَّة أو أْكثَر َعلى َحْرفِّ عِّ ( ُحروُف اْلَجْذرِّ )

َرَكضَ أَكلَ مَ َرسَ  :ةأْمثِّلَ 



بُ - جَ أنْ يَجِّ لىعَ اْلَجْذرُ اِّْشتََملَ فإذا،اْلَجْذرِّ ُحروفَ نَْستَْخرِّ

لَّةٍ َحْرفِّ  ،مُ فِّْعالا يَُسّمىأْكثَرأوعِّ نْ َخالوإذاْعتاَلا ُحروفِّ مِّ

لَّةِّ  ىاْلعِّ افِّْعالا يَُسمَّ َصحيحا

ُب َعلْينا أنْ إذاا، لكي نَُميَّز بَْيَن اْلفِّْعلِّ الصَّحيحِّ والْ - ، ماذا يّجِّ نَْفعََل؟ُمْعتَّلِّ

نَتَذَكَّرْ  لَّةِّ أنَّ حُ ! لِّ :هيروَف اْلعِّ

يوىا



هُ  يَتَنَزَّ :مثال

ُكم، وا نَةِّ باألْحَمرِّ على دفاترِّ لّتي اْستَْخَرْجناها من النّّص، ثُمَّ اُْكتُبوا ُجذوَر األفعالِّ اْلُملوَّ

ُدوا إذا كانَْت َصحيَحةا أم ُمْعتَلَّةا  :َحّدِّ

تَدريبٌ 

هُ فَريٌد َخَرجَ  نِّ الّطبيعَ َويَُمتِّعُ ، يَتَنَزَّ ، نََظَرهُ بِّمحاسِّ فَلََمحَ ةِّ

ْرعَ فيَرويماُؤهُ يَْجريَجْدَوًلا  ّفُ ، الزَّ اْلَهواَء، ويُلَطِّ

ا َوَوَجدَ  ا ثّم َب، اْلماَء اْلعَذْ تَْشَربُ أْغناما لََمَح أْشجارا

ْنَدها وهو َمْسرورٌ فََوقَفَ َجميلَةا  .عِّ

فِّْعٌل َصحيحٌ ه. ز. ن فِّْعٌل َصحيحٌ ع. ت. مَويَُمتِّعُ  حيحٌ فِّْعٌل صَ ح. م. لفَلََمحَ  فِّْعٌل ُمْعتَل  ي. ر. جيَْجري فِّْعٌل ُمْعتَل  ي. و. رفيَرويَ  ّفَ  فِّْعٌل َصحيحٌ ف. ط. لويُلَطِّ فِّْعٌل ُمْعتَل  َوَوَجدَ  د. ج. و فِّْعٌل َصحيحٌ تَْشَربُ  ب. ر. ش



:تَلخيص
؟ماذا تَعَلَّْمنا في هذا الّدرسِّ 

ْعَل يُْقَسُم إلى قِّْسَميْ   على فِّعل ُمعتَّل يَحتوي َجْذُرهُ : نِّ تَعَلّْمنا أنَّ اْلفِّ

لٍّة أو أكثر، وفِّْعل َصحيح تخلو حروفُهُ  لَّةِّ َحرفِّ عِّ ْن ُحروفِّ اْلعِّ . مِّ

َج ُحر ُب أْن نَْستَخرِّ وَف اْلجذرِّ لكي نَُحّدَد إذا كانَ تَعلَّْمنا أنّهُ يَجِّ

ا أم ُمْعتاَلا  .اْلفْعُل َصحيحا



:يّةٌ بَْيتَوظيفَةٌ 

ُكم  ، َحةٍ وَصحيُمعتَلَّةٍ عالٍ أفْ مالا تحتوي على جُ اُكتُبُوا على َدفاتِّرِّ

نوا  ةَ واألْفعاَل الّصحيحَ  األْخَضرِّ األْفعاَل اْلُمْعتَلَّةَ باللّونِّ ثُّم، لَّوِّ

.باللّونِّ األْزَرقِّ 

ا دروٍس فيلتقيونَ اإلْصغاءِّ ُحْسنِّ علىلَُكمُشْكرا

..للاُ شاءَ إنْ قادمةٍ 


