
 االسم اجلامد وادلشتق: ادلوضوع 
 

 المذكرة
 االسم بالنظر إلى تركيبه

 الجامد
 ( اسم مل يؤخذ من غَته )

 المشتق
 ( اسم أخذ من غَته ودل على شيء موصوف بصفة )

 ما دل على الذات
 اخلشب: األمثلة 

           احلجر
           القلم

ما دل على ادلعٌت أو احلدث 
اجملرد عن الزمان وىو ادلصادر 

 لألفعال 
 الضرب: األمثلة 

           السؤال
           تكاُفل

 ادلقاِبل/  الكاتب –اسم الفاعل . 1
 ادلقاَبل/  ادلكتوب –اسم ادلفعول . 2

 الكرمي- الصفة ادلشبهة . 3
 الكربى/  األكرب –اسم التفضيل . 4
 ادلوعد/  ادلغِرب –اسم الزمان . 5
 ادلصلى/  ادلسجد –اسم ادلكان . 6
 ادللعقة/  ادلفتاح –اسم اآللة . 7

    
 :اجب األسئلة اآلتية 

 
 :ىات مصدرا لألفعال اليت حتتها خط فيما يأيت مث استخدمها يف مجل من عندك. أ
  إىل أرقى الدرجات فيسعد األبوان وادلعلمون بنجاحك، ( 2)تصل   يف الدراسة ل(1)اجتهد! يا بٍت ( أ

 . أجر اجملتهدين( 3)يضيع     واعلم أن اهلل ال 
 .الرسالة (ص) الرسول  بّلغ(4

  التلميذ الكتاب من احلقيبةأخرج( 5 
 . ادلدرس الطالب يف الرياضياتمّرن( 6 
 . الضيوف الطعام اللذيذيتناول( 7 
 . ادلدير يف عملوأتقن( 8 
 . ادلفكرون يف  حل ادلشاكل بادلشاورةحاول( 9 
 . لقمان إىل ادلطر صباحا مبكراوصل( 10 



 :ضع يف الفراغات اآلتية مصادر األفعال التِت بُت القوسُت (ب
 (يأكل . ) وبعده____________ يدعو حممد قبل  (1 
 (يشرب . ) الليمون خيفف حرارة اجلسم _____________  (2 
 (يقتل . )أخيو ادلسلم____________ حيرم على ادلسلم  (3 
 ( علج . ) ______________ الوقاية خَت من آلف  (4 
 (كتب . ) مثَتة___________ كتب الكاتب القصة  (5 
 (دخل .  )اجلامعة____________ يشجع الطلبة يف  (6 
 (دعا . ) قبل األكل__________ يقراء   (7 
 (زرغ . ) __________ اشًتت األم األمساك والفواكو من سوق  (8 
 (درس . ) يف غرفتو_________ يراجع الطالب   (9 
 (خلق . ) الكردية ________ يتحلى ادلسلم نفسو ب  (10 
 
 

 :امأل الفراغات بالكلمة ادلناسبة مشتقة من األفعال الىت بُت القوسُت (ج
 (عرض.  )يف ادلعرض_________ الكتب الدينية والتارخيية   (1 
 (ظلم. )مقبول__________ دعاء  (2 
 (فتح. )للناس _________ أبواب ادلسجد  (3 
 (خطب. )على ادلنرب يوم اجلمعة___________ ألقى اإلمام  (4 
 (مجع. )من القاىرة بالطائرة________ وصل الدارسون  (5 
 (علم. )وادلربون على ضرورة دلتحان ___________  (6 
 (سرق. )قد دخل بيتو __________ يقظ األب من النوم وجيد أن  (7 
 (احتفل. )توزيع اذلدايا___________ أقامت ادلدرسة  (8 
 (أمر. )بالسكوت قبل الصالة ________ األطفال  (9 
 (غرب. )_________يرجع الولد إىل بيتو قبل  (10 
 

 
 -أدعوكم يف رمحة اهلل - 


