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 االعداديالثالث



 

 

  لث اإلعدادي املخص الصرف للصف الث                            

  اسم الزمان والمکان هو اسم مشتق من الفعل للداللۀ علی زمن او مکان الفعل 

  یأتی کال منهما  من الفعل                                  

  غیر ثالثی                                               الثالثی علی وزن                    

  مفعل بکسر العین                        مفعل بفتح العین 

  

  

  

  

  

  عۀ فی الجملۀ قاسم الزمان والمکان یعرب حسب مو   **   ملحوظۀ 

  فی الکالم مثل  بالقرینۀیکون مکان ونفرق بینهم  أنکل اسم زمان یصح ** 

  خلف المدرسۀ  األطفالملعب  –غدا  األطفالملعب ** 

کلمۀ مسجد جاءت مخالفۀ ألنها علی وزن مفعل والقیاس أن تکون علی ** 
  وزن مفعل ألنها مضمومۀ العین فی المضارع 

      إلیوتنقسم  الفعلالتی تستخدم فی  اإللهعلی  للداللۀ  اسم مشتق /  اإللهاسم 
-مفعال( هی  وأوزانهمشتق وهو ما اشتق من مصدر الفعل  المتعدي  * *

)  غسالۀ –فعاله )  ( ساقیۀ –فاعلۀ )    (مفعلۀ  معلقۀ(     )مبرد –مفعل  ( )  منشار
  )حاسوب  –فاعول (

سکین  – إبرة( کثیرة مثل   أوزانجامد وهو ما لیس له فعل یصاغ منه وله ** 
  ) الخ .....................رمح   -قدوم  –

 ) مطهرة  –مصفاة (   قلیال أالزممن الفعل  اإللهاسم  یأتیقد  -1 ملحوظۀ 

 ) مخدة ( من اسم الجنس الجامد اإللهاسم  یأتیقد  -2

  االسم المنقوص هو االسم المعرب الذي آخرة یاء الزمه                

  جمع المذکر                      جمع المؤنث                        تثنیته         

  

  

  

  

           

  

الثالثی مفتوح العین فی  -1
  ملعب  –لعب  –المضارع 

الثالثی مضموم العین فی  -2
  مخرج  –خرج  –المضارع 

 –الثالثی معتل االخر  -3
 مرمی  –رمی 

الثالثی مکسور  -١
العین فی المضارع 

  منزل  –نزل  –

الثالثی معتل  -2
 موعد  –وعد  –األول 

 ألکلمهبمضارع  نأتی
حرف المضارعۀ  وإبدال 

مع فتح ما  مضمومۀمیم 
   األخرقبل 

  مجتمع  –اجتمع 

 منطلَق -انطلق 

تبقی الیاء وترد 
إن کانت محذوفۀ 

مثل قاضی أو 
  قاض 

 نقول قاضیان 

تبقی الیاء وترد إن 
کانت محذوفۀ مثل 

  قاضی أو قاض 

 نقول قاضیات

 

تحذف الیاء ویضم ما 
قبل الواو ویکسر ما قبل 

 –الیاء مثل قاضُون 
 ضین قا

 ٠ 



 

 

  االسم المقصور هو االسم العرب الذي آخرة ألف الزمۀ   

  جمع المذکر                        وجمعه جمع مؤنث  تثنیته

  

  

  

  

  

   ألفهمزة قبلها  آخرةهو االسم المعرب الذي االسم الممدود 

   األتیعند تثنیۀ والجمع بنوعیۀ نتبع                    

 – فراءان –التثنیۀ والجمع مثل قراء  عندتبقی  أصلیۀکانت الهمزة  إذا -1
  قراءات  – فراءون

 –حسناوان  –تقلب واو مثل  حسناء  للتأنثکانت الهمزة زائدة  إذا -2
  حسناوات 

الهمزة او  إبقاءیجوز  اللحاقزائدة  أو أصلکانت الهمزة منقلبۀ عن  إذا -٣
 – –بنا وات  –بناءات  –بنا وان –بناءان  –بناء وعلیاء تقول قلبها واو مثل 

   - علباوات  –علباءات  –علباوان  –علباءان 

  التعجب                                  

  استهجانها فی شئ ما  أوهو کل تعبیر یدل علی استعظام صفۀ  

ثالثی ( بشروط هی )  فعل به –ما افعل ( یصاغ التعجب مباشرة علی وزنی 

لیس الوصف منه علی أفعل فعالء  –مبنی للمعلوم  –متصرف  –مثبت  –تام  –
  أحمل بالربیع  –ما أجمل الربیع  –مثل ما طابق لشروط ) قابل للتفاوت  –

   کاألتیالتعجب مما فقد شرط من الشروط 

 –مات ( قابلۀ للتفاوتغیر  – )بئس  –عسی  –لیس ( جامدة( کانت الکلمۀ  إذا -1
    فال یأتی منهما التعجب مطلقا ) هلک  –غرق  –فنی 

بکلمۀ  نأتی –علی وزن افعل فعالء  أوناقصۀ  أوکانت الکلمۀ غیر ثالثیۀ  إذا -2
بعدها بمصدر الکلمۀ الفاقدة للشروط  نأتیمن عندي قابلۀ للشروط ثم 

ما  –حمرة الشفق  أجملما  –انطالق القطار  أروعما  –المؤول مثل  أوالصریح 
  کون الفاروق عادال  أعظم

بکلمۀ من عندي علی وزن  نأتیمبنیۀ للمجهول  أوکانت الکلمۀ منفیۀ  إذا -3
ما بالمصدر المؤول  بعدها وال یصح المصدر الصریح مثل  نأتیالعجب م 

  أال یظم الرجل  أروعما  –الرجل الخالقۀ  ایحترم أن أفضل

                              

  

صور ثالثۀ یرد الصلۀ قاذا کان الف الم
فی التثنیۀ وجمع المؤنث مثل ) ي  –و ( 

  عصوات  –عصوان  –عصا 

  فتیات  –فتیان  –فتی 

ان کانت االلف رابعۀ فاکثر تقلب یاء 
 منتدیات  –منتدیان  –مثل منتدي 

مع فتح ما قبلها  اإللفتُحذف 
 –علیه مثل مصطفی  للداللۀ

  مصطفون 

 األعلون  –االعلی 

 ٠ 



 

 

  اسم التفضیل                                       

  هو اسم یدل علی أن اثنین اشترکا فی صفۀ وزاد أحداهما علی األخر 

 –مثبت  –تام  –ثالثی ( یصاغ اسم التفضیل علی وزن افعل بشروط هی 
قابل للتفاوت  –لیس الوصف منه علی أفعل فعالء  –مبنی للمعلوم  –متصرف 

   من محمد  اکبر یوسف   –األنبیاء  أعظممحمد   –مثل ما طابق لشروط ) 

  

  فإذا فقد شرط کمن الشروط نأتی بالتفضیل کاألتی 

قابلۀ غیر  – )الخ ..........بئس  –عسی  –لیس ( جامدة( إذا کانت الکلمۀ  -1 
    مطلقا  التفضیل  فال یأتی منهما) سرق  –هلک  –غرق  –فنی  –مات ( للتفاوت

نأتی بکلمۀ  –إذا کانت الکلمۀ غیر ثالثیۀ أو ناقصۀ أو علی وزن افعل فعالء  -2
من عندي قابلۀ للشروط ثم نأتی بعدها بمصدر الکلمۀ الفاقدة للشروط 

 اشدالشفق  –نطالقا  من السیارة  ا أکثر القطار –الصریح أو المؤول مثل 
   صیرورة من الماء فی الصیف  أسرعالثلج  –   حمرة من الورد 

قابلۀ إذا کانت الکلمۀ منفیۀ أو مبنیۀ للمجهول نأتی بکلمۀ من عندي  -3
م نأتی بالمصدر المؤول  بعدها وال یصح المصدر الصریح مثل ما للشروط ث

   أال یغفل عن القران  أولیالمؤمن  – أن یحترم ألخالقه  أولیالرجل 

  

یوجد بعض الکلمات تدل علی التفضیل لیست علی وزن افعل وهی /  ملحوظۀ
قال انتم شر  –المؤمن القوي خیر من المؤمن الضعیف –) حب –شر  –خیر ( 

  حب الشئ الی الصدق  –مکانا 

  

 

 ٠ 




