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 اسم آلة، وزنه، مع ضبط امليزان ضبطـًا كاماًل بالشكل . .4

 وزنه اسم اآللة

 مفعال ِمـْقـيَـاس

 مفعلة ِمـْرآة

 

 اسم آلة، واذكر الفعل الذي اشتق منه.استخرج  .5

ومقياس سليم يقاس به رقّيها(. استخرج اسم آلة، واذكر الفعل )هو ميزان دقيق يعرف به تقدم الشعوب، 

 الذي اشتق منه.

 الفعل الذي اشتق منه اسم اآللة

 وزن ميزان

 : ق ي سقاس مقياس

 

 حدد نوع كل مشتق حتته خط يف العبارة. .6

 

 للحكم على سداد الرأي" مقياسلوقتك، فالعزيمة  مضياًعا" ال تكن مترددًا في رأيك، 

 صيغة مبالغة مضياًعا:

 مقياس: اسم آلة

 

 صغ من الفعل ) قاد ( اسم آلة، وضعه يف مجلة من إنشائك . .7

 أمسك جيدًا بالمقود وأنت تسوق الحافلة.

 

 بّين نوع كل مشتق حتته خط يف العبارة: .8

 

بهالة من مجد  مقرونـًافصل الربيع إلى دمشق، التي يبدو اسمها  مطلع" وصل أحمد بن رّزوق في 

 يبعث في النفس البهجة واألنس ". خالّبالعروبة، وربيع دمشق 

 مطلع: اسم زمان

 مقرونـًا: اسم مفعول

 خالّب: صيغة مبالغة
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 صغ من الفعل ) ُيـقاس( اسم آلة، واذكر وزنه . .9

 صياغة اسم آلة من الفعل ) يقاس ( : ِمْقيَاس 

 وزن اسم اآللة : ِمـْفـعَـال.

 

 مشتق حتته خط فيما يلي: اذكر نوع كل .10

 

القوى بينهم غير متكافئ، ومع ذلك  ميزانالمشركين، وكان  لمحاربة منطلقـًا)اتخذ المسلمون يثرب 

 تحقق لهم النصر(

 منطلقـًا : اسم مكان من الفعل انطلق .

 محاربة : مصدر لفعل ثالثي مزيد باأللف .

 ميزان : اسم آلة من الفعل وزن .

 

 اجلملة اآلتية اسم اآللة من الفعل )نظر( :ضع يف الفراغ من  .11

 

 )يا بنّي، استعمل ...ذوق يريك جمال الكون(.

 .منظار

 

ويف الثانية  آلة،صغ مجلتني من إنشائك مستخدًما فيهما الفعل )يقود( حبيث يكون يف األوىل اسم  .12

 فاعل.اسم 

 

 أمسك جيدًا بالمقود وأنت تسوق الحافلة

 قائد األمة األولكان الرسول األعظم ) ص ( 
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 )واشدد يديك حببل اهلل معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان(. استخرج اسم آلة. .13

 .حبل

 

 صغ من الفعل: )وزن( اسم آلة، وضعه يف مجلة من إنشائك. .14

 اسم اآللة: ميزان الحق واضح.

 

 صغ من الفعل: )قاد( اسم آلة، وضعه يف مجلة من إنشائك. .15

 مقود السيارة ضروري لتوجيهها أثناء السير.اسم اآللة: مقود. الجملة: 
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 استخرج كل اسم آلة، واذكر وزنه، وفعله: .1

 فعله وزنه اسم اآللة الجملة

العلمممممم ميمممممزان يدعمممممر  بمممممه تقمممممد   -

 الشعوب.

 وزن مفعال ميزان

وصمممممممف العلمممممممماء بممممممم نهم ورثمممممممة  -

األنبيممماء، يرثمممونهم فمممي حممممل مشمممعل 

 الهداية واإليمان.

 أشعل ِمفعل مشعل

جئممممممممتكم وأنمممممممما ال أملممممممممك بيمممممممممان  -
ممممممم، وال  الممممممواعم، وال محبممممممرة المعلِّ

 حكمة الفيلسو .

 حبر ِمفعلة محبرة

 

 املشتق فيما حتته خط من كل مما يأتي، وزنه:حدد نوع  .2

 كثيًرا من العادات عن طريق تقليد الكبار. مولدهيكتسب اإلنسان منذ  -

 .األصيلةيجب أن يتمسك العرب بتقاليدهم العربية واإلسالمية  -

 وزنه نوعه المشتق

 مفِعل اسم زمان مولد

 فعيل مبالغةصيغة  أصيل

 

مستخدًما فيهما الفعل )يقود( حبيث يكون يف األوىل اسم آلة، ويف الثانية اسم صغ مجلتني من إنشائك  .3

 فاعل.

 الجملة 

 مقود=مفعل مقود السيارة سهل التحكم اسم اآللة من يقود = 

 قائد=فاعل العقل قائد اإلنسان للنجاح اسم الفاعل من يقود = 

 

 

 اسم اآللة

 ............. :الثالث اإلعدادي الصف .االسم: .............................................................


