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صغغغلتني غغغإنتاغغغمتتخدغغغ فيتااغغغإعلا) تود( غغغ تكون غغغألتىل  غغغ   ت دغغغ ت  غغغغ  ت تك   تتتتتتتتتت .2

 . كسمتو عألىل،ت  تكوث خدةت كسمتآوةىل

ت

 أاايتجدل)كتب مل   ت أختتتا قتكحل و ةاسم اآللة: )يقود( 

 

 كورس لتك عظمتىلتصت تق فلتك اةتك  لك  تت:الفاعلاسم )يقود( 

ت

 كسمتآوة،ت زخه،تاعتضبطتكملدزك تضبطغ) تك ااًلتب ود ألت. .3

 

 ِاْنَ  ل الميزان مضبوطا : مقياس

  ِاْنَ َ ة الميزان مضبوطا  : مرآة

 
 .وةكآلكسمتتكذكرتكون ألتكوذيتكشإقتانه .4

 

  ز   :منهالفعل الذي اشتق   : ميزان

  ىلتقتيتس تق س  :منهالفعل الذي اشتق   : مقياس

 
 

 صلتامتكون ألتىل ز  تكسمتآوة،ت ض هت تني ةتامتتخد في. .5

 

 ادزك اسم اآللة: ( وزن)

 

 حل تخ عتكألتادإقتحتإهتخطت تكو ب رة. .6

 

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

 

 اضد ع) :تصدغةتاب وغة :( نوع المشتقمضياع)

تا د س:تكسمتآوة :( نوع المشتقمقياس) 
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تصلتامتكون ألتىلتق  ت تكسمتآوة،ت ض هت تني ةتامتتخد فيت. .7

 

 أاايتجدل)كتب مل   ت أختتتا قتكحل و ة :لةاآلاسم ( قاد)

 

 

 صلتامتكون ألتىلتُ غ  س تكسمتآوة،ت كذكرت زخهت. .8

 
تِاْنَ  لكو ز :تتِاْ َد سكسمتآوة:ت

 

 ود  ت  ي:كذكرتخ عتكألتادإقتحتإهتخطت .9

 

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

 تحقق لهم النصر(

تانط  غ) :تكسمتا   تامتكون ألتكخط ق. : منطلق

 حم ربة:تاصلرتون ألتثالثيتاز لتب  وف. : محاربة

تادزك :تكسمتآوةتامتكون ألت ز . : ميزان

 

 

تكسمتآوةتامتكون ألتىل ز  .ت  ي:كشإقتا ت .10

 
تادزك ت:تكسمتآوةتامتكون ألت ز ت.

ىل  تبيّن،تكسغغإ  ألت...ذ قت ر يتني لتتتضغغعت تكونركمتامتكل  ةتكآلتدةتكسغغمتكآلوةتامتكون ألتىلخظر ت:تت .11

تكو    .

 

 انظ ر : اسم اآللة( نظر)

 

 

تآوة.ىل كشل ت ل يت بألتكهللتا إص  توإخهتكوركمتت تخ خإيتأرك   .تكسإعرجتكسمتت .12

 

 حبأل اسم اآللة:
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ىله تادزك ت قدقت  رفتبهتت لمتكودغغ   ،ت ا د ستسغغ دمت   ستبهترقّد(  .تكسغغإعرجتكسغغمتآوة،ت كذكرتت .13

تكون ألتكوذيتكشإقتانه.

 

   ز ت/تق س  المشتق منه: الفعلتتت/تا د ستادزك ت:تاسم اآللة

 

 ك مس ء.كذكرتكون ألتكوثالثيتكوذيتكشإ تتانهتك مس ءتكوإ ودة.تثمتز تهذهت .14

 

 الوزن اسم اآللة
 الفعل الثالثي

 المشتق منه 

تق ست لَ ْنِا مقياس

ترأىت ةَ ِاْن مرآة

ت ز ت لَ ْنِا ميزان

ت وأت ةَ ْنِا مدفئة

تسربت لَ ْنِا مسبار

تث جتّ  وةِو الثالجة

 

 

 .ه تتكسمتكآلوةتامتك و  لتكآلتدة .15

 

 قاد طرق ثقب حرث صعد وقد قص غزل

تا   تاطرقةتاث بتحمركثتاص لتا قلتا صتاغزل

 

تز تهذهتك مس ء. .16

 

 الوزن اسم اآللة

تألِانَ  مكبس

ت لِانَ  مفتاح

ت ةِانَ  مقلمة

تو ع ل صاروخ

توة ّ َو عصارة
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 اسم اآللة كلمة تدل على آلة أو أداة تؤدى بها األعمال. •

 اسم اآللة صيغة مشتقة من الفعل الثالثي المتعدي )غالبا(. •
 

 السم اآللة أوزان قياسية هي: •
 

 مكبس ومبرد ومعول ِمْفعَل
 مفتاح ومنشار ومسمار ِمْفعال
 مقلمة وملعقة ومحبرة مْفعَلَة

 
 السم اآللة أوزان أخرى غير قياسية، مثل: ساعة، شوكة، قلم، سكين، فأس.

 : )عّصارة(.وفعّالةأجاز المجمع اللغوي أوزانا أخرى، مثل: فاعول )صاروخ( 

 

 كسإعرجتكألتكسمتآوة،ت كذكرت زخه،ت و  ه: .1

 

 العلم ميزان يُعرف به تقدم الشعوب. -

 

  ز ت:الفعل  تِانَ  ل :الوزن  ادزك  :اآللةاسم 

 

 وصف العلماء بأنهم ورثة األنبياء، يرثونهم في حمل مشعل الهداية واإليمان. -
 

 ش أل :الفعل   ِاْنَ أل :الوزنتتد ألِا :اآللةاسم 

 

 جئتكم وأنا ال أملك بيان الواعظ، وال محبرة المعل ِّم، وال حكمة الفيلسوف. -
 

 حرب :الفعل   ِاْنَ َ ة :الوزنتتحربةِا :اآللةاسم 

 
 

 اسم اآللة

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


