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 . معاني الفعل املسيد بعهصريو أو ثالثة عهاصر:عهواى الدرس

 

I - انفعل- تفّعل -  افتعل- تفاعل- افعّل :ينزيد حبرفاملالثالثي معاني: 

  :تفّعلمعاني  -1

 املؼىن امفؼل املزيد ادلةل

 املطاوػة ثؼلّمُت  .ثؼلّمُت ميف يكون امؼمل حتقيقا نذلات

 الاجهتاد يف امقيام ابمفؼل جشّجؼت .جشّجؼت املرأ ة ػىل اخلروج ا ىل امؼمل

 امتجنّب أ و الاحرتاز حترجت .حتّرجت احلديث مع أ يم يف قضية اجلنس

ثر جرػة  امقيام ابمفؼل ثدرجييا جتّرغت .جتّرغت ادلواء جرػة ا 

 املطاوعة، االجتًاد يف الكيام بالفعل، التجّهب أو االحرتاز، الكيام بالفعل تدرجييا : يي تفّعل: أيم معاني الوزىمو 

 : تفاعل معاني -2

 املؼىن امفؼل املزيد ادلةل

 امتظاىر بغري امواقع يتجاىل .يتجاىل بؼض املتؼصبني حقوق املرأ ة

 املشارلة حتاور .حتاور امش باب فامي بيهنم مرمس مؼامل غدمه

ػاْدثُو  املطاوػة ثابااػاد .وا فاتابااػادمابا

  التظاير بغري الواقع، املشاركة، املطاوعة: يي تفاعل :يم معاني الوزىأ  مو 

 :انفعل معاني -3

 املؼىن امفؼل املزيد ادلةل

 قيام امفاػل ابمفؼل منفسو اهنمك .اهنمك امؼامل يف معهل

ا  ا فااْازا ا ُت زيدًد ْ  املطاوػة ااز  أَأْز ا

 املطاوػة اهقطع .اهقطع حبل امود بيننا

  قيام الفاعل بالفعل لهفصٌ، املطاوعة :يي انفعل : أيم معاني الوزىمو
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 :افتعل معاني- 4

 املؼىن امفؼل املزيد ادلةل

  قيام امفاػل ابمفؼل منفسو اشرتت .اشرتت املرأ ة حريهتا مقابل لرثة أ غباهئا

 املشارلة اشتبكت اشتبكت خطوط انلوحة اشتبااك مجيال

 املطاوػة فاغمتمت .مغين صديقي بأ خباره فاغمتمت

  قيام الفاعل بالفعل لهفصٌ، املشاركة، املطاوعة :ييافتعل :  أيم معاني الوزىمو

 :افعّل معاني- 5

 املؼىن امفؼل املزيد ادلةل

 االثصاف بلون اخرضَّ  .اخرضَّ امؼشب

 االثصاف بؼيب اغرجَّ  .اغرجَّ امطفل

 االثصاف بؼيب اغورَّ  .اغورَّ امرجل

قَُّت امسسءُ  قَُّت  .اْزرا  االثصاف بلون  اْزرا

   انفعل يي االتصاف بعيب، االتصاف بلوى:أيم معاني الوزى مو

II - استفعل :بثالثة أحرفزيد املالثالثي معاني. 

 :استفعل-  

 املؼىن امفؼل املزيد ادلةل

 امطلب اس تغفر .اس تغفر ربّو

 اغتقاد صفة اميشء اس تصوب .اس تصوب ال مر

 امصريورة اس تتجر .اس تتجر امّطنيُ 

 اغتقاد صفة اميشء اس تتسن .اس تتسن ال مر

  الطلب، الصريورة، اعتكاد صفة الشيء، : يياشتفعل : أيم معاني الوزىمو

 


