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 مزيد الثالثي والرباعي ومعاني صيغ الزوائد



البرنامج البيداغوجي

يتضمن درس مزيد الثالثي والرباعي ومعاني صيغ الزوائد للسنة األولى اعدادي ما يلي :

1) المزيد الثالثي: أي الفعل ذو األصل الثالثي الذي دخلت عليه الزيادة، وتأتي الزيادة على الفعل الثالثي على صور، هي:

َل (مزيد بتضعيف العين؛ ألّن أصله: َنَزَل )، وقاَتَل الثالثي المزيد بحرف واحد، مثل: أْلَبَس (مزيد بالهمزة؛ ألّن أصله: لَِبَس)، وَنز�

(مزيد باأللف؛ ألّن أصله: َقَتَل).

َم الثالثي المزيد بحرفين، مثل: اْنكََسَر (مزيد بالهمزة والنون)، واْقَتَرَب (مزيد بالهمزة والتاء)، وتصاَبَر (مزيد بالتاء واأللف)، وَتَقد�

(مزيد بالتاء وتضعيف العين)، واْحمر� (مزيد بالهمزة وتضعيف الالم).

الثالثي المزيد بثالثة أحرف، مثل: اسَتْخَرَج (مزيد بالهمزة والسين والتاء).

2) المزيد الرباعي: أي الفعل ذو األصول الرباعية ودخلت عليه الزيادة و هو قسمان :

ما زيد بحرف واحد له صيغة واحدة وهي التاء في أّوله، مثل: تَدْحَرَج، وتبْعَثَر، وَتَزْلَزَل.

. ما زيد بحرفين من صيغه : اْفَعلَل�

3) الزيادة التي تلحق األفعال تفيد معاني كثيرة من بينها:

ْفَعَل : تفيد التعدية. ا�

فاَعَل ، َتَفاَعَل : تفيد المشاركة.

َل : تفيد التكثير و التعدية. َفع�

ْيغُة أحيانًا كصيغِة اْنَفعل تفيد الُمطاوَعة. ل، َتَفْعلََل : تكوُن هذه الص� افتعل، انَفَعل، تَفع�

افعّل : وهو للمبالغة واالشتداد، وغالبًا يكوُن في األلوان والعيوب.

اْفَعلَّل : يدل على المبالغة.

استفعل : يفيد الطلب.

تحديد الظاهرة ومالحظتها

من أضله ا� فال هادي له.

ناَصر المسلم أخاه.

بلغ الرسالة.

انكسر القلم.

اجتمع الناس.

ابيض� وجه المؤمن.

تعلق قلبه بحب ا�.

تعانق األصدقاء.

استفَتح بذكر ا�.

اعشْوَشب الملعب.
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اخضار الشجر.

تزحزحت القارات.

احَرنجم القوم.

اطمأن قلب المؤمن.

الوصف والتحليل
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من خالل معطيات الجدول الواصف نستنتج ما يلي:

مزيد الفعل

مزيد الفعل الثالثي ثالثة أنواع:

مزيد بحرف واحد: أفعل – فاعل – فعل

مزيد بحرفين: انفعل – افتعل – افعل – تفعل – تفاعل

مزيد بثالثة أحرف: استفعل – افعلل – افعال

مزيد الرباعي

مزيد الرباعي نوعان:

مزيد بحرف واحد: تَفعلل

مزيد بحرفين: افعلل – افعلل

معاني الزيادة في أوزان الفعل الثالثي

التعدية: أفعل  – فعل

المطاوعة: فاعل – تفاعل

المشاركة: انفعل – تفعل

قوة اللون و العيب: افعل أفعال



الطلب: استفعل

المبالغة: افعوعل

معاني الزيادة في أوزان الفعل الرباعي

المطاوعة: تفعلل – افعلل

المبالغة: افعلل

الملخص

الثالثي يزاد فيه حرف أو حرفان أو ثالثة.

أوزان المزيد بحرف ثالثة

وزن أفَعَل ويأتي كثيرا للتعدية: نزل الرجُل وأنزَل الطفَل معه.

ل الطفَل والده. ر، نز� َق وكس� ل وغالب معانيه التكثير والتعدية: مز� وزن فع�

وزن فاعل وغالب معانيه المشاركة في الفعل، والتكثير: حاورُت زميلي، ضاعفُت أجر العامل.

أوزان الثالثي المزيد بحرفين خمسة

وزن انَفَعَل ويدل على المطاوعة: انكسر وانشق، أزعجته فانزعج.

وزن افَتَعَل ويدل على المطاوعة غالبا: جمعتهم فاجتمعوا، وعلى المشاركة: اختصموا.

ت عينه. وزن افَعل� يكون في األلوان والعيوب الَخلقية: اخَضر� الشجر، اعُور�

ع. َل يدل على المطاوعة حينا مثل: عل�مته فتعل�م، وعلى التكلف مثل تحل�م وتشج� تفع�

وزن تفاعل يدل على المشاركة وإظهار غير الحقيقة، والمطاوعة: تحاكم الخصمان، تمارض، باعدته فتباعد.

أوزان الثالثي المزيد بثالثة أحرف أربعة

وزن استْفَعَل وأهم معانيه الطلب والتحول: استغَفر ربه، استنوق الجمل استتيست الشاة واسترجلت المرأة واستحجر الطين.

وزن افَعوَعَل يدل على قوة المعنى أكثر من الثالثي: اعشوشب، احلولى، اخَشوشن.

ط البعيَر (ركبه). ل يدل على قوة المعنى أكثر من الثالثي: اجل�وذ (أسرع) اعلو� وزن افَعو�

وزن افعال� يدل على قوة المعنى أكثر من الثالثي: اخضار� الشجر.

صيغ المزيد الرباعي

الرباعي المزيد بحرف فله وزن واحد بزيادة تاء في األول تدل على المطاوعة مثل: دحرجت الحجر فتدحرج.

الرباعي المزيد بحرفين له وزنان:

اْفَعْتلََل ويدل على المطاوعة مثل َحْرَجمت اإلبل (رددت بعضها على بعض) فاحرنجمت (اجتمعت، ازدحمت).

. ز� ، اشما� ن� اْفَعلَل� ويدل أيضا على المطاوعة أو المبالغة مثل: اطما�


