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 وغداً جنم... اليوم حلم 

 

 
 

 
 

 :اضبط ما حتته خط : 1س

   !صنَع اخلالِق  أ بدعما  (1  

   !ك قلبـــــــما أ طيَب ( 2  

   ! أ جـمـل السـمـاءما ( 3  

 

  بني الصيغة اليت جاء علهيا أ سلوب التعجب :2س

       " ما أ كفَرهُ قُِتَل الإنساُن " :تعاىل قال -١ 

ل -٢  ِ          !احلدیقةِ  بأ زهارِ  أ ْجم

نشاَدك أ عذَب  ما -٣           !الّشعرَ  اإ

ُض  ِتلَ  بنَفِسَ  -٤  َيبَ  ما ال رم َسنَ  ماوَ  الّربَ  أ طم َطاَف  أ حم َّعا املُصم ب     !واملََُتَ

ّّنم !ومعلامتنا معلمينا درّ  هلل -٥     .الهادف واحلوار للنّقاش واسعة فرًصا هیيئون اإ

ىل حاجتَه رفع من أ شقى ما -٦         !هللا غیِ  اإ

   الّزحامِ  من أ نتِ  وصلتِ  فكیف   بنت   كَّ  عندي ادّلهرِ  أ بنَت  -٧ 

   یقصُ  ذلَ  قبلَ  لييل اكنَ  وما   طوُل  تقارص ليل   من لَ  فیا -٨ 

ذا وادّلنيا ادّلینَ  أ حسنَ  ما  -٩     !بلّرجل والإفالَس  الكفرَ  وأ قبحَ   اجمتعا اإ

    َأحِبِب  ِبأَّّیِمهِ  َأحِببوَ    املَكتَِب  ُُصَبة َحبَّذا َأل -١١ 

          !اللّقاءِ  حلالوة ّی -١١

 

 

آيت ،  :3س  اقرأ  النص ال

 بطولت، أ نصع سّطروا لقد !ومبادهئم بعقیدهتم بمتّسكهم وأ ْجل !بأ خالقهم فأ كرمم  !رجالهتم أ عظمَ  وما !اترخیهم أ روع ما الهامشيون،  

نم  أ صدقهم مفا ْجعاء، الإنسانيّة بذل هلم شهدت حضارة، أ عظمَ  وش ّيدوا نم  أ وفامه وما  !عاهدوا اإ  ل والعداةل هبم تزهو احلمكة ....!وعدوا اإ

 الّشاخمة، املكرمات يف ال مثالَ  ال مم هبم ترضب ل فكیف ، أ ماانهتم عىل النّاس أ حرُص  فهم !دّرمه هلل عهنم، تنأ ى ل والرمحة تفارقهم،

 )   (  النبیةل والّصفات
  .اس تخرج أ سلوب تعجب سامعي( 1  

 .ضع عالمة الَتقمي املناس بة ما بني ال قواس( 2  

عرب اتماً أ عرب ما حتته ( 3     يف النص خط اإ

 التعجبيف  اخترب نفسك
 الصريحدراملـص

 (       4 :    )      منوذج رقم : اسم الطالب                            
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 يف التعجب اخترب نفسكإجابة 
 :اضبط ما حتته خط : 1س

 (أ بدَع )  (1  

 (قلـبَــك( ) 2  

 ( السـمـاءَ )  ( أ جـمـلَ ( ) 3  

 

  بني الصيغة اليت جاء علهيا أ سلوب التعجب :2س

  (ما أ فعل ) قیايس  -٣  (أ فعل بــ ) قیايس  -٢  (ما أ فعل ) قیايس  -١ 

  (ما أ فعل ) قیايس  -٦   سامعي -٥  (ما أ فعل ) قیايس  -٤ 

  (ما أ فعل ) قیايس   -٩   سامعي -٨   سامعي -٧ 

 سامعي -١١  (أ فعل بــ ) قیايس أ  - ١١ 
 

 

  :3س

  (هلل درمه)   السامعي  .اس تخرج أ سلوب تعجب سامعي( 1  

 ) ! (  .ضع عالمة الَتقمي املناس بة ما بني ال قواس( 2  

عرب اتماً ( 3    (ا أ روَع اترخیهمم)    أ عرب ما حتته يف النص خط اإ

 تعجبية امس مبين عىل السكون يف حمل رفع مبتدأ   :  ما  

 (هو)فعل ماض جامد مبين عىل الفتح ، والفاعل مضی مس تَت وجوب تقدیره  :أ روعَ   

 جر بلإضافة مضی متصل مبين يف حمل( مه) مفعول به منصوب بلفتحة وهو مضاف  :اترخیهم  

 وامجلةل الفعلية يف حمل رفع خرب ما    


