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 وغداً جنم... اليوم حلم 

 

 
 

 
 

س
1

آيت النّص اقرأ   :  :يليه عام أ جب مث ال

براهمي ودله هللا عبد بن خادل أ وىص  :فقال ا 

نّ  بيـده نفسـ واّّلي الكثـري، متـبر وال رساف القليل، ممثر   والاقتصاد ال رساف، مع الكثري من خري الكفاف مع التّدبري ُحْسن  ا 

 .جعب غري من مضحاكا  تكن ول بلواه، املأ مون وفاكه عتباه، املرجوّ  عاتب بيّن، أ ي .احلرام املال املال وبئس القناعة، احلظّ نعم

    ......................................................................................................... :  :ثالثّ  لفعل مصدراا  (1 :النص من اس تخرج

   ......................................................................................................... :  :رابعيّ  لفعل مصدراا  (2   

   ......................................................................................................... :  :خامسّ  لفعل مصدراا  (3   

 

س
2

آيت النّص اقرأ   :  :يليه عام أ جب مث ال

 الهـدم معـول مـن النّـاس أ نقـت    ، للعـاملن العظميـة النّعمـة فأ نـ  ، املـتفهّم اّّلائق عند شهد حديثك ، الّضاد نطق من أ فصح اي"

لهيي بنور مضاءة معارج عىل ووضعهتم ، والّظمل  مـن والتّسـلمي الّصـالة وعليـك لكّـه اخلري أ متك عن جفزي  الّرشاد، سبيل هيدي ا 

 ".كل وانتصاراا  للحق اس تحقاقاا  النّاس، وذكرك هللا ذكر ما العاملن، رّب 

  :النص من اس تخرج

 .........................................................................................................  :ثالثّ  لفعل مصدراا  (1   

 .........................................................................................................  :رابعيّ  لفعل مصدراا  (2   

 .........................................................................................................  :خامسّ  لفعل مصدراا  (3   

 .........................................................................................................  :سداسّ  لفعل مصدراا  (4   

 

س
3

فعال الرصحي املصدر صغ : آتية لل   :ال

 صارح صنع مّدد اس تجاب اختّص  ابهتل

      

 تصفّح كّر  كتب توّه   ارتدّ  انزتع

      

 أ كرم استسقى أ بدع توقَّع غىل عوى

      
 

يف املــصدر الصريح  اخترب نفسك
 الصريحدراملـص

 (       1:    )       منوذج رقم : اسم الطالب                            
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 وغداً جنم... اليوم حلم 

 

س
4

آتية املؤوةل املصاد من الرصحي املصدر ها  :  :ال

 ........................................................................................................    جبد   تدرس   أ نْ  يعجبين (1

 ........................................................................................................   (لمك خري   تصوموا أ نْ ) :تعاىل قال (2

 ........................................................................................................   ابملفيد وقتك تستمثر أ نْ  عليك جيب (3

 ........................................................................................................  .مرصوفك يف تقتصد أ نْ  عليك جيب (4

 

 :ييل فامي الصحيحة ال جابة اخرت :5س

 (: صاحل ) للفعل الرصحي املصدر (1

الح (د  تصليح (ج تصالُح (ب  ُمصاحلة (أ      ص 

آتية املصادر من امخلاس الفعل مصدر (2  :ال

 استنجاد (د  انتقام (ج  الزراعة (ب  تكبري (أ    

 :للجميع حق التعلمي :مجةل يف ( التعلمي ) للمصدر املايض الفعل (3

 اس تعمل (د  تعملَّ  (ج  عملّ  (ب   عمل (أ    

ىل ( تبتسم أ نْ  ) املؤول املصدر حتويل عند (4  :يصبح رصحي مصدر ا 

مت  (ب  ابتسامة (أ      ابتسام (د  بسم (ج بسُّ

 (: ارتقى ) للفعل الرصحي املصدر (5

 ترقية (ج  تريّق  (ج ارتقاء (ب   ُريق (أ    
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 يف املــصدر الصريح اخترب نفسك إجابة
 

 

 القناعة / كفاف / ُحْسن :  :ثالثّ  لفعل مصدراا  (1 :النص من اس تخرج  :1س

  ال رساف / لتّدبريا :  :رابعيّ  لفعل مصدراا  (2   

  الاقتصاد :  :خامسّ  لفعل مصدراا  (3   

 

  :النص من اس تخرج :2س

 الّرشاد / سبيل / الظمل / الهدم / حديثك  :ثالثّ  لفعل مصدراا  (1   

 التّسلمي / الّصالة  :رابعيّ  لفعل مصدراا  (2   

 انتصار  :خامسّ  لفعل مصدراا  (3   

 اس تحقاقا :سداسّ  لفعل مصدراا  (4   

 

   :3س

 صارح صنع مّدد اس تجاب اختّص  ابهتل

 ُمصارحة ِصناعة متديد اس تجابة اختصاص ابهتال

ـج ارتدّ  انزتع  تصفَّح كّر  كتب توهَّ

ـج ارتداد انزتاع  تصفُّح تكبري كتابة توهُّ

 أ كرم استسقى أ بدع توقَّع غىل عوى

بداع توقُّبع غليان / غيل عواء كرام استسقاء ا   ا 

 

آتية املؤوةل املصاد من الرصحي املصدر ها  :4س   :ال

 الاقتصاد.(تقتصد أ نْ ) .4 استامثر ( تستمثر أ نْ ) .3 صياممك / الصوم (تصوموا أ نْ ) .2  ادلراسة ( تدرس   أ نْ  ) .1

 

 الصحيحة ال جابة اخرت :5س

 ( ب ) .5  ( د ) .4 ( ب ) .3  ( ج ) .2   ( أ   ) .1

 

 


