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 1   اليوم حلم ... وغدًا نجم

 

 ) المصادر والمش تقات((  2ورقة عمل رقم ) 

 أأكاديمي( 2700................)ش .............................................................................................................................اقرأأ النص الآتي، ثم أأجب عن الأس ئلة التي تليه

ّن ُمـفكِّّـري هذه الأّمة عليـهم َمـسؤولـيّـة   سـة  هي أأْن يحافظوا على الحضارة والـهُويّةِّ  ا  بُمــقـدَّ داعهم ، وأأْن يُـسهموا ب 

 ضمااًن لحّقِّ الأجيال في حياٍة كريمٍة ال يتخلّلـها شيء  من عنٍف، وال ينالُـها َضربَـة  من دماٍر، وال يجرفُـها طوفاُن المعلومات

لى التّشتت والضياعِّ.  ا 

 .........................................................اسم مفعول لفعل غير ثالثي ..................................................اسم فاعل لفعل غير ثالثي من النص السابق:  اس تخرج( 0

هـة  .....................................................................................................................اسم مّرة..........................................................................................صفة مشبَـّ

 يُصاغ اسم المكان من الفعل ) َجلََس ( على ) َمـْجـلِّـس ( لأّن مضارعه: : اختر اال جابة الصحيحة( 2

 ساكن العيند(   ج( مضموم العين  ب( مكسور العين.  أأ( مفتوح العين

 

 مـــــهني( 2700................)ش .............................................................................................................................اقرأأ النص الآتي، ثم أأجب عن الأس ئلة التي تليه

لى العمل الـمهَـنـّي،  ـهااتّـجهتِّ الدوُل ا  ود على يع وجعلْتـُه حلقًة مـهمًة في اقتصادها، وهو جزء أأصيل في خططِّ

 .والـمجتمع بـمنافَع مدرارٍة، ولوال العمُل ما عمرتِّ الأرُض، فيه يعلو البنياُن، ويزهو وجُه الحياةِّ الفرد العامل 

 .................................................................................................اسم فاعل لفعل ثالثي من النص السابق:  اس تخرج( 0

 َمـْعـَمـل (د َمْعمول (ج ـل ـْعـمِّ ُمـْسـتَ  (ب ُمـْسـتَـْعـَمـل (أأ  : اسم المفعول من الفعل ) اس تعمل (( 2

فج  ُوقُوف (ب  ( َوْقـَفـةأأ  ( اسم الهيئة من الفعل ) َوقف (: 3 ْقـَفـة.د ( َمْوقِّ  ( وِّ
 

 (أأكاديمي 2700ص ................).............................................................................................................................اقرأأ النص الآتي، ثم أأجب عن الأس ئلة التي تليه

: يوم  لك ويوم  عليك، فاغتنْم يومك في  ذا جاء اليوم الذي الـّدهر يومانِّ لى الآخرين، وا  عمل الخير واال حسانِّ ا 

ـا.  عليك فال تكْن حزينًا، وكْن مـتفائـال، وال تُْبدِّ لأحٍد هـمًّ

 ...............................................أأداة شرط غير جازمة ................................................................ثالثيغير اسم فاعل لفعل  من النص السابق: اس تخرج ( 0

 ُمـْبيع د( َمـبيع. ج( ُمـباع ب( َمـْبـيوع أأ( :اسم المفعول من الفعل ) بع (( 2

ـْشي أأ( َمـْشـي ( اسم الهيئة من الفعل ) َمـشى (:3 ـْشـيَـة. ج( َمـْشـيَـة ب( مِّ  د( مِّ
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 2   اليوم حلم ... وغدًا نجم

 

 مـــــهني( 2700................)ص .............................................................................................................................اقرأأ النص الآتي، ثم أأجب عن الأس ئلة التي تليه

، ال  ، والـتّاُج يعلو جبينَُه، َشـهْـم  واجبهِّ حرارُة  يثنيهِّ عن أأداءتراُه في الّصـباحِّ أأو المساءِّ يقُف شامـًخـا مرفوع الهامةِّ

ْيـر. ُجُل رجُل السَّ آخَر كي يتقّدَم، فنعَم الـرَّ لى أ لى ذلك لكي يتوقف، وا   الجـّوِّ وال برودتُُه، وتراُه ُمـشيًرا ا 

 صـفة مشبّـهة  .اسم مفعول لفعل ثالثي  اسم فاعل لفعل غير ثالثي من النص السابق:  اس تخرج( 0

 ب( أأنهيُت الواجَب في َجـلْـسة  أأ( ُربَّ َرْمـيَـٍة من غيرِّ رامٍ  مما يأأتي: هيئة اسم( الجملة التي ورد فيها 2

ـْشـَية الـهَرِّم.       د( َهزم الجنديُّ خصمُه بـَضْربـة ج( يمشي المريُض مِّ

 

 

 أأكاديمي( 2700................)ش .............................................................................................................................اقرأأ النص الآتي، ثم أأجب عن الأس ئلة التي تليه

، كـي تكون انجـًحـا َك هدفًـا  اي بـنيَّ ذا وضْعَت لـنفسِّ ليه، وا  َد الّشيء الذي تسعى ا  في حياتَِّك عليك أأْن تحّدِّ

ْقـَفـة الـحيْرانفاجتهْد في تحقيقهِّ بلعم . ل، وال تقْف وِّ ٍد نصيب   فلكّل ُمـْجـتَـهِـّ

 اسم هيئة  صـفة مشبّـهة  اسم فاعل لفعل غير ثالثي من النص السابق:  اس تخرج( 0

ّي. د( ُمـهْـَدى ج( َهـْدي ب(  هادٍ  أأ( :( من الفعل ) َهدى اسم المفعول( 2  َمـهْـدِّ

 

 

 مـــــهني( 2700 ................)ش.............................................................................................................................اقرأأ النص الآتي، ثم أأجب عن الأس ئلة التي تليه

ْن تل ، ا  ذا اس تطعَت فكْن عالِّ اي بُـنَـيَّ ـًمـا، ـًمـا أأو ُمـتَ زْم مـجالَس العلمِّ تنْل خيرًا، واعلم أأّن للعلمِّ مجاالٍت عّدة، وا  ـعـلِّّ

، وكم أأرجو أأْن تعمَل على تحقيقها.  وتلك الغاية غاية  نبيلة 

 .........................................................صفة مش بهة .......................................اسم فاعل لفعل غير ثالثي من النص السابق:  اس تخرج( 0

ير اسم مفعول غ  د(  اسم مفعول ثالثي.ج(  غير ثالثي  اسم فاعل ب(     اسم فاعل ثالثيأأ(  :( مشكورة  ) جهودكم  (2

 ثالثي

ـش يًة متأأنية.  لُـعـبَـًة جميلةلعب الطفُل أأ(    اسم الهيئة: (3  ب( مشى الرجُل مِّ

رعةِّ الزائدة  ج( وثب الالعُب َوثبًة طويلةً       د( احذْر من السُّ
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 3   اليوم حلم ... وغدًا نجم

 

 أأكاديمي( 2700................)ص .............................................................................................................................اقرأأ النص الآتي، ثم أأجب عن الأس ئلة التي تليه

لى الأخرى للمحتـلّ  لى الجـهـادِّ دفاعًا عن وطنه. وبعَد أأْن وّجـه الـّضـربَة ا  ًرا في ـيَن وقع أأسي... هبَّ عمُر الـمختار ا 

! وما 0030أأيديهم، ثّم أأعدموه عام  م، لكنه ظّل حيًـا في الزمانِّ أأريـجـه، فلم ينَس الناُس اسُمـه. فاللَه اللَه على هذا البطلِّ

 أأجمَل ذكره!

 ............................................................................. اسم مّرة ( اس تخرج من النص:0

 ( أأتُـَعدُّ كلمة ) الـمحتلّين ( الواردة في النص اسم فاعل أأم اسم مفعول؟2

 د( ُمـْعـَرض ج( ُمـْعـرِّض .ب( َمـْعـرِّض َمـْعـَرض (أأ  ) َعَرَض (: ( اسم المكان من الفعل3

 د( سؤول ج( غفور ب( وس يم.  أأ( رحيم  في ما يأأتي:( الصفة المش بهة 4

 

 مـــــهني( 2700................)ص .............................................................................................................................اقرأأ النص الآتي، ثم أأجب عن الأس ئلة التي تليه

ـًحـاسَمـحبوبًـا ُمـت كان  ، امِّ ذا اس تعاَن به أأحد  لم يرّدُه خائـبًـا، كان عالـي الهمةِّ ن بََدْت منه زلّـه، وا  ، لم يُـجافِّ أأحًدا ا 

لى الـتّـضحيةِّ والفداء. ذا انداُه صوُت الوطنِّ هبَّ ا   وا 

 ......................................................اسم مّرة.........................................اسم مفعول لفعل ثالثي...................................اسم فاعل لفعل غير ثالثي :اس تخرج من النص( 0

ـلْـَسـة ج( َجـلَْسـة واحدة ب( َجـلْـَسـة أأ( ُجلوس :( اسم الهيئة من الفعل ) جلس (2  .د( جِّ

 

 أأكاديمي( 2700................)ت .............................................................................................................................تليهاقرأأ النص الآتي، ثم أأجب عن الأس ئلة التي 

ـلميُّ والتكنولوجيا ليَس مـحصوًرا في مـجـال المعرفةِّ واالتصاالت. لقد أأخذ تقدُّ  ُم العِّ هُر في مجاالٍت م  كبير  يظ التّـقدُّ

ّن المعرفة التي حصلنا عليها في الماضي لم تَـْغُد كافية، وأأصبح من المهم  أأخرى تـمسُّ حياتنا ُعـمقَـها. وفي هذا الـمعرضِّ فا 

، فـَمـْن يشأْ أأْن يتقّدَم يجتهْد. ريَن الستيعاب أأحدث المعلوماتِّ  أأن نكون مبادِّ

 .................................................................................................ل لفعل غير ثالثياس تخرج من النص السابق: اسم فاع( 0

 ( اضبط بلحركة الصحيحة حرف )الراء( في كلمة ) المعرض( الواردة في النص.2
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 4   اليوم حلم ... وغدًا نجم

 

 مـــــهني( 2700.)ت ..................................................................................................................................اقرأأ النص الآتي، ثم أأجب عن الأس ئلة التي تليه

ه، لى نُصحِّ قـَفـًة صادقًة، ويكاُد يكوُن أأًخـا له، تجْدُه ساعيًـا ا  لكن ليس و  الصديُق الـُمخلِّـُص َمْن يقُف مع صديقه وِّ

ذا انتهت الفائدة ابتعد عنُه، فيا  اال صدقاُء كلهم من هذا النوعِّ، فكم من شخٍص يّدعي الصداقة ليس تفيد من صديقه، فا 

 سامًعـا النُّصَح، تخيّر رفاقك بهتماٍم، فالمرُء على دين خليله.

 ...............................................................اسم هيئة من فعل ثالثي  ..............................................اسم فاعل لفعل غير ثالثي  من النص: اس تخرج( 0

ـل ب( ُمـْحـتَـَمـل. أأ(  اسم المفعول من الفعل ) احتمل (( 2 ـل د( َمـحـمول ج( ُمـْحـتَـمِّ  ُمـَحـمَّ

 د( َمـنْـَفـعة ج( نَـْفـَعـة ب( انْـتِّـفاعة فَعـةأأ(  ُمـنْـت  تفع (:( اسم المرة من الفعل ) ان 2

 

جابت ورقة عمل رقم )   ( ) المصادر والمش تقات( 2ا 
 أأكاديمي 2700ص        مهني 2700ش    أأكاديمي 2700ش        

 مـتفائـال (0     ( اسم فاعل  ثالثي: الـمجتمع0      اسم فاعل غير ثالثي: ُمـفكِّّـري.

سـة   ـل.2     اسم مفعول غير ثالثي: ُمــقـدَّ   ( ج( َمـبيع.2       ( ب( ُمـْسـتَـْعـمِّ

ْقـَفـة.3      صفة مش بهة: كريمة ـْشـيَـة.3        ( د( وِّ  ( د( مِّ

 أأكاديمي 2700ش       أأكاديمي 2700ش     اسم مرة: َضربَـة  

دٍ اسم فاعل غير ثالثي:    ( ب( مكسور العين2 ـًمـاسم فاعل غير ثالثي:     ُمـْجـتَـهِـّ  اُمـتَـعـلِّّ

 نبيلة  : صفة مش بهة      صـفة مشبّـهة: الحيران   مهني 2700ص  

 ج( اسم مفعول ثالثي.( 2          ْقـَفـةوِّ : اسم هيئة  ُمـشيًرا: غير ثالثياسم فاعل 

ّي.د( ( 2   مرفوع اسم مفعول لفعل ثالثي: ـش يًة ...(3               َمـهْـدِّ  ب(مشى الرجُل مِّ

 أأكاديمي 2700ت        مهني 2700ص     م  ـهْشَ  :صـفة مشبّـهة

ـْشـَية الـهَرِّم.2 ـًحـا : اسم فاعل غير ثالثي  ( ج( يمشي المريُض مِّ  اسم فاعل غير ثالثي: مبادرين      ُمـتسامِّ

 الكسرة      َمـحبوبًـا اسم مفعول ثالثي:   أأكاديمي 2700ص 

 مهني 2700ت         زلّـه: اسم مّرة     الـّضـربةَ ( 0

ـلْـَسـة.2     ( اسم الفاعل2  اسم فاعل غير ثالثي: المخلص        ( د( جِّ

قـَفـةً اسم هيئة:               ( ب( وس يم3   وِّ


