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ورقة عمل رقم (  ( ) 2المصادر والمش تقات)
اقرأأ النص الآتي ،ثم أأجب عن ا أ
لس ئلة التي تليه (.............................................................................................................................................ش  2700أأكاديمي)
ا ّن ُمـف ِّكّـري هذه ا أل ّمة عليـهم َمـسؤولـيّـة ُمــقـدَّسـة هي أأ ْن يحافظوا على الحضارة والـهُوي ّ ِّة ،و أأ ْن يُـسهموا ببداعهم
لحق ا ألجيال في حيا ٍة كريم ٍة ال يتخلّلـها شيء من ٍ
طوفان المعلومات
عنف ،وال ينالُـها ضَ ربَـة من ٍ
دمار ،وال يجرفُـها ُ
ضما ًان ّ ِّ
الى التّشتت والضيا ِّع.
 )0اس تخرج من النص السابق :اسم فاعل لفعل غير ثالثي ..................................................اسم مفعول لفعل غير ثالثي

.........................................................

صفة مشبَّـهـة..........................................................................................اسم ّمرة
يُصاغ اسم المكان من الفعل ( َجلَ َس ) على ( َم ْـجـ ِّلـس ) أل ّن مضارعه:

.....................................................................................................................

 )2اختر االجابة الصحيحة:
أأ) مفتوح العين

ب) مكسور العين.

اقرأأ النص الآتي ،ثم أأجب عن ا ألس ئلة التي تليه

د) ساكن العين

ج) مضموم العين

(.............................................................................................................................................ش  2700مـــــهني)

َـنـي ،وجعل ْتـ ُه حلق ًة مـهم ًة في اقتصادها ،وهو جزء أأصيل في ِّ
اتّ ِّ
خططـها يعود على
ـجهت الدو ُل الى العمل الـمه ّ
الفرد العامل والـمجتمع بـمناف َع مدرار ٍة ،ولوال العم ُل ما ِّ
بنيان ،ويزهو وج ُه الحيا ِّة.
عمرت ا أل ُرض ،فيه يعلو ال ُ
 )0اس تخرج من النص السابق :اسم فاعل لفعل ثالثي

.................................................................................................

 )2اسم المفعول من الفعل ( اس تعمل ) :أأ) ُم ْـسـتَـ ْعـ َمـل ب) ُم ْـسـتَـ ْعـ ِّمـل
ب) ُوقُوف
أأ) َو ْقـ َفـة
 )3اسم الهيئة من الفعل ( َوقف ):
اقرأأ النص الآتي ،ثم أأجب عن ا ألس ئلة التي تليه

ج) َم ْعمول

د) َمـ ْعـ َمـل

ج) َم ْو ِّقف

د) ِّو ْقـ َفـة.

(.............................................................................................................................................ص  2700أأكاديمي)

حسان الى الآخرين ،واذا جاء اليوم الذي
تنم يومك في عمل الخير واال ِّ
الـدّ هر ِّ
يومان :يوم لك ويوم عليك ،فاغ ْ
تكن حزين ًا ،و ْكن مـتفائـال ،وال تُ ْب ِّد ألح ٍد هـ ًّمـا.
عليك فال ْ
 )0اس تخرج من النص السابق :اسم فاعل لفعل غير ثالثي
 )2اسم المفعول من الفعل ( بع ):
 )3اسم الهيئة من الفعل ( َمـشى ):
اليوم حلم  ...وغد ًا نجم

أأ) َمـ ْبـيوع
أأ) َم ْـشـي

................................................................

ب) ُمـباع
ب) ِّم ْـشي
1

أأداة شرط غير جازمة

ج) َمـبيع.
ج) َم ْـشـ َيـة

د) ُمـ ْبيع
د) ِّم ْـشـ َيـة.

...............................................
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اقرأأ النص الآتي ،ثم أأجب عن ا ألس ئلة التي تليه

(.............................................................................................................................................ص  2700مـــــهني)

الصـباحِّ أأو المسا ِّء ُ
يقف شامـخًـا مرفوع الهام ِّة ،والـتّ ُاج يعلو جبينَهَُ ،شـهْـم ،ال يثني ِّه عن أأداء واجب ِّه حرار ُة
ترا ُه في ّ
الس ْيـر.
ِّّ
الـر ُج ُل رج ُل َّ
فنعم َّ
ـشيرا الى ذلك لكي يتوقف ،والى أ آ َ
الجـو وال برودتُهُ ،وترا ُه ُم ً
خر كي يتقدّ َمَ ،
صـفة مشبّـهة
اسم مفعول لفعل ثالثي.
 )0اس تخرج من النص السابق :اسم فاعل لفعل غير ثالثي
ب) أأ ُ
اجب في َجـلْـسة
أأ) ُر َّب َر ْمـ َيـ ٍة من غي ِّر را ٍم
 )2الجملة التي ورد فيها اسم هيئة مما يأأتي:
نهيت الو َ
الجندي خصم ُه بـضَ ْربـة
ج) يمشي المر ُيض ِّم ْـشـ َية الـهَ ِّرم .د) هَزم
ُّ
اقرأأ النص الآتي ،ثم أأجب عن ا ألس ئلة التي تليه

(.............................................................................................................................................ش  2700أأكاديمي)

الشيء الذي تسعى اليه ،واذا وض ْع َت لـ ِّ
بـني ،كـي تكون انجـ ًحـا في حيا ِّت َك عليك أأ ْن ِّّ
تحد َد ّ
نفس َك هدفًـا
اي َّ
فاجتهدْ في تحقيق ِّه بلعمل ،وال ْتقف ِّو ْقـ َفـة الـحيْران فلك ّل ُم ْـجـتَـهِّـ ٍد نصيب.
اسم هيئة

 )0اس تخرج من النص السابق :اسم فاعل لفعل غير ثالثي
 )2اسم المفعول من الفعل ( هَدى ):

أأ) ها ٍد

اقرأأ النص الآتي ،ثم أأجب عن ا ألس ئلة التي تليه

ب) َهـدْ ي

صـفة مشبّـهة
ج) ُمـهْـدَى د) َمـهْـ ِّد ّي.

(.............................................................................................................................................ش  2700مـــــهني)

ٍ
مـجالس العل ِّم ْ
فكن عا ِّلـ ًمـا أأو ُمـتَـعـ ِّلّـ ًمـا،
مجاالت عدّة ،واذا اس َ
تنل خير ًا ،واعلم أأ ّن للعل ِّم
تطعت ْ
اي بُـنَ َّـي ،ا ْن تلز ْم َ
وتلك الغاية غاية نبيلة ،وكم أأرجو أأ ْن تعم َل على تحقيقها.
 )0اس تخرج من النص السابق :اسم فاعل لفعل غير ثالثي

.......................................

صفة مش بهة

.........................................................

 ( )2جهودكم مشكورة ):
ثالثي

أأ) اسم فاعل ثالثي ب) اسم فاعل غير ثالثي ج) اسم مفعول ثالثي .د) اسم مفعول غير

 )3اسم الهيئة:

أأ) لعب الطف ُل لُـعـ َبـ ًة جميلة

ب) مشى الرج ُل ِّمـش ي ًة متأأنية.
السرع ِّة الزائدة
د) ْ
احذر من ُّ

الالعب َوثب ًة طويل ًة
ج) وثب
ُ
اليوم حلم  ...وغد ًا نجم
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اقرأأ النص الآتي ،ثم أأجب عن ا ألس ئلة التي تليه

(.............................................................................................................................................ص  2700أأكاديمي)

ـين وقع أأسي ًرا في
َّ ...
عمر الـمختار الى الجـهـا ِّد دفاعًا عن وطنه .وبعدَ أأ ْن و ّجـه الـضّ ـرب َة الى ا ألخرى للمحتـلّ َ
هب ُ
البطل! وما
الناس اس ُمـه .فالل َه الل َه على هذا ِّ
أأيديهم ،ث ّم أأعدموه عام 0030م ،لكنه ظ ّل ح ًيـا في ِّ
ينس ُ
الزمان أأريـجـه ،فلم َ
أأجم َل ذكره!
 )0اس تخرج من النص :اسم ّمرة
 )2أأتُـ َع ُّد كلمة ( الـمحتلّين ) الواردة في النص اسم فاعل أأم اسم مفعول؟
.............................................................................

 )3اسم المكان من الفعل ( َع َر َض ):

أأ) َمـ ْع َـرض

ب) َمـ ْعـ ِّرض .ج) ُمـ ْعـ ِّرض

 )4الصفة المش بهة في ما يأأتي:

أأ) رحيم

ب) وس يم.

اقرأأ النص الآتي ،ثم أأجب عن ا ألس ئلة التي تليه

ج) غفور

د) ُمـ ْع َـرض
د) سؤول

(.............................................................................................................................................ص  2700مـــــهني)

كان َمـحبوبًـا ُمـتسا ِّمـ ًحـا ،لم يُ ِّ
تعان به أأحد لم ير ّد ُه خائـ ًبـا ،كان عالـي الهم ِّة،
ـجاف أأحدً ا ان بَدَ ْت منه زلّـه ،واذا اس َ
واذا اندا ُه ُ
هب الى الـتّـضحي ِّة والفداء.
صوت ِّ
الوطن َّ
 )0اس تخرج من النص :اسم فاعل لفعل غير ثالثي...................................اسم مفعول لفعل ثالثي.........................................اسم ّمرة
د) ِّجـلْ َـسـة.
ب) َجـلْ َـسـة ج) َجـلْ َسـة واحدة
أأ) ُجلوس
 )2اسم الهيئة من الفعل ( جلس ):

......................................................

اقرأأ النص الآتي ،ثم أأجب عن ا ألس ئلة التي تليه

(.............................................................................................................................................ت  2700أأكاديمي)

ٍ
مجاالت
مـحصورا في مـجـال المعرف ِّة واالتصاالت .لقد أأخذ تق ُّدم كبير يظ ُهر في
ليس
ـلمي والتكنولوجيا َ
ً
التّـق ُّد ُم ال ِّع ُّ
ِّ
الـمعرض فا ّن المعرفة التي حصلنا عليها في الماضي لم تَـغْدُ كافية ،و أأصبح من المهم
تـمس حياتنا عُـمقَـها .وفي هذا
أأخرى ُّ
ِّ
المعلومات ،فـ َم ْـن يشأْ أأ ْن يتقدّ َم يجتهدْ .
أأن نكون مبا ِّدر َين الستيعاب أأحدث
 )0اس تخرج من النص السابق :اسم فاعل لفعل غير ثالثي

.................................................................................................

 )2اضبط بلحركة الصحيحة حرف (الراء) في كلمة ( المعرض) الواردة في النص.

اليوم حلم  ...وغد ًا نجم
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اقرأأ النص الآتي ،ثم أأجب عن ا ألس ئلة التي تليه

(...................................................................................................................................ت  2700مـــــهني)

الصديق الـ ُمخ ِّل ُـص َم ْن ُ
يكون أأخًـا له ،تجدْ ُه ساعيًـا الى ن ُص ِّحه ،ولكن ليس
ُ
يقف مع صديقه ِّوقـ َفـ ًة صادق ًة ،ويكا ُد ُ
االصدقا ُء كلهم من هذا النو ِّع ،فكم من ٍ
شخص يدّ عي الصداقة ليس تفيد من صديقه ،فاذا انتهت الفائدة ابتعد عنهُ ،فيا
صح ،تخيّر رفاقك بهتما ٍم ،فالمر ُء على دين خليله.
سام ًعـا النُّ َ
 )0اس تخرج من النص :اسم فاعل لفعل غير ثالثي

اسم هيئة من فعل ثالثي

..............................................

...............................................................

 )2اسم المفعول من الفعل ( احتمل ) أأ) ُمـ ْحـتَـ َمـل .ب) ُمـ ْحـتَـ ِّمـل ج) َمـحـمول د) ُمـ َحـ َّمـل
د) َمـنْـ َفـعة
أأ) ُمـنْـتف َعـة ب) انْـ ِّتـفاعة ج) نَـ ْفـ َعـة
 )2اسم المرة من الفعل ( انتفع ):
اجابت ورقة عمل رقم (  ( ) 2المصادر والمش تقات)
ص  2700أأكاديمي
ش  2700مهني
ش  2700أأكاديمي
 )0مـتفائـال
 )0اسم فاعل ثالثي :الـمجتمع
اسم فاعل غير ثالثيُ :مـف ِّكّـري.
 )2ج) َمـبيع.
 )2ب) ُم ْـسـتَـ ْعـ ِّمـل.
اسم مفعول غير ثالثيُ :مــقـدَّسـة
 )3د) ِّم ْـشـيَـة.
 )3د) ِّو ْقـ َفـة.
صفة مش بهة :كريمة
ش 2700أأكاديمي
ش 2700أأكاديمي
اسم مرة :ضَ ربَـة
اسم فاعل غير ثالثيُ :مـتَـعـ ِّلّـ ًمـا
اسم فاعل غير ثالثيُ :م ْـجـتَـهِّـ ٍد
 )2ب) مكسور العين
صفة مش بهة :نبيلة
صـفة مشبّـهة :الحيران
ص  2700مهني
 )2ج) اسم مفعول ثالثي.
اسم هيئةِّ :و ْقـ َفـة
ـشيرا
اسم فاعل غير ثالثيُ :م ً
)3ب)مشى الرج ُل ِّمـش ي ًة ...
 )2د) َمـهْـ ِّد ّي.
اسم مفعول لفعل ثالثي :مرفوع
ت  2700أأكاديمي
ص  2700مهني
صـفة مشبّـهةَ :شهْـم
اسم فاعل غير ثالثي :مبادرين
 )2ج) يمشي المر ُيض ِّم ْـشـ َية الـهَ ِّرم .اسم فاعل غير ثالثي ُ :مـتسا ِّمـ ًحـا
الكسرة
اسم مفعول ثالثيَ :مـحبوبًـا
ص  2700أأكاديمي
ت 2700مهني
اسم ّمرة :زلّـه
 )0الـضّ ـرب َة
اسم فاعل غير ثالثي :المخلص
 )2د) ِّجـلْ َـسـة.
 )2اسم الفاعل
اسم هيئةِّ :وقـ َفـ ًة
 )3ب) وس يم
اليوم حلم  ...وغد ًا نجم
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