
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

 

الملف ورقة عمل تدريبات نحوية

موقع المناهج ⇦ المناهج اإلماراتية ⇦ الصف الثاني عشر ⇦ لغة عربية ⇦ الفصل الثاني

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب الصف الثاني عشر

روابط مواد الصف الثاني عشر على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب الصف الثاني عشر والمادة لغة عربية في الفصل الثاني

عالمات إعراب اإلسم 1

حل الكتاب للفصل الثاني 2018~2019 2

كتاب الطالب تطبيقات نحوية 3

، الفصل الثاني، ، تحميل حلول الكتاب 4

نموذج تدريبي المتحان نهاية الفصل الثاني 5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/ae/pages/search?teacher_name=مدرسة الحكمة الخاصة
https://almanahj.com/ae/12arabic2
https://almanahj.com/ae/12arabic
https://almanahj.com/ae/12
https://almanahj.com/ae
https://almanahj.com
https://www.facebook.com/groups/grade12uae
https://www.facebook.com/grade12uae
http://bit.ly/3cHhI5R
https://t.me/uae12grade_bot
https://bit.ly/2PxutsU
https://bit.ly/31lsaeS
https://bit.ly/3rqFfOG
https://bit.ly/39dNAz9
https://almanahj.com/ae/id=10672
https://almanahj.com/ae/id=10715
https://almanahj.com/ae/id=1970
https://almanahj.com/ae/id=1971
https://almanahj.com/ae/id=2262
http://www.tcpdf.org


 
 
 
 

 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
 :  اقرئي الفقرة التالية ثم أجيبي عن األسئلة التي تليها :  1س
لحياتك قيمة ، وضع لنفسك هدفا ساميا ، ولتسع حثيثا بكل ما أوتيت من قوة ، احرص على أن تجعل  "

، ألنهم ال يتوانون في بذل الجهد في  ال ينكرونوالقمةَ فاطلب ُمصّراً عليها ، فما أفضل ذوي الهمم ! فهم 
 المميزين . ، وكلما واجهتك الصعاب ، فتذّكر بما دون النجوم   فال ترضسبيل هدفهم ، 

 رجي من الفقرة السابقة :  استخ -

 ----- -------------فعل أمر :  ،  ----------------فعال مضارعا مجزوما بحذف حرف العلة  :  -

 ------------- ، اسم فاعل :   ---------------، أسلوب نهي :   ---------فعال مضارعا منصوبا :  -

 ---------- ، مضافا إليه : ----------األفعال الخمسة : ،  من  --- --------------:   مفعوال به    -

  أعربي ما تحته خط : -

 ---------------------------------------------------------------------------------- : توانون ال ي

 ------- ---------------------------------------------------------------------------- ال ترض : 

 ---------------------------------------------------------------------------------- المتميزين : 

 :  اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي
 )لينفق ذو سعٍة من سعته ( الالم في الجملة السابقة :   •

 الم التعليل      -ال الناهية             -الم الجحود             -الم األمر       -

 ( الفعل المضارع في الجملة السابقة :   فيريحك) أدّب ابنك  •

        مجزوم بالسكون  - مبني على السكون   -منصوب بالفتحة            -مرفوع بالضمة         -

 :  من هللا شيئا ( عالمة نصب الفعل المضارع  عنك  لن يغنواقال تعالى ) إنهم  •

 السكون      -الفتحة              -حذف حرف العلة              -حذف النون            -   

   

 وزارة التربية والتعليم 
 مدرسة الحكمة الخاصة 

 بنات  -القسم : الثانوي 
 عشر ثاني الصف : ال

 دة : اللغة العربية   الما  
 اليوم : .......... التاريخ:    /   /  

 دقيقة      20الزمن :     
 :...................... ةاسم الطالب 

 دة اللغة العربية للفصل الدراسي الثاني  الم ورقة عمل 


