
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/12                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/12                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر في مادة لغة عربية الخاصة بـ   اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/12     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade12                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 : اقرأ المقتطف الآتي من رواية ) قلم زينب (، ثمَّ أجب عّما يليه من أسئلة
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مل، ال الناهية، الم األمر ، ّملا
ال تتأخْر  - ال تسَع - ال تتأخريمل يحْرض   - مل يدُع  - مل يناموا

انتظرت شيامء بداية الحصة وملا تبدأ بعد
األفعال الخمسة: كل فعل مضارع اتصلت ألف االثنني أو واو الجامعة أو ياء املخاطبة

يكتبان - تكتبان - يكتبون - تكتبون - تكتبني
التالميذ يكتبون

ترفع بثبوت النون - تنصب بحذف النون - تجزم بحذف النون
التالميذ مل يكتبواالتالميذ لن يكتبوا
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 ما أهم ما يمكن أن يستنتجه القارئ عن حّي النور؟ 

 ّنه حيٌّ آمن. أ

 أّنه حّي غير آمن.

 أّن سّكانه تافهون.

 أّن أغلب سكانه من رجال الشرطة . 

 

ذي يمّيز قبائل أهِل   الّشمال عن غيرهم من الَقبائل؟ما الَّ

   املشاركة في املناسبات االجتماعية.       

 عدم رغبة رجاِلها بالعمـــل في سلك الّشرطـــة .       

خــــــــــــــــــل .         الفقر ، وتدّني مستـــــــــــــــوى الدَّ

 الُوشوُم الرأسّية التي يزينون بها وجوههــــــــــم.       

 

د َعَربتي من الخارج  رطّي، وأسرْعُت أتفقَّ عالم تدل هذه العبارة " َنزلُت من عربة )الكارو( مسرًعا قبل الشُّ
 والّداخل؟ 

 لى خوف الكاتب في أن يصادر الشرطّي السيارة ويغدو صعًبا عليه أن يستعيدها.ع

 على رغبة الكاتب في أن يجد إدريس علي في السيارة.

 يركب سيارته ويعود مسرًعا إلى البيت. على رغبة الكاتب في أن 

 على مشاعر القلق واللهفة التي انتابت الكاتب حين رأى سيارته.

 

 ما العبارة التي تتضمن مبالغة في الوصف ؟

 انت مضاءًة بالفوانيس، وممتلئًة بالّناس وبقايا األكِل.ك 

ة  .والّدخول إلى أزقٍة ُملَتوَيٍة، ال تسمح حتى بُمرور ِقطَّ
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 .ج يا ) توالب( من مكاِنَك حّتى لو َوَقَع انقالٌب عسكريٌّ ال تخر 

ُب َعرًقا إلى وَصْلنا  . املركز أنا و)عزالدين( ونحُن َنَتصبَّ

 

 ما الذي تستنجه من املقطع امللّون باللون األحمر في املقتطف؟ 

 الشرطّي. يحتقر  ّن الطبيب أ

 ذلك.رغم أّنه ال يملك ما يدعوه إلى    مغرور أّن الشرطي

 مع الشرطّي .  متعاطف أّن الطبيب 

 سّبب رعًبا للناس في حفل الزفاف. الشرطّي  أّن 

 

 ما أفضل عبارة تصف العريس؟ 

 فقير ، طيب، فيه ش يء من السذاجة .  ابش

 شاب متهّور يّتخذ قراراته بال تفكير، ويحّب التباهي باملظاهر.

ا، يعاني من القلق   .  شاب غير مستقر نفسيًّ

 ضعيف الشخصية، مهزوز، سهل االنقياد لآلخرين.شاب  

 

مغ؟  من خالل متابعتك أحداث الفصل الروائّي وفهمك لها، ِلَم طلب الّشرطّي الصَّ

ذي يتأرجح على َكتفه الُيمنى أشرَطِتِه  يلصق أَحَد ل ِة الَّ  .الَعْسَكِريَّ

 سجّل البالغات األصفر املمّزق في مركز الّشرطة. غالف  ليلصق

 ِجــــراب الّســالح املدّلى من خاصـــرته. لــصقليـــــــ 

  ليلصق محضر إفادة العريس حول السّيارة املسروقة في سجّل البالغات.

 

ن صورة بيانّية؟  ما الِعباَرة التي لم تتضمَّ
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ر لهم َعرَبةً يُ  دةً  َؤّجِ فة، وُتشّرُِف الَعروسين.جّيِ  ، بسعر رخيٍص، حتى تقوَد الزَّ

ها َعرَبُة الّدكتور، الَعَرباُت تتشاَبُه .  َنْحُن ُمستأِجرون  وَلْسنا ُلصوًصا، ولم َنكن نعرف أنَّ

فة املسروقة التي ابتهج فيها ساعتين. ر في تلك الزَّ ُه يفّكِ
 وال ُبدَّ أنَّ

ها. ما حديث املدينة ُكّلِ خرى مشابهة، وربُّ
ُ
 َسَتكوُن حديَث الّناس في َحّي الّنور وأحياء أ

 

ث بهدوٍء واِثٍق(. ما خبر الفعل الّناسخ في هذه الُجملة؟)كان أَحُد    أقارب الَعريس يَتَحدَّ

 ملة ) يتحّدث( .ج

 أقارب

 شبه الجملة ) بهدوء (

 أحــــــــــُد 

 

ة للكلمة املحصورة بين   -وما كاَنْت َهيئُته ُتغري ِبِإْطالِق ِتْلَك )الكِلَمة( الفخَمِة َعليه".  حويَّ ما الوظيفة النَّ
 قوسين كبيرين في هذه الِعبارة؟ 

 . ــــــــدلب

 .  خبـــــر 

 مضاف إليه.

  توكيـــــــــد
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