
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

الملف ورقة عمل إثرائية أنواع الخبر 

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
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                                                                                      االسم :                                                           وزارة التربية والتعليم                         
                 لشعبة :ا                   ورقة عمل إثرائية للصف الثاني عشر                    منطقة عجمان التعليمية 

                                ر أنواع الخب                  مدرسة الحكمة الخاصة            

 حددي الخبر في الجمل التالية وبيني نوعه وأعربيه :  السؤال األول :  

 إعرابه  نوعه   الخبر  الجملة 

    أبناء الوطن صادقون 

    أعالم اإلمارات ترفرف عاليا 

    األخالق مظاهرها متعددة 

    األجر على قدر المشقة 

 

 
                                                                                      االسم :                                                           وزارة التربية والتعليم                         

                 لشعبة :ا                   ثاني عشر    ورقة عمل إثرائية للصف ال               منطقة عجمان التعليمية 
   أنواع الخبر                مدرسة الحكمة الخاصة            

 
 حولي الخبر الجملة إلى مفرد : بيني نوع الخبر ثم  •

 

 ( )                             (            )   نوع الخبر          نظامها رائع  الغرفة  -

 المؤمنة تجتهد في الخير    نوع الخبر   )           ( )                             (  -

 الرسول يهدي إلى الحق    نوع الخبر   )           (  )                            (  -

 )                            (  الصحابة نصروا الحق      نوع الخبر   )           (  -

  
 أعربي ما يأتي :   •

------------------------------------------------------- التدخين عواقبه وخيمة :   -
--- --- ---- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- ---- --- -- ---- --- ---- --- --- --- --- ---- --- --- -
--- --- ---- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- ---- --- -- ---- --- ---- --- --- --- --- ---- --- -- - 

  


