
 

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/12arabic                   

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

       

                  https://almanahj.com/ae/12arabic1                   

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

                  https://almanahj.com/ae/grade12                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس ياسر حسين اضغط هنا                                           

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  
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 الدرس الثاني
 كان وأخواتها

 
 "؟كان أخي الصغير يحب أن يراقب العصافيرفي المثال: " خبر كانما   1
 يراقب  د يحب  ج أن يراقب  ب الصغير  أ

 
 لم تكن تعرف شيئا"؟وقفت حائرة ، ما اسم كان في المثال: "  2
 حائرة د ضمير مستتر  ج تعرف  ب شيئا  أ

 

 الضمائر اآلتية إذا اتصل بكان وأخواتها يعرب اسمها؟أي من   3
 كاف الخطاب  د ياء المتكلم  ج هاء الغيبة  ب واو الجماعة  أ

 
 ما نوع خبر كان في المثال: "كان أخي الصغير يحب أن يراقب العصافير"؟  4
 جملة اسمية د مفرد   ج جملة فعلية  ب مصدر مؤول أ

 

 كنُت أحلم بالحصول على غرفة وحدي"؟المثال: "ما اسم كان في   5
محذوف تقديره   ج وحدي  ب محذوف تقديره أنا  أ

 هو
 تاء الفاعل  د

 

 ما اسم كان في المثال: "كانت تخاف من األماكن المرتفعة"؟  6
محذوف تقديره   د تخاف   ج تاء التأنيث  ب تاء الفاعل  أ

 هي
 

 المثال: "لم يكن أبي يحب الذهاب للنادي"؟ما شكل اسم كان في   7
 ضمير منفصل  د ضمير متصل  ج اسم ظاهر  ب ضمير مستتر  أ

 

 ما شكل اسم كان في المثال: "كان دائما يردد على مسامعنا قصصه الجميلة"؟  8
 ضمير منفصل  د ضمير متصل  ج اسم ظاهر  ب ضمير مستتر  أ

 

9   
 اآلتية ليس من أخوات كان؟أي فعل من األفعال  
 

 ظن  د ليس  ج صار  ب ظل  أ
 

1
0 

 ما شكل اسم كان في المثال: "كن رحيما"؟ 

 ضمير منفصل  د ضمير متصل  ج اسم ظاهر  ب ضمير مستتر  أ
 

 ما حكم تقديم خبر كان في : "كيف كان االحتفال"؟  11
 واجب  د يقل  ج ممتنع  ب جائز  أ
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 إعراب خبر كان في قوله تعالى: "أن كان ذا مال وبنين"؟ما عالمة   12
      الضمة د   األلف ج   الكسرة ب الفتحة   أ

 

 ما نوع خبر كان في قول النبي: "لم يزالوا مرتدين على أعقابهم"؟  13
 مصدر مؤول   د  جملة فعلية  ج مفرد  ب شبه جملة  أ

 

 ابن زيدون:ما عالمة إعراب اسم أضحى في قول   14
 أضحى التنائي بديال عن تدانينا ........... وناب عن طيب لقيانا تجافينا

 الياء  د الضمة  ج األلف  ب الفتحة  أ
 

 كان وأخواتها:  15
  جمل ناسخة د   أسماء ناسخة ج  حروف ناسخة ب  أفعال ناسخة أ

 

 "فانظروا كيف كان عاقبة المتقين"قال تعالى:   16
 نمط جاء ترتيب العناصر في اآلية؟على أي 

الفعل الناسخ  أ
 واسمه وخبره

خبر مقدم والناسخ   ب
 واسمه

الفعل الناسخ  ج
واسمه وخبره 

 محذوف 

الفعل الناسخ   د
وخبره واسمه 

 محذوف
 

 ماحكم تقديم خبر كان في المثال: "كانت هناك غابة"؟  17
 يقل  د جائز   ج ممتنع  ب واجب  أ

 

 شكل اسم كان في فدوى طوقان: "كان أليام الخميس نكهة خاصة"؟ما   18
 اسم ظاهر  د اسم مبهم  ج ضمير مستتر  ب شبه جملة  أ

 

 ما اسم كان في قول فدوى طوقان: "كان أليام الخميس نكهة خاصة"؟  19
 الخميس  د خاصة  ج نكهة  ب أليام  أ

 

 يميل إلى البرودة"؟ما معنى )صار( في المثال: "صار الجو   20
 التحويل  د الزمان المطلق  ج التوقيت المسائي  ب التوقيت الصباحي  أ

 

 "؟ليس األمر صعبا كما تظن ( في المثال: "ليسما داللة )  21
 التوقيت المطلق  د النهي  ج التحويل  ب النفي  أ

 

 "؟ مرهقافأصبحت  أعملالليل ( في المثال: "قضيت أصبحتما داللة )  22
 التحويل  د التوقيت بالظهر  ج التوقيت بالصباح  ب التوقيت بالنهار   أ

 

 : قول الشاعر( في ما دامما داللة )  23
 قلت ابتسم ما دام بينك وبين الردى .... شبر فإنك بعد لن تتبسما؟

 التوقيت المطلق  د التحويل  ج  االستمرار ب بيان المدة  أ
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 "؟ ظل الجو حاراداللة ) ظل( في المثال: "ما   24
 التوقيت بالظهر  د التوقيت المطلق  ج التوقيت بالنهار  ب   التوقيت بالصباح أ

 

 لشبه الجملة التي تحتها خط:ما المحل اإلعرابي   25
 قال نزار: ما للعروبة تبدو مثل أرملة؟   ......... أليس في كتب التاريخ أفراح؟

محل رفع في    أ
 خبر ليس

في محل نصب    ب
  خبر ليس

في محل رفع اسم  ج
    ليس

في محل نصب    د
 اسم ليس

 

 في قول الشاعر:  ما إعراب اسم ما دام 26
 قلت ابتسم ما دام بينك وبين الردى .... شبر فإنك بعد لن تتبسما؟

 باأللفمرفوع   د منصوب األلف  ج  منصوب بالفتحة  ب مرفوع بالضمة  أ
 

 ماعمل كان وأخواتها  27
تنصب اسمها ترفع  أ

 خبرها  
ترفع اسمها    ب

 وترفع خبرها
ترفع اسمها  ج

 وتنصب خبرها  
تنصب اسمها    د

 وتنصب خبرها
 

 ؟واألمر والمضارع الماضي في تعمل التي الناقصة األفعالما   28
 فتئ ما ، انفك ما   ج  برح ما ، زال ما   ب دام ما ، ليس أ

. 
 ، صار ، أصبح  د

 أمسى
 

 ؟ والمضارع الماضي في تعمل التي الناقصة األفعالما   29
 ، ظل ، أضحى  ج  برح ما ، زال ما   ب دام ما ، ليس أ

 بات
 ، صار ، أصبح  د

 أمسى
 

 . المؤمنُ  بات مطمئنا –  30
 ما حكم تقديم الخبر؟

 يقل  د ممتنع  ج جائز  ب واجب  أ
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