
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

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

                 https://almanahj.com/om/12                   

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

                 https://almanahj.com/om/12arabic                   

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

        

                  https://almanahj.com/om/12arabic2                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade12                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس شيخة العمري اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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:اختاري اإلجابة الصحيحة : أوال   
 

:ـ الغرض الحقيقي من االستفهام 1  
 

 أ ـ التقرير                                                     ب ـ التعجب
 ج ـ معرقة شيء لم يكن معلوما من قبل                  د ـ التحقير

 

:ة الكريمةيفيد االستفهام في اآلي" ألم يجدك يتيما فآوى" ـ 2  
 
التقرير -ب                                              التسوية -أ  

التعظيم -د                                            التوبيخ  -ج  
 
 

أكملي : ثانيا   
أداة استفهام تفيد تعين الحال...................... أ ـ    

 
............................هل أداة استفهام يسأل بها عن ب ـ    

:اختاري اإلجابة الصحيحة : أوال 

:ـ الغرض الحقيقي من االستفهام 1

أ ـ التقرير                                                     ب ـ التعجب
ج ـ معرقة شيء لم يكن معلوما من قبل                  د ـ التحقير

:يفيد االستفهام في اآلية الكريمة" يتيما فآوىألم يجدك "ـ  2

التقرير -ب                                              التعجب -أ
التعظيم -د                                            التوبيخ  -ج

أكملي : ثانيا 
أداة استفهام تفيد تعين الحال...................... أ ـ  

............................ـ  هل أداة استفهام يسأل بها عن ب 

:التاريخ 

:التاريخ   
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:اختاري اإلجابة الصحيحة : أوال   
 

:جميع ما يلي أغراض بالغية لالستفهام ماعداـ 1  
 

 أ ـ التقرير                                                     ب ـ التعجب
د ـ التحقير             ج ـ معرقة شيء لم يكن معلوما من قبل       

 
 2ـ  هل بالطلول لسائل رد        أم هل لها بتكلم عهد 

:يفيد االستفهام فيما سبق   
 
التقرير -ب                                             التمني -أ  

التعظيم -د                                          التوبيخ  -ج  
 

أكملي : ثانيا   
أداة استفهام تفيد تعين المكان..................... .أ ـ    

 
............................ب ـ  الهمزة أداة استفهام يسأل بها عن   

:اختاري اإلجابة الصحيحة : أوال 

:جميع ما يلي أغراض بالغية لالستفهام ماعداـ 1

ب ـ التعجب               أ ـ التقرير                                      
ج ـ معرقة شيء لم يكن معلوما من قبل                  د ـ التحقير

2ـ  هل بالطلول لسائل رد        أم هل لها بتكلم عهد 
:يفيد االستفهام فيما سبق 

التقرير -ب                                             التمني -أ
التعظيم -د                                          التوبيخ  -ج

أكملي : ثانيا 

أداة استفهام تفيد تعين المكان...................... أ ـ  

............................ب ـ  الهمزة أداة استفهام يسأل بها عن 

: التاريخ   

: التاريخ 
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