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  تطبيقات حنوية  الصف الثاين عشر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إّن وأخــــواتـــهـــا 
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 أكمل اجلدول مبا هو مطلوب :   

 نوعه وأخواهتا إن  خرب  نوعه وأخواهتا إن  اسم  اجلملة
     إن  يوًما جييئين منك برسالة .

     كأهنا ملْت متاعب البشر 
     إن  يف النبوغ سرًّا أعمق من سر احلياة 

     لعل كم تعساء ألنكم متوتون 
     إن  املتخصصني العرب يبحثون يف املواقع 

     وهللا إن  العمل واحلمد هلل كثرٌي 
     إن  الربيع يف قليب 

     إن  تربية الطفل جيب أن تبدأ قبل والدته 
     إن  من البيان لسحرا 

     كأن  يف نظراته عجًزا .
ما جناحان       قد فتحهما ليطري .كأهن 

     لكنين ال أريد أْن أكون وحدي .
     ليت لنا رجًًل كهذه املرأة .

     إن  بلية الدين يف رجاله .
     ..ك .حممد! ال تقل يل إن ك تفتح كتاًًب يف بيت

     ولكنه خياف أْن يدخل هذه اخليمة 
     . نهامإن  األشياء الصغرية يكون هلا معىن أكرب 
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 صوب اخلطأ يف اجلمل اآلتية :  

 الصواب  اخلطأ   ـــــلةـــــــلـــــــجــــــــــــــــــمـــــــــــــــا
   إن  يف أتجيل إجناز األعمال عبٌء ثقيٌل على النفس

   كأن  يف نظراته عجٌز وذٌل 
   أخوك ؟ إن ين أعرف أن  لك أختان فحسب .

   لعل لصاحب السؤال مقصٌد ال نعلمه .
   ال تقويل إن  أبوك مسح لك ًبستخدام أمحر الشفاه !

   ليت عيناي تلتقيها . 
ما وحيدين يف هذا العامل     كأهن 

          
 اكتب مجًلا وفق األمناط التالية :  

 ه مجلة فعلية حرف انسخ + امسه ضمري متصل + خرب   -
......................................................................................... 

 حرف انسخ + امسه علم + خربه مجلة امسية . -

...................................................................................... 
 + امسه اسم ظاهر . حرف انسخ + خربه شبه مجلة -

...................................................................................... 
 انسخ + امسه ضمري مسترت + خربه مجلة فعلية  -

      ...................................................................................... 
  خط :  حتتها إىل درجة أن ك لن تطلبيها بنفسك " . الوظيفة النحوية للكلمة اليت خجولة" ولكنك........ 

  عند هللا " . الوظيفة النحوية للكلمة اليت حتتها خط : فضًًل " إن  للشهداء............................. 

  " مجلة يصافح وردها يف حمل ...................... يصافح وردهاوكأن  سوسنها ".................. 
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