
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

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

https://almanahj.com/sa/8

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

https://almanahj.com/sa/8                   

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

https://www.almanahj.com/sa/83                   

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

https://www.almanahj.com/sa/grade8                   

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 للصف الثاني متوسط .  درس الوظيفة النحوية  ) نائب الفاعل (ورقة عمل في  

   ....................................:  ةاسم الطالب 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
  ؟  ما هو نائب الفاعل / 1س

....................................................................................... ......................................................................................................................... 
 

 ؟  للمجهول  نائهما ب رأ على الفعل الماضي والمضارع عند ما التغير الذي يط /    2س
الفعل الماضي :  

 ...................................................................................................................................................................... .......................................... 
الفعل المضارع :  

 ............................................................................................................................. ....................................................................... ............ 
 

 ما حدث في الفعل من تغيير :   يبين ، ثم ل فيما يأتي للمجهو أفعال مبنية األفعال المبنية للمعلوم إلى ي حول/ 3س
 التغيير الذي طرأ على الفعل بعد بنائه للمجهول   الفعل بعد بنائه للمجهول  الفعل المبني للمعلوم 

 َشِربَ 
 

...................................... ...... 
 

 .................................................................................................. 

 يَْكتُبُ 
 

 ............................................ 
 

............................................................................................ ...... 
 

 . عالمة اإلعراب  ي نائب الفاعل وبين  ي استخرج / 4س
 عالمة إعرابه  نائب الفاعل  الجملة

 .  ُدِهش الحاضرون من تصرف جحا  
 

 ............................................  ................................. 
 .   يُمألُ الكوُب بالدراهِم 

 
.............................. ..............  ................................. 

 
   -المفعول به إلى نائب فاعل فيما يأتي : ي حول/   5س
 الجملة بعد التحويل  الجملة قبل التحويل 
 يَْشَرُب محمُد اللبنَ 

 .............................................................................................. .... 
 .   الحليبَ  الطفلُ  بَ كَ سَ 

  .................................................................................................. 
 

 ما يلزم   ي الفعل مبنيا للمعلوم فيما يأتي وغير ي اجعل/   6س
 الفعل عند بنائه للمعلوم   الجملة

 ُكِسَر القلم . 
 .................... .............................................................................. 

 .   الكتابُ  يُفتَحُ 
  .................................................................................................. 

 
 الجملة التالية :  يأعرب /   7س

 إعرابها الكلمة
 ............................................................................................................... .....  ُسِمعَ 

 
 ....................................................................................................................  الرعدُ 

 
                                               


