
 

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 المستوى الثاني اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/                   

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

                  https://almanahj.com/sa/arabic                   

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

             

                  https://www.almanahj.com/sa/arabic2                   

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

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

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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الشعبة  : ....................................  : ...................... الطالب اسم
(1- )

الجملة
سبب
الجر

علمة
الجر

لماذا

أيام    ينبع إلى سافرت
عدة
مساجد   في صلينا

المدينة
(2- )

نوعهالمنصوبالجملة
علمة
النصب

الطالبين   المعلم يكافئ

ليل    جدة إلى سافرنا

قراءةة   الكتاب قرات

حرصا   يتمهلةالسائق
للسلمة

شيبا   الرأس اشتعل

مسرورا   الليل سهرت
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الجملة
سبب
الجر

علمة
الجر

لماذا

صحراءة   في أقمنا
النفوذ

بيروت   إلى سافرت

(2- )

نوعهالمنصوبالجملة
علمة
النصب

أباه    احمد يساعد

للرزق    طلبا الناس يعمل

سعيا   للمجد سعيت

انتظرتكةساعة 

فائزينة   الولدان عاد

قطنا   ثوبا لبست
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