
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  

 .almanahj.com/sawww   :لموقع المناهج السعودية  القناة الرسمية

 روابط قنوات التلغرام

 الصف األول

  الصف الثاني 

 الصف الثالث 

 الصف الرابع 

 الصف الخامس

 الصف السادس

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف  الثالث الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 المناهج السعودية 

 

 

 

 

 روابط مجموعات الواتساب

 الصف األول االبتدائي

 الصف الثاني االبتدائي

 الصف الثالث االبتدائي

 الصف الرابع االبتدائي

 الصف الخامس االبتدائي

 الصف السادس االبتدائي

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 الصف الثالث الثانوي األدبي

 مجموعة أخبار التربية

 

http://www.almanahj.com/sa
http://www.almanahj.com/sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade2sa
https://t.me/grade2sa
https://t.me/grade3sa
https://t.me/grade3sa
https://t.me/grade4sa
https://t.me/grade4sa
https://t.me/grade5sa
https://t.me/grade5sa
https://t.me/grade5sa
https://t.me/grade5sa
https://t.me/grade6sa
https://t.me/grade6sa
https://t.me/grade6sa
https://t.me/grade6sa
https://t.me/grade7sa
https://t.me/grade7sa
https://t.me/grade7sa
https://t.me/grade7sa
https://t.me/grade8sa
https://t.me/grade8sa
https://t.me/grade8sa
https://t.me/grade8sa
https://t.me/grade9sa
https://t.me/grade9sa
https://t.me/grade9sa
https://t.me/grade9sa
https://t.me/grade10sa
https://t.me/grade10sa
https://t.me/grade11sa
https://t.me/grade11sa
https://t.me/grade13sa
https://t.me/grade13sa
https://t.me/grade13sa
https://t.me/grade13sa
https://t.me/grade12sa
https://t.me/grade12sa
https://t.me/grade14sa
https://t.me/grade14sa
https://t.me/grade14sa
https://t.me/grade14sa
https://t.me/grade14sa
https://t.me/grade14sa
https://t.me/sacourse
https://t.me/sacourse
https://chat.whatsapp.com/HVjJMYz71ZhJXXsXgfFmMV
https://chat.whatsapp.com/HVjJMYz71ZhJXXsXgfFmMV
https://chat.whatsapp.com/ERLmrp5Z1l3F9ObgzuS56D
https://chat.whatsapp.com/ERLmrp5Z1l3F9ObgzuS56D
https://chat.whatsapp.com/KTY0PafTNYcGdMIFH3Fbbv
https://chat.whatsapp.com/KTY0PafTNYcGdMIFH3Fbbv
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/Ik7sD6Hs3U13YWCfCI9qbW
https://chat.whatsapp.com/Ik7sD6Hs3U13YWCfCI9qbW
https://chat.whatsapp.com/LBzSuWQ35tX2qqa3fgdw2r
https://chat.whatsapp.com/LBzSuWQ35tX2qqa3fgdw2r
https://chat.whatsapp.com/DpIkv76c2Ug6kW2QHlCgCL
https://chat.whatsapp.com/DpIkv76c2Ug6kW2QHlCgCL
https://chat.whatsapp.com/J6D9JmkMIyc3TqHoZWxFDj
https://chat.whatsapp.com/J6D9JmkMIyc3TqHoZWxFDj
https://chat.whatsapp.com/DlQbvIcE66f0ydUyAmpboH
https://chat.whatsapp.com/DlQbvIcE66f0ydUyAmpboH
https://chat.whatsapp.com/Hd1vLDPYmSfIHWS1mOPUR9
https://chat.whatsapp.com/Hd1vLDPYmSfIHWS1mOPUR9
https://chat.whatsapp.com/JyhG6GgNryPIrYSFAnJrMb
https://chat.whatsapp.com/JyhG6GgNryPIrYSFAnJrMb
https://chat.whatsapp.com/DlZVhY2H4oA7xDa71pAWkx
https://chat.whatsapp.com/DlZVhY2H4oA7xDa71pAWkx
https://chat.whatsapp.com/GwCbmWPrWCPElxlcPlYmvo
https://chat.whatsapp.com/GwCbmWPrWCPElxlcPlYmvo
https://chat.whatsapp.com/Eg0dbgZvzqA8nEaNBTtpPb
https://chat.whatsapp.com/Eg0dbgZvzqA8nEaNBTtpPb
https://chat.whatsapp.com/HtDuwVjIQ7z4OMtV2fjHVG
https://chat.whatsapp.com/HtDuwVjIQ7z4OMtV2fjHVG
https://chat.whatsapp.com/HtDuwVjIQ7z4OMtV2fjHVG
https://chat.whatsapp.com/HtDuwVjIQ7z4OMtV2fjHVG


 

 

املهارة املستهدفة : ال القمرية والشمسية الوحدة األولى 

الدرس األول :  

صلة الرحم  
إمالء منظور 

إمالء اختباري 

        

 

 

املهارة املستهدفة : التضعيف الوحدة الثانية 

الدرس األول :  

الصديقان  
إمالء منظور 

إمالء اختباري 

 

 

املهارة املستهدفة : التضعيف الوحدة الثانية 

الدرس الثاني :  

الجار الصغير  
إمالء منظور 

إمالء اختباري 

 

 

الدرس  الثاني  :  
عذرًا ياجدي  
إمالء منظور 

إمالء اختباري 

 

نصوص األمالء للصف الثاني  الفصل الدراسي األول ١٤٤١هـ

almanahj.com/sa



 

املهارة املستهدفة :  التنوين بأنواعه - التاء املربوطة الوحدة الثالثة 

الدرس األول :  

مدينتان 
مقدستان  

إمالء منظور 

إمالء اختباري 

 

 

املهارة املستهدفة : التنوين بأنواعه - التاء املربوطةالوحدة الثالثة 

الدرس الثاني :  

علم بالدي  
إمالء منظور 

إمالء اختباري 

 

 

املهارة املستهدفة : املدود بأنواعها الوحدة الرابعة 

الدرس األول :  

رحلة حبة قمح 
إمالء منظور 

إمالء اختباري 

 

 

املهارة املستهدفة : املدود بأنواعها الوحدة الرابعة 

الدرس الثاني  :  
من أنا ؟ 

إمالء منظور 

إمالء اختباري 

 

 

معلمة الصف / مهرة العبادي 

almanahj.com/sa


