
 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
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 لدى المتعلملقراءة الجهرية  بطاقة تقويم مهارات ا
  اسم المعلمة  الصف  المدرسة

 
 

 
 م

 
 

 أسماء الطالبات

 المهارات
نطق الكلمات 

 نطقا سليما 

التمييز بين 

الحروف 
المتقاربة في 

 النطق

ضبط أحرف الكلمة  

 ضبطا صحيحا 

التفريق في النطق 

بين همزتي الوصل 
 والقطع 

االنطالق في 

 القراءة دون تردد 

التنويع في نبرات 

الصوت وفقا 
لمعاني النص 

المقروء كالدعاء  

 والتعجب

مراعاة عالمات 

الترقيم المناسبة 
 للوصل والوقف

 ملحوظات

  ض م ع ض م ع ض م ع ض م ع ض م ع ض م ع ض م ع
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