
 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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 منتدى التربية والتعليم بالمدينة المنورة –االستاذ أبو أنس 
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 :........................   االسم                               المملكة العربية السعودية                               
 .....................:  الفصل                                وزارة التربية والتعليم                                 

 هـ 143: ....../........./....... التاريخ                              : ................                                  مدرسة
   على الياءالهمزة المتوسطة كتابة :  الموضوع                          : لغتي الجميلة                               أوراق عمل مادة

   

                                                                         

 على الياء  قياس مهارة :    كتابة الهمزة المتوسطة

 كتابة صحيحة  

 كتابة(  √)( قراءة       الذي يقومه النشاط: )    ( استماع     )     ( تحدث   ) العنصر

 

 أكمل مسترشدا بالمثال األول :

 
 توقيع ولي األمر :

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

 : مةتوقيع المعل

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

.. 

 

 تتقنلم  أتقنت 

 هادئ صنيعة 

 المتوسطة صور الهمزة 

: 

 على .........

 

 

 

 

 على ألف

 

 على .........

 

 استئصال استأصل  هادئون  صنائع 

  استأثر    ناشئ عجيبة  

  استأمن    قارئ قصيدة 

  استأمر    بادئ خليقة 
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 منتدى التربية والتعليم بالمدينة المنورة –االستاذ أبو أنس 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 : السطر على المفردة المتوسطة الهمزةأكمل الجدول التالي مبينا سبب كتابة 

 السطر على المفردة المتوسطة الهمزةسبب كتابة  الكلمة 

   يتفاءل 

   المروءة 

  البراءة 

  مملوءة 

   قراءة 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :........................   االسم                               المملكة العربية السعودية                               
 .....................:  الفصل                                وزارة التربية والتعليم                                 

 هـ 143: ....../........./....... التاريخ                              : ................                                  مدرسة
 المفردة على السطر كتابة الهمزة المتوسطة :  الموضوع                : لغتي الجميلة                               أوراق عمل مادة

   

                                                                         

 على المفردة المتوسطة الهمزة كتابةقياس مهارة :    

 السطر

 كتابة(  √)( قراءة      العنصر الذي يقومه النشاط: )    ( استماع     )     ( تحدث   )

 

 أكمل على غرار النموذج في  كل مما يأتي : 

 بناءان  بناء 

 ................ غذاء 

 ................  كساء 

 ................  حذاء 

 

 
 توقيع ولي األمر :

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

 : مةتوقيع المعل

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

.. 

 

 لم تتقن أتقنت 

 عباءات   عباءة  

 ................ قراءة  

 ................  مروءة  

 ................  كفاءة  
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 منتدى التربية والتعليم بالمدينة المنورة –االستاذ أبو أنس 
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 :  وسطها ( –موقع المدة ) أول الكلمة أكمل الجدول التالي مبينا 

 وسطها ( –) أول الكلمة  الكلمة 

    آماله 

   المنشآت 

   آمن 

  آخذ 

    مرآه 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

 

 

 :........................   االسم                               المملكة العربية السعودية                               
 .....................:  الفصل                                وزارة التربية والتعليم                                 

 هـ 143: ....../........./....... التاريخ                              : ................                                  مدرسة
     ول الكلمة ووسطها رسم المدة في أ:  الموضوع                       : لغتي الجميلة                               أوراق عمل مادة

   

                                                                         

      ووسطها الكلمة أول في المدة رسمقياس مهارة :    

 كتابة(   √)( قراءة      العنصر الذي يقومه النشاط: )    ( استماع     )     ( تحدث   )

 

  عبارة عن همزة بعدها................................ :المدة

 ما اسم الكتاب المنزل على سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم ؟

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

 ما اسم دار الحياة بعد الموت والبعث ؟

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

 ما اسم أبي البشر ؟

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

 

 
 توقيع ولي األمر :

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

 : مةتوقيع المعل

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

.. 

 

 لم تتقن أتقنت 
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 منتدى التربية والتعليم بالمدينة المنورة –االستاذ أبو أنس 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 االستاذ ابو انس

 المنورة التربية والتعليم بالمدينة منتديات

 ال تنسونا من صالح دعائكم
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