
 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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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 
 
 
 

           
 

أعود إلى سورة الغاشية وأحدد فيها عددا من الجمل  
 االسمية والجمل الفعلية :

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 

 

 

 ع والنصب :أذكر عالمات الرف
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 

 
 أكمل ما يلي :

الجملةةة االسةةمية  بةةدأ بةةة ................... و ..ةةون مةةن ........................ مرفةةو     بةةر  
....................... وقةةةةةةد يةةةةةةد ل عليهةةةةةةا .................. فيرفةةةةةةع ................... وينصةةةةةةب  

..................... أو حةةةةةةر. ...................... فةةةةةةة ................... المب.ةةةةةةدأ ................... .
 و......................... الخبر .

  

 :........................   االصم                       اململلة العزبية الضعودية                             
 :.....................  الفصل                                     وسارة التعليم                           

 هـ 413: ....../........./....... التاريخ                    : ................                                  مدرصة
    اجلملة العزبية األصاصية:  املوضوع                                                  اللغة العزبية:  أوراق عمل مادة

                                                                         

almanahj.com/sa



 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  
 
 
 

 
 :أكمل العبارات ال.الية                                                                

 أنوا  الفعل المضار  :  -1                                        
                                        ........................    ..........................   ......................... 
 حرو. جزم المضار  :  -2                                        

                                        ........................................................................... 
 حاالت إعراب الفعل المضار  :  -3                                        
                                        .....   .................................................    ..................... 

 
 أكمل الجدول كما في المثال :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 :........................   االصم                       اململلة العزبية الضعودية                             
 :.....................  الفصل                                     وسارة التعليم                           

 هـ 413..../.......: ....../..... التاريخ                    : ................                                  مدرصة
 اجلملة العزبية األصاصية   :  املوضوع                                            اللغة العزبية      :  أوراق عمل مادة
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 
 
 

 
 ن األفعال في الجمل ال.الية للمجهول وأغير ما يلزم :يأب
 شرب المريض الدواء ................................. -1
 ............................حطم الصاروخ طائر ين .....  -2
 عاقب المدير الم.أ رين ................................. -3
 قةابل المعلم أباك .....................................-4

 
 

 أعيد صياغة الجملة ال.الية بالمثنى وجمع الذكور واإلناث ، وأميز عالمة إعراب الفةاعل :
 الطائر عشه (  ) يحب المواطن وطنه كما يحب

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 
 أكمل الفراغات في الش.ل ال.الي :    

 

 

 :........................   االصم                                 اململلة العزبية الضعودية                   
 :.....................  الفصل                                     وسارة التعليم                           

 هـ 413: ....../........./....... يخالتار                    : ................                                  مدرصة
 اجلملة العزبية األصاصية   :  املوضوع                                            اللغة العزبية      :  أوراق عمل مادة
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم  
 
 

 
                                              

 
 

 : أذكر عالمات القراءة المركزة                                    
                                   1- ............................................................................... 
                                   2- ............................................................................... 
                                   3- ............................................................................... 
                                   4- ............................................................................... 
                                   5- ............................................................................... 
 
 

 
 : أبين مفهوم القراءة وأنواعها

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 

 :........................   االصم                                                  اململلة العزبية الضعودية  
 :.....................  الفصل                                     وسارة التعليم                           

 هـ 413: ....../........./....... التاريخ                    : ................                                  مدرصة
    القزاءة املزكشة لالصتذكار:  املوضوع                                            اللغة العزبية      :  أوراق عمل مادة
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم  
 
 

 
 

 أكمل المخطط ال.الي :                                   
    

 

 

 

 
 
 
 
 

 ى األعرا. ال..ابية ال.الية :أعود إلى ك.ابي المدرسي وأعطي منها أمثلة عل
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 :........................   االصم                       عزبية الضعودية                             اململلة ال
 :.....................  الفصل                                     وسارة التعليم                           

 هـ 413: ....../........./....... التاريخ                            : ................                          مدرصة
 القزاءة املزكشة لالصتذكار   :  املوضوع                                            اللغة العزبية      :  أوراق عمل مادة
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم  
 
 
 
 
 أذكر عمليات القراءة المركزة .                          

                             1-................................................... 
                             2-................................................... 
                             3-................................................... 
                             4-................................................... 
                             5-................................................... 

 
 أعدد فوائد القراءة ال.مهيدية السريعة :

1-.............................................................. 
2-.............................................................. 
3-.............................................................. 
4-.............................................................. 

 
 . أحدد أسئلة ما قبل القراءة
                             1-................................................... 
                             2-................................................... 

                             3-................................................... 
                             4-................................................... 
                             5-................................................... 

 :........................   االصم                       اململلة العزبية الضعودية                             
 :.....................  الفصل                                     وسارة التعليم                           

 هـ 413: ....../........./....... التاريخ                                                  : ................    مدرصة
 القزاءة املزكشة لالصتذكار   :  املوضوع                                            اللغة العزبية      :  أوراق عمل مادة
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 
 
 
 
 أعدد  طوات القراءة الم.عمقة :  

1-.......................................... 
2-......................................... 
3-.......................................... 
4-......................................... 
5-.......................................... 
 

 أعدد أسئلة ما بعد القراءة :

1-.......................................... 
2-......................................... 
3-.......................................... 
4-......................................... 
5-.......................................... 

 

 أذكر  مس اس.را يجيات لزيادة ال.ركيز والفهم :
1-.......................................... 
2-......................................... 
3-.......................................... 
4-......................................... 
5-.......................................... 

 :........................   االصم                       اململلة العزبية الضعودية                             
 :.....................  الفصل                                     وسارة التعليم                           

 هـ 413: ....../........./....... التاريخ                    .............                                 : ... مدرصة
 القزاءة املزكشة لالصتذكار   :  املوضوع                                            اللغة العزبية      :  أوراق عمل مادة
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم  
 
 
 

 
  س.خدم مخطط السم.ة ل.صميم موضو   عبيري عن ) المرأة ومش.الت العمل ( .أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أذكر  طوات بناء الموضو  :
 

1-.......................................... 
2-......................................... 
3-.......................................... 
4-......................................... 
5-.......................................... 
6-......................................... 
7-.......................................... 

 

 

 :........................   االصم                       اململلة العزبية الضعودية                             
 ....:.................  الفصل                                     وسارة التعليم                           

 هـ 413: ....../........./....... التاريخ                    : ................                                  مدرصة
    مهارات اللتابة:  املوضوع                                            اللغة العزبية      :  أوراق عمل مادة
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم  
 
 

 
 عبيري يناسبه : ) أكمل ( :ل.ل موضو  فن  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 أحدد أفضل المصادر لجمع المعلومات إذا كنت  ريد أن :

 
 
 
 
  
 
 

 أعدد عناصر  صميم الموضو  :
1-.......................................... 
2-......................................... 
3-.......................................... 
4-......................................... 

 

 

 :........................   االصم                       اململلة العزبية الضعودية                             
 ............:.........  الفصل                                     وسارة التعليم                           

 هـ 413: ....../........./....... التاريخ                    : ................                                  مدرصة
 مهارات اللتابة   :  املوضوع                                            اللغة العزبية      :  أوراق عمل مادة
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم                             
 
 
 

 
 أبين م.ونات عملية اال صال اللغوي :

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

 
 ي.أثر الم.حدث بحالة مس.معي . أ خيل نفسي هذا الم.حدث وهؤالء هم مس.معي :

 
 
 
 

 
  

 

 

 
                              

  
 

 

 :........................   االصم                       اململلة العزبية الضعودية                             
 :.....................  الفصل                                     وسارة التعليم                           

 هـ 413: ....../........./....... التاريخ                    : ................                                  مدرصة
    االصتماع:  املوضوع                                            اللغة العزبية      :  أوراق عمل مادة
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 
 
 
 

 من آداب االس.ما  :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ل.ل منا  فضيال ه الخاصة في ال.علم . أحاول أن أ عر. على األسلوب الذي يفضله كل هؤالء :
 

 

 

 :........................   االصم                       اململلة العزبية الضعودية                             
 :.....................  لالفص                                     وسارة التعليم                           

 هـ 413: ....../........./....... التاريخ                    : ................                                  مدرصة
 االصتماع   :  املوضوع                                            اللغة العزبية      :  أوراق عمل مادة

                                                                         

almanahj.com/sa


