
 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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معانيمراجعة  2الحديث ثاني متوسط ف الكلمات   

 

 المقسطين : العادل

 وماولوا : وما تولوه من مسؤوليات ووظائف

 زانة : زينة وجمله

 شانه : عابه من الشين وهو العيب

 خصلتين : صفتين حسنتين

 الحلم : العقل والصفح عند الغضب

 االناة : التثبت وعدم العجلة

 االسراف : مجاوزة الحد

 مخيلة : التكبر 

 تداعبنا : تمازحنا 

 الظلم : وضع الشيء في غير موضعه

 طوقه : جعل طوقاً في عنقه

 الشح : شدة البخل

 احو الحراماستحلوا : استب

 محارمهم : محرمات االعراض واالموال

 حمرة : طائر صغير يشبه العصفور

 فرخان : الفرخ ولد الطائر

 تفرش : ترفرف بجناحها

 ضار : اوصل الضرر

 شاق : اوصل المشقه

وما يعذبان في كبير : سبب عذابهما يسير على مايريد 
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 التوقي عنه

 اليستتر امن البول : اليتقي منه

 سيب النخل المجرد من ورقةجريدة : ع

 اوداجه : عرق في العنق ينتفخ عند الغضب

 في الغيب والشهادة : في السر والعالنية 

 نعيما الينفد : الينقضي

 قرة عين : سعادة 

 برد العيش : العيش الخالي من الكدر

 ضراء مضرة : شدة اليصبر عليها

 هداة مهتدين : هادين الى الدين ثابتين على الهداية

 لشديد : القويا

 الصرعة : الذي يغلب كل من صارعه

 عقوق الوالدين : عصيانهما

 قول الزور : الكذب

اياكم والدخول على النساء : احذرو الخلوة بالنساء غير 

 محارم

االنصار : هم مؤمنو اهل المدينة الذين قاموا بنصرة 

 رسول هللا

 الحمو : قريب من الزوج كاخية وابن عمه ونحوهما

 ت : فرجعتفانقلب

 ليقلبني : ليرجعني الى بيتي

وكان مسكنها في دار اسامة : الدار الذي صارت بعد 
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 ذلك السامة بن زين

 على رسلكما : التسرعا في المشي

 سبحان هللا يارسول هللا : كيف نضن السوء برسول هللا

 يتناجى : يتحدث سراً 

 تختلطوا بالناس : تمتزجو بهم يختلط الثالثة بغيرهم

ل ان يحزنه : الن ذلك يؤذية ويدخل الحزن في من اج

 نفسه
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