
 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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 وضعيها مكان النقط: القوسينمما بين  ةاختاري اإلجابة الصحيح

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :صلي كل كلمة مما يأتي بالمعنى المناسب لها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فلقوالتفسير سورتي الناس  الموضوع:

 اسم الطالبة: 

 األول المتوسط ف:ـــصـــال

 
  رقم النشاط:             خ:ـــاريـتـال

( 2)َخَلَق  ( ِمْن َشر ِ َما1)اْلَفلَِق  }قُْل َأُعوذُ بَِرب ِ 

 ( َوِمْن َشر ِ النَّفَّاثَاِت ِفي3ِإَذا َوَقَب )َغاِسٍق  َوِمْن َشر ِ 

 ({.5ِإَذا َحَسَد )َحاِسٍد  ( َوِمْن َشر ِ 4) ُعَقدِ الْ 

 (اْلُعَقدِ  –َغاِسٍق  –اْلَفَلِق  -َحاِسٍد   -َخلََق )

 

 اْلَوْسَواسِ 

 اْلَفلَقِ 

 الذي يتأخر

 سةكثير الوسو

 اْلَخنَّاسِ 
 

 الصبح

almanahj.com/sa



 

 

ن والمعلمات  األخوة المعلمي 
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  الحديثةيرس مؤسسة التحاضي  

www.mta.sa 

 أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده التفسي  

 تحضي  + توزي    ع + أهداف

 أنواع التحاضي  

 

اتيجيات الحديثة + بطاقات  ي + االسير
خماسي + وحدات + مرسد +بنائ 

 تخطيط الدروس

 المرفقات

 + 

 ثَلثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+ 

 سجَلت التقويم والمهارات حسب نظام نور

+ 

 مجلدات اختبارات متنوعه

+ 

 أورق قياس لكل درس

+ 

 أوراق عمل لكل درس

+ 

 سجل إنجاز المعلمة

almanahj.com/sa


