
كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق عمل واختبارات ومذكرات، يجده هنا في الروابط التالية ألفضل 

 %  100ي إماراتمواقع تعليمي 

     الرياضيات           االجتماعيات                    ةتطبيق المناهج اإلماراتي

 العلوم               االسالمية              الصفحة الرسمية على التلغرام

                     االنجليزية            الصفحة الرسمية على الفيسبوك

    اللغة العربية          التربية االخالقية لجميع الصفوف

 التربية الرياضية

 قنوات الفيسبوك            قنوات تلغرام      جموعات الفيسبوكم      .  لغرامالتجموعات م

 الصف األول            الصف األول             الصف األول               الصف األول

 الصف الثاني            الصف الثاني              الصف الثاني              الصف الثاني

 الصف الثالث              الصف الثالث           الصف الثالث              الصف الثالث

 الصف الرابع            الصف الرابع            الصف الرابع              الصف الرابع

  الصف الخامس          الصف الخامس          الصف الخامس            الصف الخامس

 الصف السادس           الصف السادس          الصف السادس            الصف السادس

    الصف السابع             الصف السابع           الصف السابع              الصف السابع

 الصف الثامن             الصف الثامن           الصف الثامن              الصف الثامن

             الصف التاسع عام          الصف التاسع عام      الصف التاسع عام         امالصف التاسع ع

   تاسع متقدم       دمالصف التاسع متق الصف التاسع متقدم            الصف التاسع متقدم

         عاشر عام        الصف العاشر عام       الصف العاشر عام        الصف العاشر عام

     عاشر متقدم       الصف العاشر متقدم     الصف العاشر متقدم       الصف العاشر متقدم

        حادي عشر عام        الحادي عشر عام         الحادي عشر عام          الحادي عشر عام

                        عشر متقدم حادي     الحادي عشر متقدم        الحادي عشر متقدم        الحادي عشر متقدم

 الثاني عشر عام        الثاني عشر عام           الثاني عشر عام             ثاني عشر عام

  ثاني عشر متقدم         ثاني عشر متقدم           ني عشر متقدمالثا           ثاني عشر متقدم
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م
ال ينصرون

عند �بهم
ماٍء دافقد

بكٍل كافرونما هم منكم 

ق
من قبلك

االنسان
نفساً زكيةز 

من ضل 
قرًى ظاهرةفانظرظ
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حرف ش بعد النونأنشأكم  
حرف ف بعد النونأنفسكم

حرف ت بعد النونأنتم
حرف ظ بعد النونفلينظر

حرف د بعد التنوين ماٍء دافق
حرف س بعداالنسان

النون حرف ك بعد النونعنك
حرف ق بعد النونأنقض

حرف ج  بعد النون  ان جاءكم
حرف ت بعد النونأن تصيبوا

بنباٍء 
فتبينوا

حرف ف بعد التنوين
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النطق بالنون الساكنة أو التنوين بال
تشديد على صفة بين االظهار
واالدغام مع بقاء الغنة بمقدار

حركتين

هو أن النون الساكنة والتنوين لم يقرب
من مخرجهما من مخرج حروف االدغام

فيدغمهما ولم يبعد مخرجهما عن مخرج
حروف االظهار فيظهرا لذا كان لهما حكم

متوسط

ص/ ذ / ن / ك/ ج / ش/ ق /
س/ د / ط / ز / ف / ت / ض /

ط

فأنقذكم / منذ�ين / من عند هللا /
أن كان  من سندس / منضود
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لتحقق ستر النون الساكنة والتنوين وعدم ظهورهما � النطق والقراءة قبل حروف االخفاء

اخفاء : ينفقون         /  اظهار : واسٌع عليم ، حبٍة أنبتت  / ادغام : لمن يشاء ، سنبلٍة مائة ،
حبٍة وهللا

اقالب : أنبتت   ، سنبلة
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