
لجميع الصفوف وجميع المناطق 2019\12\19جميع نماذج االجابات اليوم الخميس   

في موقع المناهج  19- 12- 2019جميع ملفات يوم الخميس بتاريخ  

 الكويتية
20192020الصف التاسع, لغة انكليزية, نموذج اإلجابة لمنطقة العاصمة للعام الدراسي  1  

https://almanahj.com/kw/id=7316 

2 
20192020لة االمتحان لمنطقة الفروانية للعام الدراسي  الصف التاسع, رياضيات, أسئ   

https://almanahj.com/kw/id=7318 

20192020الصف التاسع, تربية اسالمية, نموذج اإلجابة في منطقة حولي للعام الدراسي  3  

https://almanahj.com/kw/id=7323 

4 
20192020الصف التاسع, لغة انكليزية, نموذج اإلجابة لمنطقة مبارك الكبير للعام الدراسي    

https://almanahj.com/kw/id=7324 

20192020الصف التاسع, علوم, نموذج اإلجابة في منطقة الجهراء للعام الدراسي  5  

https://almanahj.com/kw/id=7326 

6 
2020الصف التاسع, لغة عربية, نموذج اجابة التعليم الخاص    

https://almanahj.com/kw/id=7334 

2019/2020الصف التاسع, رياضيات, نموذج اإلجابة في منطقة الفروانية للعام الدراسي   7  

https://almanahj.com/kw/id=7335 

8 
20192020للعام الدراسي  الصف الثامن, تربية اسالمية, نموذج اإلجابة لمنطقة العاصمة  

https://almanahj.com/kw/id=7312 

20192020الصف الثامن, رياضيات, أسئلة االمتحان لمنطقة مبارك الكبير للعام الدراسي  9  

https://almanahj.com/kw/id=7319 

10 
2020/ 2019الصف الثامن, لغة انكليزية, نموذج اإلجابة في منطقة الجهراء للعام الدراسي   

https://almanahj.com/kw/id=7329 

2020/ 2019الصف الثامن, لغة عربية, نموذج اإلجابة في منطقة الفروانية للعام الدراسي  11  

https://almanahj.com/kw/id=7331 

12 
2020الصف الثامن, رياضيات, نموذج اجابة منطفة مبارك الكبير   

https://almanahj.com/kw/id=7332 

2020وذج اجابة التعليم الخاص الصف الثامن, رياضيات, نم 13  

https://almanahj.com/kw/id=7333 

14 
20192020الصف السابع, رياضيات, نموذج اإلجابة في منطقة العاصمة للعام الدراسي    

https://almanahj.com/kw/id=7315 

20192020الصف السابع, تربية اسالمية, نموذج اإلجابة في التعليم الخاص للعام الدراسي   15  

https://almanahj.com/kw/id=7317 

16 
20192020الصف السابع, لغة عربية, نموذج اإلجابة لمنطقة مبارك الكبير للعام الدراسي    

https://almanahj.com/kw/id=7322 

20192020الصف السابع, اجتماعيات, نموذج اإلجابة لمنطقة الفروانية للعام الدراسي   17  

https://almanahj.com/kw/id=7325 
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في موقع المناهج  19- 12- 2019جميع ملفات يوم الخميس بتاريخ  

 الكويتية
18 

2020/ 2019لعام الدراسي الصف السابع, اجتماعيات, نموذج اإلجابة في منطقة الفروانية ل  

https://almanahj.com/kw/id=7330 

2019/2020الصف السابع, رياضيات, نموذج اإلجابة في منطقة الجهراء للعام الدراسي   19  

https://almanahj.com/kw/id=7337 

20 
2020الصف السابع, رياضيات, نموذج إجابة منطقة حولي    

https://almanahj.com/kw/id=7339 

20192020الصف السادس, اجتماعيات, نموذج اإلجابة في منطقة العاصمة للعام الدراسي   21  

https://almanahj.com/kw/id=7311 

22 
20192020الصف السادس, تربية اسالمية, نموذج اإلجابة لمنطقة الفروانية للعام الدراسي    

https://almanahj.com/kw/id=7313 

20192020الصف السادس, تربية اسالمية, نموذج اإلجابة لمنطقة مبارك الكبير للعام الدراسي  23  

https://almanahj.com/kw/id=7314 

24 
20192020الصف السادس, اجتماعيات, نموذج اإلجابة لمنطقة األحمدي للعام الدراسي   

https://almanahj.com/kw/id=7327 

2020/ 2019الصف السادس, لغة عربية, نموذج اإلجابة في منطقة الجهراء للعام الدراسي  25  

https://almanahj.com/kw/id=7328 

26 
2020موذج اجابة التعليم الخاص الصف السادس, علوم, ن   

https://almanahj.com/kw/id=7336 

20192020الصف الخامس, لغة انكليزية, نموذج اإلجابة لمنطقة مبارك الكبير للعام الدراسي   27  

https://almanahj.com/kw/id=7304 

28 
20192020الصف الخامس, تربية اسالمية, نموذج اإلجابة في منطقة الفروانية للعام الدراسي   

https://almanahj.com/kw/id=7305 

20192020الصف الخامس, لغة انكليزية, نموذج اإلجابة لمنطقة الجهراء للعام الدراسي  29  

https://almanahj.com/kw/id=7306 

30 
20192020الصف الخامس, لغة انكليزية, نموذج اإلجابة في منطقة األحمدي للعام الدراسي    

https://almanahj.com/kw/id=7307 

20192020الصف الخامس, لغة انكليزية, نموذج اإلجابة للتعليم الخاص للعام الدراسي   31  

https://almanahj.com/kw/id=7308 

32 
20192020الصف الخامس, اجتماعيات, نموذج اإلجابة في منطقة العاصمة للعام الدراسي    

https://almanahj.com/kw/id=7309 

20192020نموذج اإلجابة في منطقة حولي للعام الدراسي  الصف الخامس, اجتماعيات, 33  

https://almanahj.com/kw/id=7310 

34  

  https://almanahj.com/kw/menu/date_files.php?date=2019-12-19للمزيد اتبع الرابط: 

  https://t.me/kwcoursesتابعنا على تلغرام: 
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