
 هنا جمیع روابط وقنوات صفوف الكویت التعلیمیة الممیزة
  عشرات القنوات في خدمة التعلیم واهله

  وعشرات من االعضاء والمشرفین
  یعملون لیل نهار لمساعدتكم

 مجموعات تطوعیة تخدم العملیات التعلیمیة
  جزى اهللا القائمین علیها خیر الجزاء

  وشكرا لكل من یساهم ویدعم باي جهد قل ام كثر
 نرحب بكم في قروباكم وقنواتكم

https://t.me/joinchat/AAAAAEO40LBCM5TO6wNB2w 

 إلیكم التطبیق الرسمي لموقع المناهج الكویتیة على متجر جوجل بالي, حیث 
 یساعدكم في الحصول على مذكرات وكتب مدرسیة وكل مایهم االمتحانات
 .,واالخبار التعلیمیة اول بأول
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alma
nahj.myapplication 
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ر
ّ
زاث االختبار: وىل وس املطلوبت يف اختبار الوحدة األالد

ّ
 لطلب مذك

 حصزيًا   36848415االتصال على الزقم 

  الّصف الّرابع الّصف الّثالث  الّصف الّثاني
_ األرنب والعصفور ٔ

 ٖ٘ص
_ وتٌرة سرٌعة وآثار ٔ ٖٓبٌت الّسْدو ص _ٔ

 ٖٗعمٌقة ص

رحلة إلى الماضً  -ٕ ٔٙص االختالف_ قّوة ٕ
 5٘ص

_كٌف صرت حكواتٌاً ٕ
 ٓٙص

انقارن صٖ ٌّ  معجم الثروة اللغوٌة -ٖ ٕ٘_ َعلَمً صٖ ٕٙ_ه

ا نقارن صٗ ٌّ _ من سورة الغاشٌة ٗ ٕ٘_ ه
 ٘ٗص

ٗ ًّ _ٌوم الّطفل الخلٌج
 ٗٗص

_ الّطاقة المتجّددة ٘ _معجم الثروة اللغوٌة ٘ اللغوٌة_ معجم الثروة ٘
 5ٕص

ارة العائلة صٙ ٌّ لغتً الجمٌلة ) أسلوب  -ٙ ٖٙ_َمن أنا ؟ صٙ ٗٗ_ س
 ٓٗاألمر ص

_ لغتً الجمٌلة أسلوب 5 ٘ٙ_ دٌن الّسالم ص5 5ٔ_ شكراً أصحابً ص5
 6ٙالنهً ص

_لغتً الجمٌلة ضمائر 8
 5ٖالغائب ص

_ضمائر الغائب 8
 5ٕص

_كتاباتً صحٌحة 8
الهمزة المتوسطة على 

 6ٕنْبرة ص

الضمائر _لغتً الجمٌلة 6
 ٗٙص

 5ٗ_ أفراح بالدي ص6
 8ٖ_ رسم العٌن صٓٔ

 

_ كتاباتً صحٌحة 6
الهمزة المتوسطة على 

 ٘٘واو ص

_ كتاباتً صحٌحة ٓٔ
التاءالمفتوحةو المربوطة 

 6ٕص

 ٗٙ_ رسم القافصٔٔ
_ الالم القمرٌة ٕٔ

ٌّة م هارات والالم الشمس
+ دخول التنوٌن على 
 الكلمات المبدوءة بأل

اتً صٓٔ ٌّ  8ٖ_ ٌوم
 

_ كتاباتً صحٌحة التاء ٔٔ
 ٗ٘المربوطة ص

 ٔٗص_ عالمات الترقٌم ٕٔ

 ٙٙص_ أحالمنا الكبٌرة ٖٔ
_ فرح وقّصة مشاعر ٔٔ
 5ٙص
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لطلب مذّكرات االختبار 

االّتصال على الرقم 

٘ٔٗ8ٗ6ٖٙ  
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