
 

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

 ما عليك سوى الضغط على اسمهاناة أو القإلى المجموعة ، للدخول  %  100 تعليمي كويتيمواقع 

 تطبيق المناهج الكويتية

 على تلغرام القناة الرسمية

 على الفيسبوك الرسميةصفحة ال

  قناة روابط تعليمية شاملة لجميع الصفوف

 مجموعات الفيسبوك صفحات الفيسبوك قنوات التلغرام مجموعات التلغرام

 الصف األول الصف األول الصف األول  الصف األول
 الصف الثاني الصف الثاني  الثاني فصلا    الصف الثاني

 الصف الثالث  الصف الثالث الثالث صفال  ثالصف الثال

 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 الصف التاسع الصف التاسع الصف التاسع
 الصف العاشر الصف العاشر  الصف العاشر الصف العاشر

 دبيأ 11الصف  أدبي 11صف  أدبي11صف  أدبي11صف

 علمي 11الصف  علمي 11صف  يعلم11صف    علمي11صف 

 أدبي 12الصف  أدبي 12صف  أدبي12صف   أدبي 12صف

 علمي 12الصف  علمي 12صف  علمي12صف علمي12صف

 

 

 ابط واتسابرو مدرسون في الكويت
 

 ويترحساب ت االنستغرامحساب 

يار الصف والفصل والمادة ويرد له البوت الملفات ه والذي يسمح للطلبة باختاألول من نوع يمع البوت التعليم تكلّم
 المناسبة
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 الابتدايئ اخلامسالصف الكفاايت العامة واخلاصة 

  فهم وتطبيق قواعد اسالمية واخالقية حمددة يف السلوك اليويم :-1

 

 جمال الاجتاهات جمال العمليات والارتباط جمال احلقائق

اس تخالص بعض جوانب 1-1

العقيدة من الأدةل والشواهد 

 املس متدة من الكتاب والس نة

التطبيق العميل ملا يس تفاد  1-2

من سرية الرسول صىل هللا عليه 

وسمل والقصص القرآ نية ابلتعاون 

 مع ال خرين

ظهار الاهامتم يف التعرف  1-3 ا 

عىل آأثر العقيدة ال سالمية يف 

 سلوكه اليويم.

 

 :اكتشاف بأأسلوب نشط اخلربات واملواقف احلياتية اليومية املس توحاة من التعالمي الاسالمية -2

 

 جمال الاجتاهات جمال العمليات والارتباط  جمال احلقائق 

 اس تنتاج آأثر الالزتام ابلتعالمي 2-1

 ال سالمية يف احلياة

التفاعل ال جيايب يف  2-2

املناس بات ادلينية والوطنية حبامس 

 ابلتعاون مع ال خرين

تقدير املس ئوليات الرشعية  2-3

تقان.  امللكف هبا وآأداؤها جبدية وا 

 

 حتقيق التعاون يف عالقاته مع آأقرانه وال خرين يف بيئة ودية وفق القمي ال سالمية-3

 

 جمال الاجتاهات جمال العمليات والارتباط جمال احلقائق

اس تنتاج القمي والفضائل  3-1

ال سالمية املس متدة من الأحداث 

 التارخيية .

توظيف هماراته وقدراته  3-2

الشخصية يف تعزيز روح التعاون 

 مع اجملموعات ابلتعاون مع ال خرين 

الاقتداء ابلرسول صىل هللا  3-3

عليه وسمل وحصابته الكرام يف 

 والسلوك مع ال خرين املامرسة 
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