
 

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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