
2019-12-18جميع نماذج اإلجابة لجميع الصفوف والمناطق ليوم األربعاء   

 

 :الصف الخامس

, الصف الخامس المادة: رياضيات20192020مة للعام الدراسي نموذج اإلجابة لمنطقة العاص  

https://almanahj.com/kw/id=7263 

, الصف الخامس المادة: تربية اسالمية2019/2020نموذج اإلجابة للتعليم الخاص للعام   

https://almanahj.com/kw/id=7262 

 

, الصف الخامس المادة: علوم 2019/2020نموذج اإلجابة لمنطقة مبارك الكبير للعام   

https://almanahj.com/kw/id=7261 

 

, الصف الخامس المادة: رياضيات2019/2020لجهراء للعام الدراسي نموذج اإلجابة لمنطقة ا  

https://almanahj.com/kw/id=7260 

, الصف الخامس المادة: رياضيات 2019/2020نموذج اإلجابة لمنطقة الفروانية للعام الدراسي   

https://almanahj.com/kw/id=7259 

--------------------------------------------- 

 

 :الصف السادس

, الصف السادس المادة: علوم 20192020ة الجهراء للعام الدراسي نموذج اإلجابة لمنطق  

https://almanahj.com/kw/id=7268 

 

, الصف السادس المادة: علوم 20192020أسئلة االمتحان لمنطقة الجهراء للعام   

https://almanahj.com/kw/id=7265  

 

, الصف السادس المادة: علوم2020\2019نموذج اإلجابة لمنطقة الفروانية للعام   

https://almanahj.com/kw/id=7283 

 
 نموذج اإلجابة لمنطقة األحمدي للعام 2019\2020, الصف السادس المادة: علوم 
https://almanahj.com/kw/id=7278  
-------------------------------------------------------------------- 

 :الصف السابع

 

, الصف السابع المادة: رياضيات20192020نموذج اإلجابة لمنطقة األحمدي للعام الدراسي   

https://almanahj.com/kw/id=7276 

, الصف السابع المادة: رياضيات20192020أسئلة االمتحان لمنطقة األحمدي للعام الدراسي   

https://almanahj.com/kw/id=7267 

, الصف السابع المادة: تربية اسالمية2020نموذج إجابة الجهراء   

https://almanahj.com/kw/id=7266 
 نموذج اإلجابة لمنطقة الفروانية للعام 2019\2020, الصف السابع المادة: لغة انكليزية 
https://almanahj.com/kw/id=7282  
 نموذج اإلجابة لمنطقة العاصمة للعام 2019\2020, الصف السابع المادة: تربية اسالمية 
https://almanahj.com/kw/id=7291  
-------------------------------------------------------------------- 

 :الصف الثامن

, الصف الثامن المادة: تربية اسالمية20192020اإلجابة لمنطقة األحمدي للعام  نموذج  

https://almanahj.com/kw/id=7277 

, الصف الثامن المادة: رياضيات20192020نموذج اإلجابة لمنطقة الجهراء للعام الدراسي   

https://almanahj.com/kw/id=7269 

 
 نموذج اإلجابة للتعليم الخاص للعام 2019\2020, الصف الثامن المادة: لغة انكليزية 
https://almanahj.com/kw/id=7280  
 

https://almanahj.com/kw/id=7263
https://almanahj.com/kw/id=7262
https://almanahj.com/kw/id=7261
https://almanahj.com/kw/id=7260
https://almanahj.com/kw/id=7259
https://almanahj.com/kw/id=7268
https://almanahj.com/kw/id=7265
https://almanahj.com/kw/id=7283
https://almanahj.com/kw/id=7278
https://almanahj.com/kw/id=7276
https://almanahj.com/kw/id=7267
https://almanahj.com/kw/id=7266
https://almanahj.com/kw/id=7282
https://almanahj.com/kw/id=7291
https://almanahj.com/kw/id=7277
https://almanahj.com/kw/id=7269
https://almanahj.com/kw/id=7280


 نموذج اإلجابة لمنطقة الفروانية للعام الدراسي 2019\2020, الصف الثامن المادة: رياضيات 
https://almanahj.com/kw/id=7279  
 نموذج اإلجابة لمنطقة العاصمة للعام الدراسي 2019\2020, الصف الثامن المادة: رياضيات 
https://almanahj.com/kw/id=7290  
----------------------------------------------------- 

 :الصف التاسع

, الصف التاسع المادة: لغة عربية 20192020بة لمنطقة األحمدي للعام نموذج اإلجا  

https://almanahj.com/kw/id=7275 

, الصف التاسع المادة: رياضيات2020اسئلة مبارك الكبير   

https://almanahj.com/kw/id=7270 

, الصف التاسع المادة: اجتماعيات20192020نموذج اإلجابة لمنطقة الجهراء للعام   

https://almanahj.com/kw/id=7264 

 نموذج اإلجابة للتعليم الخاص للعام الدراسي 2019\2020, الصف التاسع المادة: اجتماعيات 
https://almanahj.com/kw/id=7292  

 

, الصف التاسع المادة: علوم2020\2019العاصمة للعام  نموذج اإلجابة لمنطقة  

https://almanahj.com/kw/id=7289 

 

--------------------------------------------------------------------- 
 نموذج اإلجابة للعام الدراسي 2019\2020, الصف العاشر المادة: علوم 
https://almanahj.com/kw/id=7293  
---------------------------------------------------------- 
 نموذج اإلجابة للعام الدراسي 2019\2020, الصف الحادي عشر األدبي المادة: علم نفس  واجتماع 
https://almanahj.com/kw/id=7294  
 
 نموذج اإلجابة للعام الدراسي 2019\2020, الصف الحادي عشر العلمي المادة: كيمياء 
https://almanahj.com/kw/id=7295  
 

مع التمنيات لجميع الطلبة بالنجاح والتفوق -----وفق المنهاج الكويتي الحديث  2020-2019للفصل األول من العام الدراسي   . 
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