
 

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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 أهم املقوالت الفلسفية

 القائل املقولة

 أرسطو تراإن اخلري بالنسبة إىل اإلنسان هو أن يعمل مبوجب قوة العقل و على أساس ما يتميز به من قد

 مسكويه األخالق حال للنفس داعية هلا إىل أفعاهلا من غري فكر وال روية

 سارتر إلنسانيةان ما نسميه حرية ال ميكن متييزه عن وجود احلقيقة اإن ماهية الكائن البشري معلقة حبريته. و

 سارتر اليس مثة فرق بني وجود اإلنسان ووجوده حرا. و امنا إن اإلنسان ال يوجد أوال ليكون بعد ذلك حر

 سارتر إذا كان الوجود يسبق املاهية، فاإلنسان إذن مسؤول عما هو كائن

 سارتر سعى إليهن اأيض احرية اآلخرين هدف تعدسعى إليه، ال يسعنا إال أن نأن جنعل حريتنا هدفا  إننا إذ نريد

 دوكاس  سي عندما نقول إن موضوعا معينًا له قيمة مجالية، فإننا نصف مشاعرنا

 أفالطون ة عاكسة ملا هو موجود يف الطبيعة والواقعآفن احملاكاة ما هو إال مر

 أفالطون ختدعناان احلواس 

 كورو دك الوحيدشليكن إحساسك هو مر
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