
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

الملف عبارات تشجيعية رائعة

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ مرحلة ابتدائية ⇦ المدرسين ⇦ الفصل األول

الملف عبارات تشجيعية رائعة

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ مرحلة ابتدائية ⇦ المدرسين ⇦ الفصل األول

المزيد من الملفات بحسب مرحلة ابتدائية والمادة المدرسين في الفصل األول

سجل رصد أعمال السنة 1

هام للمعلمبن والمعلمات : طرق مميزة لغلق الدرس في المرحلة
اإلبتدائية

2

نموذج فارغ للخطة األسبوعية للفصلين 3

خطة األسبوع التمهيدي للعام الدراسي الجديد 1442 هـ 4

المسرد األسبوعي لمعلمة الصفوف األولية 5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/sa/30teachers1
https://almanahj.com/sa/30teachers
https://almanahj.com/sa/30
https://almanahj.com/sa
https://almanahj.com
https://almanahj.com/sa/30teachers1
https://almanahj.com/sa/30teachers
https://almanahj.com/sa/30
https://almanahj.com/sa
https://almanahj.com
https://almanahj.com/sa/id=2911
https://almanahj.com/sa/id=5698
https://almanahj.com/sa/id=5698
https://almanahj.com/sa/id=5913
https://almanahj.com/sa/id=5918
https://almanahj.com/sa/id=6097
http://www.tcpdf.org


 

 

 

  

أميرة 
 االخالق

 مميزة في 
 حفظ القران

 مميزة في 
 حفظ القران

 مميزة في 
 حفظ القران

 مميزة في 
 حفظ القران

 مميزة في 
 حفظ القران

 مميزة في 
 حفظ القران

 مميزة في 
 القراءة

 ةفارس
 مالءاال

 مميزة في 
 حفظ القران

 مميزة في 
 حفظ القران

 مميزة في 
 القراءة

 مميزة في 
 القراءة

 مميزة في 
 القراءة

 مميزة في 
 القراءة

 مميزة في 
 القراءة

 مميزة في 
 القراءة

 مميزة في 
 القراءة

 ةفارس
 مالءاال

 ةفارس
 مالءاال

 ةفارس
 مالءاال

 ةفارس
 مالءاال

 ةفارس
 مالءاال

 ةفارس
 مالءاال

 ةفارس
 مالءاال

 ةفارس
 مالءاال

 ةفارس
 مالءاال

 ةفارس
 مالءاال

أميرة 
 االخالق

أميرة 
 االخالق

أميرة 
 االخالق

أميرة 
 االخالق

أميرة 
 االخالق

أميرة 
 االخالق

أميرة 
 االخالق

أميرة 
 االخالق

أميرة 
 االخالق

أميرة 
 االخالق

أميرة 
 االخالق

 طباعتها على ورق ملون األفضل

 aoil1122انستغرام تويتر: دعواتكم بظهر الغيب تسعدني...



 

 

 

  

 غياب( بال أسبوعرائعة)

 غياب( بال أسبوعرائعة)

 غياب( بال أسبوعرائعة)

 (غياب بال أسبوعرائعة)

 (غياب بال أسبوعرائعة)

 غياب( بال أسبوعرائعة)

 غياب( بال أسبوعرائعة)

 غياب( بال أسبوعرائعة)

 (غياب بال أسبوعرائعة)

 (غياب بال أسبوعرائعة)

 غياب( بال أسبوعرائعة)

 غياب( بال أسبوعرائعة)

 غياب( بال أسبوعرائعة)

 (غياب بال أسبوعرائعة)

 (غياب بال أسبوعرائعة)

 دعواتكم بظهر الغيب تسعدني... aoil1122انستغرام تويتر:



 

 

  

مميزة في.........

 

مميزة في.........

 
مميزة في.........

 

مميزة في.........

 

مميزة في.........

 
مميزة في.........

 

مميزة في.........

 
مميزة في.........

 

مميزة في.........

 

مميزة في.........

 

مميزة في.........

 

مميزة في.........

 

مميزة في.........

 

مميزة في.........

 
مميزة في.........

 

مميزة في.........

 
مميزة في.........

 

مميزة في.........

 

مميزة في.........

 
مميزة في.........

 

مميزة في.........

 
مميزة في.........

 

مميزة في.........

 

مميزة في.........

 

 aoil1122انستغرام تويتر: دعواتكم بظهر الغيب تسعدني...



 

 

 

 

  

 ......الرائعة
 االمالء متميزة في حفظ القران

 ..المطويات،حل الواجب،
 ..واشكر ماما اشكرك صغيرتي

 .......الرائعة
 االمالء متميزة في حفظ القران

 ،،األنشطة..المطويات،حل الواجب،
 ..واشكر ماما اشكرك صغيرتي

 .......الرائعة
 االمالء متميزة في

 ،،األنشطة..المطويات،حل الواجب،
 ..واشكر ماما اشكرك صغيرتي

 .......الرائعة
 متميزة في حفظ القران

 ،،األنشطة..المطويات،حل الواجب،
 ..واشكر ماما اشكرك صغيرتي

 .........الرائعة
 متميزة في حفظ القران

 ،،األنشطة..المطويات،حل الواجب،
 ..واشكر ماما اشكرك صغيرتي

 ........الرائعة
 االمالء متميزة في حفظ القران

 ..المطويات،حل الواجب،
 ..واشكر ماما اشكرك صغيرتي

 ......الرائعة
 متميزة في حفظ القران

 ،،األنشطة..المطويات،،
 ..واشكر ماما اشكرك صغيرتي

 ......الرائعة
 االمالء متميزة في حفظ القران

 ،حل الواجب،
 ..،،المشاركة،،األنشطةالمطويات

 ..واشكر ماما اشكرك صغيرتي

 دعواتكم بظهر الغيب تسعدني... aoil1122انستغرام تويتر:



 

 

 

 ...الرائعة
 متميزة في حفظ القران

 ،،األنشطة..المطويات،،حل الواجب
 ..واشكر ماما اشكرك صغيرتي

 ........الرائعة
 االمالء،،متميزة في حفظ القران

 ،،األنشطة..المطويات،حل الواجب،
 ..واشكر ماما اشكرك صغيرتي

 ....الرائعة
 ..مؤدبة وشطورة

 ..واشكر ماما اشكرك صغيرتي

 .....الرائعة
 ،،المطوياتفي متميزة 

 األناشيد..،،األنشطة
 ..واشكر ماما اشكرك صغيرتي

 .....الرائعة
خطك جميل جًدا سلمت اناملك 

 صغيرتي..
 ..واشكر ماما اشكرك صغيرتي

 .......الرائعة
 متميزة في حفظ القران

 ،،األنشطة..المطويات،حل الواجب،
 ..واشكر ماما اشكرك صغيرتي

 ......الرائعة 
 االمالءمتميزة في 

 ،،األنشطة..المطويات
 ..واشكر ماما اشكرك صغيرتي

 .......الرائعة
 االمالء متميزة في حفظ القران

 كة،،األنشطة..ارشالم،حل الواجب،
 ..واشكر ماما اشكرك صغيرتي

 دعواتكم بظهر الغيب تسعدني... aoil1122انستغرام تويتر:



 

 

 

 .......الرائعة
 متميزة في حفظ القران

 ،،المشاركة..المطويات،حل الواجب،
 ..واشكر ماما اشكرك صغيرتي

 ........الرائعة
  متميزة في حفظ القران

األنشطة ،،المطويات ،،االمالء
 المشاركة..

 ..واشكر ماما اشكرك صغيرتي

 ة.....الرائع
 االمالء متميزة في حفظ القران

 ،،األنشطة..المطويات،حل الواجب،
 ..واشكر ماما اشكرك صغيرتي

 ........الرائعة
 ،،االمالءمتميزة في حفظ القران

 ..المطويات،حل الواجب،
 ..واشكر ماما اشكرك صغيرتي

 .......الرائعة
 متميزة في حفظ القران

 ..لمشاركة،،االمطويات،حل الواجب،
 ..واشكر ماما صغيرتياشكرك 

 ........الرائعة
 االمالء،،متميزة في حفظ القران

 ،،المطويات،حل الواجب،
 .األنشطة. المشاركة

 ..واشكر ماما اشكرك صغيرتي

 دعواتكم بظهر الغيب تسعدني... aoil1122انستغرام تويتر:


