
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  

 .almanahj.com/sawww   :لموقع المناهج السعودية  القناة الرسمية

 روابط قنوات التلغرام

 الصف األول

  الصف الثاني 

 الصف الثالث 

 الصف الرابع 

 الصف الخامس

 الصف السادس

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف  الثالث الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 المناهج السعودية 

 

 

 

 

 روابط مجموعات الواتساب

 الصف األول االبتدائي

 الصف الثاني االبتدائي

 الصف الثالث االبتدائي

 الصف الرابع االبتدائي

 الصف الخامس االبتدائي

 الصف السادس االبتدائي

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 الصف الثالث الثانوي األدبي

 مجموعة أخبار التربية
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 غير مجتازة متمكنة متقدمة متفوقة

  100متقن المعيار%      100إلى أقل من   %90متقن المعيار من%   90إلى أقل من  %80متقن المعيار من%     80غير متقن أقل من % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المادة / علـــــوم .....................االسم / 

 الفصل / 
 

 الموضوع : الصف / الخامس
 العلمية الطريقة

 

 ؟الفرضية  تختبر: كيف  1

1-.................................................................................... 

2-.................................................................................... 

3-.................................................................................... 

 ؟ البيـــــــــانات تحلل: كيف 

1- ....................................................................... 

2- ....................................................................... 

2 
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 غير مجتازة متمكنة متقدمة متفوقة

  100متقن المعيار%      100إلى أقل من   %90متقن المعيار من%   90إلى أقل من  %80متقن المعيار من%     80غير متقن أقل من % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

المعلمات و المعلمين األخوة   

وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم  

الحديثة التحاضير مؤسسة يسر  

www.mta.sa 

العلوم تحاضير يخص ما كل تقدم أن  

أهداف+  توزيع+  تحضير  

 

 أنواع التحاضير

2) البنائية الطريقة( + 1) البنائية الطريقة+  عبدهللا الملك مشروع وحدات +  الجديد الخماسي + (

المسرد+  نشط تعلم+  مسرد+  الحديثة االستراتيجيات التفصيلية الخطة+  الرباعية+  االربعة الخطوات +   

 المرفقات

درس لكل مختلفة بوينت بور عروض ثالثة  

+ 

المعلمه دليل و لطالبةا كتاب  

+ 

نور نظام حسب والمهارات التقويم سجالت  

+ 

متنوعه اختبارات مجلدات  

+ 

درس لكل قياس أورق  

+ 

درس لكل عمل أوراق  

+ 

المعلمة إنجاز سجل  

+ 

الطالبة إنجاز سجل  

+ 

 المادة / علـــــوم .....................االسم / 

almanahj.com/sa

https://www.mta.sa/

