
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/                   

* للحصول على جميع أوراق ملفات مدرسية في مادة التربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/ministry                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية في مادة التربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/ministry2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات مدرسية اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 لحارملا يف دصرلاب ةصاخلا تاراسفتسالا ىلع ةباجإ!
	: )تانبلاو نینبلا( لمشی ةیوناثلاو ةطسوتملاو ةیئادتبالا
 
	:"ةیئادتبالا ةلحرملا
 يف رمتسملا میوقتلا داومو يناثلاو لوألا فصلا يف
 ماظنلا موقیسو تاراھملا دصر متی :ةیئادتبالا ةلحرملا
 مل يتلا تاراھملا ضعب مھیدل تناك ول ىتح ةبلطلا عیفرتب
 . زاتجت
 میمعتلا يف ددحملا خیراتلا يف كلذ نم ءاھتنالا متیو
 ـھ٧/٩/١٤٤١

 
	:"سداسلا فصلا ىلإ ثلاثلا فصلا نم داوملا ةیقب امأ
 لامعأ ةفاك ىلع اولصح دق تابلاطلاو بالطلا نوكی نأ امإ
 عیمج دصر متیو ،يماتخلا میوقتلل ةفاضإلاب ةنسلا
 ،ةساردلا قیلعت لبقً ایروضح اھیلع لصحت يتلا تامیوقتلا
 ،مھیملعم عم دعب نع مھتسارد لالخ نم ھیلع اولصحت امو
 لصفلا عومجم عم يناثلا لصفلل ھعومجم ةنراقم متیف
 امأ .بلاطلل دصریف ھنم ربكأ وأ ھلً ایواسم ناك نإف لوألا
 تاجرد  رركتف بلاطلا تامیوقت لمتكت مل ھنأ وأ لقأ ناك اذإ
 .يناثلا يف لوألا لصفلا
  
 ثیحب رون ثیدحت مت دقف تاملعملاو نیملعمللً الیھستو
 لوألا لصفلا عومجم ھیف دومع دصرلا ةحفص يف نوكی
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 ماظنلا موقی نلو .ةلوھسب ةنراقملا نم ملعملا نكمتیل
 يف ھل دصر بلاط كانھ ناك اذإ اھدامتعاو تاجردلا قالغإب
	.لوألا لصفلا عومجم نم لقأ عومجم يناثلا لصفلا
 يف ددحملا خیرات يف كلذ نم ءاھتنالا متیو
 ـھ١٤/٩/١٤٤١  میمعتلا
 

 ةیادب عم – بغری نمل – میوقتلا تایلمع ىرُجت / ةظحالم
 لكل ةیسیئرلا تاراھملا يف ـھ١٤٤٢ مداقلا يساردلا ماعلا
 يساردلا لیصحتلا ىوتسم ةفرعمل كلذو ،ةیسارد ةدام
	.ةمزاللا تاجلاعملا دیقنتلو ،تابلاطلاو بالطلل
	 
	:"ةطسوتملا ةلحرملا
 لامعأ ةفاك ىلع اولصح دق تابلاطلاو بالطلا نوكی نأ امإ
 عیمج دصر متیو ،يماتخلا میوقتلل ةفاضإلاب ةنسلا
 ،ةساردلا قیلعت لبقً ایروضح اھیلع لصحت يتلا تامیوقتلا
 ،مھیملعم عم دعب نع مھتسارد لالخ نم ھیلع اولصحت امو
 لصفلا عومجم عم يناثلا لصفلل ھعومجم ةنراقم متیف
 امأ .بلاطلل دصریف ھنم ربكأ وأ ھلً ایواسم ناك نإف لوألا
 تاجرد رركتف بلاطلا تامیوقت لمتكت مل ھنأ وأ لقأ ناك اذإ
 .يناثلا يف لوألا لصفلا
 بستنملا  ةبلاطلا/بلاطلا لماعی :يلكلا باستنالا بالط!

 بلاطلا ةلماعم لوألا يساردلا لصفلا تارابتخا ىدأ يذلا
 .ریزولا يلاعم رارق قیبطت يف مظتنملا
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 ثیحب رون ثیدحت مت دقف تاملعملاو نیملعمللً الیھستو
 لوألا لصفلا عومجم ھیف دومع دصرلا ةحفص يف نوكی
 ماظنلا موقی نلو .ةلوھسب ةنراقملا نم ملعملا نكمتیل
 يف ھل دصر بلاط كانھ ناك اذإ اھدامتعاو تاجردلا قالغإب
	.لوألا لصفلا عومجم نم لقأ عومجم يناثلا لصفلا
 میمعتلا يف ددحملا خیرات يف كلذ نم ءاھتنالا متیو

 ـھ٢١/٩/١٤٤١
 ةطسوتملاو ةیئادتبالا نیتلحرملا يف ةصاخ تالاح كانھو
 :يھوً الجاع اھرصح متیس

 
 يساردلا لصفلا يف ةكلمملا جراخ نم نومداقلا بالطلا
	.يناثلا
 
 دیعاوملا يف يبنجألا میلعتلا سرادم نم نولوقنملا بالطلا
	.يناثلا يساردلا لصفلا لالخ لقنلل ةددحملا
 
 رذعب لوألا يساردلا لصفلا تارابتخا نع نوبئاغلا بالطلا
 لثم لیدبلا رابتخالا ةیدأت نم اونــكمتی ملو ،رثكأ وأ ةدام يف
 مھریغو يبونجلا دحلا يف نیطبارملا ،ماروألا زكارم بالط
	.ةجرحلا تالاحلا نم
 

 نم لوألا يساردلا لصفلا رابتخا نع نوبئاغلا بالطلا 
 يف روضح مھلو ،رثكأ وأ ةدام يف ،نیمظتنملا ةبلطلا
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 قیلعت لبق ةساردلا يف نیرمتسمو يناثلا يساردلا لصفلا
	.ةساردلا
 
 نم( لوألا يساردلا لصفلا رابتخا نع نوبئاغلا بالطلا
 عم لصاوت مھلو ،رثكأ وأ ةدام يف )نیبستنملا ةبلطلا
 مھتاررقم اوملستو يناثلا يساردلا لصفلا يف ةسردملا
	.ةساردلل روضحلا قیلعت لبق ةیساردلا
 

 ةیادب عم – بغری نمل – میوقتلا تایلمع ىرُجت / ةظحالم 
 لكل ةیسیئرلا تاراھملا يف ـھ١٤٤٢ مداقلا يساردلا ماعلا
 يساردلا لیصحتلا ىوتسم ةفرعمل كلذو ،ةیسارد ةدام
	.ةمزاللا تاجلاعملا دیقنتلو ،تابلاطلاو بالطلل
	 
 لامعأ ةفاك ةملعملا/ ملعملا دصری :"ةیوناثلا ةلحرملا
 يتلا تامیوقتلا عیمجل ،يماتخلا میوقتلل ةفاضإلاب ةنسلا
 قیلعت لبقً ایروضح تابلاطلاو بالطلا اھیلع لصحت
 لالخ نم ھیلع نولصحتیسو اولصحت امو ،ةساردلا
 لدعملا رثأت مدع رابتعالا يف ذخألا عم ،دعب نع ةساردلا

 لكل تامیوقتلاو ةنسلا لامعأ ةجرد باستحا لاح يفً ابلس
	 .يسارد ررقم
 لامكتسا ةسردملا ىلع رذعت وأً ابلس اھریثأت ةلاح يفو
 ىوتسملا داوم عیمج يف )حجان( ھل دصری دعب نع ھمیوقت
 .ىوتسملا اذھ داوم ءانثتساب يمكارتلا ھلدعم بستحیو
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 دصر نم ملعملا نكمتیل رون ماظن ثیدحت يرجی ھنأً املع
	.كلذل جاتحا اذإ )حجان(
 میمعتلا يف ددحملا خیرات يف كلذ نم ءاھتنالا متیو

 ـھ٢١/٩/١٤٤١
 

 يف ةلومحم داوم مھیدل نیذلا تابلاطلاو بالطلل ةبسنلابو
 ةسردملل نكمیف ،يلصفلا ماظنلا يف رثعت داوم وأ تاررقملا
 عم ةجردلا مھل دصرت مث نمو مھل ةینورتكلا تافیلكت میدقت
 ھلدعم ىلع ةدوصرملا تاجردلا رثؤت الأ طرش ةاعارم
 امھم ةجردلا لخدتً ابلس اھریثأت ةلاح يفوً ابلس يمكارتلا
	.)حجان( ھل دصریو تناك
 ـھ٢١/٩/١٤٤١خیرات يف كلذ نم ءاھتنالا متیو
 

 مھجرخت عقوتملا تابلاطلاو بالطلل حاُتی
 
 يف لیدب میوقت ،مھجئاتن نالعا دعب )سداسلا ىوتسملا(
 وأ ،تامیوقتلا ءارجإ نم اونكمتی مل نمل كلذو ،تقو برقأ
 ،يساردلا مھلیصحت ىوتسم نیسحت يف نوبغری نم
 يف ذخألا عم ً،اقحال كلذل ةیلآلا میلعتلا ةرازو ددحتسو
 تاجرد باستحا لاح يفً ابلس لدعملا رثأت مدع رابتعالا
	.يسارد ررقم لكل يماتخلا میوقتلاو ةنسلا لامعأ
	 
 يساردلا ماعلا ةیادب دنع میوقتلا تایلمع ىرُجت / ةظحالم 
 نمل وأ ،میوقتلا ءارجإ نم نكمتی مل يذلا بلاطلل مداقلا
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 يف ذخألا عم ،يساردلا ھلیصحت ىوتسم نیسحت يف بغری
 تاجرد باستحا لاح يفً ابلس لدعملا رثأت مدع رابتعالا
 لاح يفو ،يسارد ررقم لكل تامیوقتلاو ةنسلا لامعأ
 اھتاءارجإ ةرازولا نلعتس – هللا ردق ال-ةحئاجلا رارمتسا

	ً.اقحال .كلذ لایح
	 
ً ابسانم هارت ام ةفاضإ ةیبنجألاو ةیلھألا ةیملاعلا سرادملا
	.هالعأ يف ریشأ ام ءوض يف میوقتلا تاودأ نم
 

 داوملاو فوفصلاو لحارملا عیمجل ةیوقتلا تایلمع رمتست
 ةرازو اھتحاتا يتلا دعب نع میلعتلا تارایخ ربعً ایرایتخا
	.ملعتلا جتاون نم عفرلل ،فیصلا ةرتف لالخ میلعتلا
 

	عیمجلا دیفت ةلاسرلا يذھ
 

	 لامعألا ءاھنإو دصرلا لوح
 

	تاراسفتسالا بلغأ نع بیجتو
	ذاتسالا نع ةلوقنم
 
	يكرابم دمحأ
	

 


