
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

35/sa/com.almanahj//:https                                              للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات اضغط هنا *

* للحصول على جميع أوراق ملفات في مادة التعليم عن بعد ولجميع الفصول, اضغط هنا                            

https://almanahj.com/sa/35online_edu                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات في مادة التعليم عن بعد الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                    

https://www.almanahj.com/sa/35online_edu2                   

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

https://www.almanahj.com/sa/grade35                   
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   /                            /اإللكترونية عداد الدروس إمسرد 
 مالحظات  موضوع الدرس الصف التاريخ  اليوم االسبوع

 
 
 
 

 األول 

    1442/       /       األحد 

    1442/       /        االثنين 

    1442/       /        الثالثاء 

    1442/       /        األربعاء

    1442/       /        الخميس 

 مالحظات  موضوع الدرس الصف التاريخ  اليوم االسبوع

 
 
 

 الثاني 

    1442/       /       األحد 

    1442/       /        االثنين 

    1442/       /        الثالثاء 

    1442/       /        األربعاء

    1442/       /        الخميس 

 مالحظات  موضوع الدرس الصف التاريخ  اليوم االسبوع

 
 
 
 

 الثالث

    1442/       /       األحد 

    1442/       /        االثنين 

    1442/       /        الثالثاء 

    1442/       /        األربعاء

    1442/       /        الخميس 

 مالحظات  موضوع الدرس الصف التاريخ  اليوم االسبوع

 
 
 

 الرابع

    1442/       /        األحد 

    1442/       /         االثنين 

    1442/       /         الثالثاء 

    1442/       /         األربعاء

    1442/       /         الخميس 

 مالحظات  موضوع الدرس الصف التاريخ  اليوم االسبوع

 
 
 
 

 الخامس 

    1442/       /       األحد 

    1442/       /        االثنين 

    1442/       /        الثالثاء 

    1442/       /        األربعاء

    1442/       /        الخميس 

 



  /                  اإللكترونية / عداد الدروس إمسرد 
 مالحظات  موضوع الدرس الصف التاريخ  اليوم االسبوع

 
 
 
 

الحادي  
 عشر

    1442/       /       األحد 

    1442/       /        االثنين 

    1442/       /        الثالثاء 

    1442/       /        األربعاء

    1442/       /        الخميس 

 مالحظات  موضوع الدرس الصف التاريخ  اليوم االسبوع

 
 
 

الثاني 
 عشر

    1442/       /       األحد 

    1442/       /        االثنين 

    1442/       /        الثالثاء 

    1442/       /        األربعاء

    1442/       /        الخميس 

 مالحظات  موضوع الدرس الصف التاريخ  اليوم االسبوع

 
 
 
 

الثالث  
 عشر

    1442/       /       األحد 

    1442/       /        االثنين 

    1442/       /        الثالثاء 

    1442/       /        األربعاء

    1442/       /        الخميس 

 مالحظات  موضوع الدرس الصف التاريخ  اليوم االسبوع

 
 
 

الرابع 
 عشر

    1442/       /       األحد 

    1442/       /        االثنين 

    1442/       /        الثالثاء 

    1442/       /        األربعاء

    1442/       /        الخميس 

 مالحظات  الدرسموضوع  الصف التاريخ  اليوم االسبوع

 
 
 
 

الخامس  
 عشر

    1442/       /       األحد 

    1442/       /        االثنين 

    1442/       /        الثالثاء 

    1442/       /        األربعاء

    1442/       /        الخميس 

 



  /                اإللكترونية / عداد الدروس إمسرد 
 مالحظات  موضوع الدرس الصف التاريخ  اليوم االسبوع

 
 
 
 

 السادس 

    1442/       /       األحد 

    1442/       /        االثنين 

    1442/       /        الثالثاء 

    1442/       /        األربعاء

    1442/       /        الخميس 

 مالحظات  موضوع الدرس الصف التاريخ  اليوم االسبوع

 
 
 

 السابع

    1442/       /       األحد 

    1442/       /        االثنين 

    1442/       /        الثالثاء 

    1442/       /        األربعاء

    1442/       /        الخميس 

 مالحظات  موضوع الدرس الصف التاريخ  اليوم االسبوع

 
 
 
 

 الثامن 

    1442/       /       األحد 

    1442/       /        االثنين 

    1442/       /        الثالثاء 

    1442/       /        األربعاء

    1442/       /        الخميس 

 مالحظات  موضوع الدرس الصف التاريخ  اليوم االسبوع

 
 
 

 التاسع

    1442/       /       األحد 

    1442/       /        االثنين 

    1442/       /        الثالثاء 

    1442/       /        األربعاء

    1442/       /        الخميس 

 مالحظات  موضوع الدرس الصف التاريخ  اليوم االسبوع

 
 
 
 

 العاشر

    1442/       /       األحد 

    1442/       /        االثنين 

    1442/       /        الثالثاء 

    1442/       /        األربعاء

    1442/       /        الخميس 

 



  /                    اإللكترونية / عداد الدروس إمسرد 
 مالحظات  موضوع الدرس الصف التاريخ  اليوم االسبوع

 
 
 
 

السادس  
 عشر

    1442/       /       األحد 

    1442/       /        االثنين 

    1442/       /        الثالثاء 

    1442/       /        األربعاء

    1442/       /        الخميس 

 مالحظات  موضوع الدرس الصف التاريخ  اليوم االسبوع

 
 
 

السابع 
 عشر

    1442/       /       األحد 

    1442/       /        االثنين 

    1442/       /        الثالثاء 

    1442/       /        األربعاء

    1442/       /        الخميس 

 مالحظات  موضوع الدرس الصف التاريخ  اليوم االسبوع

 
 
 
 

 

    1442/       /       األحد 

    1442/       /        االثنين 

    1442/       /        الثالثاء 

    1442/       /        األربعاء

    1442/       /        الخميس 

 مالحظات  موضوع الدرس الصف التاريخ  اليوم االسبوع

 
 
 

 

    1442/       /       األحد 

    1442/       /        االثنين 

    1442/       /        الثالثاء 

    1442/       /        األربعاء

    1442/       /        الخميس 

 مالحظات  موضوع الدرس الصف التاريخ  اليوم االسبوع

 
 
 
 

 

    1442/       /       األحد 

    1442/       /        االثنين 

    1442/       /        الثالثاء 

    1442/       /        األربعاء

    1442/       /        الخميس 

 المعلمة /  


