
 

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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 املهلكة العربية السعودىة  

 هزارة التعليم  

اإلدارة العانة للتعليم بهنطقة 
 نكة املكرنة 

 الشؤهن التعليهية ) بنات (

 إدارة االختبارات هالقبول 

  أعهال  آلية إنهاء

هرصد الدرحات  الفصل الدراسي الثاني

  هإظهار النتائج

هـ1441لعام   



 الُزارة اؾحهغة الُصغاة الحؿلّهّة في الؼهضاة ..1

 اللائغة ؾلَّا أن جغظل ؾلى ىؼام ىُر هجؿحهغ ا7َاراة.2

ػَؼة إشكالّة نؽ الحضغِخ هفحضث نَاراة الفصل الغراؾي األهل .3
 فؿلَّم أن ِغللٍُا أهال .

هةؿغٍا جؿحهغ نَاراة  الفصل الغراؾي الذاىي ةؿغ أن جؿحهغ .4
 الفصل الغراؾي األهلنَاراة 

 إذن الُصغاة نؿحهغة هأظفال الحساهز نؿحهغ  نو الُزارة.5

فّها ِعص أظفال الحساهز  الػِو الحضلُا ةالفصل الغراؾي الذاىي .6
فلط صؿب نا هرد في ظعاب نغِؼ ؾام إدارة الحلُِم هاللتُل ركم 

ٍـ  ِحم إلغاء الحساهز نو ظالل أِلُىة 1441/ 13/6ةحارِط  44154
ضة ب إلغاء الحساهز في ىؼام ىُر  في نؿحعغم كائغة الؼهظل

كؿم رِاض األظفال في ىؼام  هِحم االؾحهاد نو نؿحعغم رئّؽ
 ىُر 

 العفُلة ا7تكؼة 



 ا7ؼصلة االةحغائّة  ىحائر

 )الصفّو األهل هالذاىي(

 أؾؽ الحلُِم
جؿحهغ ىحّسة الفصل الغراؾي الذاىي لحكُن ىفؽ ىحّسة الفصل 

 األهل.الغراؾي 

ُاة الؿهل  ظع

 رصغ الفحؼة الحلُِهّة الؼاةؿة. -1

 إدظال رؾائل الؿلُك ها7ُاػتة. -2

اؾحهاد ا7َاراة، هؾحؼَؼ رؾالة ؾيغ االؾحهاد جفّـغ ةإىاـاء    -3
 شَادة ىساج ةلؼار اللسية للعالب الػِو لم ِسحازها شؼهط اليساج.

نو0 شؤهن العالتـاة/   للصف الغراؾي الحالي العالتاة جؼفّؽ -4
 .لحؿّّو صفُف العلتة في الؿام السغِغالعالتاة/ 

جصــغِؼ الاــَاداة نــو0 الحلــارِؼ/ جلــارِؼ العالتــاة/ شــَاداة   -5
 العلتة.

ِحم االىحَاء نو الؼصغ هاالؾحهاد في نُؾغ أكصاً ُِم االديّو  -6
 ـ15/6/1441ٍ

 جضفغ شَاداة العالتاة الكحؼهىّىا -4

 

 

 

 

 

 

 

 



 ا7ؼصلة االةحغائّة  ىحائر

 )الصفُف نو الذالخ هصحى الؿادس االةحغائي(

أؾؽ 
 الحلُِم 

جؿحهغ ىحّسة الفصل الغراؾي الذاىي لحكُن ىفـؽ ىحّسـة الفصـل الغراؾـي      -1
 .األهل

صضُرِا كتل جؿلّق الغراؾة هنا  العالبِؿحكهل الؼصغ هفق نا جضصل ؾلٌّ  -2
 نؽ اؾحهاد اليحّسة األؾلى.، جضصلُا ؾلٌّ نو ظالل الغراؾة ؾو ةؿغ

ُاة  ظع
 الؿهل

هؾـحؼَؼ   اؾحهاد ا7َاراة فُر االىحَاء نو رصـغ نـُاد الحلـُِم ا7ؿـحهؼ،     -1
رؾالة ؾيغ االؾحهاد جفّغ ةإىااء شَادة ىساج ةلؼار اللسية للعالب الـػِو لـم   

 ِسحازها شؼهط اليساج.

 إدظال رؾائل الؿلُك ها7ُاػتة. -2

نـو راةـط اليؿـط     )فحؼاة هاظحتار ىَـائي(  ىؿط درزاة الفصل الغراؾي األهل -3
 .الؼصغا7ضغت في اليؼام في شاشة 

ةغرزاة الفصل الغراؾي األهل نو ظالل شاشـة  ِهكو نلارىة الغرزاة الضالّة  -4
 رصغ االظحتار اليَائي.

 جؼازؽ الغرزاة نو أِلُىة0 الحلارِؼ/ جلارِؼ الغرزاة/ كاف رصغ الغرزاة. -5

جغلق الغرزاة نو أِلُىة0 االظحتاراة/ إغالق الغرزاة. نؽ نالصؼة أن اليؼام لو  -6
 فصل األهل.ِغلق الغرزاة في صال كُن درزاة الفصل الذاىي أكل نو ال

نو0 شؤهن العالتاة/ العالتاة/  للصف الغراؾي الحالي جؼفؽ/ جؼصل العالتاة -4
 .لحؿّّو صفُف العلتة في الؿام السغِغ

 15/6/1441ًِحم االىحَاء نو الؼصغ هاالؾحهاد في نُؾغ أكصاً ُِم االديّو  -5

 جضفغ شَاداة العالتاة الكحؼهىّىا لضّو ػَُر )ا7تّضة( في ىؼام ىُر.  -6

 

 

 

 

 



 ا7ؼصلة ا7حُؾعة  ىحائر

أؾؽ 
 الحلُِم 

جؿحهغ ىحّسة الفصل الغراؾي الذاىي لحكُن ىفـؽ ىحّسـة الفصـل الغراؾـي      -1
 .األهل

صضُرِا كتل جؿلّق الغراؾة هنا  العالبِؿحكهل الؼصغ هفق نا جضصل ؾلٌّ  -2
 نؽ اؾحهاد اليحّسة األؾلى.، جضصلُا ؾلٌّ نو ظالل الغراؾة ؾو ةؿغ

ُاة  ظع
 الؿهل

ىؿط درزاة الفصل الغراؾي األهل )فحـؼاة هاظحتـار ىَـائي( نـو راةـط اليؿـط        -1
 ا7ضغت في اليؼام في شاشة الؼصغ.

األهل نو ظالل شاشـة  ِهكو نلارىة الغرزاة الضالّة ةغرزاة الفصل الغراؾي  -2
 رصغ االظحتار اليَائي.

 .اصحؿاب ا7ُاػتة -3

 جؼازؽ الغرزاة نو ا7ؿُدة هجؿحعؼث نو0 الحلارِؼ/ جلارِؼ الغرزاة/ا7ؿُداة. -4

إغالق الغرزاة. نؽ نالصؼة أن اليؼام لو  جغلق الغرزاة نو أِلُىة0 االظحتاراة/ -5
 ِغلق الغرزاة في صال كُن درزاة الفصل الذاىي أكل نو الفصل األهل.

نو0 شؤهن العالتاة/ العالتـاة/   للصف الغراؾي الحالي جؼفؽ/ جؼصل العالتاة -6
 .لحؿّّو صفُف العلتة في الؿام السغِغ

 ة العالتاة.جصغر الاَاداة نو0 الحلارِؼ/ جلارِؼ الغرزاة/ شَادا -4

 ـ15/6/1441ٍِحم االىحَاء نو الؼصغ هاالؾحهاد في نُؾغ أكصاً ُِم االديّو  -5

  ؾلى اليضُ الحالي0)ا7تّضة(  جسَز -6

 ِؿغ الغالف كها في اليهُذث ا7ؼفق  -أ

 0 كالحالينو ىؼام ىُر  اإلصصائّة هكاف الؼصغؿحعؼث ج -ب
  الحلارِؼ 

 جلارِؼ الغرزاة 

 ا7تّضاة  

 جضفغ ىؿعحّو  الكحؼهىّة ههركّة في ا7غرؾة. -ة

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

جضغِذاة ىؼام ىُر إلىَاء 

 ـ1441ٍالؿام الغراؾي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ا7ؼصلة االةحغائّة جضغِذاة
 للصفّو األهل هالذاىي  

ؾيغ اؾحهاد ا7َاراة لسهّؽ صفُف ا7ؼصلة االةحغائّة جؼَـؼ ٍـػً الؼؾـالة     -1
الؼاٍؼة ةالصُرة. هةياء ؾلى ٍػا ؾّحم ىلل العالب غّؼ ا7سحازِو للهَـاراة  

 للصف الغراؾي الحالي.

 

 

 

 
 
 
 



صفُف نو الذالخ هصحى الؿادس لل ا7ؼصلة االةحغائّة جضغِذاة
 ها7ؼصلة ا7حُؾعة االةحغائي

 
سهُع الفصل الغراؾي الذـاىي أكـل نـو    هنؾيغ إغالق درزاة الفصل الغراؾي  -1

نسهُع الفصل الغراؾي األهل ؾـحؼَؼ الؼؾـالة الحالّـة فـي جلؼِـؼ التّاىـاة       
ا7فلُدة. هؾيغٍا ِسب نؼازؿة درزاة العالتـة فـي الفصـل الذـاىي لحكـُن      

 نؿاهِة أه أكذؼ نو درزاة الفصل األهل. 

 ِؼَؼ جلؼِؼ التّاىاة ا7فلُدة أؾلى زغهل اإلغالق. -

 

 

 
 
 
 
 



صفُف نو الذالخ هصحى الؿادس لل ا7ؼصلة االةحغائّة جضغِذاة
 ها7ؼصلة ا7حُؾعة االةحغائي

 ىؿط درزاة الفصل الغراؾي األهل للفصل الغراؾي الذاىي.جم إضافة راةط  -1

 .هاظحّار فحؼة اإلدظال ِحم الضغط ؾلى أِلُىة إدظال الغرزاة -2

أدهاة  -اظحتاراة كصّؼةةالضغط ؾلى رأس ؾهُد الغرزاة ) جفحش صفضة راةط اليؿط
(اظحتار ىَائي -جلُِم  

 

 

 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جم إلغاء اليؿتة الاؼظّة الظحتار الفصل الغراؾي الذاىي. .3

 جم إلغاء اليَاِة الصغؼى. .4

 ا7حُؾعة.جم اصحؿاب درزة الؿلُك كانلة لعالتاة ا7ؼصلة  .5

العالتاة اللادناة نو العارث ها7ضُالة نو نغارس أزيتّة ِحم ظي  .6

هِحم جؿتئة الؼاةط  )كادنّو نو العارث( كّغٍم هاظحّار  ىُع االىلعاع

ةاأن صصؼ الضاالة  ٍـ1441/ 6/ 14هجارِط 36416ا7ؼؾل ةالحؿهّم ركم 

 الؼصغ لَا الفصل الغراؾي الذاىي وال ِهكالحي 



 ا7ؼصلة الذاىُِة 
 العحاني للحلُِم ةاإلضافة الؿية أؾهال كافة ا7ؿلم ِؼصغ.1 
 كتل نا فحؼة ظالل العالب ؾلَّا جضصَّل الحي الحلُِهاة زهّؽ هجؼصغ
 ظالل نو ؾلٌّ ؾّحضصل أه ؾلٌّ جضصل هنا صضُرِاى، الغراؾة جؿلّق

 نؿغل في ؾلتاى جؤدؼ ا7ؼصُدة الغرزة كاىث هإذا ةؿغ، ؾو الغراؾة
 اؾحكهال ا7غرؾة ؾلى جؿػر هنو ،(ىازش) لٌ ِؼصغ الحؼاكهي العالب

 هِضحؿب ا7ؿحُى نُاد زهّؽ في( ىازش) لٌ ِؼصغ ةؿغ ؾو جلُِهٌ
 .ا7ؿحُى ٍػا نُاد ةاؾحذياء الحؼاكهي نؿغلٌ

 0ىُر ىؼام في الغرزاة نلارىة آلّة.2 

 في ةهؿغلٌ الؿادس ا7ؿحُى في ا7ادة درزة نلارىة ِحم
 ا7لؼراة ليؼام ةاليؿتة أنا الفصلي، اليؼام في العانؽ ا7ؿحُى

 .الحؼاكهي ةهؿغلٌ ا7ؿحُى في ا7ادة درزة نلارىة فّم

( ها7لؼراة الفصلي اليؼانّو في الؿادس ا7ؿحُى) لعالب ِضق .3 
 ةغِل لحلُِم الحلغم الغراؾي جضصّلٌ نؿحُى جضؿّو في ِؼغب الػو
 .اليحائر إؾالن ةؿغ

 لعالب الحؿذؼ هنُاد ا7لؼراة ىؼام في ا7ضهُلة ا7ُاد .4 
 0 الفصلي اليؼام في الؿادس ا7ؿحُى

 لٌ جؼصغ دم هنو اإللكحؼهىّة، الحكلّفاة جلغِم ا7غرؾة نيٌ جعلب
 ِؼصغ الحؼاكهي نؿغلٌ في ؾلتاى جؤدؼ ا7ؼصُدة الغرزة كاىث فإذا الغرزة

 (.ىازش) لٌ

 كؼار عتّقج في ا7يحؼم العالب نؿانلة ا7يحؿب العالب ِؿانل.5 
 .الُزِؼ نؿالي

 الحلُِم إلزؼاء الحلغم الغراؾي نؿحًُا جضؿّو في ِؼغب الػو العالب .6 
 .ٍـ1442 اللادم الغراؾي الؿام ةغاِة نؽ


