
 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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 اسم الطالبة :

  الصف:

 

 ضعي رقم الصورة في الخانة المناسبة لها:*

 
 يستخدم للكتابة )    ( -

 يستخدم للرسم والتلوين )     ( -

 يستخدم لتذكر الوقت والمواعيد )    ( -

 )    ( ]الجمع,الطرح....[يستخدم لحساب االعداد -

ويقوم بكثير من  آلة تمكننا من الرسم والكتابة واللعب وتذكر المواعيد -

 المهام االخرى المفيدة )    (

(1                                                    ) 

                                                     (4       ) 

(2                                                                                      )    

 
(3(                                                                     )5                                                                   ) 
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 األخوة المعلمين والمعلمات

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa 

 أن تقدم كل ما يخص تحاضير الحاسب االلي

 تحضير + توزيع + أهداف
الحديثة + التعلم النشط وحدات + مسرد + الطريقة البنائية + االستراتيجات  )

( + وحدات الملك 1الجديد + استراتيجيات التعلم النشط + وحدات الملك عبد هللا )
 ( (2) عبد هللا

+ 
 ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس

+ 

 سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور

+ 
 مجلدات اختبارات متنوعه

+ 
 أورق قياس لكل درس

+ 

 أوراق عمل لكل درس

+ 

 حل اسئلة

+ 

 سجل إنجاز المعلمة

+ 

 وسجل إنجاز الطالبة
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https://www.mta.sa/

