
 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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ة   لكل الموأد اهز  والب  أ ورأق  عمل ج  ق 

فقط كتابة السؤال واالسم وطباعة ورقة العمل باستراتيجيات مختلفة 

almanahj.com/sa

https://www.instagram.com/social__teacher_
https://t.me/maryam_mubarak


:  حرتب كلمات المفهوم المبعثرة لتحصل على المفهوم الصحي

المفهوم

.....................

:................................اعداد المعلم 

ورقة عمل

........................................................................................................................

........................................................................................................................

https://t.me/maryam_mubarak@social__teacher_

almanahj.com/sa

https://t.me/maryam_mubarak


........................................................................................................................

........................................................................................................................

: حيحرتبي كلمات المفهوم المبعثرة لتحصلي على المفهوم الص

المفهوم

.....................

:................................اعداد المعلمة 

ورقة عمل

https://t.me/maryam_mubarak@social__teacher_

almanahj.com/sa

https://t.me/maryam_mubarak


:رنةاستخرج أوجه الشبه واالختالف في المفهومين من خالل مخطط فن المقا

التشابه

المفهوم
........... المفهوم

...........

:االختالف
:االختالف

:................................اعداد المعلم 

عملورقة

https://t.me/maryam_mubarak@social__teacher_
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:استخرجي أوجه الشبه واالختالف في المفهومين من خالل مخطط فن المقارنة

التشابه

المفهوم
........... المفهوم

...........

:االختالف:االختالف

:................................اعداد المعلمة 

ورقة
عمل

https://t.me/maryam_mubarak@social__teacher_
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https://t.me/maryam_mubarak


:السؤال

:دون إجابة السؤال في قطرات المطر التي أمامك

:................................اعداد المعلم

ورقة 

عمل

https://t.me/maryam_mubarak

@social__teacher_

almanahj.com/sa

https://t.me/maryam_mubarak


:السؤال

:دوني إجابة السؤال في قطرات المطر التي أمامك

:................................اعداد المعلمة 

مم
ورقة

عمل

https://t.me/maryam_mubarak

@social__teacher_

almanahj.com/sa

https://t.me/maryam_mubarak


:أجب عن السؤال المعلق في الشجرة على أوراق الشجرة

:السؤال

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

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

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

4-................... 5-...................

:اعداد المعلم

استراتيجية

الشجرة 

المورقة

https://t.me/maryam_mubarak

@social__teacher_

almanahj.com/sa

https://t.me/maryam_mubarak


:عن السؤال المعلق في الشجرة على أوراق الشجرةأجيبي

:السؤال

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

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

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

4-................... 5-...................

استراتيجية

الشجرة 

المورقة

:اعداد المعلمة

https://t.me/maryam_mubarak

@social__teacher_
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:توقيع المتعلم:                                 توقيع المعلم

عقد

:اسم المتعلم:اسم المتعلم

:اعداد المعلم

(ورقة عمل)

ة استراتيجي

التعلم 

بالتعاقد

https://t.me/maryam_mubarak

@social__teacher_
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:توقيع المتعلمة:                                 توقيع المعلمة

عقد

:اسم المتعلمة:اسم المعلمة

:اعداد المعلمة

(ورقة عمل)

ة استراتيجي

التعلم 

بالتعاقد

@social__teacher_

https://t.me/maryam_mubarak
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بعد االنتهاء من الدرس كل 

مجموعة تمأل الجرة بمعلومات 

هاية الحصة نعن الدرس، وفي 

سوف أجمع األوراق ونعرف من 

هي المجموعة الفائزة؟ 

ورقة

عمل
ة استراتيجي

امأل الجرة

:عنوان الدرس

:المعلومات

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

:اعداد المعلم

...........................https://t.me/maryam_mubarak@social__teacher_

almanahj.com/sa

https://t.me/maryam_mubarak


ورقة

عمل
ة استراتيجي

امأل الجرة

:عنوان الدرس

:المعلومات

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

:اعداد المعلمة

.......................
بعد االنتهاء من الدرس كل 

مجموعة تمأل الجرة بمعلومات 

هاية الحصة نعن الدرس، وفي 

سوف أجمع األوراق ونعرف من 

هي المجموعة الفائزة؟ 
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:استراتيجية بيك ورد لألعداد
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أوالرقممن خالل الرموز اليت أمامك اكتب التاريخ  
:املطلوب 

:الرمز

:اإلجابة

:المجموعة

:السؤال

:الطريقة

تسجيل رموز األعداد المطلوبة للسؤال في 

مكان الرمز في بطاقة المتعلم لتذكر األعداد

.ويستخرج المتعلم اإلجابة من خالل الجدول

ادبطاقة المتعلم لتذكر األعد
.  ميالتقديعرض هذا الجدول على السبورة في وسيلة أو عبر جهاز العرض 
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:استراتيجية بيك ورد لألعداد
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أوالرقممن خالل الرموز اليت أمامك اكتيب التاريخ  
:املطلوب 

:الرمز

:اإلجابة

:المجموعة

:السؤال

:الطريقة

تسجيل رموز األعداد المطلوبة للسؤال في

دادمكان الرمز في بطاقة المتعلم لتذكر األع

.  ويستخرج المتعلم اإلجابة من خالل الجدول

دادبطاقة المتعلمة لتذكر األع
.  ميالتقديعرض هذا الجدول على السبورة في وسيلة أو عبر جهاز العرض 

https://t.me/maryam_mubarak

@social__teacher_

almanahj.com/sa

https://t.me/maryam_mubarak


لدرسابعد قراءة 

فيتلخص كل مجموعة الدرس

:إلىجوهارينافذة 

رئيسية،أهدافحقائق، أفكار )

(،ردود فعل ومشاعر

:ورقة عمل

افذة الناستراتيجية 

المفتوحة
:..............................موضوع الدرس

:...................اعداد المعلم
https://t.me/maryam_mubarak@social__teacher_

:ةأفكار رئيسي:حق ائق

:ردود فعل ومشاعر:أهداف

almanahj.com/sa

https://t.me/maryam_mubarak


:ورقة عمل

افذة الناستراتيجية 

المفتوحة
:..............................موضوع الدرس

:...................المعلمةاعداد 

بعد قراءة الدرس

تلخص كل مجموعة الدرس 

:إلىجوهاريفي نافذة 

حقائق، أفكار )

،ردود فعلرئيسية،أهداف

(ومشاعر

https://t.me/maryam_mubarak@social__teacher_

:ةأفكار رئيسي:حق ائق

:ردود فعل ومشاعر:أهداف

almanahj.com/sa

https://t.me/maryam_mubarak

