
 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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 :  م اجلنايات اقسأ* 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :   أنواع و أحكام حوادث السيارات أقسام و* 

 

 49صـ      3الوحدة     01) ورقة عمل (  للدرس   املستوى األول      ) النظام الفصلي (مادة الفقة    

 اجلنايات 

 على النفس 

 اجلروح  ذهاب منفعة اتالف طرف 

 النفس  دونما على

  العظام اجلناية على  اجلناية على األطراف 

 جروح الرأس و الوجه جروح سائر البدن

 ما فيه حكومة  مافيه دية مقدرة
 أن ال يبلغ اجلوف أن يبلغ اجلوف

 احلارصة 

 البازلة

 الباضعة

 املتالمحة

 السمحاق

 املوضحة 

 اهلامشة

 املنقلة

 املأمومة

 الدامغة

 اإلصابة يف غري الركاب اإلصابة يف أحد الركاب حوادث السيارات

 أن يكون السائق متعدي 

  مفرطًا أن يكون السائق

  غري متعدي و ال مفرط  أن يكون السائق

  احلادث بغري سبب من السائقأن يكون 

 : الكفارة               0
 : الدية                2
 : ضمان التلف 3

 ال شيء عليه 

 أن يكون املتسبب هو الشخص املصاب 

 أن يكون بسبب السائق

 : ضمان التلف 0

 : الكفارة               0
 : الدية                2
 : ضمان التلف 3

 خطأ شبه عمد عمد

almanahj.com/sa


