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عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  
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 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
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 ورقة متابعة المطويات

 (  ولابتدائي ) الفصل الدراسي األ ســــادسعلوم  

 

 مــــالحظات تنفيذهـــــا المطــــــــــــــــــويـــات

   الفصل األول 

   نظـــرية الخلية -1

   الخلية النباتية والخلية الحيوانية -2

   الفصل الثاني 

   نقســام الخاليــاا -1

   لوراثـــة والصفـــاتا -2

   الفصل الثالث

   عمليات الحياة في النباتــات -1

   عمليات الحياة في المخلوقات الحية الدقيقة -2

   الفصل الرابع

   والدورانعمليات الهضم واإلخراج والتنفس  -1

   عمليــات الحــركة واإلحســاس -2

   الفصل الخامس 

   الغذائية وهرم الطاقةالسالسل والشبكات  -1

   مقارنة األنظمة البيئية -2

   الفصل السادس

   التـــربـــة -1

   حمـــــاية المــوارد -2
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