
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

12/sa/com.almanahj//:https                                              للحصول على أوراق عمل لجميع مواد المستوى الثالث اضغط هنا *

* للحصول على جميع أوراق المستوى الثالث في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                            

https://almanahj.com/sa/12math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد المستوى الثالث في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                 

   https://www.almanahj.com/sa/12math1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ المستوى الثالث اضغط هنا                               

https://www.almanahj.com/sa/grade12                   

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        
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  .لوألا يساردلا لصفلا – ـه١٤٤٢   يساردلا ماعلا - ةيوناثلا ةلحرملل تاررقملا ماظن )١( ميركلا نآرقلا جهنم عيزوت
 

ثلاثلا عوبسألا  يناثلا عوبسألا  لوألا عوبسألا  مويلا  عبارلا عوبسألا  

 )٧٨-٦٢( نمحرلا ةروس ظفح ٢ /٣  )٦١-٣٣( نمحرلا ةروس ظفح ١ /٢٥  )٣٢-١٩( نمحرلا ةروس ظفح ١ /١٨  تامدقمو بادآ ١ /١١  دحألا

 )٤٢-٢١( سنوي ةروس ةوالت ٢ /٤  )١٠٣-٩٠( ةبوتلا ةروس ةوالت ١ /٢٦  )٤٨-٣٨( ةبوتلا ةروس ةوالت ١ /١٩  )١٨-١(نمحرلا ةروس ظفح ١ /١٢  نينثالا

 )٦١-٤٣( سنوي ةروس ةوالت ٢ /٥  )١١٤-١٠٤( ةبوتلا ةروس ةوالت ١ /٢٧  )٦٣-٤٩( ةبوتلا ةروس ةوالت ١ /٢٠  )١٦-١( ةبوتلا ةروس ةوالت ١ /١٣  ء6الثلا

 ينطولا مويلا ةزاجإ ٢ /٦  )١٢٩-١١٥( ةبوتلا ةروس ةوالت ١ /٢٨  )٧٤-٦٤( ةبوتلا ةروس ةوالت ١ /٢١  )٢٧-١٧( ةبوتلا ةروس ةوالت ١ /١٤  ءاعبرألا

)٣٧-٢٨( ةبوتلا ةروس ةوالت ١ /١٥  سيمخلا  ينطولا مويلا ةزاجإ ٢ /٧  )٢٠-١( سنوي ةروس ةوالت ١ /٢٩  )٨٩-٧٥( ةبوتلا ةروس ةوالت ١ / ٢٢  

نماثلا عوبسألا  عباسلا عوبسألا  سداسلا عوبسألا  سماخلا عوبسألا    

 )٩٦-٧١( ةعقاولا ةروس ظفح ٣ /١  )٧٠-٥١( ةعقاولا ةروس ظفح ٢ /٢٤  )٥٠-٢٧( ةعقاولا ةروس ظفح ٢ /١٧  )٢٦-١( ةعقاولا ةروس ظفح ٢ /١٠  دحألا

 )٨٦-٧٠( فسوي ةروس ةوالت ٣ /٢  )٢٢-١( فسوي ةروس ةوالت ٢ /٢٥  )٦٢-٤١( دوه ةروس ةوالت ٢ /١٨  )٨٨-٦٢( سنوي ةروس ةوالت ٢ /١١  نينثالا

 )٩٩-٨٧( فسوي ةروس ةوالت ٣ /٣  )٣٧-٢٣( فسوي ةروس ةوالت ٢ /٢٦  )٨٣-٦٣( دوه ةروس ةوالت ٢ /١٩  )١٠٩-٨٩( سنوي ةروس ةوالت ٢ /١٢  ء6الثلا

 )١١١-١٠٠( فسوي ةروس ةوالت ٣ /٤  )٥٢-٣٨( فسوي ةروس ةوالت ٢ /٢٧  )١٠٤-٨٤( دوه ةروس ةوالت ٢ /٢٠  )١٩-١( دوه ةروس ةوالت ٢ /١٣  ءاعبرألا

)١٠-١( دعرلا ةروس ةوالت ٣ /٥  )٦٩-٥٣( فسوي ةروس ةوالت ٢ /٢٨  )١٢٣-١٠٥( دوه ةروس ةوالت ٢ /٢١  )٤٠-٢٠( دوه ةروس ةوالت ٢ /١٤  سيمخلا  

 رشع يناثلا عوبسألا  رشع يداحلا عوبسألا  رشاعلا عوبسألا  عساتلا عوبسألا  

 )٢١-١٩( ديدحلا ةروس ظفح ٣ /٢٩  )١٨-١٣( ديدحلا ةروس ظفح ٣ /٢٢  )١٢-٧( ديدحلا ةروس ظفح ٣ /١٥  )٦-١( ديدحلا ةروس ظفح ٣ /٨  دحألا

 )٤٢-٢٧( لحنلا ةروس ةوالت ٤ /١  )٣١-١( رجحلا ةروس ةوالت ٣ /٢٣  )١٠-١( ميهاربا ةروس ةوالت ٣ /١٦  )١٨-١١( دعرلا ةروس ةوالت ٣ /٩  نينثالا

 )٦٤-٤٣( لحنلا ةروس ةوالت ٤ /٢  )٧٠-٣٢( رجحلا ةروس ةوالت ٣ /٢٤  )٢١-١١( ميهاربا ةروس ةوالت ٣ /١٧  )٢٨-١٩( دعرلا ةروس ةوالت ٣ /١٠  ء6الثلا

 )٧٩-٦٥( لحنلا ةروس ةوالت ٤ /٣  )٩٩-٧١( رجحلا ةروس ةوالت ٣ /٢٥  )٣٤-٢٢( ميهاربا ةروس ةوالت ٣ /١٨  )٣٤-٢٩( دعرلا ةروس ةوالت ٣ /١١  ءاعبرألا

)٩٣-٨٠( لحنلا ةروس ةوالت ٤ /٤  )٢٦-١( لحنلا ةروس ةوالت ٣ /٢٦  )٥٢-٣٥( ميهاربا ةروس ةوالت ٣ /١٩  )٤٣-٣٥( دعرلا ةروس ةوالت ٣ /١٢  سيمخلا  

رشع ثلاثلا عوبسألا    رشع سداسلا عوبسألا  رشع سماخلا عوبسألا  رشع عبارلا عوبسألا  

 ديدحلا ةروس ظفح ةعجارم ٤  /٢٨  نمحرلا ةروس ظفح ةعجارم ٤ /٢١  )٢٩-٢٦( ديدحلا ةروس ظفح ٤ /١٤  )٢٥-٢٢( ديدحلا ةروس ظفح ٤ /٧  دحألا

  ٤ /٢٩  ةعقاولا ةروس ظفح ةعجارم ٤ /٢٢  )٥٨-٣٩( ءارسإلا ةروس ةوالت ٤ /١٥  )١١٠-٩٤( لحنلا ةروس ةوالت ٤ /٨  نينثالا

  ٤ /٣٠   ٤ /٢٣  )٧٥-٥٩( ءارسإلا ةروس ةوالت ٤ /١٦  )١٢٨-١١١( لحنلا ةروس ةوالت ٤ /٩  ء6الثلا

  ٥ /١   ٤ /٢٤  )٩٦-٧٦( ءارسإلا ةروس ةوالت ٤ /١٧  )١٧-١( ءارسإلا ةروس ةوالت ٤ /١٠  ءاعبرألا

  ٥ /٢   ٤ /٢٥  )١١١-٩٧( ءارسإلا ةروس ةوالت ٤ /١٨  )٣٨-١٨( ءارسإلا ةروس ةوالت ٤ /١١  سيمخلا

 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا  

 میلعتلا ةرازو
٢٨٠ 

 ضایرلا ةقطنمب میلعتلل ةماعلا ةرادإلا

تلافاشإلاةادإ



 

رشع  عباسلا عوبسألا      رشع نماثلا عوبسألا  

 ٥ /٥  دحألا

  لوألا يساردلا لصفلا رابتخا

 ٥ /١٢ 

  لوألا يساردلا لصفلا رابتخا

  

   ٥ /١٣  ٥ /٦  نينثالا

   ٥ /١٤  ٥ /٧  ء6الثلا

   ٥ /١٦  ٥ /٨  ءاعبرألا

   ٥ /١٧  ٥ /٩  سيمخلا
 

 

 

 

  ةسردملا ةدئاق  ةيوبرتلا ةفرشملا  ةداملا ةملعم

 

 

 
 

 


