
 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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 األسبوع األول 
 هـ   1441/  1/  2
 هـ    1441/   1/  6إلى 

 األسبوع الثاني
 هـ   1441/  1/  9
 هـ  1441/  1/  13إلى 

 الثالثاألسبوع 
 هـ   1441/   1/   16
 هـ  1441/  1/  20إلى 

 األسبوع الرابع 
 هـ   1441/   1/   23
 هـ  1441/  1/  27إلى 

 األسبوع الخامس
 هـ   1441/   1/   30
 هـ   1441/   2/  4إلى 

 نص -إسالمية األولى قيم للوحدة المدخل
 الصنف -الكريم  القران من االنطالق قبس
اللغوي  األسلوب -والمؤنث   اللغوي المذكر

 األمر

 الرسم -الوصل  همزة اإلمالئي رسم الرسم
شفوي  تواصل -خط الرقعة  الكتابي تكوينات

كتابي  تواصل -الرأي  الحوار وإبداء مهارات
 االستماع صدقة نص -قصة  نهاية كتابة

 –البشرية  النفس وقيمة الدعم اإلسالم نص
 لوظيفةا -الصنف اللغوي النكرة والمعرفة 

اللغوي  األسلوب -والخبر  النحوية المبتدأ
 األمر

 التواصل -الكتابي  الرسم -اإلمالئي  الرسم
 صلى النبي أخالق الشعري من النص -الكتابي 

 اإلثرائي جدتي النص -وسلم  هللا عليه
 الختامي للوحدة األولى التقويم

 األسبوع السادس
 هـ   1441/  2/  7
 هـ  1441/  2/  11إلى 

 األسبوع السابع
 هـ   1441/   2/   14
 هـ  1441/  2/  18إلى 

 األسبوع الثامن
 هـ   1441/   2/   21
 هـ  1441/  2/  25إلى 

 األسبوع التاسع
 هـ   1441/   2/   28
 هـ   1441/   3/  3إلى 

 األسبوع العاشر
 هـ   1441/  3/  6
 هـ  1441/  3/  10إلى 

 
االنطالق  نص -الثانية أعالم  الوحدة مدخل
اللغوي المفرد  الصنف -المرسلين  خاتم محمد

 وأخواتها النحوية كان الوظيفة -
 
 

اإلمالئي  الرسم -اللغوي االستفهام  األسلوب
األلف  حرف الكتابي رسم الرسم -القطع  همزة

 الشفوي الحوار التواصل -الرقعة  بخط

نص االستماع  –التواصل الكتابي كتابة الحوار 
 السماء الدعم وصارت نص -شالل المعلومات 

 الوظيفة -اللغوي المثنى  الصنف -قريبة 
 النحوية

 الرسم -اإلمالئي  الرسم -اللغوي  األسلوب
الشعري  النص -اللغوي  التواصل -الكتابي 

 سلمة االثرائي أم النص - !؟ تحزن لم كيف
 الختامي للوحدة الثانية التقويم

 األسبوع الحادي عشر
 هـ   1441/   3/   13
 هـ  1441/  3/  17إلى 

 األسبوع الثاني عشر
 هـ   1441/   3/   20
 هـ  1441/  3/  24إلى 

 األسبوع الثالث عشر
 هـ   1441/   3/   27
 هـ   1441/   4/  1إلى 

 األسبوع الرابع عشر 
 هـ   1441/  4/  4
 هـ   1441/   4/  8إلى 

 األسبوع الخامس عشر
 هـ   1441/   4/   11
 هـ   1441/  4/  15إلى 

نص االنطالق  -المدخل للوحدة الثالثة  الوطن 
الصنف اللغوي الجمع  -األفعال تسبق األقوال 

األسلوب اللغوي  -السالم )المذكر والمؤنث( 
 النداء

 -الرسم اإلمالئي التاء المربوطة والتاء المفتوحة 
 -الكتابي كتابة الراء والزاي بخط الرقعة  الرسم 

تواصل شفوي إلقاء خطبة وطنية   تواصل كتابي 
نص االستماع   -تعبئة استمارة تعريفية معلوماتية 

 فرسان الجزيرة الحالمة 

الصنف  -(  7نص الدعم بئر الدمام رقم )
الوظيفة النحوية  -اللغوي جمع التكسير  

 -االسمية  دخول الحروف الناسخة على الجملة
 الوظيفة النحوية

الرسم اإلمالئي رسم التاء المربوطة والتاء 
 -التواصل الكتابي  -الرسم الكتابي  -المفتوحة 

  -النص الشعري من أجل عينيك يا وطني  
 النص اإلثرائي الرس

 الختامي للوحدة الثالثة التقويم

 األسبوع السادس عشر 
 هـ   1441/   4/   18
 هـ   1441/  4/  22إلى 

 عشر  سابعاألسبوع ال
 هـ   1441/   4/   25
 هـ   1441/  4/  29إلى 

 بداية إجازة نهاية العام
  

 هـ   1441/  5/  7
 

 هـ  1441/  5/  24إلى 

 : المعلم 
 

 :مشرف المادة 
 

 مدير المدرسة :
 

  اختبارات الفصل الدراسي األول
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