
 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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 بوع األول األس
 هـ   1441/  1/  2
 هـ    1441/   1/  6إلى 

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

 األسبوع الثالث
 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 

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

 من سلك طريقا يلتمس فيه علما  اإليمان بضع وسبعون درجة 

الحديث) لو يعلم المؤمن ما عند هللا من 

العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم 

الكافر ما عند هللا من الرحمة ما قنط من  

أحدكم من جنته أحد() الجنة أقرب إلى 

 شراك نعله والنار مثل ذلك( 

الحديث ) عن جابر بن عبد هللا  

األنصاري قال سمعت رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم قبل موته بثالثة أيام  

يقول : ال يموتن أحدكم إال وهو يحسن  

 الظن باهلل عز وجل (  

الدرس السابع والثامن حديث  

عمر بن الخطاب رضي هللا  

 عنه
 مراجعة عامة 

 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 

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

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

الدرسين التاسع والعشر حديث  

 أبي هريرة رضي هللا عنه  
حديث جندب بن   12-11الدرسين  

 عبد هللا رضي هللا عنه
 مراجعة لما سبق 

حديث أبي هريرة رضي هللا  13الدرس 

 عنه

حديث   15-14الدرسين  

النواس بن سمعان رضي هللا  

 عنه

حديث عبد هللا بن   -16الدرس 

 مسعود رضي هللا عنه 

 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 

 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 
حديث المقدام بن  -17الدرس 

 معدي كرب رضي هللا عنه  
حديث حكيم بن حزام  18الدرس 

 رضي هللا عنه 
حديث أبي هريرة رضي هللا  19الدرس 

 اختبارات الفصل الدراسي األول عنه

 قائدة المدرسة  المشرفة التربوية معلمة المادة 
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