
 إلیكم روابط مجموعات الصفوف على فیسبوك:
 

 المناهج السعودیة:
https://www.facebook.com/groups/sacourse 

________ 
 

 الصف األول اإلبتدائي:
https://www.facebook.com/groups/grade1sa 

________ 
 

 الصف الثاني اإلبتدائي:
https://www.facebook.com/groups/grade2sa 

________ 
 

 الصف الثالث اإلبتدائي:
https://www.facebook.com/groups/grade3sa 

________ 
 

 الصف الرابع  اإلبتدائي:
https://www.facebook.com/groups/grade4sa 

________ 
 

 الصف الخامس اإلبتدائي:
https://www.facebook.com/groups/grade5sa 

________ 
 

 الصف السادس  اإلبتدائي:
https://www.facebook.com/groups/grade6sa 

________ 
 

 الصف األول المتوسط:
https://www.facebook.com/groups/grade7sa 

________ 
 

 الصف الثاني المتوسط:
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https://www.facebook.com/groups/grade8sa 
________ 

 
 الصف الثالث المتوسط:

https://www.facebook.com/groups/grade9sa 
________ 

 
 الصف األول الثانوي:

https://www.facebook.com/groups/grade10sa 
________ 

 
 الصف الثاني الثانوي األدبي:

https://www.facebook.com/groups/grade11sa 
________ 

 
 الصف الثالث الثانوي األدبي:

https://www.facebook.com/groups/grade12sa 
________ 

 
 الصف الثاني الثانوي العلمي:

https://www.facebook.com/groups/grade13sa 
________ 

 
 الصف الثالث الثانوي العلمي:

https://www.facebook.com/groups/grade14sa 
________ 
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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 

تفسير  -تفسير سورتي اإلخالص و الكافرون 

 سورتي الفلق و الناس
تفسير  -تفسير سورتي الكوثر و النصر  

 سورتي الفيل وقريش
تفسير  -تفسير سورتي الهمزة والماعون 

 سورة المسد
تفسير سورتي التكاثر   -تفسير سورة العاديات 

 والعصر

 –والقارعة  تفسير سورتي الزلزلة

 التعريف بسورة النمل
 
 

 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 

 
 تفسير سور النمل اآليات

  (15 – 19   )– 

 تفسير سور النمل اآليات  

 (20  – 26 ) 

 
 

 اآلياتتفسير سور النمل 

  (27 – 31  ) -  
 اآلياتتفسير سور النمل 

  (32 – 37  ) 

  اآلياتتفسير سور النمل 

 41)  اآلياتتفسير سور النمل  - (  40 –   38) 

– 44 ) 

 اآلياتتفسير سور النمل 

 62النمل ) تفسير سور  - (  61 – 59)  

– 65 ) 

 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 

فسير سور ت -تعريف  بسورة القصص  

 اآلياتالقصص 

  (7 – 9 ) - 

  اآلياتتفسير سور القصص 

  اآلياتتفسير سور القصص  - ( 14 –  10) 

  (44 – 46  ) 
 ( 78 –  76)  اآلياتتفسير سور القصص  - ( 51 –  47)  اآلياتتفسير سور القصص 

 اآلياتتفسير سور القصص 

تفسير سور القصص  - (  82 – 79)  

 ( 84 –  83)  اآليات

 األسبوع السادس عشر  
 هـ  1441/  4/  18

 هـ  1441/  4/  22إلى 

 عشر   سابعاألسبوع ال
 هـ  1441/  4/  25

 هـ  1441/  4/  29إلى 

 العامبداية إجازة نهاية 
  

 هـ  1441/  5/  7
 

 هـ 1441/  5/  24إلى 

 : المعلم 
 

 :مشرف المادة 
 

 مدير المدرسة :

 

  اختبارات الفصل الدراسي األول

 
 

   www.arabia2.com/vb    موقع : تو عرب                                                                                                                                           @summer_clodاعداد و تصميم : تلغرام  

 اعداد و تصميم : سحابة صيف                                                                                                                                                                                                                              

 األول المتوسط هـ   الصف : 1442/  1441للعام    الفصل االول       التفسيرتوزيع منهج :     
  

almanahj.com/sa


