
 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 األولاألس
 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 

 المدخل
 نصـــــــــ     االستماع

 ) وسائل النقل (

 نص الفهم القرائي
 رسام القلب

 نص الفهم القرائي

 إستراتيجية القراءة التلفاز 

 القراءة الحرة
 نصوص الطالب

 نص التحليل األدبي

 وصف القاطرة
 اإلمالئيالرسم  

رسم الهمزة المتوسطة على ياء والمفردة على  
 السطر

 ي( بخط الرقعة-رسم )ن  الرسم الكتابي 

 الصنف اللغوي
 ظروف الزمان والمكان

 األسلوب اللغوي

 الجملة الخبرية المنفية 
 الوظيفة النحوية

 الفاعل
 ابني معجمي

 كتابة قصة خيالية  إستراتيجية الكتابة

 الكتابةإستراتيجية  
 األداء الكتابي

 إستراتيجية الكتابة

 اإلنتاج النهائي
 إستراتيجية التحدث

 إجراء مقابلة
 عرض مشروعات الطالب

 النص اإلثرائي

 

 
 تقويم الوحدة األولى )تقنيات(

 المدخل
 نصـــــــــ     االستماع) حسدني عليك (

 نص الفهم القرائي

 الصدقة والكوب
 نص الفهم القرائي

إستراتيجية القراءة)خطوات القراءة  

 المتعمقة(

 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 

 القراءة الحرة
 نصوص الطالب

 نص التحليل األدبي
 الضيف الثقيل

 نص التحليل األدبي
 الضيف الثقيل

 الرسم اإلمالئي
 تنوين نصبكتابة كلمات ملونة  

 الرسم الكتابي رسم )الفاء والقاف(

 الصنف اللغوي
 األسماء الخمسة
 األسلوب اللغوي

 الجملة الخبرية المنفية 

 الوظيفة النحوية
 نائب الفاعل

 الوظيفة النحوية
 نائب الفاعل

 ابني معجمي
 استراتيجية الكتابة

 تحويل نص سردي إلى نص حواري
 األداء الكتابي

 موضوعتخطيط كتابة  
 األداء الكتابي

 ا لتحدثإدارة  ندوة

 النص اإلثرائي
 تقويم النهائي للوحدة

 المدخل

 نصـــــــــ     االستماع)أسامة بن زيد(
 نص الفهم القرائي

 آيات من سورة لقمان 
 نص الفهم القرائي

 نص الفهم القرائي
استراتيجية القراءة خطوات القراءة  

 المتعمقة

 القراءة الحرة
 الطالبنصوص  

 نص التحليل األدبي
 الوزير الحكيم
 كتاب النشاط

 الرسم اإلمالئي

رسم الهمزة المتطرفة المسبوقة بمتحرك  
 الرسم الكتابي او ساكن  

 رسم )س ش ص ض( منفردةومتصلة 

 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 

 الصنف اللغوي
  أنواع الفعل من حيث الصحة والفعل واالعالل

 السلوب اللغويا  -

 التوكيد
 الوظيفة النحوية  المفعول به

 اعالم سابقون  -ابني معجمي  
 استراتيجية الكتابة

 األداء الكتابي
 إستراتيجية الكتابة

 اإلنتاج النهائي

 إستراتيجية التحدث
 إلقاء خطبة محفلية

 اإلثرائيالنص  

 

 اختبارات الفصل الدراسي األول (أعالم سابقون )  ثالثةتقويم الوحدة ال

 قائدة المدرسة  المشرفة التربوية معلمة المادة 
 
 

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

 

 اعداد و تصميم : سحابة صيف                                                                                                                                                                                                                              

   المتوسطلثاني ا  هـ   الصف : 1442/  1441للعام    الفصل االول          لغتيتوزيع منهج :      

almanahj.com/sa


