
 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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      المملكة العربية السعودية األحساءإدارة التربية والتعليم ب          

      وزارة التربية والتعليم مدرسة ...................................          

 

 هـ  1436/    1435  للعام الدراسي األولللفصل الدراسي    األول االبتدائي للصف  التوحيد  توزيع مقرر

 األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني ولاألسبوع األ

 12  /29ـــ    12/  25 12 /  22  ـــ  12  /18 12/   1ـــ    11/   26 11  /23ـــ    11/   19 11/   16ـــ    11/   12 11/   9 ـــ    11 /   5

 استقبال الطالب
 )  األسبوع التمهيدي( 

) الدرس األول ( مايجب  
 على االنسان معرفته

مراجعة الدرس وحل 
 تدريبات كتاب النشاط

 ) الدرس الثاني ( ربي للا 
مراجعة الدرس وحل 
 تدريبات كتاب النشاط

 ) الدرس الثالث ( للا الخالق

 األسبوع الثاني عشر األسبوع الحادي عشر األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع

 2/   12ـــ    2/  8 2/  5ـــ    2/  1 27/1ـــ    1/  23 1/  20ـــ   1/  16 1  /13ـــ    1  /9 6/1ـــ  هـ  1/1436  /2

مراجعة الدرس وحل 

 تدريبات كتاب النشاط

تقويم  الدرس األول والثاني  

 والثالث  لجميع الطالب
 ) الدرس الرابع ( للا خالقي  

مراجعة الدرس وحل 

 تدريبات كتاب النشاط

) الدرس الخامس( للا 

 الرزاق

مراجعة الدرس وحل 

 تدريبات كتاب النشاط

 األسبوع الثامن عشر األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشر األسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر

 24/3  -  20/3 17/3   -  13/3 3/  10ـــ    3/  6 3/   3ـــ     2/  29 2/   26ـــ  2/   22 19/2ـــ    15/2

) الدرس السادس ( للا 

 رازقي

مراجعة الدرس وحل 

 تدريبات كتاب النشاط

تقويم  الدرس الرابع 

والخامس والسادس لجميع 

 الطالب

مراجعة جميع الدروس و 

 تقييم لجميع المهارات  
الخطط العالجية  

 وتسليم النتائج
 

 :   مشرف المادة  rahal606 @ :  لمدرسةمدير ا األحساء التعليميمنتدى   -رحال  :   معلم المادة
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