
 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 

 نياألسبوع الثا
 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 

التعريف بالمنهج  ومفرداته وطرق التدريس  

 ومراحل التقويمالمستخدمة 

 عالقة األرض بالمجموعة الشمسية

 تابع عالقة األرض بالمجموعة الشمسية

 تابع عالقة األرض بالمجموعة الشمسية

 شــــــكل األرض

 خطوط الطــــول ودوائر العرض

 تابع  خطوط الطــــول ودوائر العرض

 

 تابع  خطوط الطــــول ودوائر العرض

 حركات األرض ونتائجها

 حركات األرض ونتائجها

 أشكال سطح األرض

 أشكال سطح األرض )اليابسـة (

 أشكال سطح األرض )المــاء (

 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 

 
 الطقس والمنـــاخ

 عناصـــر المناخ

 العوامل المؤثرة في المنـــاخ
 

 الحياة النباتية الطبيعية

 الحياة الحـــيوانية

 تقـــــــويم الوحــــــدة األولى

الســـــكان ) أعـــداد الســـــكان ( الســـــكان ) 

 أعـــداد الســـــكان (

 الســـــكان ) تـوزيع الســـــكان (

 

 الســـــكان ) تـوزيع الســـــكان (

 الســـــكان ) تركيب الســـــكان (

 الســـــكان ) تركيب الســـــكان (

 

 

 الزيادة الســـــكانية

 ية الطبيعيةالزيادة الســـــكان

 الزيادة الســـــكانية غير الطبيعية

 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 

 أنواع العمران  )الريفي  + الحضري(

 المظاهر العمرانية بوطننا

 مشكالت المدن

 تقـــــــويم الوحــــــدة الثانية

 الخرائط والصــور الجوية

 أنواع الخرائط

 أنواع الخرائط

 الخارطــةعناصــر 

 عناصــر الخارطــة

 توجيه الخارطـــة

 طرق نقل الخارطـة

 أهم استخدامات الخارطة الصـــورة الجوية

 

 استخدامات الصور الجوية

( مكونات نظم GPSنظم تحديد المواقع )

 تحديد المواقع الجغرافية

 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
 
 

   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   الدراسات االجتماعية توزيع منهج :
  

almanahj.com/sa


