
 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 

 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 

تابع    -ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب  
 ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب

  -الوهاب  أثار دعوة الشيخ محمد بن عبد 
 آثار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب

العبودية العامة    -حل تقويم الترجمة 
 والخاصة

من أدله أنواع  -التوحيد و أنواعه 

 التوحيد 

التوحيد   -حل تقويم الوحدة األولى  

 وااليمان
 
 

 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 

 األمر بعبادة هللا وحده  -أهمية التوحيد  
 
 

 

حق   -وصية هللا لعباده  النهى عن الشرك  

 هللا على العباد وحق العباد على هللا

 -حق هللا على العباد وحق العباد على هللا  

تابع )حق هللا على العباد وحق العباد على  
 هللا (

 صفات أهل التوحيد    -فضائل التوحيد   فضل التوحيد    -فضل التوحيد  

 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 

حل أسئلة تقويم    -من صفات أهل التوحيد  

 الوحدة الثانية  
تابع  تفسير    -تفسير الشهادتين وأركانهما  

 الشهادتين وأركانهما
النهى عن   -شهادة أن محمدا رسول هللا 

 الشرك وصية هللا لعباده
 شروط ال اله إال هللا 

 حل أسئلة تقويم الوحدة الثالثة
 

 

 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 :
 

  الدراسي األولاختبارات الفصل  

 

 

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