
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

35/sa/com.almanahj//:https                                              للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات اضغط هنا *

* للحصول على جميع أوراق ملفات في مادة المدارس ولجميع الفصول, اضغط هنا                            

https://almanahj.com/sa/35                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات في مادة المدارس الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                    

https://www.almanahj.com/sa/352                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات اضغط هنا                               

https://www.almanahj.com/sa/grade35                   

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa/35
https://www.almanahj.com/sa/35
https://www.almanahj.com/sa/35
https://www.almanahj.com/sa/352
https://www.almanahj.com/sa/352
https://www.almanahj.com/sa/grade35
https://www.almanahj.com/sa/grade35
https://t.me/sacourse
http://www.tcpdf.org


األسبوع الثالث

 jan31     حـــد٦/١٨
'
ا)

Feb1     ٦/١٩ + ثن-, ا)0

  Feb2     الث5ثاء ٦/٢٠

Feb3    ربعاء ٦/٢١
'
ا)

 Feb4    الخميس٦/٢٢

  Feb5    الجمعة٦/٢٣

Feb6    السبت ٦/٢٤

األسبوع الرابع

  Feb7     حــد ٦/٢٥
'
ا)

Feb8    ٦/٢٦ + ثن-, ا)0

Feb9   الث5ثاء ٦/٢٧

Feb10  ربعاء٦/٢٨
'
ا)

 Feb11  الخميس٦/٢٩

  Feb12   الجمعة ٦/٣٠

Feb13    السبت ٧/١

األسبوع الخامس

  Feb14    حــد ٧/٢
'
ا)

Feb15    ٧/٣ + ثن-, ا)0

 Feb16   الث5ثاء ٧/٤

 Feb17    ربعاء٧/٥
'
ا)

Feb18   الخميس٧/٦

Feb19     الجمعة٧/٧

Feb20    السبت ٧/٨

األسبوع السادس

 Feb21    حــد ٧/٩
'
ا)

Feb22   ٧/١٠ + ثن-, ا)0

   Feb23  الث5ثاء ٧/١١

Feb24   ربعاء ٧/١٢
'
ا)

Feb25  الخميس٧/١٣

Feb26    الجمعة ٧/١٤

Feb27   السبت ٧/١٥

األسبوع السابع

  Feb28    حـد ٧/١٦
'
ا)

Mar1   ٧/١٧ + ثن-, ا)0

Mar2    الث5ثاء ٧/١٨

Mar3     ربعاء ٧/١٩
'
ا)

  Mar4   الخميس ٧/٢٠

 Mar5    الجمعة ٧/٢١

  Mar6   السبت ٧/٢٢

األسبوع الثامن

   Mar7     حـد ٧/٢٣
'
ا)

Mar8     ٧/٢٤ + ثن-, ا)0

 Mar9     الث5ثاء ٧/٢٥

Mar10   ربعاء٧/٢٦
'
ا)

 Mar11 الخميس٧/٢٧

Mar12  الجمعة٧/٢٨

Mar13  السبت٧/٢٩

األسبوع التاسع

   Mar14     حــد ٨/١
'
ا)

Mar15     ٨/٢ +
ثن-, ا)0

 Mar16    الث5ثاء ٨/٣

Mar17  ربعاء ٨/٤
'
ا)

  Mar18   الخميس٨/٥

 Mar19  الجمعة ٨/٦

Mar20   السبت ٨/٧

األسبوع العاشر

Mar21     حـد ٨/٨
'
ا)

 Mar22    ٨/٩ + ثن-, ا)0

Mar23    الث5ثاء ٨/١٠

Mar24    ربعاء ٨/١١
'
ا)

 Mar25  الخميس٨/١٢

 Mar26    الجمعة٨/١٣

Mar27   السبت ٨/١٤

األسبوع الحادي عشر
Mar28    حــد ٨/١٥

'
ا)

Mar29    ٨/١٦ + ثن-, ا)0

Mar30   الث5ثاء ٨/١٧

Mar31  ربعاء ٨/١٨
'
ا)

 Apr1     الخميس ٨/١٩

  Apr2      الجمعة ٨/٢٠

 Apr3     السبت ٨/٢١

األسبوع الثاني عشر
  Apr4      حــد ٨/٢٢

'
ا)

Apr5     ٨/٢٣ + ثن-, ا)0

Apr6    الث5ثاء ٨/٢٤

Apr7    ربعاء ٨/٢٥
'
ا)

  Apr8   الخميس ٨/٢٦

Apr9    الجمعة ٨/٢٧

 Apr10  السبت ٨/٢٨

األسبوع الثالث عشر
 Apr11    حـد ٨/٢٩

'
ا)

Apr12    ٨/٣٠ + ثن-, ا)0

 Apr13      الث5ثاء ٩/١

 Apr14    ربعاء ٩/٢
'
ا)

Apr15    الخميس٩/٣

Apr16    الجمعة ٩/٤

Apr17    السبت ٩/٥

األسبوع الـرابـع عشر
 Apr18       حــد ٩/٦

'
ا)

1s
Apr19    ٩/٧ + ثن-, ا)0

Apr20     الث5ثاء ٩/٨

Apr21     ربعاء ٩/٩
'
ا)

    Apr22    الخميس٩/١٠

 Apr23   الجمعة ٩/١١

Apr24    السبت٩/١٢

األسبوع الخامس عشر
    Apr25    حـد ٩/١٣

'
ا)

1s
Apr26    ٩/١٤ + ثن-, ا)0

  Apr27   الث5ثاء ٩/١٥

  Apr28   ربعاء ٩/١٦
'
ا)

Apr29  بداية إجازة عيد الفطرالخميس٩/١٧

Apr30   الجمعة٩/١٨

 May1    السبت ٩/١٩

األسبوع السادس عشر

  May2    حــد ٩/٢٠
'
ا)

May3   ٩/٢١ + ثنـ-, ا)0

May4   الث5ثاء ٩/٢٢

May5  ربعاء ٩/٢٣
'
ا)

 May6  الخميس ٩/٢٤

May7  الجمعة ٩/٢٥

May8   السبت ٩/٢٦

األسبوع السابع عشر
   May9     حــد٩/٢٧

'
ا)

May10  ٩/٢٨ + ثن-, ا)0

May11  الث5ثاء ٩/٢٩

May12  ربعاء ٩/٣٠
'
ا)

 May13  الخميس ١٠/١

May14  الجمعة ١٠/٢

May15   السبت ١٠/٣

األسبوع الثامن عشر

 May16  حـد ١٠/٤
'
ا)

 May17  ١٠/٥ + ثن-, ا)0

May18  استئناف الدراسة بعد العيدالث5ثاء ١٠/٦

May19  ربعاء ١٠/٧
'
ا)

May20  الخميس١٠/٨

May21  الجمعة ١٠/٩

May22    السبت١٠/١٠

األسبوع التاسع عشر

 May23   حـد ١٠/١١
'
,ا)

+Uالثا ,Vبداية اختبارات الفصل الدرا

 May24   ١٠/١٢ + ثن-, ا)0

May25  الث5ثاء ١٠/١٣

May26  ربعاء١٠/١٤
'
ا)

May27  الخميس١٠/١٥

May28  الجمعة١٠/١٦

May29  السبت١٠/١٧

األسبوع العشرون

   May30  حـد ١٠/١٨
'
ا)

 May31  ١٠/١٩ + ثن-, ا)0

Jun1     الث5ثاء ١٠/٢٠

 Jun2    ربعاء١٠/٢١
'
ا)

Jun3  بداية إجازة نهاية العامالخميس١٠/٢٢

 Jun4   الجمعة ١٠/٢٣

Jun5    السبت ١٠/٢٤

لعام ١٤٤٢هـ / ٢٠٢١م تقويم الفصل الدراسي الثاني

األسبوع األول

 jan17     حــــد ٦/٤
'
ا)

 jan18    ٦/٥ + ثنـ-, ا)0

 jan19     الث5ثاء ٦/٦

jan20      ربعاء٦/٧
'
ا)

 jan21    الخميس٦/٨

  jan22     الجمـعة٦/٩

jan23     السبت ٦/١٠

األسبوع الثاني

  jan24    حــد٦/١١
'
ا)

jan25   ٦/١٢ + ثن-, ا)0

 jan26   الث5ثاء ٦/١٣

jan27   ربعاء ٦/١٤
'
ا)

 jan28   الخميس٦/١٥

ja 1
jan29    الجمعة٦/١٦

 jan30    السبت٦/١٧

"سِرْ .. ال تقف! فالدرب لن يأتي إليك، والحُلم لـن يـجـري لـيسقـط يف يــديـك 

هـي هـــكذا األيـــام سـعـيٌ دائمٌ، إن تلتفت للخلف تخسر ما لديك"


