
 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 األول األس
 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 

الدرس األول ) قيام الدولة  

 األموية وأبرز خلفائها  ( 

 

تابع الدرس األول ) قيام الدولة  

 األموية وأبرز خلفائها  ( 

امتداد الدولة األموية وجهودها في نشر  

 اإلسالم 

وجهودها في تابع امتداد الدولة األموية  

 نشر اإلسالم 

 سقوط الدولة األموية  

الدرس الرابع :  قيام الدولة العباسية 

 وأبرز خلفائها 

 

تابع الدرس الرابع :  قيام  

الدولة العباسية وأبرز  

 خلفائها 

الدرس الخامس :  امتداد  

الدولة العباسية وجهودهم في  

 نشر اإلسالم 

الدرس السادس :  نهاية  

  الحكم العباسي  الدرس 

 السابع  :  الحمالت الصليبية  

 ومواجهتها 

 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 

أبرز  تابع الدرس السابع   : 

 الحمالت الصليبية  

الغزو المغولي  الدرس الثامن   : 

 ومواجهته 

تابع الدرس الثامن   : الجهاد  

 اإلسالمي ضد المغول  

دروس وعبر  الدرس التاسع   : 

 من الغزو الصليبي والمغولي 

 

قيام الدولة العثمانية الدرس العاشر   : 

 وأبرز سالطينها 

امتداد الدولة  الدرس الحادي عشر   : 

 العثمانية وجهودها في نشر اإلسالم 

لة  الدرس الثاني  عشر   : سقوط الدو 

 العثمانية  

الدرس الثالث  عشر   : أسس الحضارة  

 اإلسالمية   

الدرس الرابع   عشر   :  

أسس الحضارة اإلسالمية   

 النظام السياسي واإلداري  

الدرس الخامس  عشر   :  

جوانب من الحضارة  

 اإلسالمية  

 العلوم والمعارف 

 

 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 

 إجازة نهاية العامبداية 
  

 هـ   1441/  5/  7
 

 هـ  1441/  5/  24إلى 
الدرس السادس  عشر   :  

 جوانب من الحضارة اإلسالمية  

الفنون والعمارة الدرس السابع   

جوانب من الحضارة  عشر   : 

 الجوانب االقتصادية   اإلسالمية 

الدرس الثامن  عشر   : نماذج  

 من علماء المسلمين    

 

أثر الحضارة  الدرس التاسع  عشر   : 

 اإلسالمية على أوربا 

 
 اختبارات الفصل الدراسي األول

 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  التربية االجتماعية توزيع منهج :

almanahj.com/sa


