
 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

 

http://www.almanahj.com/sa
http://www.almanahj.com/sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade2sa
https://t.me/grade2sa
https://t.me/grade3sa
https://t.me/grade3sa
https://t.me/grade4sa
https://t.me/grade4sa
https://t.me/grade5sa
https://t.me/grade5sa
https://t.me/grade5sa
https://t.me/grade5sa
https://t.me/grade6sa
https://t.me/grade6sa
https://t.me/grade6sa
https://t.me/grade6sa
https://t.me/grade7sa
https://t.me/grade7sa
https://t.me/grade7sa
https://t.me/grade7sa
https://t.me/grade8sa
https://t.me/grade8sa
https://t.me/grade8sa
https://t.me/grade8sa
https://t.me/grade9sa
https://t.me/grade9sa
https://t.me/grade9sa
https://t.me/grade9sa
https://t.me/grade10sa
https://t.me/grade10sa
https://t.me/grade11sa
https://t.me/grade11sa
https://t.me/grade13sa
https://t.me/grade13sa
https://t.me/grade13sa
https://t.me/grade13sa
https://t.me/grade12sa
https://t.me/grade12sa
https://t.me/grade14sa
https://t.me/grade14sa
https://t.me/grade14sa
https://t.me/grade14sa
https://t.me/grade14sa
https://t.me/grade14sa
https://t.me/sacourse
https://t.me/sacourse
https://chat.whatsapp.com/HVjJMYz71ZhJXXsXgfFmMV
https://chat.whatsapp.com/HVjJMYz71ZhJXXsXgfFmMV
https://chat.whatsapp.com/ERLmrp5Z1l3F9ObgzuS56D
https://chat.whatsapp.com/ERLmrp5Z1l3F9ObgzuS56D
https://chat.whatsapp.com/KTY0PafTNYcGdMIFH3Fbbv
https://chat.whatsapp.com/KTY0PafTNYcGdMIFH3Fbbv
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/Ik7sD6Hs3U13YWCfCI9qbW
https://chat.whatsapp.com/Ik7sD6Hs3U13YWCfCI9qbW
https://chat.whatsapp.com/LBzSuWQ35tX2qqa3fgdw2r
https://chat.whatsapp.com/LBzSuWQ35tX2qqa3fgdw2r
https://chat.whatsapp.com/DpIkv76c2Ug6kW2QHlCgCL
https://chat.whatsapp.com/DpIkv76c2Ug6kW2QHlCgCL
https://chat.whatsapp.com/J6D9JmkMIyc3TqHoZWxFDj
https://chat.whatsapp.com/J6D9JmkMIyc3TqHoZWxFDj
https://chat.whatsapp.com/DlQbvIcE66f0ydUyAmpboH
https://chat.whatsapp.com/DlQbvIcE66f0ydUyAmpboH
https://chat.whatsapp.com/Hd1vLDPYmSfIHWS1mOPUR9
https://chat.whatsapp.com/Hd1vLDPYmSfIHWS1mOPUR9
https://chat.whatsapp.com/JyhG6GgNryPIrYSFAnJrMb
https://chat.whatsapp.com/JyhG6GgNryPIrYSFAnJrMb
https://chat.whatsapp.com/DlZVhY2H4oA7xDa71pAWkx
https://chat.whatsapp.com/DlZVhY2H4oA7xDa71pAWkx
https://chat.whatsapp.com/GwCbmWPrWCPElxlcPlYmvo
https://chat.whatsapp.com/GwCbmWPrWCPElxlcPlYmvo
https://chat.whatsapp.com/Eg0dbgZvzqA8nEaNBTtpPb
https://chat.whatsapp.com/Eg0dbgZvzqA8nEaNBTtpPb
https://chat.whatsapp.com/HtDuwVjIQ7z4OMtV2fjHVG
https://chat.whatsapp.com/HtDuwVjIQ7z4OMtV2fjHVG
https://chat.whatsapp.com/HtDuwVjIQ7z4OMtV2fjHVG
https://chat.whatsapp.com/HtDuwVjIQ7z4OMtV2fjHVG


 

 بندر الحازمي/ حقیبة إنجاز المعلم والمعلمة إشراف وإعداد أ 

 

  ٧ – ١سورة الجن من اآلية 

  

أن الجن مكلفون باإلیمان ووجودھم حق واإلیمان بھم واجب ومنھم  
   .المؤمن و الكافر

  أن رسالة النبي عامة لإلنس و الجن  
  .أن القرآن یھدى من أمن بھ و اتبعھ إلى الحق و الھدى 

  

  ١٢ - ٨سورة الجن من اآلية 

  

وانزل القرآن منع الجن من كما بعث اهللا الرسول صلى اهللا علیھ وسلم  
 استراق السمع من السماء

   كان الجن یسترقون السمع فیأخذون الكلمة و یكذبون  معھا مئة كذبة  
أن الجن ذو مذاھب مختلفة منھم المؤمنون ومنھم الكفار ومنھم  

  الصالحون  
  

  

  ١٨ - ١٣سورة الجن من 

 عندما  بالقرآناإلیمان إلى سارعوا الذيالثناء على ھؤالء الجن  
  سمعوه 

   بمنھ وكرمھ إلیھمن طلب الحق و الرشد و قصده فان اهللا یھدیھ  
   فھو من وقود جھنم وحطبھا اإلسالم من حاد عن طریق  

  

  

  ٢٤ - ١٩سورة الجن من 

  

 العبادة هللا وحده ومنھا الدعاء ومن صرف أنواعوجوب صرف جمیع  
  لغیر اهللا فقد أشرك 
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قرآن و استماعھ لیحصل الھدى  یحرص المؤمن على تعلم الأن ینبغي 
  األخري  الدنیا و فيو الفالح 

   الرسول صلى اهللا علیھ وسلم  العبودیة هللا أوصافمن اشرف  
  

  

  ٢٨ - ٢٥سورة الجن من 

   اهللا وحده ومن ادعى الغیب فقد كذب وھو كافرإالالغیب ال یعلمھ  
یطلع اهللا من یرتضیھم و یصطفیھم من الرسل على بعض الغیب و  

  م المالئكة تحرسھ
   ومن خلفھم أیدیھمأعمال المالئكة كثیرة ومنھا حفظ الرسل من بین  

  

  

  ٩ - ١سورة المزمل من 

  

تكریم اهللا تعالى للرسول صلى اهللا علیھ وسلم حیث تلطف معھ  
   ترملفخاطبھ بما یناسب  حالھ من 

 اإلسالم أول فيوجوب قیام اللیل على الرسول صلى اهللا علیھ وسلم  
  لصلوات الخمس وھذا من خصائصھ قبل فرض ا

 القیام صالة أفضل نوافل الصالة و أفضلاستحباب قیام اللیل وھو  
  الوتر و اقل الوتر ركعة 

  

  

  

  ١٤ - ١٠سورة المزمل من 

 أو بالقول إما سبیل دعوتھ في األذى اهللا إلى الداعي یصیب أنالبد  
نبیھ صلى  مالزمة الصبر ولذلك أمر اهللا إلى حاجة فيغیره ولذا فھو 

   ذلك فياهللا علیھ وسلم بھ و الدعاة تبع لھ 

almanahj.com/sa



 

 بندر الحازمي/ حقیبة إنجاز المعلم والمعلمة إشراف وإعداد أ 

 

 عذاب ألیم أعده اهللا تعالى لھم فال إلى أمرھممصیر المكذبین وعاقبة .  
 یحزن من أمھال اهللا تعالى لھم  فعما قلیل أن للداعیة ینبغي

   اهللا فینتقم منھم اشد االنتقام إلىسیصیرون 
  

  

  ١٩ - ١٥سورة المزمل من 

  

 لھم رسال وانزل علیھم كتبا  أرسل أنم اهللا على عباده  نعأعظمأن .  
  فیھا الھدایة و النور و الفالح

 كما حصل لفرعون وقومھ عندما أمتھسیكون الرسول شاھدا على  
  عصوا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

   یلحق الناس یوم القیامة یشیب الولدان الصغارالذيمن شدة الھول  
  

  

  ٢٠سورة المزمل اآلية 

  

  

رحمة اهللا بعیاده حیث علم ضعفھم فخفف عنھم ولم یوجب علیھم قیام  
  اللیل 

جاء ذكر القرآن  بدال من الصالة  للداللة على أن  من أعظم  مقاصد  
  الصالة

 اهللا عنھم رضي وأصحابھحرص الرسول صلى اهللا علیھ وسلم  
   فعل الطاعة ابتغاء رضا اهللا سبحانھ فيومسارعتھم 

  

  ١٠ - ١سورة المدثر من 
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 اآلیات بالدعوة و األمر أول سورة نزلت بالرسالة و ھيسورة المدثر  
   ما نزل بالنبوة أول ھي من سورة العلق األولىالخمس 

  بعث الرسول صلى اهللا علیھ وسلم للناس بشیرا ونذیرا  
 البدن و الثیاب و طھارة البدن في  بطھارة الظاھر اإلسالم یأمر 

   من الغل و الحسدبسالمة االعتقاد وخلو القلب
  

  

  

  ٣٠ - ١١سورة المدثر من 

 اتصف بھا التي المنكرة األفعالالتحذیر من ھذه الصفات القبیحة و  
  الولید بن المغیرة 

   یشكر اهللا تعالى  أوتیھا أن زینة الحیاة فعلى مناألبناءالمال و  
 حیرت العرب أرباب الفصاحة و إعجازه و إتقانھعظمة القرآن و  

  البالغة 
  

  

  ٣٧ - ٣١ورة المدثر من س

  

 و یفعلون ما أمرھمخزنة النار مالئكة غالظ شداد ال یعصون اهللا ما  
  یؤمرون 

   اختبار الكافرین في عدد الخزنة تسعة عشر تتحلى أنالحكمة من ذكر  
  عظم شان النار وھى نذارة من اهللا لعباده یخاف منھا المؤمنون  

  

  

  

  ٤٨ - ٣٨سورة المدثر من 
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 یوم القیامة بعملھ وحده فان كان خیرا یلقى خیرا إنسانكل یجزى  
   جزاءه لقيوان كان سوءا 

    ال یؤاخذ احد بذنب غیره  
 لدخول النار ترك الصالة ومنع الزكاة و أسباب أربعةذكرت اآلیات  

   الباطل و التكذیب بیوم القیامة فيالخوض 
 بیینا و بینھم الصالة فمن الذي صلى اهللا علیھ وسلم العھد النبيقال  

  تركھا فقد كفر 
  

  

  ٥٦ - ٤٩سورة المدثر من 

  

   المشركین عن استماع القرآن بالحمر الوحشیةأعراضشبھ اهللا شدة  
 منھم كتابا واحد ینزل اهللا على كل أن طلبوا أنبلغ المشركین العناد  

  مفتوحا یخصھ
رة وال  ال یؤمنون باآلخأنھم عنادھم وصدودھم في الحقیقيالسبب  

یخافون عذابھا القرآن الكریم فیھ الموعظة و الھدى و الكفایة لمن 
  أراد اهللا بھ خیرا 

  

  ١٥ - ١یامة من قسورة ال

    النفوس  ثالثة نفس مطمئنة  ونفس أمارة بالسوء ونفس لوامة  
      أقسم اهللا بیوم القیامة تعظیما لھ و تنبیھا على أھوالھ  
   الفرار من شدة الخوف ما قامت القیامة  حاول المرءإذا 

  

  

  ٢٥ - ١٦یامة من قسورة ال

  

 وتبلیغ الرسالة الوحيحرص الرسول صلى الھ علیھ وسلم على حفظ  
   األمة إلى
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 للوحي یستمع أن أمرهرحمة اهللا تعالى برسولھ حیث خفف علیھ بان  
   زیادة أومن جبریل ثم یجده محفوظا بقلبھ من غیر نقص 

  

لھون ولكنھم یوم القیامة یكونون على  الدنیا و یفيالكفار یضحكون  
   حالأسوا

  

  

  

  ٤٠ - ٢٦سورة القیامة من 

 أنالموت حق ال یستطیع احد من الخلق دفعھ اذا نزل فعلى المسلم  
   وزادهأھبتھ یأخذیستعد لھ و 

   ولھ فتنة وأالمللموت سكرات  
من صفات الكافر التكذیب بالقرآن و الرسول صلى اهللا علیھ وسلم و  

    عن الدین ال  یتعلمھ وال یعمل بھاألعراضة و ترك الصال

  

  ٤ - ١سورة اإلنسان من 

  

   وقت طویل كان فیھ معدوما لم یخلقاإلنسانلقد أتى على  
خلق اهللا تعالى ادم علیھ السالم وخلق ذریتھ من نطفة ضعیفة مختلطة   

  المرأةمن ماء الرجل وماء 
یھم بطاعتھ وتصدیق  بل لیبتلإلیھم خلق اهللا العباد لیس لحاجة إنما 

  رسلھ 
  

  ١٠ -- ٥سورة اإلنسان من 

   الجنة بألوان النعیم في ینعمون األبرار 
   النذر بان یلزم نفسھ طاعة غیر واجبة علیھ لإلنسانال یستحب  
   وجب علیھ الوفاء بھا ویمدح على وفائھ بنذرهاإلنسان نذر إذا 
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  ١٨ - ١١سورة اإلنسان من 

  

  قیامة و عذابھ بفضل اهللا تعالى ورحمتھ یوقى المؤمنین ھول یوم ال 
 بالصبر على فعل الطاعات  وترك إال األخرةلن یحصل احد خیر  

  المعصیة 
   الجنة كدر وال تعب وال شئ من المنغصاتفيلیس  

  

  

  ٢٦ - ١٩سورة اإلنسان من 

 ال الذي الجنة قد جمعوا بین الشباب الدائم أھلالولدان الذین یخدمون  
  اءیعتریھ ھرم وال فن

   فوق ما یتصوره الناس ألنھ وصفھ إدراك الجنة ال یمكن فيما  
   الجنةأوصافمن  

  

  

  

  

  

  

  ٣١ - ٧سورة اإلنسان من

  

 أیمانھم و العمل لھا لعدم إیثارھامن صفات الكفار االنشغال بالدنیا و  
  باآلخرة
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   بربھ إیمانھطغیان الكافر و اعتداده بقوتھ وعدم  
  لقرآن  وسلوك سبیل النجاةیحب على الناس االتعاظ بمواعظ ا 

  

  ١٥ - ١سورة المرسالت من 

 فدل على ذلك على بأصنافھم و بالمالئكة بأنواعھااقسم اهللا بالریاح  
  عظم ھذه المخلوقات 

   بذلك إال  الحیاة مال تستقی بالبعث و الجزاء و اإلیمانوجوب  
   وأممھمیجمع اهللا یوم القیامة بین الرسل  

  

  ٢٨ - ١٦سورة المرسالت من 

  

 استمروا على تكذبیھم بالھالك كما اھلك اهللا من إذاتھدید كفار مكة  
  كان قبلھم

 و ضعف ذھب الكبر عن قلبھ و اعترف أصلھ اإلنسان عرف إذا 
  بعبودیتھ هللا

 لھ وكونھا وعاء األرض استقرار اإلنسان نعم اهللا على أعظممن  
   األموات و تبلع األحیاءتحمل 

  

  

  ٤٠ - ٢٩سورة المرسالت من 

   ثالث شعب عظیمة إلىمن صفات جھنم ارتفاع دخانھا و انشعابھ  
   یوم القیامة ال یتكلم الكافرون بكالم ینتفعون بھ في 
  ال یقبل من المكذبین یوم القیامة اعتذارا عن الكفر و التكذیب 

  

  إلى نھاية السورة  .....٤١سورة المرسالت من 

  

 و األوامرقایة بفعل   تجعل بینك و بین عذاب اهللا وأنحقیقة التقوى  
  النواھي اجتناب
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   سببھا أعمالھم الصالحة التيیدخل المؤمنون الجنة برحمة اهللا تعالى  
 تراه فان لم تكن كأنك تعبد اهللا أن مراتب العبادة وھو أعلى اإلحسان  

  تراه فانھ یراك
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