
 
 

 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 

 الشخصية المثالية
 تابع الشخصية المثالية

 الثقة بالنفس
 تابع الثقة بالنفس

 اتخاذ القرار
 فن اإللقاء والحوار

 تابع فن اإللقاء والحوار
 األجهزة المنزلية

 ثقافة المستهلك
 تابع ثقافة المستهلك

 

 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 

 البطاقة اإلرشادية
 تجميل القطع الملبسية

 أوال : تصميم الوحدة الزخرفية (
 تابع تجميل القطع الملبسية

 ) أوال : تصميم الوحدة الزخرفية (

 تابع تجميل القطع الملبسية
 التصميم الزخرفي () ثانيا : تجميل 

 أوال : التطريز بالشرائط

 تابع تجميل القطع الملبسية
) ثانيا : تجميل التصميم 

 الزخرفي
ثالثا : األبليك ثالثا : 

 الفصوص والخرز
 

 اللحوم والبقول
 كفتة السمك 

 وشطيرة اللحم ) برجر (

 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 

 بداية إجازة نهاية العام
 

 هـ  1441/  5/  7
 

 دجاج بالخضروات هـ  1441/  5/  24إلى 
 ) بالطريقة الصينية (

 الشطائر
 ) شطيرة الفالفل (

 شطيرة المارتديال
 .شطيرة التونة

 اختبارات الفصل الدراسي األول
 
 

 قائدة المدرسة  المشرفة التربوية معلمة المادة 
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 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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