
 
 

 بوع األولاألس
 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 

 الخوف من هللا تعالى الحب في هللا والبغض في هللا محبة هللا العبادة
أنواع الخوف من غير 

 هللا تعالى
 الرجاء

 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 

التحذير من إساءة الظن 

 باهلل تعالى
 الدعاء الذبح مشروعية األخذ باألسباب التوكل

الدعاء المشروع 

ومنه االستعاذة 

 واالستغاثة

 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
 

  هـ 1441/  5/  24إلى 

 الشفاعة
 

 اختبارات الفصل الدراسي األول أماكن العبادة المثبتةأنواع الشفاعة 

 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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