


 

 
 1444-3-12 لتاريخ:ا                                                   التوقيع:                     د. إبراهيم بن عبدهللا الرشيد االسم:     

 

:الصف املتوسطة املرحلة:  
األول 

 املتوسط
 املادة:

لغيت 
 اخلالدة

األسبوعيف  عدد احلصص  4 

 احملتوىات موضوع األسبوع

 (1األسبوع )
 - هـ10/5/1444
 م4/12/2022

 إىل
 - هـ14/5/1444
 م8/12/2022

 لوحدة ، مدخل الوحدة(.الوطن )دليل االوحدة الثالثة: احلصة األوىل: 

 (.، التنمية القرائيةألقوالاحلصة الثانية: نص االنطالق ) األفعال تسبق ا

 ملذكر واملؤنث وملحقاته(.ا احلصة الثالثة: الصنف اللغوي ) اجلمع السامل

 املذكر واملؤنث وملحقاته(. احلصة الرابعة:  الصنف اللغوي ) اجلمع السامل

 (2األسبوع )
   -هـ17/5/1444
 م11/12/2022

 إىل
  -  هـ21/5/1444
 م15/12/2022

 : األسلوب اللغوي) النداء(.األوىلاحلصة 
 والزاي خبط الرقعة(. ءاحلصة الثانية: الرسم الكتابي) رسم حريف الرا
 ء والزاي خبط الرقعة(.احلصة الثالثة: الرسم الكتابي) رسم حريف الرا

 ة وطنية(.. احلصة الرابعة:  التواصل الشفهي )إلقاء خطب
 (3األسبوع )

 -   هـ24/5/1444
 م18/12/2022

 إىل
  -  هـ28/5/1444
 م22/12/2022

 مطولة: األحد إجازة

 ه توزيعال يدرج فياألحد:                            
 طنية(.واحلصة األوىل:   التواصل الشفهي )إلقاء خطبة 
 ارة تعريفية معلوماتية(.احلصة الثانية: التواصل الكتابي ) تعبئة استم

 مارة تعريفية معلوماتية(.احلصة الثالثة:  التواصل الكتابي ) تعبئة است

 (4األسبوع )
 -  هـ1/6/1444

 م25/12/2022
 إىل

 -    هـ5/6/1444
 م29/12/2022

 

 ة احلاملة(.احلصة األوىل: نص االستماع )فرسان.... اجلزير
 رة احلاملة(.احلصة الثانية: نص االستماع )فرسان.... اجلزي

 ، التنمية القرائية(.  7احلصة الثالثة: نص الدعم )بئر الدمام رقم 

 الصنف اللغوي )مجع التكسري(.احلصة الرابعة: 
 (5األسبوع )

 -    هـ8/6/1444
 م1/1/2023

 إىل
   -   هـ12/6/1444
 م5/1/2023

 خة(.احلصة األوىل: الوظيفة النحوية )احلروف الناس
 سخة(.احلصة الثانية: الوظيفة النحوية )احلروف النا
 والتاء املربوطة(.ملفتوحة ااحلصة الثالثة:  الرسم اإلمالئي ) رسم التاء 
 ملفتوحة والتاء املربوطة(.ااحلصة الرابعة:  الرسم اإلمالئي ) رسم التاء 

 (6األسبوع )
     هـ15/6/1444
 م8/1/2023

 إىل 

 وطين(. احلصة األوىل: النص الشعري )من  أجل عينيك يا
 وطين(. يااحلصة الثانية: النص الشعري )من  أجل عينيك 

 احلصة الثالثة: النص اإلثرائي )الدرعية(.

 هـ1444 الثاني للعام الدراسيفصل الدراسي المحتوى الدراسي على األسابيع في ال توزيع
 



 

 
 1444-3-12 لتاريخ:ا                                                   التوقيع:                     د. إبراهيم بن عبدهللا الرشيد االسم:     

  -  هـ19/6/1444
 ةاختبار الفرت -(3)احلصة الرابعة: منوذج اختبار  م12/1/2023

 (7األسبوع )
 -   هـ22/6/1444

 م15/1/2023
 إىل

  - هـ26/6/1444
 م19/1/2023

 إجازة مطولة: األحد واالثنني

 ه توزيعال يدرج فياألحد:                            
 يه توزيعفال يدرج االثنني:                            

 احلياة االجتماعية )دليل الوحدة، مدخل الوحدة(. الوحدة الرابعة: احلصة األوىل:

 احلصة الثانية: نص االنطالق)رسالة أم، التنمية القرائية(.
 (8األسبوع )

 -  هـ29/6/1444
 م22/1/2023

 إىل
 -  هـ4/7/1444

 م26/1/2023
 

 (.من األمساء احلصة األوىل: الصنف اللغوي ) املعرب واملبين

 احلصة الثانية: الوظيفة النحوية ) اجلر حبرف اجلر(.

 احلصة الثالثة: الوظيفة النحوية ) اجلر حبرف اجلر(.

 احلصة الرابعة : األسلوب اللغوي )النهي(.

 (9األسبوع )
 -   هـ7/7/1444

 م29/1/2023
 إىل

  -   هـ11/7/1444
 م2/2/2023

 ول )ال( الشمسية عليها(.خاحلصة األوىل: الرسم اإلمالئي )رسم األمساء املبدوءة بالالم بعد د
بعد دخول الباء، والفاء،  احلصة الثانية: الرسم اإلمالئي ) رسم األمساء املبدوءة ب)ال(

 والالم املكسورة عليها(.والكاف، 

 ط الرقعة(.الكتابي )رسم حرف الواو خباحلصة الثالثة: الرسم 

 احلصة الرابعة: التواصل الشفهي )إدارة ندوة مصغرة(.
 (10األسبوع )

 -    هـ14/7/1444
 م5/2/2023

 إىل
    هـ18/7/1444
 م9/2/2023

 احلصة األوىل: التواصل الشفهي )إدارة ندوة مصغرة(.
 شخصية(.كتابة رسائل حلصة الثانية: التواصل الكتابي )ا

 كتابة رسائل شخصية(.: التواصل الكتابي )احلصة الثالثة

 البساطة(.احلصة الرابعة: نص االستماع )
 (11األسبوع )

 -   هـ21/7/1444
 م12/2/2023

 إىل
  -  هـ25/7/1444

 م16/2/2023
 

 احلصة األوىل: نص االستماع )البساطة(.
 .، التنمية القرائيةملن تبتسم احلياة(احلصة الثانية: نص الدعم )
 الضمائر(.وي )احلصة الثالثة: الصنف اللغ

 الشمعة(.احلصة الرابعة: النص الشعري )

 (12األسبوع )
   - هـ28/7/1444
 م19/2/2023

 إىل
  -  هـ3/8/1444

 م23/2/2023

 الشمعة(.احلصة األوىل: النص الشعري )
 جمتمعان(.الثانية: النص اإلثرائي )احلصة 

 (.4احلصة الثالثة: منوذج اختبار )
 ال يدرج فيه توزيعاألربعاء:                            

 ال يدرج فيه توزيعاخلميس:                            
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عاء األرب: يوم التأسيسإجازة 
 اخلميسو

 (13األسبوع )
 االختبارات

 -  هـ6/8/1444
 م26/2/2023

 إىل
 -   هـ10/8/1444
 م2/3/2023

 


