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:الصف املتوسطة املرحلة:  
الثالث 
 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

 (.نّصا املدخلليل الوحدة ، )د الوحدة الثالثة: أمن وازدهاراحلصة األوىل: 

 .املدخل ااحلصة الثانية: نص

 التطوعي(. نص االستماع )العمل + .املشروعاحلصة الثالثة: 

 .نص االستماع )العمل التطوعي( احلصة الرابعة:  

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

 إىل
  -  هـ21/5/1444
 م15/12/2022

 ضر متألق، ومستقبل مشرق(.الفهم القرائي  ماض عريق، وحا  : األوىلاحلصة 
 ضر متألق، ومستقبل مشرق(.ماض عريق، وحا) الفهم القرائياحلصة الثانية: 
 ة زيادة الرتكيز والفهم(.إسرتاتيجية قراءة )إسرتاتيجي  احلصة الثالثة: 

 جية زيادة الرتكيز والفهم(.إسرتاتيجية قراءة )إسرتاتي . احلصة الرابعة:  
 (3األسبوع )

 -   هـ24/5/1444
 م18/12/2022

 إىل
  -  هـ28/5/1444
 م22/12/2022

 مطولة: األحد إجازة

 ه توزيعال يدرج فياألحد:                            
 (.التحليل األدبي )ضوء األمن  احلصة األوىل: 
 (.ضوء األمنالتحليل األدبي )احلصة الثانية: 

 لمات املوصولة خطا(.الرسم اإلمالئي )رسم بعض الك احلصة الثالثة:  

 (4األسبوع )
 -  هـ1/6/1444

 م25/12/2022
 إىل

 -    هـ5/6/1444
 م29/12/2022

 

 خبط الرقعة(. الرسم الكتابي )رسم حرف اهلاء  احلصة األوىل: 
 الصنف اللغوي )صيغ املبالغة(  احلصة الثانية: 

    ألسلوب اللغوي )التفضيل(.ا   احلصة الثالثة:

 الوظيفة النحوية )املستثنى(. احلصة الرابعة: 
 (5األسبوع )

 -    هـ8/6/1444
 م1/1/2023

 إىل
   -   هـ12/6/1444
 م5/1/2023

 (.املستثنىاحلصة األوىل: الوظيفة النحوية )
 إسرتاتيجية الكتابة احلصة الثانية: 
 وجز(.عناصر الفن الكتابي ) بسط امل احلصة الثالثة:  
 ملوضوع(.ااألداء الكتابي)ختطيط كتابة  احلصة الرابعة:  

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

 إىل 

 (.اور مع اجملموعةالتحإسرتاتيجية مهارة التحدث ) احلصة األوىل: 
 (.ع معانيهاألمن يف أوسالنص اإلثرائي )   احلصة الثانية:
 (3)منوذج اختبار  احلصة الثالثة: 

 هـ1444 الثاني للعام الدراسيفصل الدراسي المحتوى الدراسي على األسابيع في ال توزيع
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  -  هـ19/6/1444
 (.نصا املدخل)دليل الوحدة،  لالوحدة الرابعة: قضايا العماحلصة الرابعة:    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:                            

 .نصا املدخل  احلصة األوىل: 

 املشروع  احلصة الثانية: 
 (8األسبوع )

 -  هـ29/6/1444
 م22/1/2023

 إىل
 -  هـ4/7/1444

 م26/1/2023
 

 (.ثالث سنوات دون عمل نص االستماع )   احلصة األوىل: 

 (.ثالث سنوات دون عمل)  نص االستماعاحلصة الثانية: 
 (.مؤسسة حممد بن سلمان اخلريية الفهم القرائي )   احلصة الثالثة:

 .(مؤسسة حممد بن سلمان اخلرييةالفهم القرائي )احلصة الرابعة : 

 (9األسبوع )
 -   هـ7/7/1444

 م29/1/2023
 إىل

  -   هـ11/7/1444
 م2/2/2023

 إسرتاتيجية قراءة )إسرتاتيجية زيادة الرتكيز والفهم(.   احلصة األوىل:
 .(إسرتاتيجية زيادة الرتكيز والفهمإسرتاتيجية قراءة )احلصة الثانية: 

 التحليل األدبي )عاطل متواكل(.  احلصة الثالثة: 

 (.عاطل متواكلالتحليل األدبي ) احلصة الرابعة: 
 (10األسبوع )

 -    هـ14/7/1444
 م5/2/2023

 إىل
    هـ18/7/1444
 م9/2/2023

 رسم بعض الكلمات املفصولة خطا(.الرسم اإلمالئي )  احلصة األوىل: 
 الرسم الكتابي )رسم بعض اجلمل والعبارات خبط الرقعة(  حلصة الثانية: ا

 الصنف اللغوي )أمساء الزمان واملكان(. : احلصة الثالثة

 األسلوب اللغوي )االستثناء(.  احلصة الرابعة: 
 (11األسبوع )

 -   هـ21/7/1444
 م12/2/2023

 إىل
  -  هـ25/7/1444

 م16/2/2023
 

 الوظيفة النحوية )النعت(.  احلصة األوىل: 
 .(النعتالوظيفة النحوية )احلصة الثانية: 
 .إسرتاتيجية الكتابةاحلصة الثالثة: 

 .(املقالالفن الكتابي )احلصة الرابعة: 

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

 إىل
  -  هـ3/8/1444

 م23/2/2023
األربعاء : يوم التأسيسإجازة 

 اخلميسو

 .األداء الكتابي )ختطيط كتابة املوضوع(احلصة األوىل: 
 .إسرتاتيجية مهارة التحدث )إبداء وجهة النظر(احلصة الثانية: 
 (.4منوذج اختبار )النص اإلثرائي، احلصة الثالثة: 

 ال يدرج فيه توزيعاألربعاء:                            

 ال يدرج فيه توزيعاخلميس:                            
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 (13األسبوع )
 االختبارات

 -  هـ6/8/1444
 م26/2/2023

 إىل
 -   هـ10/8/1444
 م2/3/2023

 


