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 الصف: املتوسطة  املرحلة: 
  األول 

 املتوسط
في األسبوع  عدد الحصص لغتي الخالدة  املادة:   4 

 موضوعات املحتوى  األسبوع 

 (1األسبوع ) 

 م 12/3/2023 -هـ 1444/ 20/8

 إلى 

 م 16/3/2023 -هـ 1444/ 24/8

 مدخل الوحدة 

 نطالق ماء الشرب نص ال 

 التنمية القرائية 

 التنمية القرائية 

 (2األسبوع ) 

 م 19/3/2023   -هـ1444/ 27/8
 إلى

 م 3/2023/ 23  -هـ  1/9/1444

 الصنف اللغوي: أسماء اإلشارة

 الصنف اللغوي: أسماء اإلشارة

 باإلضافةلجر  الوظيفة النحوية: ا

 لجر باإلضافةالوظيفة النحوية: ا

 (3األسبوع ) 

 م 3/2023/ 26 -هـ   4/9/1444

 إلى 

 م 3/2023/ 30  -هـ  8/9/1444

 األسلوب اللغوي: الجملة السمية املثبتة

 األسلوب اللغوي: الجملة السمية املثبتة

 رسم الهمزة املتوسطة على ألف    -1الرسم اإلمالئي:  

 رسم الهمزة املتوسطة على ألف    -1اإلمالئي:  الرسم  

 (4األسبوع ) 

 م 2/4/2023 -هـ  1444/ 11/9

 إلى 

 م 6/4/2023 -هـ    1444/ 15/9

 ؟(-،   -عالمات الترقيم ) .   -2الرسم اإلمالئي:  

 الرسم الكتابي: كتابة ) د، ذ( بخط الرقعة 

 التواصل الشفهي: إلقاء خطبة 

 خطبة التواصل الشفهي: إلقاء  

 (5األسبوع ) 

 م 9/4/2023 -هـ    1444/ 18/9

 إلى 

 م 2023/ 13/4   -هـ   1444/ 22/9

 التواصل الكتابي: كتابة رسائل شخصية

 نص الستماع: أماكن الراحة

 نص الستماع: أماكن الراحة

 نص الدعم: فيه شفاء 

 (6األسبوع ) 

 م 26/4/2023هـ     1444/ 6/10

 إلى 

 م 27/4/2023  -هـ  1444/ 7/10

 إجازة عيد الفطر 

 

 

 

 التنمية القرائية 

 (7األسبوع ) 

 م 4/2023/ 30هـ     10/10/1444

 إلى 

 م 4/5/2023  -هـ  14/10/1444

 التنمية القرائية 

 النص الشعري: الرياضة 

 النص الشعري: الرياضة 

 النص اإلثرائي: ورد الطائف 

 هـ 1444 للعام الدراسي الثالثفصل الدراسي المحتوى الدراسي على األسابيع في ال توزيع
 



 

 

 

 

 (8األسبوع ) 

 م 7/5/2023 -هـ   17/10/1444

 إلى 

 م 2023/ 11/5  -هـ 21/10/1444

 

 5نموذج اختبار  

 حرف وهوايات: مدخل الوحدة 

 نطالق زراعة اللؤلؤ نص ال 

 التنمية القرائية 

 (9األسبوع ) 

 

 م 2023/ 14/5 -هـ  24/10/1444

 إلى 

 م 2023/ 18/5 -هـ  28/10/1444

 

 التنمية القرائية 

 املوصولة الصنف اللغوي: األسماء  

 األسماء املوصولة   الصنف اللغوي:  

 رفع الفعل املضارع الصحيح اآلخر ونصبه وجزمهالوظيفة النحوية:  

 (10األسبوع ) 

 

 م 21/5/2023 -هـ   1444/ 1/11

 إلى 

 م 2023/ 26/5  -هـ   1444/ 5/11

 

 رفع الفعل املضارع الصحيح اآلخر ونصبه وجزمهالوظيفة النحوية:  

 اللغوي: الجملة الفعلية املثبتة األسلوب  

 األسلوب اللغوي: الجملة  الفعلية املثبتة 

 رسم الهمزة املتوسطة على واو    -1الرسم اإلمالئي:  

 رسم الهمزة املتوسطة على واو    -1الرسم اإلمالئي:   

 هـ(   -ج  – م    -عالمات الختصار ) س  -2الرسم اإلمالئي:   

 (11األسبوع ) 

 م 2023/ 28/5 -هـ    1444/ 8/11

 إلى 

 م 1/6/2023هـ    12/11/1444

 إجازة مطولة: األحد والثنين 

 

 

 

 الرسم الكتابي: كتابة ) ب، ت ، ث( بخط الرقعة 

 التواصل الشفهي: إجراء مقابلة 

 الكتابي: التلخيص التواصل  

 (12األسبوع ) 

 

 م 4/6/2023 -هـ   15/11/1444

 إلى 

 م 8/6/2023  -هـ  19/11/1444

 نص الستماع: العمل ثروة 

 نص الدعم: لذة اإلبداع 

 نص الدعم: لذة اإلبداع 

 النص الشعري: من أغاني الرعاة 

 (13األسبوع ) 

 م 2023/ 11/6   -هـ 22/11/1444

 إلى 

 م 2023/ 15/6  -هـ  26/11/1444

 النص الشعري: من أغاني الرعاة 

 النص اإلثرائي: الحرف اليدوية في العالم العربي 

 6نموذج اختبار  

 6نموذج اختبار  

 (14األسبوع ) 

 م 2023/ 18/6 -هـ  29/11/1444

 إلى 

 م 22/6/2023 -هـ   1444/ 4/12

 اختبارات الفصل الدراس ي الثالث


