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 الصف:  املتوسطة  املرحلة: 
الثاني 

 املتوسط 
في األسبوع  عدد الحصص لغتي الخالدة  املادة:   4 

 موضوعات املحتوى  األسبوع 

 (1األسبوع )

 م12/3/2023 -هـ 20/8/1444

 إلى

 م16/3/2023 -هـ 24/8/1444

 مدخل الوحدة )أوال ، ثانيا، ثالثا(

 مدخل الوحدة )رابعا، خامسا، املشروع( 

 نص االستماع 

 الفهم القرائي )الطموح( 

 (2األسبوع )

 م19/3/2023   -هـ27/8/1444
 إلى 

 م 23/3/2023  -هـ  1/9/1444

 أنشطة الفهم القرائي )الطموح( 

 إستراتيجية قراءة )القراءة املتعمقة( 

 يتبع أنشطة إستراتيجية القراءة

 النص الشعري )تحية للشباب( 

 ( 3األسبوع )

 م 26/3/2023 -هـ   4/9/1444

 إلى

 م 30/3/2023  -هـ  8/9/1444

 الرسم اإلمالئي )رسم األلف اللينة في آخر الحروف( 

 الرسم الكتابي )رسم ع، غ( 

 اللغوي: االسم املقصور واالسم املنقوص الصنف  

 األسلوب اللغوي: الترجي 

 (4األسبوع )

 م2/4/2023 -هـ  11/9/1444

 إلى

 م 6/4/2023 -هـ    15/9/1444

 الوظيفة النحوية: املفعول ألجله

 يتبع أنشطة املفعول ألجله

 إستراتيجية الكتابة

 الكتابية( إستراتيجية الكتابة )األنشطة  

 (5األسبوع )

 م 9/4/2023 -هـ    18/9/1444

 إلى

 م13/4/2023   -هـ   22/9/1444

 إستراتيجية الكتابة )كتابة نص وصفي( 

 يتبع أنشطة التعلم واألداء الكتابي 

 إستراتيجية مهارة التحدث 

 اختبار نهاية الوحدة 

 (6األسبوع )

 م 26/4/2023هـ     6/10/1444

 إلى

 م27/4/2023  -هـ  7/10/1444

 إجازة عيد الفطر

 

 

 

 الوحدة السادسة: البيئة الصحية مدخل الوحدة 

 (7األسبوع )

 م 30/4/2023هـ     10/10/1444

 إلى

 م4/5/2023  -هـ  14/10/1444

 يتبع أنشطة مدخل الوحدة، املشروع 

 نص االستماع 

 الفهم القرائي )تلوث البيئة( 

 أنشطة الفهم القرائييتبع 

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



 

 

 

 

 (8األسبوع )

 م7/5/2023 -هـ   17/10/1444

 إلى

 م11/5/2023  -هـ 21/10/1444

 

 يتبع أنشطة الفهم القرائي

 إستراتيجية قراءة

 يتبع أنشطة إستراتيجية القراءة

 التحليل األدبي )البيئة والتصور اإليماني( 

 (9األسبوع )

 

 م14/5/2023 -هـ  24/10/1444

 إلى

 م18/5/2023 -هـ  28/10/1444

 

 يتبع أنشطة التعلم للتحليل األدبي

 الرسم اإلمالئي )األلف اللينة في آخر األسماء( 

 يتبع أنشطة الرسم اإلمالئي 

 الرسم الكتابي

 (10األسبوع )

 

 م21/5/2023 -هـ   1/11/1444

 إلى

 م 26/5/2023  -هـ   5/11/1444

 

 اللغوي )االسم املمدود( الصنف  

 األسلوب اللغوي )املدح والذم( 

 الوظيفة النحوية )املفعول فيه( 

 يتبع أنشطة التعلم للوظيفة النحوية

 (11األسبوع )

 م 28/5/2023 -هـ    8/11/1444

 إلى

 م1/6/2023هـ    12/11/1444

 إجازة مطولة: األحد واالثنين 

 

 

 

 للوظيفة النحويةيتبع أنشطة التعلم 

 يتبع أنشطة التعلم للوظيفة النحوية

 إستراتيجية الكتابة

 (12األسبوع )

 

 م4/6/2023 -هـ   15/11/1444

 إلى

 م8/6/2023  -هـ  19/11/1444

 يتبع أنشطة تعلم إستراتيجية الكتابة

 إستراتيجية الكتابة )كتابة التقرير ( 

 يتبع أنشطة التعلم الكتابية 

 األداء الكتابي 

 (13األسبوع )

 م11/6/2023   -هـ 22/11/1444

 إلى

 م15/6/2023  -هـ  26/11/1444

 إستراتيجية مهارة التحدث 

 يتبع أنشطة مهارة التحدث 

 النص اإلثرائي 

 6نموذج اختبار 

 (14األسبوع )

 م18/6/2023 -هـ  29/11/1444

 إلى

 م22/6/2023 -هـ   4/12/1444

 اختبارات الفصل الدراس ي الثالث


