


 هـ (   1442)    الدراسي   العام     -   األول  الدراسي   الفصل    –(    المتوسط     الثاني   (    للصف  )   لغتي الخالدة       توزيع منهج مادة    )       
 

 هـ 7/2/1442 هـ 3/2/1442 األسبوع هـ 29/1/1442 هـ 25/1/1442 األسبوع هـ 22/1/1442 هـ 18/1/1442 األسبوع هـ 15/1/1442 هـ 11/1/1442 األسبوع

1 

 االستماع نص - المدخل

 ) وسائل النقل (

 رسام القلب  - القرائي نص الفهم  
 (  التلفاز  ) إستراتيجية القراءة

2 

 :نص التحليل األدبي 

 )نداء األثير(

 الرسم اإلمالئي

رسم الهمزة المتوسطة على  

 على السطر ياء والمفردة 
ي(  - رسم )ن الرسم الكتابي 

 بخط الرقعة

3 

ظروف  - الصنف اللغوي

 الزمان والمكان

الجملة   - األسلوب اللغوي

 الخبرية المنفية 

  الفاعل - الوظيفة النحوية

4 
كتابة    - إستراتيجية الكتابة  - 

 قصة خيالية  
إجراء   - إستراتيجية التحدث

 مقابلة 

 هـ 5/3/1442 هـ 1/3/1442 األسبوع  هـ 28/2/1442 هـ 24/2/1442 األسبوع  هـ 21/2/1442 هـ 17/2/1442 األسبوع  هـ 14/2/1442 هـ 10/2/1442 األسبوع 

5 

 

   لنص اإلثرائي ا

 خل أسنانكهاتف دقيق دا

+ 
 تقويم الوحدة األولى

6 

 المدخل

 االستماع) حسدني عليك (  نص

الصدقة   - نص الفهم القرائي 

 والكوب
جحا   ) إستراتيجية القراءة

 (والوليمة 

7 

الضيف   - نص التحليل األدبي 

 الثقيل 

 الرسم اإلمالئي

 كتابة كلمات منونة تنوين نصب 
الرسم الكتابي رسم )الفاء  

 بخط الرقعة  (والقاف

8 

األسماء  - الصنف اللغوي

 الخمسة 

 األسلوب اللغوي

) الفعلية   الجملة الخبرية المنفية

) 
 نائب الفاعل - الوظيفة النحوية

 هـ 4/4/1442 هـ 29/3/1442 األسبوع  هـ 26/3/1442 هـ 22/3/1442 األسبوع  هـ 19/3/1442 هـ 15/3/1442 األسبوع  هـ 12/3/1442 هـ 8/3/1442 األسبوع 

9 

 استراتيجية الكتابة

تحويل نص سردي إلى نص  

 حواري 

 

 استراتيجية التحدث 
 ( ندوةإدارة )

10 

الخطاط    - النص اإلثرائي 

 والتاجر

+ 
 تقويم النهائي للوحدة

11 

 المدخل

+ 

 االستماع)أسامة بن زيد( نص 

+ 

آيات من   - نص الفهم القرائي 

 رة لقمان سو

+ 
األسير   - استراتيجية القراءة
 الصامد 

12 

 

عمر  - نص التحليل األدبي 

 الخطاب

الهمزة  - الرسم اإلمالئي 

 المتطرفة

 الرسم الكتابي 
بخط  رسم )س ش ص ض( 

 الرقعة
 
 
  



 هـ (   1442)    الدراسي   العام     -   األول  الدراسي   الفصل    –(    المتوسط     الثاني   (    للصف  )   لغتي الخالدة       توزيع منهج مادة    )       
 

 هـ 2/5/1442 هـ 28/4/1442 األسبوع  هـ 25/4/1442 هـ 21/4/1442 األسبوع  هـ 18/4/1442 هـ 14/4/1442 األسبوع  هـ 11/4/1442 هـ 7/4/1442 األسبوع 

13 

 (الصنف اللغوي) 

 األفعال الصحيحة والمعتلة 

+ 

 التوكيد  – السلوب اللغويا

+ 

  المفعول به  - الوظيفة النحوية

14 

 استراتيجية الكتابة

حواري إلى نص  تحويل نص 

 سردي 

+ 

 إستراتيجية التحدث 

  إلقاء خطبة محفلية

15 

أسماء بنت أبي   النص اإلثرائي 

 بكر

+ 
 ثالثة تقويم الوحدة ال 
 )إذا أمكن( 

16 
 مراجعة عامة للمنهج 

 + 

 اختبار نص االستماع 

 هـ 16/5/1441 هـ 05/5/1442 األسبوع

ات 
حظ

مال
 

 

 التاريخ الميالدي التاريخ الهجري الموضوع 

 م30/08/2020 هـ 11/01/1442 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي األول 

 م23/09/2020 هـ 06/02/1442 إجازة اليوم الوطني 

 م20/12/2020 هـ 05/05/1442 بداية اختبار الفصل الدراسي األول 

 م31/12/2020 هـ 16/05/1442 بداية إجازة منتصف العام 

 م17/01/2021 هـ 04/05/1441 بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 
 

17 
- 

18 

 االختبارات النهائية 

 

 

 إعداد األستاذ: فهد خضير
 


