


 هـ (   1442)    الدراسي   العام     -   األول  الدراسي   الفصل    –(    المتوسط    الثالث   (    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 

 ولى الوحدة األ

 

 مدخل الوحدة

فئات تكلؤها عين   -  نص االستماع 

 الشريعة 
 ) وقضى ربك (  -  الفهم القرائي

2 

واجبات الشاب    -  استراتيجية القراءة

 المسلم  

 ) ديّن الكريم (  -  التحليل األدبي
في   ة األلف اللين -  الرسم اإلمالئي

 األفعال الثالثية 

3 
ط  خ) ل ، ال ( ب -  الرسم الكتابي

 الرقعة  

 اسم الفاعل  -  الصنف اللغوي
  القسم  - األسلوب اللغوي 

4 
 الحال   -  الوظيفة النحوية
كتابة خطبة   -  استراتيجية الكتابة 
 محفلية 

 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 

 
  إلقاء خطبة -  استراتيجية التحدث 

   أمام طالب المدرسة
حقوق المرضى   –  النص اإلثرائي
 ولياتهم ومسؤ
 + 

 اختبار الوحدة األولى 

6 

 الوحدة الثانية 

 

 المدخل 

 نص االستماع 

 عالمة الجزيرة  حمد الجاسر
 إنسانية ملك  -  الفهم القرائي

7 
   ة الحياةقافي  -  استراتيجية القراءة

 ) الجبل األشم (  -  التحليل األدبي
اللينة في   األلف  -  الرسم اإلمالئي

 األفعال غير الثالثية 

8 
ط  خ) ك ، م ( ب -  الرسم الكتابي

 الرقعة  

 اسم المفعول  -  الصنف اللغوي
 الشرط   - األسلوب اللغوي 

 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 
 التمييز  -  النحويةالوظيفة 

 استراتيجية الكتابة 
 كتابة سيرة غيرية 

10 

 استراتيجية التحدث 

 والتلطف فيما يكتب  عرض الرأي
 أحمد الزيات  –  النص اإلثرائي
 + 

 تقويم النهائي للوحدة 

11 

 الثالثة الوحدة 

 

 مدخل الوحدة

 العمل التطوعي  -  نص االستماع 
الحاج اآلمن في   -  الفهم القرائي

 الحج اآلمن 

12 

 
 استراتيجية القراءة 

على   دور المواطن في المحافظة

 األمن  

 ) ضوء األمن (  -  التحليل األدبي
رسم بعض الكلمات  -  الرسم اإلمالئي

 الموصولة خطا  
 
 
 
 
  

 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 



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

13 
   ط الرقعة خ) هـ ( ب -  الرسم الكتابي

 صيغ المبالغة   -  الصنف اللغوي
  التفضيل   - األسلوب اللغوي 

 المستثنى  - الوظيفة النحوية 14
 15 بسط الموجز   استراتيجية الكتابة 

 استراتيجية التحدث 

 التحاور مع المجموعة 
األمن في أوسع   –  لنص اإلثرائيا

 معانيه 
 + 

 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
 


