


                                                                العربية السعوديةالمملكة        
 وزارة التعليم               

 إدارة التعليم بمحافظة المخواة 
بوي ا -لشؤون التعليمية ا اف التر  إلشر

  قسم اللغة العربية         

 مشرف/ـة المادة :                             المعلم/ـة :                                                            قائد/ة المدرسة :                                                          

 هـ3441(  الفصل الدراسي األول لعام األول املتوسط(  للصف )   لغتي اخلالدةتوزيع مقرر ) 
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 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
12/2            12/2 12/2       1/1 2/1        9/1 21/1        21/1 
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 1االختبار التشخيصي/ مدخل الوحدة.  
 1نص االنطالق: قبس من القرآن.      

 1ية.                         قرائالتنمية ال
 1المذكر والمؤنث .  الصنف اللغوي : 

 
 1األسلوب اللغوي : األمر.  

 2الرسم اإلمالئي: رسم همزة الوصل . 
 1الرسم الكتابي : تكوينات خط الرقعة .

 
 2التواصل الشفهي : مهارات الحوار. 

 2نص االستماع : صدقة   
 
 

 
 1نص الدعم : األخوة مواصفات ومتطلبات .  

 1التنمية القرائية .  
 اليوم الوطنيإجازة    11/2
 إجازة اليوم الوطني   11/2
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 األسبوع الثامن األسبوع السابع األسبوع السادس األسبوع اخلامس
29/1       12/1 11/1     2/2 4/2      2/2 22/2      22 /2 

 
 2الصنف اللغوي : النكرة والمعرفة .  
 1الوظيفة النحوية : المبتدأ والخبر .    

 1كتابة نهاية مغايرة لقصة.  التواصل الكتابي :
 
 

 
النص الشعري : من أخالق النبي صلى 

 2هللا عليه وسلم .  
  1رثرائي :جدتي علي  رحمة هللا .النص اإل

 1اختبار الفترة األولى .  

 
 1مدخل الوحدة .  

 1نص االنطالق : دمحم ملسو هيلع هللا ىلص خاتم المرسلين . 
  2.   التنمية القرائية

 إجازة نهاية أسبوع مطولة 11/3
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 12/3
 

 2الوظيفة النحوية )األفعال الناسخة( .   
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 األسبوع الثاني عشر األسبوع احلادي عشر األسبوع العاشر األسبوع التاسع
22/2      11/2 12/2       19/2 1/4       1/4 9/4        22/4 

 
 1األسلوب اللغوي )االستفهام(.  

 2الرسم اإلمالئي : رسم همزة القطع .  
 1الرسم الكتابي : رسم حرف األلف بخط الرقعة. 

  
 2التواصل الشفهي : مهارات الحوار . 
 2نص االستماع : شالل المعلومات . 

  إجازة نهاية أسبوع مطولة 22/3

 
 1نص الدعم : وصارت السماء قريبة . 

 1التنمية القرائية . 
 1الصنف اللغوي : المرثنى . 

  1التواصل الكتابي : كتابة الحوار . 

 
 2النص الشعري: إمام العلم والرأي الُمجلي . 
 1النص اإلرثرائي : أم سلمة رضي هللا عنها. 

 1اختبار الفترة الرثانية .  

  األسبوع الثالث عشر

 إجازة نهاية الفصل الدراسي األول
  باألرقام أمام املوضوعات عدد احلصص ،ومدارس التحفيظ  خيصص لكل موضوع حصة فقط  .يقصد 

21/4       12/4 

 اختبار نهاية الفصل الدراسي األول

 


