


                                                                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 :                                                          

 

 هـ3441للصف )  الثالث املتوسط(  الفصل الدراسي األول لعام توزيع مقرر ) لغتي اخلالدة (  
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 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
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 1االختبار التشخيصي/ مدخل الوحدة.  

 وصية ذي اإلصبع العدوانينص المدخل: 
 1   الصلت.أبي ،وقصيدة أمية بن 
                         2.   فئات تكلؤها الشريعةنص االستماع : 

 

 
                         

 2.   وقضى رب الفهم القرائي : 
 2.  زيادة التركيز والفهم استراتيجية

 

 
 2.   دين الكريماألدبي :  التحليل

األلف اللينة في األفعال الرسم اإلمالئي : 
 1.  الرثالرثية

بخط   (ال ،لسم حرفي)الرسم الكتابي : ر
 1الرقعة.  

  1.  اسم الفاعللصنف اللغوي: ا
 1. قسم األسلوب اللغوي : ال
 1.  حالالوظيفة النحوية: ال

 ازة اليوم الوطنيإج   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 

 

 1.  إستراتيجية الكتابة
 1.  ة الكتابة : كتابة خطبة محفليةإستراتيجي

 1 الكتابي .األداء 

 
تيجية مهارة التحدث )إلقاء خطبة أمام طالب إسترا

 2(. المدرسة
  1. ائي : حقوق المرضى ومسؤولياتهمالنص اإلرثر

 1. اختبار الفترة األولى

 
 1مدخل الوحدة .  

 1بنت الشاطئ.  نصا المدخل : واخالداه،
. نص االستماع : حمد الجاسر عالّمة الجزيرة

2 
  

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

الفهم القرائي : سلمان بن عبدالعزيز مل  
 2. الحزم والعزم

 1إستراتيجية الرسوم اإليضاحية. 
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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 

 1. إستراتيجية الرسوم اإليضاحية
 2.  التحليل األدبي : الجبل األشم

الرسم اإلمالئي: األلف اللينة في األفعال غير 
 1. الرثالرثية

 
 

 1.   الرسم اإلمالئي: األلف اللينة في األفعال غير الرثالرثية
 1.  الرقعةم( بخط  لرسم الكتابي: رسم الحرفين ) ،ا

 1.  الصنف اللغوي: اسم المفعول
  إجازة نهاية أسبوع مطولة 22/3

 1.  األسلوب اللغوي : الشرط 
 1. الوظيفة النحوية: التمييز

 1.  إستراتيجية الكتابة
 1إستراتيجية الكتابة: كتابة سير غيرية. 

 
 1األداء الكتابي. 

مهارة التحدث: عرض الرأي  إستراتيجية
 1والتلطف فيما يكتب . 

 1النص اإلرثرائي : بين اإلبداع واالجتهاد . 
 1. اختبار الفترة الرثانية

  األسبوع الثالث عشر
 إجازة نهاية الفصل الدراسي األول

21/4       12/4 
 اختبار نهاية الفصل الدراسي األول

 


