
 



 األول .  الفصل الدراسي –              األول املتوسط للصف    ه ١٤٤٣  العام الدراسي             اخلالدة لغيت مادة   منهجتوزيع 
 

 األسبوع الرابع   األسبوع الثالث  األسبوع الثاين  األسبوع األول   اليوم 
 مدخل الوحدة.  - ٢١/١  األحد

نص االنطالق: قبس من   -
 القرآن.

 التنمية القرائية. -
الصنف اللغوي: المذكر   -

 والمؤنث. 

 األسلوب اللغوي: األمر.  - ١/ ٢٨ 
الرسم اإلمالئي: رسم   -

 همزة الوصل. 
الرسم الكتابي: تكوينات   -

 خط الرقعة. 

التواصل الشفهي:   - ٢/ ٥ 
 مهارات الحوار. 

 االستماع: صدقة. نص  -
نص الدعم: األخوة   -

 مواصفات ومتطلبات. 

   التنمية القرائية. - ٢/ ١٢ 
الصنف اللغوي: النكرة   -

 ٢/ ١٣  ٢/ ٦  ١/ ٢٩  ١/ ٢٢  االثني  والمعرفة. 
 ٢/ ١٤  ٢/ ٧  ١/ ٣٠  ١/ ٢٣  الثالاثء
 اليوم الوطن إجازة  ٢/ ١٥  ٢/ ٨  ٢/ ١  ١/ ٢٤  األربعاء 
  ٢/ ١٦  ٢/ ٩  ٢/  ٢  ١/ ٢٥  اخلميس 
 األسبوع الثامن  األسبوع السابع  األسبوع السادس  األسبوع اخلامس   
الوظيفة النحوية: المبتدأ  - ٢/ ١٩  األحد

 والخبر. 
التواصل الكتابي: كتابة   -

 نهاية مغايرة لقصة. 
النص الشعري: من   -

 ملسو هيلع هللا ىلص أخالق النبي 

النص اإلثرائي: جدتي   - ٢/ ٢٦ 
 عليك رحمة هللا. 

 (. 1نموذج اختبار ) -
 مدخل الوحدة.  -
  ملسو هيلع هللا ىلصنص االنطالق: محمد   -

 خاتم المرسلين. 

 التنمية القرائية.   - ٣/ ٤ 
الوظيفة النحوية )األفعال   -

 الناسخة(. 

 إجازة مطولة   ٣/ ١١ 
  ٣/ ١٢  ٣/ ٥  ٢/ ٢٧  ٢/ ٢٠  االثني 
األسلوب اللغوي   - ٣/ ١٣  ٣/ ٦  ٢/ ٢٨  ٢/ ٢٠  الثالاثء

 )االستفهام(. 
الرسم اإلمالئي: رسم   -

 همزة القطع. 
 ٣/ ١٤  ٣/ ٧  ٢/ ٢٩  ٢/ ٢١  األربعاء 
 ٣/ ١٥  ٣/ ٨  ٣/ ١  ٢/ ٢٢  اخلميس 
 األسبوع الثاين عشر  األسبوع احلادي عشر   األسبوع العاشر   األسبوع التاسع  
الرسم الكتابي: رسم   - ٣/ ١٨  األحد

حرف األلف بخط  
 الرقعة. 

الشفهي:  التواصل  -
 مهارات الحوار. 

ل   - نص االستماع: شالا
 المعلومات. 

نص الدعم: وصارت   - ٣/ ٢٥ 
 السماء قريبة. 

 التنمية القرائية. -
 الصنف اللغوي: المثنى.  -
التواصل الكتابي: كتابة   -

 الحوار. 

النص الشعري: إمام العلم   - ٤/ ٢ 
 والرأي الُمجلاِّي. 

النص اإلثرائي: أم سلمة   -
 رضي هللا عنها. 

 (. 2بار )نموذج اخت  -

 االختبارات النهائية  ٤/ ٩ 
  ٤/ ١٠  ٤/ ٣  ٣/ ٢٦  ٣/ ١٩  االثني 
  ٤/ ١١  ٤/ ٤  ٣/ ٢٧  ٣/ ٢٠  الثالاثء
  ٤/ ١٢  ٤/ ٥  ٣/ ٢٨  ٣/ ٢١  األربعاء 
  ٤/ ١٣  ٤/ ٦  إجازة مطولة   ٣/ ٢٩  ٣/ ٢٢  اخلميس 
             األسبوع الثالث عشر  
  االختبارات النهائية   ٤/ ١٦  األحد

 إجازة الفصل الدراسي األول أسبوع 
 ٢٠٢١/ ٢٨/١١ه   ٢٣/٤/١٤٤٣
١٢/٢٠٢١/ ٢   -١٤٤٣/. ٢٧/٤   

 

  
  

 

   
     ٤/ ١٧  االثني 
     ١٨/٤  الثالاثء
     ٤/ ١٩  األربعاء 
     ٤/ ٢٠  اخلميس 

  

 

 



 الثاين .  الفصل الدراسي  –األول املتوسط للصف  ه ١٤٤٣  العام الدراسي  -       اخلالدة لغيت   منهجتوزيع 
 

 األسبوع الرابع   األسبوع الثالث  األسبوع الثاين  األول األسبوع    اليوم 
 مدخل الوحدة.  - ١/٥  األحد

نص االنطالق: األفعال   -
 تسبق األقوال. 

 التنمية القرائية. -
الصنف اللغوي: الجمع   -

السالم )المذكر والمؤنث(  
 وملحقاته.. 

 األسلوب اللغوي: النداء.  - ٥/ ٨ 
حرفي  الرسم الكتابي: رسم  -

)الراء والزاي( بخط  
 الرقعة. 

التواصل الشفهي: إلقاء   -
 خطبة وطنية.  

التواصل الكتابي: تعبئة   -

 .استمارة تعريفية معلوماتية

 التنمية القرائية. - ٥/ ٢٢  إجازة  هناية اسبوع مطولة   ٥/ ١٥ 
الصنف اللغوي: جمع   -

 التكسير.
الوظيفة النحوية:   -

 الحروف الناسخة. 

نص االستماع:   - ٥/ ١٦  ٥/ ٩  ٥/ ٢  االثني 
فََرسان...الجزيرة  

 الحالمة.  
نص الدعم: بئر الدمام   -

 (. 7رقم )

 ٥/ ٢٣ 
 ٥/ ٢٤  ٥/ ١٧  ٥/ ١٠  ٥/ ٣  الثالاثء
 ٥ /٢٥  ٥/ ١٨  ٥/ ١١  ٥/ ٤  األربعاء 

 ٥ /٢٦  ٥/ ١٩  ٥/   ١٢  ٥/ ٥  اخلميس 

 األسبوع الثامن  األسبوع السابع  األسبوع السادس  األسبوع اخلامس   
الرسم اإلمالئي: رسم   - ٥/ ٢٩  األحد

التاء المفتوحة والتاء  
 المربوطة. 

الشعري: من أجل  النص  -

 عينيك يا وطني.

 ٦/٦ 

 الثاين   الدراسي الفصل  منتصف إجازة 

 النص اإلثرائي: الدرعية.  - ٦/ ١٣ 
 (. 3نموذج اختبار ) -
 مدخل الوحدة.  -
نص االنطالق: رسالة   -

 أم. 

 التنمية القرائية. - ٦/ ٢٠ 
الصنف اللغوي: المعرب   -

 والمبني من األسماء. 
الوظيفة النحوية: الجر   -

 الجر. بحرف  

 ٦/ ٢١  ٦/ ١٤  ٧/٦  ٥/ ٣٠  االثني 
 ٦/ ٢٢  ٦/ ١٥  ٨/٦  ٦/ ١  الثالاثء

 ٦/ ٢٣  ٦/ ١٦  ٩/٦  ٦/ ٢  األربعاء 
 ٦/ ٢٤  ٦/ ١٧  / ١٠    الثاين  إجازة منتصف الفصل الدراسي ٦/ ٣  اخلميس 
 األسبوع الثاين عشر  األسبوع احلادي عشر   األسبوع العاشر   األسبوع التاسع  
 األسلوب اللغوي: النهي.  - ٦/ ٢٧  األحد

رسم   -الرسم اإلمالئي: أ -

األسماء المبدوءة بالالم  

بعد دخول )ال( الشمسية  

 عليها.

رسم األسماء المبدوءة بـ )ال(   -ب - ٧/ ٥ 
بعد دخول الباء والفاء والكاف  

 والالم المكسورة عليها. 
الرسم الكتابي: كتابة الواو بخط   -

 الرقعة. 
التواصل الشفهي: إدارة ندوة   -

 مصغرة. 
التواصل الكتابي: كتابة رسائل   -

 شخصية. 

 نص االستماع: البساطة.  - ٧/ ١٢ 
نص الدعم: لمن تبتسم  -

 الحياة. 
 التنمية القرائية. -
الصنف اللغوي:   -

 الضمائر. 

 النص الشعري: الشمعة.  - ٧/ ١٩ 
النص اإلثرائي:   -

 مجتمعان.
 (. 4نموذج اختبار ) -

 ٧/ ٢٠  ٧/ ١٣  ٧/ ٦  ٦/ ٢٨  االثني 

 ٧/ ٢١  ٧/ ١٤  ٧/ ٧  ٦/ ٢٩  الثالاثء

 ٧/ ١  األربعاء 
   مطولة اسبوع هناية  إجازة

 ٧/ ٢٢  ٧/ ١٥  ٧/ ٨ 
 إجازة  هناية اسبوع مطولة  

 ٧/ ٢٣  ٧/ ١٦  ٧/ ٩  ٧/ ٢  اخلميس 
         األسبوع الثالث عشر  األسبوع الثالث عشر  
 أسبوع   الثاين إجازة الفصل الدراسي   االختبارات النهائية  ٨/ ٣  النهائية  االختبارات ٧/ ٢٦  األحد

 ١٣/٣/٢٠٢٢ه   ١٠/٨/١٤٤٣
١٧/٣/٢٠٢٢   -١٤٤٣/. ١٤/٨    

  

 

   
    ٨/ ٤   ٧/ ٢٧  االثني 
    ٥/٨   ٧/ ٢٨  الثالاثء
    ٨/ ٦   ٧/ ٢٩  األربعاء 
    ٨/ ٧   ٧/ ٣٠  اخلميس 

 



 

 الثالث   الفصل الدراسي –  األول املتوسط  للصف ه ١٤٤٣  العام الدراسي  -        اخلالدة لغيت   منهجتوزيع 
 

 األسبوع الرابع   األسبوع الثالث  األسبوع الثاين  األسبوع األول   اليوم 
 مدخل الوحدة.  - ١٧/٨  األحد

نص االنطالق: ماء   -
 الشرب. 

 التنمية القرائية. -
الصنف اللغوي: أسماء   -

 اإلشارة. 

الوظيفة النحوية: الجر   - ٨/ ٢٤ 
 باإلضافة. 

األسلوب اللغوي: الجملة   -
 االسمية المثبتة. 

رسم الهمزة   -1الرسم اإلمالئي:  -

 المتوسطة على ألف. 

 ؟( -، -عالمات الترقيم ). -2 - ٢/٩ 
الرسم الكتابي: كتابة )الدال   -

 والذال( بخط الرقعة. 
 التواصل الشفهي: إلقاء خطبة.  -

التواصل الكتابي: كتابة   - ٩/ ٩ 
 رسائل شخصية. 

نص االستماع: أماكن   -
 الراحة. 

 نص الدعم: فيه شفاء.  -
 التنمية القرائية. -

 ٩/ ١٠  ٩/ ٣  ٨/ ٢٥  ٨/ ١٨  االثني 
 ٩/ ١١  ٤/٩  ٨/ ٢٦  ٨/ ١٩  الثالاثء
 ٩ /١٢  ٩/ ٥  ٨/ ٢٧  ٨/ ٢٠  األربعاء 

 ٩ /١٣  ٩/ ٦  ٨/   ٢٨  ٨/ ٢١  اخلميس 
السابعاألسبوع    السادس األسبوع      األسبوع اخلامس     الثامناألسبوع    
النص الشعري:   - ٩/ ١٦  األحد

 الرياضة. 
النص اإلثرائي: ورد   -

 الطائف. 
 (. 5نموذج اختبار ) -

 مدخل الوحدة.  - ٩/ ٢٣ 
نص االنطالق: زراعة   -

 اللؤلؤ. 

 التنمية القرائية. - ١٠/ ٧ 
الصنف اللغوي: األسماء   -

 الموصولة. 

الوظيفة النحوية: رفع الفعل   - ١٠/ ١٤ 

المضارع الصحيح اآلخر  

 ونصبه وجزمه.  
رسم   -1الرسم اإلمالئي:  -

 الهمزة المتوسطة على واو. 

-عالمات االختصار )س -2 -

 هـ(. -م-ج

 ١٠/ ١٥  ١٠/ ٨  ٩/ ٢٤  ٩ /١٧  االثني 

 ٩/ ٢٥  ٩/ ١٨  الثالاثء

 إجازة عيد. الفطر املبارك 
 ١٦/١٠  ١٠/ ٩ 

 ١٠/ ١٧  ١٠/ ١٠  ٩/ ٢٦  ٩/ ١٩  األربعاء 

 ١٠/ ١٨  ١٠/ ١١  ٢٧/٩  ٩/ ٢٠  اخلميس 
عشر  الثايناألسبوع    عشر   احلادياألسبوع    العاشر األسبوع    التاسعاألسبوع      
الرسم الكتابي: كتابة )ب،   - ١٠/ ٢١  األحد

 ت، ث( بخط الرقعة. 
الشفهي: إجراء  التواصل  -

 مقابلة. 

التواصل الكتابي:   - ١٠/ ٢٨ 
 التلخيص. 

نص االستماع: العمل   -
 ثروة. 

 نص الدعم: لذة اإلبداع.  -

 التنمية القرائية. - ١١/ ٦ 
النص الشعري: من   -

 أغاني الرعاة. 

النص اإلثرائي: الحرف   - ١١/ ١٣ 
 اليدوية في العالم العربي. 

 ١١/ ١٤  ١١/ ٧  ١٠/ ٢٩  ١٠/ ٢٢  االثني  (. 6نموذج اختبار ) -
 ١١/ ١٥  ١١/ ٨  ١١/ ١  ٢٣/١٠  الثالاثء

 ١٠/ ٢٤  األربعاء 
 إجازة  هناية اسبوع مطولة  

 ١١/ ١٦  ١١/ ٩  ١١/ ٢ 
 إجازة  هناية اسبوع مطولة  

 ١١/ ١٧  ١١/ ١٠  ١١/ ٣  ١٠/ ٢٥  اخلميس 
         األسبوع الرابع عشر     عشر  الثالثاألسبوع    
 االختبارات النهائية  ١١ /٢٧  االختبارات النهائية  ١١/ ٢٠  األحد

 

 هناية العام الدراسي  إجازة 
 ٣٠/٦/٢٠٢٢ه   ١٢/١٤٤٣/ ١

   

  ١١ /٢٨   ١١/ ٢١  االثني 
  ١١/ ٢٩   ٢٢/١١  الثالاثء
  ١١ /٣٠   ١١/ ٢٣  األربعاء 
  ١٢ /١   ١١/ ٢٤  اخلميس 

 


