


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

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

 نص المدخل: عالم فيزيائي.  -
نص االستماع: وسائل   -

   النقل.
الفهم القرائي: رّسام   -

 القلب. 

إستراتيجية قراءة:   - ١/ ٢٨ 
   القراءة المتعمقة. 

 التحليل األدبي: تقنيّ  -
الرسم اإلمالئي: رسم   -

الهمزة المتوسطة على  
ياء والمفردة على  

 السطر. 

الرسم الكتابي: رسم   - ٢/ ٥ 
حرفي )ن،ي( منفردين  
 ومتصلين بخط الرقعة. 

الصنف اللغوي: ظروف   -
 الزمان والمكان. 

األسلوب اللغوي: الجملة   -
الخبرية المنفية  

 )االسمية(. 

 الوظيفة النحوية: الفاعل.  - ٢/ ١٢ 
 ٢/ ١٣  ٢/ ٦  ١/ ٢٩  ١/ ٢٢  االثني 
 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   
إستراتيجية الكتابة: كتابة   - ٢/ ١٩  األحد

 قصة خيالية.  
األداء الكتابي: تخطيط   -

 كتابة الموضوع. 
إستراتيجية مهارة   -

 التحدث )إجراء مقابلة(. 

النص اإلثرائي: هاتف   - ٢/ ٢٦ 
 دقيق داخل أسنانك. 

 (. 1نموذج اختبار ) -
   مدخل الوحدة.  -
نص االستماع: رد إليه   -

 أمانته.

الفهم القرائي: الصدقة   - ٣/ ٤ 
   والكوب.

إستراتيجية قراءة:   -
 القراءة المتعمقة. 

 إجازة مطولة   ٣/ ١١ 
  ٣/ ١٢  ٣/ ٥  ٢/ ٢٧  ٢/ ٢٠  االثني 
التحليل األدبي: الضيف   - ٣/ ١٣  ٣/ ٦  ٢/ ٢٨  ٢/ ٢٠  الثالاثء

 الثقيل.
الرسم اإلمالئي: رسم   -

الكلمات المنونة تنوين 
 نصب. 

 ٣/ ١٤  ٣/ ٧  ٢/ ٢٩  ٢/ ٢١  األربعاء 

 ٣/ ١٥  ٣/ ٨  ٣/ ١  ٢/ ٢٢  اخلميس 

 األسبوع الثان عشر  األسبوع احلادي عشر   األسبوع العاشر   األسبوع التاسع  
الرسم الكتابي: رسم   - ٣/ ١٨  األحد

حرفي )ف، ق( منفردين 
 ومتصلين بخط الرقعة. 

الصنف اللغوي: األسماء   -
 الخمسة.  

األسلوب اللغوي: الجملة   -
 الخبرية المنفية )الفعلية(  

الوظيفة النحوية: نائب   - ٣/ ٢٥ 
 الفاعل.  

إستراتيجية الكتابة:   -
تحويل نص سردي إلى  

 حواري. نص 

األداء الكتابي: تخطيط   - ٤/ ٢ 
 كتابة الموضوع. 

إستراتيجية مهارة   -
 التحدث )إدارة ندوة(. 

النص اإلثرائي: الخطاط   -
 والتاجر. 

 (. 2نموذج اختبار ) -

 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 

  

 

 



 الثان .  الفصل الدراسي  –املتوسط   الثان للصف  ه ١٤٤٣  العام الدراسي  -       اخلالدة لغيت   منهجتوزيع 
 األسبوع الرابع   األسبوع الثالث  األسبوع الثان  األسبوع األول   اليوم 
 مدخل الوحدة.  - ١/٥  األحد

نص المدخل: األميرة   -
 المستشارة. 

 نص االستماع:   -
سامة بن زيد رضي هللا  أ

 عنه. 
الفهم القرائي: آيات من   -

 سورة لقمان. 

إستراتيجية قراءة:   - ٥/ ٨ 

 القراءة المتعمقة. 
 التحليل األدبي:   -

عمر بن الخطاب رضي  

 هللا عنه. 

األسلوب اللغوي:   - ٥/ ٢٢  إجازة  هناية اسبوع مطولة   ٥/ ١٥ 
 التوكيد.

الوظيفة النحوية: المفعول   -

   به.
إستراتيجية الكتابة:   -

تحويل نص حواري إلى  

 نص سردي. 

الرسم اإلمالئي: الهمزة   - ٥/ ١٦  ٥/ ٩  ٥/ ٢  االثني 
 المتطرفة. 

الرسم الكتابي: رسم الحروف   -
)س،ش،ص،ض(  بخط  

 الرقعة. 
الصنف اللغوي: األفعال   -

 والمعتلة. الصحيحة 

 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   
األداء الكتابي: تخطيط كتابة   - ٥/ ٢٩  األحد

   الموضوع 
إستراتيجية مهارة التحدث   -

 )إلقاء خطبة محفلية(. 
النص اإلثرائي: أسماء بنت   -

أبي بكر رضي هللا عنهما  
 . )ذات النطاقين(.

 ٦/٦ 

 الثان   الدراسي الفصل  منتصف إجازة 

 (. 3نموذج اختبار ) - ٦/ ١٣ 
 الوحدة. مدخل   -
نص المدخل: عدت إلى   -

 وطني.  
نص االستماع: الوطنية   -

 الحقة. 

الفهم القرائي: قبلة   - ٦/ ٢٠ 
   المسلمين.

إستراتيجية قراءة:   -
 خطوات القراءة المتعمقة. 

 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    الثان  إجازة منتصف الفصل الدراسي ٦/ ٣  اخلميس 
 األسبوع الثان عشر  األسبوع احلادي عشر   األسبوع العاشر   األسبوع التاسع  
التحليل األدبي: يا بلدي   - ٦/ ٢٧  األحد

 الحرام. 
الرسم اإلمالئي: رسم الهمزة   -

الممدودة في أول الكلمة وفي  
 وسطها. 

الرسم الكتابي: رسم   - ٧/ ٥ 
الحرفين )ط، ظ(  

منفردين ومتصلين بخط  
 الرقعة.  

الصنف اللغوي: األفعال   -
 الخمسة. 

 األسلوب اللغوي: التمني.  -

الوظيفة النحوية: المفعول   - ٧/ ١٢ 
 المطلق. 

إستراتيجية الكتابة: كتابة قصة   -
 فنية قصيرة. 

األداء الكتابي: تخطيط كتابة   -
 الموضوع. 

إستراتيجية مهارة التحدث )إبداء   -
وجهة النظر، وتحليل األحداث  

 والتعليق عليها(. 

النص اإلثرائي: حب   - ٧/ ١٩ 
 الوطن. 

 ٧/ ٢٠  ٧/ ١٣  ٧/ ٦  ٦/ ٢٨  االثني  (. 4نموذج اختبار ) -

 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   الثان 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 –   املتوسط   الثان  للصف ه ١٤٤٣  العام الدراسي  -        اخلالدة لغيت   منهجتوزيع 
 األسبوع الرابع   األسبوع الثالث  األسبوع الثان  األسبوع األول   اليوم 
نص المدخل: حياتك من   - ١٧/٨  األحد

 صنع أفكارك. 

 شباب قومي.  -
نص االستماع: اختيار   -

 األصدقاء. 

 الفهم القرائي: الطموح.  - ٨/ ٢٤ 
إستراتيجية قراءة: خطوات   -

 القراءة المتعمقة. 

 التحليل األدبي: تحية للشباب.  - ٢/٩ 
الرسم اإلمالئي: رسم األلف   -

 الحروف. اللينة في آخر 

الرسم الكتابي: رسم حرفي   - ٩/ ٩ 
)ع،غ( منفردين ومتصلين 

 بخط الرقعة. 
الصنف اللغوي: االسم   -

 المقصور واالسم المنقوص. 
 األسلوب اللغوي: الترجي.  -
الوظيفة النحوية: المفعول   -

 ألجله. 

 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    
 إستراتيجية الكتابة.  - ٩/ ١٦  األحد

إستراتيجية الكتابة: الفن   -
 الكتابي )كتابة نص وصفي(. 

األداء الكتابي: تخطيط كتابة   -
 الموضوع. 

إستراتيجية مهارة التحدث   -
)التحاور مع مجموعة داخل  

 الصف(. 

 النص اإلثرائي: النبوغ.  - ٩/ ٢٣ 
 (. 5نموذج اختبار ) -

الوحدة، نص المدخل:  مدخل   - ١٠/ ٧ 

 ال حياة بدون شمس 
نص االستماع: األرض في   -

 خطر كبير. 

 الفهم القرائي: تلوث البيئة.  - ١٠/ ١٤ 
إستراتيجية قراءة: القراءة   -

 المتعمقة.
 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  الثاناألسبوع    عشر   احلادياألسبوع    العاشر األسبوع    التاسعاألسبوع      
التحليل األدبي: البيئة   - ١٠/ ٢١  األحد

 والتصور اإليماني.
اإلمالئي: رسم  الرسم  -

األلف اللينة في آخر  
 األسماء. 

الرسم الكتابي: رسم )ج، ح، خ(   - ١٠/ ٢٨ 
 منفردة ومتصلة بخط الرقعة. 

 الصنف اللغوي: االسم الممدود.  -
 األسلوب اللغوي: المدح والذم.  -
الوظيفة النحوية: المفعول فيه   -

 الزمان والمكان(.  ا)ظرف

 إستراتيجية الكتابة.   - ١١/ ٦ 
ي: تخطيط كتابة  األداء الكتاب  -

 الموضوع. 
إستراتيجية الكتابة: الفن   -

 الكتابي )كتابة التقرير(. 
إستراتيجية مهارة التحدث   -

)التعليق على الرسوم  
 الكاريكاتورية(. 

النص اإلثرائي: التلوث   - ١١/ ١٣ 
البيئي وعالقته بصحة  

 اإلنسان.
 (. 6نموذج اختبار ) -

 ١١/ ١٤  ١١/ ٧  ١٠/ ٢٩  ١٠/ ٢٢  االثني 

 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 


