
 

 



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

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

وصية ذي اإلصبع   -نصا المدخل: 

 العدواني. 

 قصيدة أمية بن أبي الصلت.  - -
نص االستماع: فئات تكلؤها   -

 الشريعة. 

الفهم القرائي: وقضى   - ١/ ٢٨ 
 ربك.

إستراتيجية قراءة:   -
إستراتيجية زيادة التركيز  

 والفهم. 

التحليل األدبي: دْين   - ٢/ ٥ 
 الكريم

الرسم اإلمالئي: األلف   -
 اللينة في األفعال الثالثية. 

الرسم الكتابي: رسم )ل،   -
 ال( بخط الرقعة. 

الصنف اللغوي: اسم   - ٢/ ١٢ 
 الفاعل. 

 األسلوب اللغوي: القسم.  -
 الوظيفة النحوية: الحال.  -

 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.  - ٢/ ١٩  األحد

إستراتيجية الكتابة: كتابة   -
 خطبة محفلية. 

 األداء الكتابي.  -
إستراتيجية مهارة   -

التحدث: إلقاء خطبة أمام  
 طالب المدرسة. 

النص اإلثرائي: حقوق   - ٢/ ٢٦ 
 المرضى ومسؤولياتهم.

 (. 1نموذج اختبار ) -
 مدخل الوحدة.  -
واخالداه   -نصا المدخل:  -

 بنت الشاطئ.  /

نص االستماع: حمد   - ٣/ ٤ 
مة الجزيرة.   الجاسر عالا

 الفهم القرائي:   -
سلمان بن عبد العزيز  

 ملك الحزم والعزم. 

 إجازة مطولة   ٣/ ١١ 
  ٣/ ١٢  ٣/ ٥  ٢/ ٢٧  ٢/ ٢٠  االثني 
إستراتيجية قراءة:   - ٣/ ١٣  ٣/ ٦  ٢/ ٢٨  ٢/ ٢٠  الثالاثء

 الرسوم اإليضاحية. 
التحليل األدبي: الجبل   -

 األشم. 
 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 اإلمالئي: األلف   - ٣/ ١٨  األحد

اللينة في األفعال غير  
 الثالثية.

الرسم الكتابي: رسم   -
الحرفين )ك، م( بخط  

 الرقعة. 
الصنف اللغوي: اسم   -

 المفعول. 

 األسلوب اللغوي: الشرط.  - ٣/ ٢٥ 
 الوظيفة النحوية: التمييز -
 إستراتيجية الكتابة.  -
 كتابة سري غريية  -

 الكتابي. األداء  - ٤/ ٢ 
إستراتيجية مهارة   -

التحدث: عرض الرأي  
 والتلطف فيما يكتب. 

النص اإلثرائي: بين   -
 اإلبداع واالجتهاد. 

 (. 2نموذج اختبار ) -

 االختبارات النهائية  ٤/ ٩ 
  ٤/ ١٠  ٤/ ٣  ٣/ ٢٦  ٣/ ١٩  ثني اال

  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  –املتوسط   الثالثللصف  ه ١٤٤٣  العام الدراسي  -       اخلالدة لغيت   منهجتوزيع 
 األسبوع الرابع   األسبوع الثالث  األسبوع الثاين  األول األسبوع    اليوم 
وطن بال   -نصا المدخل:  - ١/٥  األحد

 إرهاب. 

 األمن مسؤولية الجميع. -
نص االستماع: العمل   -

 التطوعي. 
الفهم القرائي: ماٍض عريق   -

وحاضر متألق ومستقبل  
 مشرق. 

إستراتيجية قراءة:   - ٥/ ٨ 

التركيز  إستراتيجية زيادة 

والفهم )تدوين  

 الملحوظات والتعليقات(. 
التحليل األدبي: ضوء   -

 األمن.

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

الوظيفة النحوية:   -
 المستثنى.

إستراتيجية الكتابة: بسط   -
 الموجز. 

الرسم اإلمالئي: رسم بعض   - ٥/ ١٦  ٥/ ٩  ٥/ ٢  االثني 
 الكلمات الموصولة خطًّا. 

الرسم الكتابي: رسم الحرف   -
 )هـ( بخط الرقعة. 

الصنف اللغوي: صيغ   -
 المبالغة. 

 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.  - ٥/ ٢٩  األحد

إستراتيجية مهارة   -

التحدث: التحاور مع  

 المجموعة. 
(:  1النص اإلثرائي ) -

 استقرار واكتفاء. 

 ٦/٦ 

 الثاين   الدراسي الفصل  منتصف إجازة 

(:  2النص اإلثرائي ) - ٦/ ١٣ 
 األمن في أوسع معانيه. 

 (. 3نموذج اختبار ) -
نص المدخل: فضل   -

 التجارة. 
نص االستماع: ثالث   -

 سنوات بدون عمل. 

الفهم القرائي: اإلسالم   - ٦/ ٢٠ 
با.   والراِّ

 ٦/ ٢١  ٦/ ١٤  ٧/٦  ٥/ ٣٠  االثني  إستراتيجية قراءة.  -
 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  
التحليل األدبي: عاطل   - ٦/ ٢٧  األحد

 متواكل. 
الرسم اإلمالئي: رسم   -

بعض الكلمات المفصولة  

 خطًّا. 

الرسم الكتابي: رسم   - ٧/ ٥ 
بعض الجمل والعبارات  

 بخط الرقعة. 
الصنف اللغوي: اسما   -

 الزمان والمكان. 
األسلوب اللغوي:   -

 االستثناء.
 الوظيفة النحوية: النعت.  -

 إستراتيجية الكتابة.  - ٧/ ١٢ 
إستراتيجية الكتابة:  

 المقال. 
 األداء الكتابي.  -
إستراتيجية مهارة   -

التحدث: إبداء وجهة  
 النظر 

النص اإلثرائي:   - ٧/ ١٩ 
التخصصات المهنية  

 والتقنية
 (. 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 –  املتوسط الثالث  للصف ه ١٤٤٣  العام الدراسي  -        اخلالدة لغيت   منهجتوزيع 
 األسبوع الرابع   األسبوع الثالث  األسبوع الثاين  األسبوع األول   اليوم 
 مدخل الوحدة.  - ١٧/٨  األحد

 نص المدخل: التدخين.  -
نص االستماع: تجربتي   -

 مع المخدرات. 

الفهم القرائي: الخمر رجس من   - ٨/ ٢٤ 

 عمل الشيطان. 
إستراتيجية قراءة: إستراتيجية   -

 زيادة التركيز والفهم )التسميع(. 

 التحليل األدبي: العقار الدامي.  - ٢/٩ 
اإلمالئي: رسم بعض  الرسم  -

الكلمات المزيد بعض أحرفها  
 كاأللف والواو. 

الرسم الكتابي: رسم آية أو   -
حديث أو بيت شعري بخط  

 الرقعة. 

الصنف اللغوي: اسم   - ٩/ ٩ 
 اآللة. 

األسلوب اللغوي:   -
 التعجب. 

 الوظيفة النحوية: العطف.  -

 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 كتابة.  - ٩/ ١٦  األحد

إستراتيجية الكتابة: كتابة   -
 مذكرات يومية. 

 األداء الكتابي.  -
إستراتيجية مهارة التحدث:   -

اختيار صيغة الرسائل الشفهية  
 )سرد، حوار، محاضرة(. 

النص اإلثرائي: شبابنا  - ٩/ ٢٣ 
 والمخدرات. 

 (. 5نموذج اختبار ) -

 الوحدة. مدخل   - ١٠/ ٧ 
 نص المدخل: قيمة المعلومات. 

نص االستماع: مشكلة تدفق   -

 المعرفة. 
الفهم القرائي: األمن   -

 المعلوماتي.

إستراتيجية قراءة: من   - ١٠/ ١٤ 

إستراتيجيات التركيز والفهم  

 )الرسوم اإليضاحية(. 
التحليل األدبي: حصيلة الثورة   -

 المعلوماتية.

 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 اإلمالئي: رسم بعض   - ١٠/ ٢١  األحد

الكلمات المحذوف بعض أحرفها  
كهمزة الوصل واأللف اللينة  
 المتوسطة والمتطرفة والنون. 

الرسم الكتابي: كتابة لوحات   -
 إرشادية وإعالنات بخط الرقعة. 

 الصنف اللغوي: المصادر.  - ١٠/ ٢٨ 
 األسلوب اللغوي: العدد.  -
 النحوية: البدل. الوظيفة  -

 إستراتيجية الكتابة.  - ١١/ ٦ 
إستراتيجية الكتابة: كتابة  

 محضر إدارة اجتماع.. 
 األداء الكتابي.  -
إستراتيجية مهارة   -

 التحدث: إدارة اجتماع. 

النص اإلثرائي: العالم   - ١١/ ١٣ 
 اإللكتروني.

 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 

 


