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:الصف املتوسطة  املرحلة:   
الثالث 

 املتوسط 
 4 عدد الحصص في األسبوع  لغتي الخالدة  املادة: 

 ات املحتوى موضوع األسبوع

 ( 1األسبوع )

 م12/3/2023 - هـ 20/8/1444

 إلى

 م16/3/2023 - هـ 24/8/1444

 مدخل الوحدة )سموم قاتلة( 

 نص املدخل 

 نص االستماع 

 الفهم القرائي )الخمر رجس من عمل الشيطان( 

 ( 2األسبوع )

 م19/3/2023   -هـ27/8/1444

 إلى

 م23/3/2023  -  هـ1/9/1444

 أنشطة الفهم القرائي

 يتبع أنشطة الفهم القرائي

 )إستراتيجية زيادة الفهم والتركيز(إستراتيجية قراءة 

 يتبع أنشطة إستراتيجية القراءة 

 ( 3األسبوع )

 م26/3/2023 -   هـ4/9/1444

 إلى

 م30/3/2023  -  هـ8/9/1444

 التحليل األدبي )العقار الدامي(

 يتبع أنشطة التحليل األدبي 

 الرسم اإلمالئي )}سم بعض الكلمات املزيد بعض أحرفها( 

 يتبع أنشطة الرسم اإلمالئي

 ( 4األسبوع )

 م2/4/2023 -  هـ 11/9/1444

 إلى

 م6/4/2023 -    هـ 15/9/1444

 الرسم الكتابي )رسم آية أو حديث أو بيت شعري بخط الرقعة( 

 الصنف اللغوي )اسم اآللة( 

 األسلوب اللغوي )التعجب( 

 الوظيفة النحوية: العطف

 ( 5األسبوع )

 م9/4/2023 -    هـ 18/9/1444

 إلى

 م13/4/2023   -   هـ 22/9/1444

 أنشطة التعلم للوظيفة النحوية 

 يتبع أنشطة التعلم للوظيفة النحوية

 إستراتيجية الكتابة

 يتبع أنشطة تعلم إستراتيجية الكتابة

 ( 6األسبوع )

 م 4/2023/ 26     هـ 6/10/1444

 إلى

 م2023/ 27/4  -  هـ 7/10/1444

 إجازة عيد الفطر

 

 

 عناصر الفعل الكتابي )كتابة املذكرات اليومية(

 األداء الكتابي )تخطيط كتابة املوضوع(

 ( 7األسبوع )

 م30/4/2023     هـ10/10/1444

 إلى

 م2023/ 4/5  -  هـ14/10/1444

 مهارة التحدث )اختيار صيغة الرسالة الشفهية( 

 ( 5ونموذج اختبار ) النص اإلثرائي

 مدخل الوحدة الثورة املعلوماتية

 يتبع أنشطة مدخل الوحدة

هـ 4144 الثالث للعام الدراسيفصل الدراسي  المحتوى الدراسي على األسابيع في ال  توزيع  

 



 

 

 

 

 ( 8األسبوع )

 م2023/ 7/5 -   هـ17/10/1444

 إلى

 م2023/ 11/5  - هـ21/10/1444

 

 نص االستماع 

 الفهم القرائي )األمن املعلوماتي(

 يتبع أنشطة الفهم القرائي

 يتبع أنشطة الفهم القرائي

 ( 9األسبوع )

 

 م2023/ 14/5 -  هـ24/10/1444

 إلى

 م2023/ 18/5 -  هـ28/10/1444

 

 إستراتيجية قراءة )زيادة الفهم والتركيز(

 التحليل األدبي )حصيلة الثورة املعلوماتية(

 أنشطة التحليل األدبي يتبع 

 الرسم اإلمالئي )رسم بعض الكلمات املحذوف بعض أحرفها( 

 (10األسبوع )

 

 م2023/ 21/5 -   هـ 1/11/1444

 إلى

 م2023/ 26/5  -   هـ 5/11/1444

 

 يتبع أنشطة الرسم اإلمالئي

 الرسم الكتابي )كتابة لوحات بخط الرقعة( 

 الصنف اللغوي )املصادر( 

 يتبع أنشطة تعلم الصنف اللغوي 

 (11األسبوع )

 م 28/5/2023 -    هـ8/11/1444

 إلى

 م1/6/2023    هـ12/11/1444

 إجازة مطولة: األحد واالثنين 

 

 

 

 األسلوب اللغوي )العدد( 

 الوظيفة النحوية )البدل( 

 يتبع أنشطة تعلم الوظيفة النحوية

 (12األسبوع )

 

 م4/6/2023 -   هـ15/11/1444

 إلى

 م8/6/2023  -  هـ19/11/1444

 يتبع أنشطة تعلم الوظيفة النحوية

 إستراتيجية الكتابة

 عناصر الفن الكتابي  

 يتبع األنشطة الكتابية

 (13األسبوع )

 م11/6/2023   - هـ22/11/1444

 إلى

 م15/6/2023  -  هـ26/11/1444

 األداء الكتابي: تخطيط كتابة املوضوع

 إستراتيجية مهارة التحدث )إدارة اجتماع( 

 يتبع أنشطة إستراتيجية التحدث

 ( 6نموذج اختبار ) 
 (14األسبوع )

 م18/6/2023 -  هـ29/11/1444

 إلى

 م22/6/2023 -   هـ4/12/1444

 اختبارات الفصل الدراس ي الثالث


