
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

35/sa/com.almanahj//:https                                              للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات اضغط هنا *

* للحصول على جميع أوراق ملفات في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                            

https://almanahj.com/sa/35                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات في مادة لغة عربية الخاصة بـ   اضغط هنا                                    

https://www.almanahj.com/sa/353                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات اضغط هنا                               

https://www.almanahj.com/sa/grade35                   

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa/35
https://www.almanahj.com/sa/35
https://www.almanahj.com/sa/35
https://www.almanahj.com/sa/353
https://www.almanahj.com/sa/353
https://www.almanahj.com/sa/grade35
https://www.almanahj.com/sa/grade35
https://t.me/sacourse
http://www.tcpdf.org


 

 

 

 

 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا
 میلعتلا ةرازو

 ثیللا ةظفاحمب میلعتلا ةرادإ
 يوبرتلا فارشإلا مسق – ةیمیلعتلا نوؤشلا

 ةیبرعلا ةغللا ةبعش
  ................................... ةسردم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـھ١٤٤٢ ـ١٤٤١ يساردلا ماعلل يناثلا يساردلا لصفلا ) يئادتبالا عبارلا ( فصلل ) ةلیمجلا يتغل ( ررقم عیزوت
 عبارلا عوبسألا ثلاثلا عوبسألا يناثلا عوبسألا لوألا عوبسألا ةدحولا رھشلا

 ٦ / ٢٩ ــ  ٦ / ٢٥ ٦ / ٢٢ ــ  ٦ / ١٨ ٦ / ١٥  ــ  ٦ / ١١ ٦ / ٨  ــ  ٦ / ٤
 
 دامج
 يناثلا

 :ةثلاثلا ةدحولا
ادآ

ابجاوو ب
 ت

 
 

 تابستكملا ةعجارم ةئیھتلا
 ةقباسلا

 
 

 ةیدیھمت ةطشنأ : ةدحولا لخدم
 ةدحولا عورشم
 يعورشم زجنأ

 
 

 ةقوطملا ةمامحلا عامتسالا صن
 : يئارقلا مھفلا صن

 ملع سلاجم

 ةیئالمإلا ةرھاظلا
 ىلع ةروسكملا ماللا لوخد
 ) لا ( ب ةءودبملا تاملكلا

 ) لا ( ب ةءودبملا تاملكلا ىلع فاكلاو ءابلاو ءافلا لوخد
 ةفرطتملا ةزمھلا

 
 
 

 بجر

 نماثلا عوبسألا عباسلا عوبسألا سداسلا عوبسألا سماخلا عوبسألا
 ٧ / ٢٧  ــ  ٧ / ٢٣ ٧ / ٢٠ .ــ  ٧ / ١٦ ٧ / ١٣  ــ  ٧ / ٩ ٧ / ٦ .ــ  ٧ / ٢

 
 ھب لوعفملا : ةیوحنلا ةفیظولا

 عمجلا عاونأ
 قلطملا لوعفملا

 
 

 يباتكلا مسرلا
 رطسلا نع اھنم ءزج لزنی يتلا فورحلا

 ) ن ، ض ، ص (
 ) ش ، س (
 ) ي ، ق (

 لھمت : يرعشلا صنلا

 ةصق درس :ً ایھفش لصاوتأ
 ةبوتكملا اھثادحأ ىلإً ادانتسا
 ةروصم دھاشم ىلإً ادانتسا

 ءورقم ةصق ةباتك لامكإ :ً ایباتك لصاوتأ
 ةركاذلا نم ةصق ةباتك

 
 

 : ةدحولا رابتخا
 ةثلاثلا ةدحولا تارابتخا

 
 
 

 نابعش

 رشع يناثلا عوبسألا رشع يداحلا عوبسألا رشاعلا عوبسألا عساتلا عوبسألا ةدحولا
 ٨ / ٢٦  ــ  ٨ / ٢٢ ٨ / ١٩  ــ  ٨ / ١٥ ٨ / ١١ .ــ  ٨ / ٧ ٨ / ٤ .ــ  ٧ / ٣٠

رح :ةعبارلا ةدحولا
 ف

 نھمو

 
 ةیدیھمت ةطشنأ
 يعورشم زجنأ

 
 لمعی لك

 لماعلا بحأ

 لماعلا بحأ عبات
 لعفلا رخآ يف ةنیللا فلألا
 مسالا رخآ يف ةنیللا فلألا
 فرحلا رخآ يف ةنیللا فلألا
  رجلا فرحب رورجملا مسالا

 فراعملا عاونأ
 رطسلا نع اھنم ءزج لزنی يتلا فورحلا عبات

 ) و ، ز ، ر (
 ) غ ، ع (

  فرحلا بابرأ
 راوح لیثمت
 يأر ءادبإ

 رطسأ ةدع نم ةرقف ةباتك
 لیجست ةرامتسا ءلم

 : ةدحولا تارابتخا
 ةعبارلا ةدحولا تارابتخا

 

 
 
 

 ناضمر

 رشع عبارلا عوبسألا رشع ثلاثلا عوبسألا
 ٩ / ١٠ .ــ  ٩ / ٦ ٩ / ٣  .ــ   ٨ / ٢٩

 ةعجارم
 يناثلا يساردلا لصفلا ةیاھن تارابتخا

 لوألا رودلا 

 
 يناثلا يساردلا لصفلا ةیاھن تارابتخا

 لوألا رودلا 

 : ةیوبرتلا ةفرشملا                                                                 : ةسردملا ةدئاق                                                                            : ةداملا ةملعم 



 

 

 

 

 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا
 میلعتلا ةرازو

 ثیللا ةظفاحمب میلعتلا ةرادإ
 يوبرتلا فارشإلا مسق – ةیمیلعتلا نوؤشلا

 ةیبرعلا ةغللا ةبعش
  ................................... ةسردم

 ـھ١٤٤٢ ـ١٤٤١ يساردلا ماعلل يناثلا يساردلا لصفلا ) يئادتبالا سماخلا ( فصلل ) ةلیمجلا يتغل ( ررقم عیزوت
 عبارلا عوبسألا ثلاثلا عوبسألا يناثلا عوبسألا لوألا عوبسألا ةدحولا رھشلا

 ٦ / ٢٩ ــ  ٦ / ٢٥ ٦ / ٢٢ ــ  ٦ / ١٨ ٦ / ١٥  ــ  ٦ / ١١ ٦ / ٨  ــ  ٦ / ٤
 
 دامج
 يناثلا

 :ةثلاثلا ةدحولا
 ءالو نطولا

 ءاطعو

 
 ةقباسلا تابستكملا ةعجارم

 
  ةیدیھمت ةطشنأ : ةدحولا لخدم

 نطولا ىلإ نینحلا

 
 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا ينطو

 نطولا

 
 دودمملاو صوقنملاو روصقملا مسالا

 
 

 بجر

 نماثلا عوبسألا عباسلا عوبسألا سداسلا عوبسألا سماخلا عوبسألا
 ٧ / ٢٧  ــ  ٧ / ٢٣ ٧ / ٢٠ .ــ  ٧ / ١٦ ٧ / ١٣  ــ  ٧ / ٩ ٧ / ٦ .ــ  ٧ / ٢

 
  ءایلا ىلع ةطسوتملا ةزمھلا

 رطسلا ىلع ةدرفملا ةطسوتملا ةزمھلا
 

 رجلا فرحب رورجملا مسالا
 خسنلا طخ
 ضایرلا انأ

 ةفرشملا ةبعكلا
 يفصو صن ةباتك

 يفصو يھفش ضرع میدقت
 يعورشم زجنأ

 : ةدحولا رابتخا
 ةثلاثلا ةدحولا تارابتخا

 
 
 
 

 نابعش

 رشع يناثلا عوبسألا رشع يداحلا عوبسألا رشاعلا عوبسألا عساتلا عوبسألا ةدحولا
 ٨ / ٢٦  ــ  ٨ / ٢٢ ٨ / ١٩  ــ  ٨ / ١٥ ٨ / ١١ .ــ  ٨ / ٧ ٨ / ٤ .ــ  ٧ / ٣٠

رح : ةعبارلا ةدحولا
 ف

 نھمو

 
  ةیدیھمت ةطشنأ

 ةیومدلا ةرودلا فشتكم

 
 اھباحصأ قیرط تءاضأ لمانأ

 ناریطلا ةصق

 
 ةسمخلا لمانألا

 فوطعملا اھطسو يفو ةملكلا لوأ يف ةدملا مسر
 ةفصلا
 خسنلا طخ

 ةینیسلا ةعشألا
 

 
 نوسیدأ ساموت

 فشتكم وأ عرتخم ةریس
  فشتكم وأ عرتخم ةریسل يھفش ضرع میدقت

 يعورشم زجنأ
 : ةدحولا تارابتخا

 ةعبارلا ةدحولا تارابتخا
 

 
 
 

 ناضمر

 رشع عبارلا عوبسألا رشع ثلاثلا عوبسألا
 ٩ / ١٠ .ــ  ٩ / ٦ ٩ / ٣  .ــ   ٨ / ٢٩

 ةعجارم
 

 يناثلا يساردلا لصفلا ةیاھن تارابتخا
 لوألا رودلا 

 
 يناثلا يساردلا لصفلا ةیاھن تارابتخا

 لوألا رودلا 
 

 : ةیوبرتلا ةفرشملا                                                             : ةسردملا ةدئاق                                                                                          : ةداملا ةملعم 
 

 



 

 

 

 

 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا
 میلعتلا ةرازو

 ثیللا ةظفاحمب میلعتلا ةرادإ
 يوبرتلا فارشإلا مسق – ةیمیلعتلا نوؤشلا

 ةیبرعلا ةغللا ةبعش
  ................................... ةسردم

 ـھ١٤٤٢ ـ١٤٤١ يساردلا ماعلل يناثلا يساردلا لصفلا ) يئادتبالا سداسلا ( فصلل ) ةلیمجلا يتغل ( ررقم عیزوت
 عبارلا عوبسألا ثلاثلا عوبسألا يناثلا عوبسألا لوألا عوبسألا ةدحولا رھشلا

 ٦ / ٢٩ ــ  ٦ / ٢٥ ٦ / ٢٢ ــ  ٦ / ١٨ ٦ / ١٥  ــ  ٦ / ١١ ٦ / ٨  ــ  ٦ / ٤
 
 دامج
 يناثلا

 : ةثلاثلا ةدحولا
عولا

لا ي
حص

 ي

 
 

 ةقباسلا تابستكملا ةعجارم

 
 ةیدیھمت ةطشنأ : ةدحولا لخدم

 يعورشم زجنأ
 مویسلاكلا مجنم

 

 
 ةیئاذغلا تابلعملا

 يتاذلا لودجلا

 
 فورحلاو لاعفألاو ءامسألا يف ةنیللا فلألا

 عراضملا لعفلا عفر

 
 
 

 بجر

 نماثلا عوبسألا عباسلا عوبسألا سداسلا عوبسألا سماخلا عوبسألا
 ٧ / ٢٧  ــ  ٧ / ٢٣ ٧ / ٢٠ .ــ  ٧ / ١٦ ٧ / ١٣  ــ  ٧ / ٩ ٧ / ٦ .ــ  ٧ / ٢

 
 رداصملا

 خسنلا طخب تارابع ةباتك
 

 
 ىمحلا فصو

 يداشرإلا صنلا

 
 يداشرإ صن ةباتك

 ةیھفش تاداشرإ میدقت

 
 : ةدحولا رابتخا

 ةثلاثلا ةدحولا تارابتخا

 
 
 

 نابعش

 رشع يناثلا عوبسألا رشع يداحلا عوبسألا رشاعلا عوبسألا عساتلا عوبسألا ةدحولا
 ٨ / ٢٦  ــ  ٨ / ٢٢ ٨ / ١٩  ــ  ٨ / ١٥ ٨ / ١١ .ــ  ٨ / ٧ ٨ / ٤ .ــ  ٧ / ٣٠

عولا : ةعبارلا ةدحولا
 ي

عامتجالا
 ي

 
  ةیدیھمت ةطشنأ
 يعورشم زجنأ

 راج نإو راجلاب كیلع

 
 مالسإلا يف نینسملا ةیاعر

 لدابتملا لاؤسلا حرط

 
 صوقنملاو دودمملاو روصقملا مسالا نیونت

 ةیماھفتسالا ) ام ( ىلع رجلا فرح لوخد
 عراضملا لعفلا بصن

 عراضملا لعفلا مزج
 ناكملاو نامزلا مسا

 

 
 خسنلا طخب تارابع ةباتك

 ةدجلا
 صیخلتلا

 صیخلتلا ةباتك
 ةصق وأ باتك نع يھفش میدقت

 : ةدحولا تارابتخا
 ةعبارلا ةدحولا تارابتخا

 
 
 

 ناضمر

 رشع عبارلا عوبسألا رشع ثلاثلا عوبسألا
 ٩ / ١٠ .ــ  ٩ / ٦ ٩ / ٣  .ــ   ٨ / ٢٩

 ةعجارم
 

 يناثلا يساردلا لصفلا ةیاھن تارابتخا
 

 
 يناثلا يساردلا لصفلا ةیاھن تارابتخا

 

 : ةیوبرتلا ةفرشملا                                                             : ةسردملا ةدئاق                                                                                 : ةداملا ةملعم 
 



 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المملكة العربٌة السعودٌة
 وزارة التعلٌم

 إدارة التعلٌم بمحافظة اللٌث
 التربويالشؤون التعلٌمٌة / اإلشراف 
   شعبة اللغة العربٌة

 

 

 

 
 األسبوع األول

 هـ 4442/  6/  4
 األسبوع الثانً

 هـ  4442/  6/  44
 األسبوع الثالث

 هـ  4442/  6/ 41
 األسبوع الرابع

 هـ  4442/  6/ 22
 األسبوع الخامس

 هـ  4442/  7/  2
الوحدة الرابعة )الحٌاة االجتماعٌة ( مدخل الوحدة 

الوحدة الرابعة )نص االنطالق(    -الرابعة   
 )رسالة أم (

نص   -رسالة أم تدرٌبات التنمٌة القرائٌة 
االنطالق  الدرس اللغوي )المعرب والمبنً من 

 األسماء

األسلوب اللغوي   -الوظٌفة النحوٌة  )الجر بحرف الجر( 
الرسم اإلمالئً  )رسم األسماء المبدوءة بالالم  -)النهً ( 

بعد دخول ال  الشمسٌة علٌها  ( رسم األسماء المبدوءة 
 بأل بعد دخول الباء والفاء والكاف والالم المكسورة علٌه

  -الرسم الكتابً رسم حرف الواو  
 –واصل اللغوي إدارة ندوة صغٌرة الت

نص االستماع )  -كتابة رسائل إخوانٌة  
 البساطة (

الوحدة الرابعة )نص الدعم ( )لمن تبتسم 
لمن تبتسم الحٌاة تدرٌبات التنمٌة   -الحٌاة  ( 

نص الدعم   الدرس اللغوي    -القرائٌة 
 )الضمائر (

 األسبوع السادس
 هـ 4442/  7/  9

 األسبوع السابع
 هـ 4442/  7/  46

 األسبوع الثامن
 هـ 4442/  7/  22

 األسبوع التاسع
 هـ 4442/  1/  4

 األسبوع العاشر
 هـ 4442/  1/  1

  -الوحدة الرابعة )النص الشعري  ( )العٌد   (
  -الوحدة الرابعة )النص اإلثرائً( )مجتمعان   (

الوحدة الخامسة  )البٌئة والصحة   ( مدخل الوحدة 
 الخامسة

الوحدة الخامسة  )نص االنطالق( )ماء الشرب  
   -ماء الشرب تدرٌبات التنمٌة القرائٌة   -( 

 نص االنطالق  الدرس اللغوي )أسماء اإلشارة (

األسلوب اللغوي    -الوظٌفة النحوٌة  )الجر باإلضافة ( 
)الجملة االسمٌة المثبتة  ( الرسم اإلمالئً  رسم الهمزة 

  -الرسم اإلمالئً  عالمات الترقٌم    -ألف المتوسطة على
 الذال بخط الرقعة –الرسم الكتابً رسم حرف الدال 

كتابة  –التواصل اللغوي إلقاء خطبة 
الوحدة الخامسة نص االستماع  -رسالة 

الوحدة الخامسة  )نص  -) النظافة  ( 
 الدعم ( )فٌه شفاء   (

ة الوحد -فٌه شفاء تدرٌبات التنمٌة القرائٌة 
 -الخامسة  )النص الشعري   )الرٌاضة    (
الوحدة الخامسة  )النص اإلثرائً( )ورد 

 الطائف   (

 األسبوع الحادي عشر
 هـ   4442/  1/  42

 األسبوع الثانً عشر
 هـ   4442/  1/  22

 األسبوع الثالث عشر
 هـ   4442/  1/  29

 األسبوع الرابع عشر
 هـ   4442/  9/  6

ٌات    ( مدخل الوحدة السادسة   )حرف وهوا
)نص االنطالق( )زراعة    -الوحدة السادسة  

نص  - تدرٌبات التنمٌة القرائٌة   -اللؤلؤ   (
 االنطالق  الدرس اللغوي ) األسماء الموصولة (

المضارع الصحٌح الوظٌفة النحوٌة  )رفع الفعل 
األسلوب اللغوي   -اآلخر ونصبه وجزمه 
الرسم اإلمالئً  رسم  )الجملة الفعلٌة المثبتة

الرسم اإلمالئً  -الهمزة المتوسطة على الواو 
 هـ ( –م  –ج  -عالمات االختصار ) س

 - ث بخط الرقعة -ت -لرسم الكتابً رسم حرف با
       نص االستماع  -التلخٌص –التواصل اللغوي الحوار

تدرٌبات ()نص الدعم ( )لذة اإلبداع-(  ) العمل ثروة 
)النص الشعري   )من أغانً الرعاة      -التنمٌة القرائٌة 

 رائً( )الحرف الٌدوٌة فً العالم العربًاإلث)النص  (

 االختبارات النهائٌة
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 : المعلم 
  :مشرف المادة 

  مدٌر المدرسة :

 األول المتوسط هـ   الصف 4442/  4444الفصل الدراسً الثانً للعام  الخالدة توزٌع منهج: لغتً



 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المملكة العربٌة السعودٌة
 وزارة التعلٌم

 إدارة التعلٌم بمحافظة اللٌث
 التربويالشؤون التعلٌمٌة / اإلشراف 
   شعبة اللغة العربٌة

 

 

 

 

 األسبوع األول
 هـ 4442/  6/  4

 األسبوع الثانً
 هـ 4442/  6/  44

 األسبوع الثالث
 هـ 4442/  6/  41

 األسبوع الرابع
 هـ 4442/  6/  22

 األسبوع الخامس
 هـ 4442/  7/  2

 المدخل:حب الوطن
 " الوطنٌة الحقة " نص االستماع -

  -" نص قبلة المسلمٌن "نص الفهم القرائً
 " وطنً " إستراتٌجٌة قراءة

الرسم  –" ٌا بلدي الحرام "  التحلٌل األدبً
الرسم  -اإلمالئً " الهمزة الممدودة " 

 الكتابً

 -أسلوب التمنً  -األفعال الخمسة
 " المفعول المطلق " الوظٌفة النحوٌة

" كتابة قصة إستراتٌجٌة الكتابة 
 إستراتٌجٌة مهارة التحدث -فنٌة " 

 األسبوع السادس
 هـ 4442/  7/  9

 األسبوع السابع
 هـ 4442/  7/  46

 األسبوع الثامن
 هـ 4442/  7/  22

 األسبوع التاسع
 هـ 4442/  1/  4

 األسبوع العاشر
 هـ 4442/  1/  1

 - المدخل:  قضاٌا الشباب
 " اختٌار األصدقاء "نص االستماع

خطوات  -" الطموح "  القرائًنص الفهم 
 "العطاء كله خٌر " القراءة المتعمقة

الرسم  -" تحٌة للشباب " التحلٌل األدبً
 -" األلف اللٌنة فً آخر الحروف " اإلمالئً

 الرسم الكتابً

أسلوب  -االسم المقصور والمنقوص
" المفعول ألجله  الوظٌفة النحوٌة -الترجً

" 

" كتابة نص إستراتٌجٌة الكتابة
إستراتٌجٌة مهارة  -وصفً " 

 التحدث

 األسبوع الحادي عشر
 هـ 4442/  1/  42

 األسبوع الثانً عشر
 هـ 4442/  1/  22

 األسبوع الثالث عشر
 هـ 4442/  1/  29

 األسبوع الرابع عشر
 هـ 4442/  9/  6

 -نص المدخل "البٌئة الصحٌة
 " األرض فً خطر كبٌر " نص االستماع

 -" تلوث البٌئة " نص الفهم القرائً

" صحة البٌئة فً اإلسالم  إستراتٌجٌة قراءة
" البٌئة والتصور اإلٌمانً " التحلٌل األدبً "

" األلف اللٌنة فً آخر  رسم اإلمالئًال-
  - األسماء "

المدح  –االسم الممدود  - الرسم الكتابً
 " المفعول فٌه " الوظٌفة النحوٌة-والذم 

 " كتابة تقرٌر " إستراتٌجٌة الكتابة
 إستراتٌجٌة مهارة التحدث

 االختبارات النهائٌة 
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 المعلم : 
 مشرف المادة 

 :المدرسة  قائد

 

 

 

 المتوسط الثانً هـ   الصف 4442/  4444الفصل الدراسً الثانً للعام  الخالدة توزٌع منهج: لغتً
المتوسط



 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المملكة العربٌة السعودٌة
 وزارة التعلٌم

 إدارة التعلٌم بمحافظة اللٌث
 التربويالشؤون التعلٌمٌة / اإلشراف 
   شعبة اللغة العربٌة

 

 

 

 

 

 األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثانً األسبوع األول

 ( 42/7ــــ   9/6 ) ( 6/7ـــــ   2/7 ) ( 29/6ـــــ    22/6)  ( 22/6ـــــ    41/6)  ( 42/6ـــــ    44/6)  ( 1/6ـــــ    4/6) 
 مدخل الوحدة الرابعة

 ثالث سنوات بدون عمل
 اإلسالم والربا

 دعوة اإلسالم إلى العمل

 عاطل متواكل
 رسم بعض الكلمات المفصولة خطا

 رسم بعض الجمل والعبارات بخط الرقعة

 اسما الزمان والمكان

 االستثناء

 النعت

 المقال

 إبداء وجهة النظر
 التخصصات المهنٌة والتقنٌة

 مدخل الوحدة الخامسة
 تجربتً مع المخدرات

 الخمر رجس من عمل الشٌطان

 األسبوع الثانً عشر األسبوع الحادي عشر األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع

 ( 26/1ـــــ  22/1 ) ( 49/1ـــــ  42/1)  ( 42/1ـــــ  1/1 ) ( 2/1ــــ   4/1 ) ( 27/7ـــــ  22/7)  ( 2٢/7ـــــ   46/7) 

 من ٌكافح المخدرات
 العقار الدامً

رسم بعض الكلمات المزٌد بعض 
 أحرفها كاأللف والواو

رسم آٌة أو حدٌث أو بٌت شعري بخط 
 اسم اآللةــ     الرقعة

 التعجب

 العطف
 كتابة مذكرات ٌومٌة

 كتابة مذكرات ٌومٌة
 الرسالة الشفهٌةاختٌار صٌغة 

 شبابنا والمخدرات

مشكلة تدفق   مدخل الوحدة السادسة
ثورة  -لمعلوماتًاألمن – المعرفة

حصٌلة  - االتصاالت والمعلومات
 الثورة المعلوماتٌة

رسم ٌعض الكلمات المحذوف بعض 
 أحرفها 

كتابة لوحات إرشادٌة وإعالنات 
 المصادرـــ    بخط الرقعة

 األسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر

( 6/9) 

 االختبارات النهائٌة 
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 ( 2/9ـــــ  29/1) 

كتابة محضر إدارة  - البدل – لعددا
 إدارة اجتماع اجتماع

 العالم اإللكترونً

 المشرف التربوي:  مدٌر المدرسة :  معلم المادة :  

 

 المتوسط لثالثا هـ   الصف 4442/  4444الفصل الدراسً الثانً للعام  الخالدة لغتًتوزٌع منهج: 



  
 
 
 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمحافظة الليث
 االشراف التربوي
 شعبة اللغة العربية

  

 

 هـ 2442العام الدراسي  –البرنامج المشترك  –ثانوي مقررات  2توزيع مادة الكفايات اللغوية  اللادة ) ـتوزيع م  

   هــ (   2441ي  ) ـام الذراسـالع  المشترك ـــ ج

 األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 ( 21/7ــــ  9/7)  ( 6/7ـــــ  2/7)  (19/6  ـــــ  15/6)  ( 11/6  ـــــ  28/6)  ( 25/6  ـــــ  22/6)  ( 8/6  ـــــ  4/6)
 

 المتمماث المجرورةــ 
 المنصوباث: المفعول به، المفعول له، المفعول فيهــ    النحــويـتت ـايــفـالك                                 

 المفعول المطلق، الحال، التمييس                                                                           

    
  الهمزة: في أول الكلمةــ  الكـفــايـة اإلمــالئيــة 

 ووسطها وآخــرها            

 عشر الثاني األسبوع عشر الحادي األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع األسبوع

 (  16/8 ـــــ  11/8 ) ( 29/8 ـــــ 25/8)  ( 21/8 ـــــ  8/8)  (  5/8   ــــ  2/8)   ( 18/7 ـــــ7  /14)  ( 02/7  ـــــ 61/7) 

 قراءة النص األدبــي:ــ 
 * أدواث القــارئ   الكـفــايـت القــرائيــت                

 ياثالخطواث والعمل *  

 الكتابة األدبية:ــ 
 الوصف *

 المذكــرات *   الكتابي ـالتصكفاية اال                  
 القصــة *                                               

 الذكاء التواصلي –كفاية التواصل الشفهي 

 االسبوع الثالث عشر 
 (19/8- 3/9) 

 مــــــــــــــراجعت 

 ع عشر االسبوع الراب
(6/9 – 27/9) 

 اختبار نهاية الفصل 

 



 
 
 
 
 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمحافظة الليث
 لتربوياالشراف ا

 شعبة اللغة العربية
 

 

 هـ2441العام الدراسي  –البرنامج المشترك  –ثانوي مقررات  4توزيع مادة الكفايات اللغوية 

   هــ (   2441ي  ) ـام الدراسـالع  المشترك ـــ البرنامج – (  ثانىي، مقــرراث 4الكفـاياث اللغـىيت ادة ) ـتىزيع م  

 األسبوع السادس األسبوع الخامس ابعاألسبوع الر األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبىع األول

 ( 21/7ــــ  9/7)  ( 6/7ـــــ  1/7)  (19/6  ـــــ  11/6)  ( 11/6  ـــــ  28/6)  ( 21/6  ـــــ  22/6)  ( 8/6  ـــــ  4/6)
 ــ التطـبيـق النحــىي:

 حىيتمراجعت المعارف الن    الكـفــايـت النحــىيـت                                 
 التطبيق الشفهي والكتابي                                                                      

 ــ التطبيق اإلمالئي:  الكـفــايـة اإلمــالئيــة
 * مراجعة قواعد اإلمالء والترقيم                    
 * التطبيق الكتابي   

 عشر الثاني األسبوع عشر الحادي األسبوع العاشر األسبوع التاسع وعاألسب الثامن األسبوع السابع األسبىع

 (  16/8 ـــــ  11/8 ) ( 29/8 ـــــ 21/8)  ( 21/8 ـــــ  8/8)  (  1/8   ــــ  2/8)   ( 18/7 ـــــ7/  14)  ( 02/7  ـــــ 61/7) 

 القــراءة الســريعـتــ   
 أنىاعـــها ـ اسـتراتيجياتـها     الكـفــايـت القــرائيــت                

 ــ الكتابة الوظيفية:
 الرسائل اإلدارية * 

 * التقارير والمحاضر   كفاية االتصـال الكتابي               
 * اإلعالنات والعروض                                           

 * الخطابة المحفليةرات الكتابة واإللقاءمهاــ  كـفــايـة التواصـل الشفهـي 

 االسبوع الرابع عشر  األسبىع الثالث عشر

(09/8 -3/9) (6/9- 27/9) 

 مـــــــــــــــــراجعت
 

 اختبارات نهاية الفصل 
 



           
             

 
 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمحافظة الليث
 االشراف التربوي
 شعبة اللغة العربية

  

 هـ2441العام الدراسي  –البرنامج المشترك  –ثانوي مقررات  6توزيع مادة الكفايات اللغوية 

   هــ (   2441ي  ) ـام الدراسـالؼ  الوشترك ـــ البرناهج – (  ثانىي، هقــرراث 6الكفـاياث اللغـىيت ادة ) ـتىزيغ ه  

 األسبوع السادس األسبوع الخامس ابعاألسبوع الر األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبىع األول

 ( 21/7ــــ  9/7)  ( 6/7ـــــ  1/7)  (19/6  ـــــ  11/6)  ( 11/6  ـــــ  28/6)  ( 21/6  ـــــ  22/6)  ( 8/6  ـــــ  4/6)
 توهيد وتؼريف 

 ــ هنسلت البالغت بين ػلىم اللغت الؼربيت
 ــ صلت البالغت بؼلىم الشريؼت

 لبالغتــ  فىائد دراست ا
 ــ البالغت في اللغت واالصطالح

 ركنـا البالغـة 5
 من مباحث علم المعاني

 ــ تـعــريـــــفه ــ الخبر واإلنشاء، ــ اضرب الخبر
 ــ نوعا اإلنشاء، ــ من مباحث اإلنشاء الطلبي

 ــ القصــر                                                   

 من مباحث علم البيان
 ـعــريـــــفهــ ت

 ــ التشـــــبيــه
 ــ االستعـــارة
 ــ الـكــــنـايـــة

 من مباحث علم البديع
 ــ تـعــريـــــفه

 ــ من المحسنات المعنوية

 عشر الثاني األسبوع عشر الحادي األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابغ األسبىع

 (  16/8 ـــــ  11/8 ) ( 29/8 ـــــ 21/8)  ( 21/8 ـــــ  8/8)  (  1/8   ــــ  2/8)   ( 18/7 ـــــ7  /14)  ( 02/7  ـــــ 61/7) 

 النقــد األدبـــي ــ هن الوحسناث اللفظيت
 ــ تعــريف النقــد

 ــ الفرق بين البالغة والنقد
 ــ وظيفة النقد األدبي

 

 تاريــخ النقــد األدبــي
 ديمالنقد األدبي القــ 

 ــ لنقد األدبي في مرحلة االزدهار
 ــ النقد األدبي في العصر الحديث

 

 نقــد الشعــــر
 الشـــعر وأنــــــواعـــــهــ 

 ــ مقــاييـــس نقــد الشعــــر                      
 نماذج من النقد الطبيعي للشعر

 أبو تمام في الغربة والفراقــ 
 ةــ قراءة نقدية لقصيدة معاصر
 ــ نماذج من النقد التطبيقي

 
 نقـــد النثـــر ) القصــة (

 ــ نقــد القصــة
مقاييـــس نقــد القصــةــ       

 نماذج من النقد التطبيقي للقصة
 ــ نقد قصة قصيرة

 ــ نماذج من النقد التطبيقي

 الرابع عشر األسبوع األسبىع الثالث ػشر 

(09/8 – 3/9) (6/9 -27/9) 

 الدراسي الثاني الفصل نهاية ختباراتا هراجؼت

 المشرف التربوي: المدرسة :  قائدة المدرسة هؼلن الوادة :  

 


