
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/                   

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

                  https://almanahj.com/sa/arabic                   

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

    

                  https://www.almanahj.com/sa/arabic2                   

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

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

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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  الثانيالفصل الدراسي    –(   االول االبتدائي(    للصف  )  لغتي  توزيع منهج مادة    )   

 

 12/6/1441 8/6/1441 األسبوع 5/6/1441 1/6/1441 األسبوع 28/5/1441 24/5/1441 األسبوع
 19/6/1441 15/6/1441 األسبوع

1 

مراجعة الحروف التي سبقت دراستها 
 في الفصل األول

صحتي ):  الوحدة الرابعةخل مد
 -: نشيد المرور (وسالمتي

2 
نشاطات  :  الوحدة الرابعةتابع مدخل 

 نشاطات التهيئة -االستماع 
 الدرس األول حرف )ض( 

3 
 الدرس الثاني حرف )ع( 
 4 الدرس الثالث حرف )ك( 

 الدرس الرابع حرف )خ( 
 الدرس الخامس حرف )ي( 

 17/7/1441 13/7/1441 األسبوع 10/7/1441 6/7/1441 األسبوع 3/7/1441 29/6/1441 ألسبوعا 26/6/1441 22/6/1441 األسبوع

5 

 الدرس السادس حرف )ذ(
 6 (4تقويم تجميعي )

الوحدة الخامسة: )ألعابي مدخل 
 وهواياتي(

نشاطات االستماع  -نشيد بعد الدرس  
 نشاطات التهيئة -

7 
 الدرس األول حرف )هـ 
 8 ( الدرس الثاني حرف )ث

 الدرس الثالث حرف )غ(
 الدرس الرابع حرف )ظ( 

 (5تقويم تجميعي )

 16/8/1441 12/8/1441 األسبوع 9/8/1441 5/8/1441 األسبوع 2/8/1441 27/7/1441 األسبوع 24/7/1441 20/7/1441 األسبوع

9 

الوحدة السادسة: )صحتي مدخل 
 وغذائي(

 –نشيد الحليب  -نشاطات تمهيدية 
 ماع نشاطات االست

10 
 الدرس األول طعام ملوث 

 11 الدرس الثاني فيه شفاء  
 الدرس الثالث: عيادة المريض 

 12 (6تقويم تجميعي )

)حيوانات(:  الوحدة السابعةمدخل 
 –نشيد النحلة  –نشاطات تمهيدية 

 نشاطات االستماع
 الدرس األول: السباق

 14/9/1441 10/9/1441 األسبوع 7/9/1441 3/9/1441 األسبوع 30/8/1441 26/8/1441 األسبوع 23/8/1441 19/8/1441 األسبوع

13 

 الدرس الثاني: الخروف والذئب 
 الدرس الثالث: تعلمت درساً 

 (7تقويم تجميعي )
14 

)مناسبات(:  الوحدة الثامنةمدخل 
–نشيد أحب العيد  –نشاطات تمهيدية 

 نشاطات االستماع 
 الدرس األول: فواز وشهر رمضان  

15 
 درس الثاني: ضيف جديد ال

 الدرس الثالث: الشجرة الحزينة 
 (8تقويم تجميعي )

 مراجعة عامة 16

 19/10/1441 8/10/1441 األسبوع

ت
ظا
الح

م
 

 التاريخ الميالدي التاريخ الهجري الموضوع

 م19/01/2020 هـ24/05/1441 الثانيبداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي 

 م07/05/2020 هـ14/09/1441 بداية إجازة عيد الفطر

 م31/05/2020 هـ08/10/1441 بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر

 م02/06/2020 هـ10/10/1441 الثانيبداية اختبار الفصل الدراسي 

 م11/06/2020 هـ19/10/1441 إجازة نهاية العامبداية 
 

17 
18 

استكمال البرامج العالجية للطالبات 
 التقويم غير المتقنات  لمعايير

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 (   هـ 1441-1440ي  )العام الدراس   -الفصل الدراسي الثاني    –(  الثاني االبتدائي (    للصف  )  لغتي   توزيع منهج مادة    )   

 

 19/6/1441 15/6/1441 األسبوع 12/6/1441 8/6/1441 األسبوع 5/6/1441 1/6/1441 األسبوع 28/5/1441 24/5/1441 األسبوع

1 

 تشخيصيالتقويم ال-1
آداب وسلوك  –الوحدة الخامسة  -2

 نص االستماع   -3)أنشطة التهيئة(
 نشيد محمد وديع     -4

 

2 

 الدرس األول )آداب الزيارة( قراءة -1
 األداء القرائي-3الفهم واالستيعاب -2

 التعبير -التراكيب اللغوية  -4
 

3 

 الدرس الثاني )إماطة األذى( قراءة -1
 األداء القرائي - 3الفهم واالستيعاب  -2

 التعبير -التراكيب اللغوية 4
 

4 
 مراجعة الوحدة الخامسة 

 5التقويم التجميعي 

 17/7/1441 13/7/1441 األسبوع 10/7/1441 6/7/1441 األسبوع 3/7/1441 29/6/1441 األسبوع 26/6/1441 22/6/1441 األسبوع

5 
آداب التعامل  –الوحدة السادسة  -1

 نص االستماع  -2)أنشطة التهيئة(
 نشيد الدين المعاملة     -3

6 

الدرس األول )الرسول قدوتي في  -1
 ةالعفو والتسامح( قراء

 األداء القرائي  –3الفهم واالستيعاب -2
 التعبير  -التراكيب اللغوية  -3

7 

الدرس الثاني )الرسول صلى هللا عليه -1
 وسلم قدوتي في الصدق( قراءة 

 األداء القرائي –3الفهم واالستيعاب  -2
 التعبير  -التراكيب اللغوية  -3

8 
 مراجعة الوحدة السادسة 

 6التقويم التجميعي 

 16/8/1441 12/8/1441 األسبوع 9/8/1441 5/8/1441 األسبوع 2/8/1441 27/7/1441 األسبوع 24/7/1441 20/7/1441 األسبوع

9 
الوحدة السابعة اتصاالت ومواصالت -1

 ص االستماعن -2)أنشطة التهيئة(
 نشيد الحاسوب -3

10 

الدرس األول )الجمل والسيارة(  -1
 الفهم واالستيعاب -2قراءة
 األداء القرائي –3

 التعبير –التراكيب اللغوية  -3

11 

 الدرس الثاني )وسائل االتصال( قراءة-1
 األداء القرائي –3الفهم واالستيعاب -2

 التعبير -التراكيب اللغوية  -1

12 
 دة السابعة مراجعة الوح

 7التقويم التجميعي 

 14/9/1441 10/9/1441 األسبوع 7/9/1441 3/9/1441 األسبوع 30/8/1441 26/8/1441 األسبوع 23/8/1441 19/8/1441 األسبوع

13 

الوحدة الثامنة أحب العمل )أنشطة 
 نص االستماع -2 التهيئة(

 نشيد يحيا العمل   -3
 

14 

 ةالدرس األول )أحب أكون( قراء-1
 األداء القرائي  –3الفهم واالستيعاب -2

 التعبير  -التراكيب اللغوية  -4

15 

 الدرس الثاني )الطبيبة نوره( -1
 قراءة الفهم واالستيعاب-2

 األداء القرائي – 3
 التعبير –التراكيب اللغوية  -3

 مراجعة 16

 19/10/1441 8/10/1441 األسبوع

ات
حظ

مال
 

 التاريخ الميالدي تاريخ الهجريال الموضوع

 م19/01/2020 هـ24/05/1441 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني

 م07/05/2020 هـ14/09/1441 بداية إجازة عيد الفطر

 م31/05/2020 هـ08/10/1441 بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر

 م02/06/2020 هـ10/10/1441 بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني

 م11/06/2020 هـ19/10/1441 بداية إجازة نهاية العام
 

17 
18 

 برامج عالجية

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 1441الفصل الدراسي الثاني    –(  الثالث اإلبتدائي (    للصف  ) لغتي  توزيع منهج مادة    )   

 

 19/6/1441 15/6/1441 األسبوع 12/6/1441 8/6/1441 األسبوع 5/6/1441 1/6/1441 األسبوع 28/5/1441 24/5/1441 األسبوع

1 

 التقويم التشخيصي _  
 ئة نشطات التهي -أتعلم الخط 

 أنجز مشروعي

2 

 نص االستماع 
 النشيد ) كتاب هللا أحيانا (

3 
 عنه هللا رضي عمرالدرس االول )

 ( الفقيرة واألسرة

4 
 بعشرة درهم كل: الثاني  الدرس

 التقويم التجميعي 

 17/7/1441 13/7/1441 األسبوع 10/7/1441 6/7/1441 األسبوع 3/7/1441 29/6/1441 األسبوع 26/6/1441 22/6/1441 األسبوع

5 
 نشطات التهيئة 
 أنجز مشروعي

6 

 نص االستماع 
 النشيد ) جد واجتهاد (

 8 الدرس االول : العمل عبادة 7
 الثاني : ما أجمل العمل!  الدرس

 التقويم التجميعي

 16/8/1441 12/8/1441 األسبوع 9/8/1441 5/8/1441 األسبوع 2/8/1441 27/7/1441 األسبوع 24/7/1441 20/7/1441 األسبوع

9 
 نشطات التهيئة 
 أنجز مشروعي

10 

 نص االستماع 
 النشيد ) العلم والعلماء (

11 
الدرس االول: أبو الكيمياء جابر 

 بن حيان

12 

الثاني : أمير األطباء أبو بكر  الدرس
 الرازي

 التقويم التجميعي

 14/9/1441 10/9/1441 األسبوع 7/9/1441 3/9/1441 األسبوع 30/8/1441 26/8/1441 األسبوع 23/8/1441 19/8/1441 األسبوع

13 

 أنجز مشروعي    -نشطات التهيئة 
 نص االستماع  

 النشيد ) أماام البحر (

 15 الدرس األول : األحياء البحرية 14
 الدرس الثاني : نظافة البحار 

 التقويم التجميعي
 مراجعة 16

 19/10/1441 8/10/1441 األسبوع

ت
ظا
الح

م
 

 التاريخ الميالدي تاريخ الهجريال الموضوع

 م19/01/2020 هـ24/05/1441 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني

 م07/05/2020 هـ14/09/1441 بداية إجازة عيد الفطر

 م31/05/2020 هـ08/10/1441 بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر

 م02/06/2020 هـ10/10/1441 بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني

 م11/06/2020 هـ19/10/1441 بداية إجازة نهاية العام
 

17 
18 

استكمال البرامج العالجية للطالب 
 غير المتقنات  لمعايير التقويم

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 (  1441لدراسي  )االعام   -الفصل الدراسي الثاني  –( الرابع االبتدائي (    للصف  )    لغتي  توزيع منهج مادة    )   

 

 األسبوع
األحد 

 هـ 24/5/1441

الخميس 
 هـ 28/5/1441

 سبوعاأل
األحد 

 هـ 1/6/1441

الخميس 
 هـ 5/6/1441

 األسبوع
 األحد

 هـ 8/6/1441 

الخميس 
 هـ 12/6/1441

 األسبوع
 األحد

 هـ 15/6/1441

الخميس 
 هـ 19/6/1441

 2    *التهيئة )مراجعة المكتسبات السابقة( 1
 *مدخل الوحدة الثالثة )آداب وواجبات(

 3 *مشروع الوحدة )أنجز مشروعي(
 ماع )الحمامة المطوقة(*نص االست

 4 *نص الفهم القرائي )مجالس علم(   

* تابع نص الفهم القرائي )مجالس علم( أنشطة 
 وتدريبات

*الظاهرة اإلمالئية )دخول الالم المكسورة على 
 الكلمات المبدوءة ب )ال(

 *الظاهرة اإلمالئية )دخول الفاء والباء والكاف على
 الكلمات المبدوءة ب )ال(

 ة اإلمالئية )الهمزة المتطرفة(*الظاهر

 األسبوع
 األحد

 هـ 22/6/1441

الخميس 
 هـ 26/6/1441

 األسبوع
 األحد

 هـ 29/6/1441

الخميس 
 هـ3/7/1441

 األسبوع
 األحد

 هـ6/7/1441

الخميس 
 هـ10/7/1441

 األسبوع
 األحد

 هـ13/7/1441

الخميس 
 هـ17/7/1441

5 
 *الوظيفة النحوية )المفعول به(

 نحوية )أنواع الجمع(*الوظيفة ال
 *الوظيفة النحوية )المفعول المطلق(

6 

*الرسم الكتابي )الحروف التي ينزل جزء منها 
 عن السطر(

 ن( بخط النسخ-ض-* رسم الحروف )ص
 ش( بخط النسخ-* رسم الحروف )س
 ي( بخط النسخ-* رسم الحروف )ق

 * النص الشعري )تمهل(

7 

 التواصل اللغوي
ًيا )سرد ق صل شفه ا دًا إلى أحداثها *أتو صة استنا

اًدا إلى مشاهد مصورة(-المكتوبة( استن  )سرد قصة 
ًا )إكمال كتابة قصة مقروءة( )كتابة -*أتواصل كتابي

 قصة من الذاكرة(

8 
 اختبار الوحدة الثالثة

 

 األسبوع
 األحد

 هـ20/7/1441

الخميس 
 هـ24/7/1441

 األسبوع
 األحد

 هـ27/7/1441

الخميس 
 هـ2/8/1441

 األسبوع
 األحد

 هـ5/8/1441

الخميس 
 هـ9/8/1441

 األسبوع
 األحد

 هـ12/8/1441

الخميس 
 هـ16/8/1441

9 
 *مدخل الوحدة الرابعة  )حرف ومهن(
 10 *مشروع الوحدة )أنجز مشروعي(

 *نص االستماع )كل يعمل(
 11 *نص الفهم القرائي )أحب العامل(

* تابع نص الفهم القرائي )أحب العامل( أنشطة 
 وتدريبات

 *الظاهرة اإلمالئية )األلف اللينة في آخر الفعل(
 *الظاهرة اإلمالئية )األلف اللينة في آخر االسم(
 *الظاهرة اإلمالئية )األلف اللينة في آخر الحرف(

12 
*الوظيفة النحوية )االسم المجرور بحرف 

 الجر(
 *الوظيفة النحوية )أنواع المعارف(

 األسبوع
 األحد

 هـ19/8/1441

الخميس 
 هـ23/8/1441

 األسبوع
 األحد

 هـ26/8/1441

الخميس 
 هـ 30/8/1441

 األسبوع
 األحد

 هـ3/9/1441

الخميس 
 هـ7/9/1441

 األسبوع
 األحد

 هـ10/9/1441

الخميس 
 هـ14/9/1441

13 

*الرسم الكتابي تابع )الحروف التي ينزل جزء منها 
 عن السطر(

 و( بخط النسخ-ز-* رسم الحروف )ر
 بخط النسخ خ(-ح-* رسم الحروف )ج

 غ( بخط النسخ-* رسم الحروف )ع
 * النص الشعري )أرباب الحرف(

14 

 التواصل اللغوي
)إبداء   -*أتواصل شفهًيا )تمثيل حوار( 

 رأي(
  -*أتواصل كتابيًا )كتابة فقرة من عدة أسطر( 

 )ملء استمارة تسجيل(

 برامج عالجية 16  اختبار الوحدة الرابعة 15

 األسبوع
 األحد

 هـ8/10/1441

الخميس 
 هـ19/10/1441

ات
حظ

مال
 

 :هـ 14/9/1441 بداية إجازة عيد الفطر 

 هـ08/10/1441: بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 

   :هـ10/10/1441بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني 
  : هـ19/10/1441نهاية دوام يوم الخميس: بداية اجازة نهاية العام 

17
 

18 

جية للطالبات استكمال البرامج العال
 غير المتقنات  لمعايير التقويم

   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 هـ (   1441-1440ي  )العام الدراس   -الفصل الدراسي الثاني    –(  االبتدائي  لخامساللصف  )      (لغتي   توزيع منهج مادة    )   

 

 19/6/1441 15/6/1441 األسبوع 12/6/1441 8/6/1441 األسبوع 5/6/1441 1/6/1441 األسبوع 28/5/1441 24/5/1441 األسبوع

التهيئة )مراجعة المكتسبات  1 1
 السابقة(

2 

نص   -)أنشطة تمهيدية( المدخل 
 االستماع )الحنين الي الوطن(

نص الفهم القرائي )وطني المملكة   -
 العربية السعودية(

3 

تابع نص الفهم القرائي )وطني المملكة 
االستراتيجية القرائية  –العربية السعودية( 

 الوطن 

4 

 -تابع  االستراتيجية القرائية  الوطن  
 الصنف اللغوي) االسم المقصور

 والمنقوص والممدود (
الظاهرة االمالئية )الهمزة المتوسطة  – 

 علي الياء(

 17/7/1441 13/7/1441 األسبوع 10/7/1441 6/7/1441 األسبوع 3/7/1441 29/6/1441 األسبوع 26/6/1441 22/6/1441 األسبوع

5 
الظاهرة االمالئية )الهمزة المتوسطة علي 

الوظيفة النحوية )االسم   -السطر( 
 المجرور بحرف جر(

6 

تابع الوظيفة النحوية )االسم المجرور 
الرسم الكتابي )خط   -بحرف جر(

 -النص الشعري )أنا الرياض( -النسخ(
 بنية النص )الكعبة المشرفة(

7 

   -تابع بنية النص )الكعبة المشرفة(
 التواصل اللغوي )كتابة نص وصفي(

التواصل اللغوي )تقديم عرض شفهي -
 وصفي(

8 

ع التواصل اللغوي )تقديم عرض شفهي تاب
مشروع الوحدة )أنجز  –وصفي( 

 مشروعي (
 اختبار الوحدة الثالثة – 

 16/8/1441 12/8/1441 األسبوع 9/8/1441 5/8/1441 األسبوع 2/8/1441 27/7/1441 األسبوع 24/7/1441 20/7/1441 األسبوع

9 
نص   -المدخل )أنشطة تمهيدية( 

 رة الدموية(االستماع )مكتشف الدو
نص الفهم القرائي )أنامل أضاءت   -

 طريق صاحبها(

10 

تابع نص الفهم القرائي ) أنامل أضاءت 
االستراتيجية القرائية  –طريق صاحبها ( 

 قصة الطيران

11 

 -تابع  االستراتيجية القرائية قصة الطيران 
 –الصنف اللغوي) األفعال الخمسة ( 

أول  الظاهرة االمالئية )رسم المدة في
 الكلمة ووسطها(

12 

تابع الظاهرة االمالئية )رسم المدة في أول 
الوظيفة النحوية   -الكلمة ووسطها(

 )المعطوف(

 14/9/1441 10/9/1441 األسبوع 7/9/1441 3/9/1441 األسبوع 30/8/1441 26/8/1441 األسبوع 23/8/1441 19/8/1441 األسبوع

13 

الرسم   -الوظيفة النحوية )الصفة(
النص الشعري  -كتابي )خط النسخ(ال

 )األشعة السينية(
 بنية النص )توماس أديسون( -

14 

   -تابع بنية النص )توماس أديسون(
التواصل اللغوي )سيرة مخترع او 

التواصل اللغوي )تقديم عرض -مكتشف(
 شفهي لسيرة مخترع او مكتشف(

15 

تابع التواصل اللغوي )تقديم عرض شفهي 
 تشف( لسيرة مخترع أو مك

 –مشروع الوحدة )أنجز مشروعي (  –
 اختبار الوحدة الرابعة

 مراجعة 16

 19/10/1441 8/10/1441 األسبوع

ات
حظ

مال
 

   :هـ10/10/1441بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني 
  : هـ19/10/1441بداية اجازة نهاية العام 
  هـ24/05/1441األحد :  هـ:1441-1440بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 

17 
18 

 برامج عالجية

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

  الثانيالفصل الدراسي    –(  السادس اإلبتدائي(    للصف  )   لغتي  توزيع منهج مادة    )   

 

 19/6/1441 15/6/1441 األسبوع 12/6/1441 8/6/1441 األسبوع 5/6/1441 1/6/1441 األسبوع 28/5/1441 24/5/1441 األسبوع

1 
 ةمكتسباتي السابقمراجعة التهيئة: 

 2 تسباتي السابقةمكمراجعة تابع 

 الوحدة الثالثة )الوعي الصحي(
 المدخل )أتشطة تمهيدية(

 المشروع )أنجز مشروعي(
 نص االستماع )منجم الكالسيوم(

3 
نص الفهم القرآني )المعلبات 

 الغذائية(
  االستراتيجية القرائية: الجدول الذاتي

4 

ال األلف اللينة في األفع الظاهرة اإلمالئية: 
 روفواألسماء والح

  الوظيفة النحوية:  رفع الفعل المضارع

 17/7/1441 13/7/1441 األسبوع 10/7/1441 6/7/1441 األسبوع 3/7/1441 29/6/1441 األسبوع 26/6/1441 22/6/1441 األسبوع

5 

 الصنف اللغوي )المصادر(
الرسم الكتابي )كتابة عبارات بخط 

 النسخ(
6 

 النص الشعري )وصف الحمى(
 7 نص اإلرشادي(بنية النص )ال

التواصل اللغوي )كتابة نص 
 ارشادي(

 تقديم ارشادات شفهية
 اختبار الوحدة 8

 16/8/1441 12/8/1441 األسبوع 9/8/1441 5/8/1441 األسبوع 2/8/1441 27/7/1441 األسبوع 24/7/1441 20/7/1441 األسبوع

9 

 (االجتماعي )الوعيالرابعة الوحدة  
 المدخل )أتشطة تمهيدية(

 مشروع )أنجز مشروعي(ال
 نص االستماع )عليك بالجار وإن جار(

10 

نص الفهم القرآني)رعاية المسنين في 
 اإلسالم(

االستراتيجية القرائي: )طرح السؤال 
 المتبادل(

11 

 الظاهرة اإلمالئية: 
تنوين االسم المقصور والمدود  -أ

 والمنقوص
دخول حرف الجر على ما  -ب

 االستفهامية
 ية: الوظيفة النحو

 نصب الفعل المضارع -أ
 جزم الفعل المضارع -ب

12 
 (اسما الزمان والمكانالصنف اللغوي )

 الرسم الكتابي )كتابة عبارات بخط النسخ(

 14/9/1441 10/9/1441 األسبوع 7/9/1441 3/9/1441 األسبوع 30/8/1441 26/8/1441 األسبوع 23/8/1441 19/8/1441 األسبوع

13 
 ة(النص الشعري )الجد

 14 بنية النص )التلخيص(
 التواصل اللغوي )كتابةالتلخيص( 

 مراجعة عامة 16 اختبار الوحدة 15 تقديم شفهي عن كتاب أو قصة

 19/10/1441 8/10/1441 األسبوع

ت
ظا
الح

م
 

 التاريخ الميالدي التاريخ الهجري الموضوع

 م19/01/2020 هـ24/05/1441 الثانيبداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي 

 م07/05/2020 هـ14/09/1441 بداية إجازة عيد الفطر

 م31/05/2020 هـ08/10/1441 بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر

 م02/06/2020 هـ10/10/1441 الثانيبداية اختبار الفصل الدراسي 

 م11/06/2020 هـ19/10/1441 إجازة نهاية العامبداية 
 

17 
18 

للطالبات  استكمال البرامج العالجية
 غير المتقنات  لمعايير التقويم

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 ـ (  ه1441-1440لعام الدراسي  )ا   -الفصل الدراسي الثاني    –(  األول المتوسط (    للصف  )  لغتي الخالدة   )  توزيع منهج مادة     

 

 12/6/1441 8/6/1441 األسبوع 5/6/1441 1/6/1441 األسبوع 28/5/1441 24/5/1441 األسبوع
 19/6/1441 15/6/1441 األسبوع

1 

 ة  ية ( مدخل الوحدة الرابعالوحدة الرابعة )الحياة االجتماع

 الوحدة الرابعة )نص االنطالق( )رسالة أم (  
 رسالة أم تدريبات التنمية القرائية

 رسالة أم تدريبات التنمية القرائية 
2 

نص االنطالق  الدرس اللغوي )المعرب والمبني من 
 األسماء

 الوظيفة النحوية  )الجر بحرف الجر( 
 األسلوب اللغوي  )النهي ( 

 الرسم اإلمالئي : رسم األسماء المبدوءة بأل بعد دخول 
 الباء والفاء والكاف والالم المكسورة عليه

3 

 الرسم الكتابي رسم حرف الواو  

كتابة رسائل  –التواصل اللغوي إدارة ندوة صغيرة   -
 إخوانية    

 نص االستماع ) البساطة (  
4 

 ة  ( الوحدة الرابعة )نص الدعم ( )لمن تبتسم الحيا

 لمن تبتسم الحياة تدريبات التنمية القرائية   
 نص الدعم   الدرس اللغوي )الضمائر ( 

 الوظيفة النحوية , األسلوب اللغوي, الرسم اإلمالئي -

 26/6/1441 22/6/1441 األسبوع
 3/7/1441 29/6/1441 األسبوع

 10/7/1441 6/7/1441 األسبوع
 17/7/1441 13/7/1441 األسبوع

5 
 دة الرابعة )النص الشعري  ( )العيد   (الوح

 الوحدة الرابعة )النص اإلثرائي( )مجتمعان   ( 
 النشاطات التجميعية

6 

الوحدة الخامسة  )البيئة والصحة   ( مدخل الوحدة  -
 الخامسة 

الوحدة الخامسة  )نص االنطالق( )ماء الشرب  (     -
 ماء الشرب تدريبات التنمية القرائية 

7 
 االنطالق  الدرس اللغوي )أسماء اإلشارة(نص    -

 الوظيفة النحوية  )الجر باإلضافة (  -
 األسلوب اللغوي  )الجملة االسمية المثبتة  (  -

8 

الرسم  -الرسم اإلمالئي  رسم الهمزة المتوسطة على ألف
الرسم الكتابي رسم حرف   -اإلمالئي  عالمات الترقيم   

 الذال بخط الرقعة    –الدال 

 التواصل اللغوي إلقاء خطبة   -

 16/8/1441 12/8/1441 األسبوع 9/8/1441 5/8/1441 األسبوع 2/8/1441 27/7/1441 األسبوع 24/7/1441 20/7/1441 األسبوع

9 
 -الوحدة الخامسةنص االستماع)النظافة(  -كتابة رسالة  –

 الوحدة الخامسة  )نص الدعم ( )فيه شفاء   ( 

 ات التنمية القرائيةفيه شفاء تدريب   -
10 

 -الوحدة الخامسة  )النص الشعري   )الرياضة    ( -
 الوحدة الخامسة  )النص اإلثرائي( )ورد الطائف   (

11 

الوحدة السادسة   )حرف وهوايات    ( مدخل الوحدة 
الوحدة السادسة   )نص االنطالق( )زراعة    -السادسة    

 التنمية القرائية زراعة اللؤلؤ تدريبات   -اللؤلؤ   (

12 

 -نص االنطالق  الدرس اللغوي ) األسماء الموصولة ( 
الوظيفة النحوية  )رفع الفعل المضارع الصحيح اآلخر 

 األسلوب اللغوي  )الجملة الفعلية المثبتة -ونصبه وجزمه 

 14/9/1441 10/9/1441 األسبوع 7/9/1441 3/9/1441 األسبوع 30/8/1441 26/8/1441 األسبوع 23/8/1441 19/8/1441 األسبوع

13 

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

 ث بخط الرقعة  -ت -الكتابي رسم حرف ب

 التلخيص –التواصل اللغوي الحوار   -

14 
   الوحدة السادسة:نص االستماع ) العمل ثروة   ( -

 الوحدة السادسة:  )نص الدعم ( )لذة اإلبداع    ( - 
 لذة اإلبداع تدريبات التنمية القرائية -

15 
 الوحدة السادسة:)النص الشعري   )من أغاني الرعاة     ( -

الوحدة السادسة:)النص اإلثرائي( الحرف اليدوية في  -
 العالم العربي

 مراجعة عامة16

 19/10/1441 8/10/1441 األسبوع

ات
حظ

مال
 

 التاريخ الميالدي التاريخ الهجري الموضوع

 م19/01/2020 هـ24/05/1441 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني

 م07/05/2020 هـ14/09/1441 بداية إجازة عيد الفطر

 م31/05/2020 هـ08/10/1441 بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر

 م02/06/2020 هـ10/10/1441 لثانيبداية اختبار الفصل الدراسي ا

 م11/06/2020 هـ19/10/1441 بداية إجازة نهاية العام
 

17
18 

استكمال البرامج العالجية للطالبات 
 غير المتقنات  لمعايير التقويم

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 هـ (  1441-1440العام الدراسي  )   -اسي الثاني الفصل الدر   –(    الثاني المتوسط   (    للصف  )  لغتي الخالدة      ادة    ) توزيع منهج م      

 

 12/6/1441 8/6/1441 األسبوع 5/6/1441 1/6/1441 األسبوع 28/5/1441 24/5/1441 األسبوع
 19/6/1441 15/6/1441 األسبوع

1 
 عة  ) حب الوطن  (مدخل الوحدة الراب

 نص االستماع
 الفهم القرائي قبلة المسلمين

2 
 -تابع نص ) قبلة المسلمين  ( تدريبات وأنشطة 

 يا بلدي الحرام -التحليل األدبي  –استرتيجية قراءة 

الرسم اإلمالئي ) الهمزة الممدودة في أول الكلمة وفي  3
 الصنف اللغوي األفعال الخمسة –خط الرقعة  -وسطها ( 

الوظيفة النحوية المفعول  –(األسلوب اللغوي)التمني  4
 المطلق 

 26/6/1441 22/6/1441 األسبوع
 3/7/1441 29/6/1441 األسبوع

 10/7/1441 6/7/1441 األسبوع
 17/7/1441 13/7/1441 األسبوع

5 

 التواصل الكتابي  –

 التواصل الشفهي-
 النص اإلثرائي -مشروع الوحدة   -

6 

 الخامسة قضايا الشباب مخل الوحدة  -

 نص االستماع  الوحدة السادسة– 
 اختيار األصدقاء – 

 نص الفهم القرائي الفهم القرائي 

7 
استرتتيجية قراءة  –) الطموح   ( تابع الطموح  أنشطة  

 الخطوة الخامسة 

 النص الشعري تحية الشباب    -
8 

سم ) ر -)الرسم اإلمالئي االلف اللينة في آخر الحروف (  –
 متصلين بخط الرقعة  ( –غ ( منفردين -حرفي ع

 16/8/1441 12/8/1441 األسبوع 9/8/1441 5/8/1441 األسبوع 2/8/1441 27/7/1441 األسبوع 24/7/1441 20/7/1441 األسبوع

9 
-الصنف اللغوي)االسم المقصور واالسم المنقوص( 

 الوظيفة النحوية نائب المفعول -األسلوب اللغوي)الترج (
 جلهأل

10 
التواصل الكتابي ) كتابة نص وصفي   ( استراتيجية 

مهارة التحدث التحاور مع مجموعة داخل الفصل تقويم 
 الوحدة الخامسة

11 

 مدخل الوحدة السادسة  البيئة الصحية

 نص االستماع األرض في خطر كبير
 الفهم القرائي تلوث البيئة

12 
استرتيجية  -تابع نص ) تلوث البيئة   ( تدريبات وأنشطة

 مانيالتحليل األدبي البيئة والتصور اإلي –القراءة المتعمقة  

 14/9/1441 10/9/1441 األسبوع 7/9/1441 3/9/1441 األسبوع 30/8/1441 26/8/1441 األسبوع 23/8/1441 19/8/1441 األسبوع

13 
الرسم اإلمالئي ))الرسم اإلمالئي األلف اللينة في آخر 

خ(  –ح –الكتابي ) رسم حرفي ج األسماء(  (  الرسم 
 متصلين بخط الرقعة –منفردين 

14 
 الصنف اللغوي  االسم الممدود 

 األسلوب اللغوي)المدح والذم  (  
 الوظيفة النحوية المفعول فيه

15 

 كتابة تقرير   -التواصل الكتابي-

 التواصل الشفهي  -
استراتيجية مهارة  التحدث التعليق على الرسوم -

 ورية  الكاريكات
 مراجعة عامة 16

 19/10/1441 8/10/1441 األسبوع

ات
حظ

مال
 

 التاريخ الميالدي التاريخ الهجري الموضوع

 م19/01/2020 هـ24/05/1441 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني

 م07/05/2020 هـ14/09/1441 بداية إجازة عيد الفطر

 م31/05/2020 هـ08/10/1441 بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر

 م02/06/2020 هـ10/10/1441 بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني

 م11/06/2020 هـ19/10/1441 بداية إجازة نهاية العام
 

17 

 االختبارات 18

   

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 هـ (  1441-1440العام الدراسي  )   -الفصل الدراسي الثاني    –(    الثالث المتوسط   (    للصف  )  لغتي الخالدة     ادة    ) توزيع منهج م      

 

 12/6/1441 8/6/1441 األسبوع 5/6/1441 1/6/1441 األسبوع 28/5/1441 24/5/1441 األسبوع
 19/6/1441 15/6/1441 األسبوع

1 

ص نوحدة قضايا العمل  ( مدخل الالوحدة الرابعة  ) 
 نص الفهم –االستماع ) ثالث سنوات بدون عمل 

 القرائي 

2 

أنشطة نص الفهم القرائي ) اّلإسالم 
ى إل  والربا(استراتيجية قراءة ) دعوة اإلسالم

 العمل  ( 

3 

 الوحدة الرابعة  التحليل األدبي      

 خطا الرسم اإلمالئي )رسم بعض الكلمات المفصولة
 رسم بعض الجمل والعبارات  –

4 

وب الصنف اللغوي : اسما الزمان والمكان األسل
 اللغوي : االستثناء 

 الوظيفة النحوية : النعت  

 17/7/1441 13/7/1441 األسبوع 10/7/1441 6/7/1441 األسبوع 3/7/1441 29/6/1441 األسبوع 26/6/1441 22/6/1441 األسبوع

5 
 ل ( استراتيجية الكتابة )المقا

 6  استراتيجية مهارة التحدث إبداء وجهة النظر

دة( الوحدة الخامسة: )سموم قاتلة (مدخل الوح
 مدخل الوحدة نص االستماع ) 

 نص الفهم  –تجربتي مع المخدرات  
7 

 أنشطة نص الفهم القرائي )الخمر رجس     (

 8 استراتيجية قراءة )من يكافح المخدرات  

 األدبي       الوحدة الخامسة : التحليل

 الرسم اإلمالئيرسم بعض الكلمات المزيد بعض
 بخط الرقعة   -أحرفها        الرسم 

 16/8/1441 12/8/1441 األسبوع 9/8/1441 5/8/1441 األسبوع 2/8/1441 27/7/1441 األسبوع 24/7/1441 20/7/1441 األسبوع

9 

 الصنف اللغوي : اسم اآللة   

 األسلوب اللغوي : التعجب  
 الوظيفة النحوية : العطف   

10 

استراتيجية الكتابة )تخطيط كتابة 
 -الموضوع( كتابة مذكرات يومية    

عرض الرأي  - استراتيجية مهارة التحدث 
 والتلطف فيما تكتب  

11 

خل الوحدة السادسة : )الثورة المعلوماتية( مد
 الوحدة نص االستماع  )مشكلة تدفق المعرفة(

)الضوابط الشرعية  نص الفهم القرائي
 للمعلوماتية(

12 

أنشطة نص الفهم القرائي )الضوابط الشرعية 
 للمعلوماتية     ( استراتيجية قراءة زيادة
 ت التركيز والفهم  ثورة االتصاالت والمعلوما

 14/9/1441 10/9/1441 األسبوع 7/9/1441 3/9/1441 األسبوع 30/8/1441 26/8/1441 األسبوع 23/8/1441 19/8/1441 األسبوع
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 الوحدة السادسة : التحليل األدبي      

وف  الرسم اإلمالئي   : رسم بعض الكلمات المحذ
 الرسم   -بعض أحرفها  
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 الصنف اللغوي : المصادر   

 األسلوب اللغوي : العدد   
 الوظيفة النحوية : البدل
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استراتيجية الكتابة )تخطيط كتابة    
 ر إدارة اجتماعالموضوع( كتابة محض

 استراتيجية مهارة التحدث-
 تقويم الوحدة

 مراجعة عامة 16

 19/10/1441 8/10/1441 األسبوع

ات
حظ

مال
 

 التاريخ الميالدي التاريخ الهجري الموضوع

 م19/01/2020 هـ24/05/1441 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني

 م07/05/2020 هـ14/09/1441 بداية إجازة عيد الفطر

 م31/05/2020 هـ08/10/1441 بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر

 م02/06/2020 هـ10/10/1441 بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني

 م11/06/2020 هـ19/10/1441 بداية إجازة نهاية العام
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 االختبارات 18

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


