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 1444-4-12 لتاريخ:ا                                                   التوقيع:                        بن عبدهللا الرشيد د. إبراهيم االسم:    

 

:الصف املتوسطة املرحلة:  
الثاني 
 املتوسط

 املادة:
لغيت 
 اخلالدة

األسبوعيف  عدد احلصص  4 

 احملتوىات موضوع األسبوع

 (1األسبوع )
 - هـ10/5/1444
 م4/12/2022

 إىل
 - هـ14/5/1444
 م8/12/2022

 دليل الوحدة ، مدخل الوحدة(.) أعالم سابقونالوحدة الثالثة: احلصة األوىل: 

 (.ةاألمرية املستشار)  املدخلاحلصة الثانية: نص 

 .املشروعرة ( + نص املدخل ) األمرية املستشا احلصة الثالثة: 

 ضي اهلل عنه(.)أسامة بن زيد رنص االستماع احلصة الرابعة:  

 (2األسبوع )
   -هـ17/5/1444
 م11/12/2022

 إىل
  -  هـ21/5/1444
 م15/12/2022

 ي اهلل عنه(.نص االستماع )أسامة بن زيد رض : األوىلاحلصة 

 قمان(.ل)آيات من سورة  الفهم القرائياحلصة الثانية: 

 لقمان(. )آيات من سورة الفهم القرائي احلصة الثالثة: 

 املتعمقة( إسرتاتيجية قراءة )القراءة. احلصة الرابعة:  

 (3األسبوع )
 -   هـ24/5/1444
 م18/12/2022

 إىل
  -  هـ28/5/1444
 م22/12/2022

 مطولة: األحد إجازة

 ه توزيعال يدرج فياألحد:                            
 رضي اهلل عنه(. .)عمر بن اخلطاب احلصة األوىل: التحليل األدبي

 ب. رضي اهلل عنه(.التحليل األدبي )عمر بن اخلطااحلصة الثانية: 

 .رفة(الرسم اإلمالئي)اهلمزة املتطاحلصة الثالثة:  

 (4األسبوع )
 -  هـ1/6/1444

 م25/12/2022
 إىل

 -    هـ5/6/1444
 م29/12/2022

 

 .الرقعة( ، ص، ض خبطشالرسم الكتابي )رسم احلروف س، احلصة األوىل: 
 ة واملعتلة(.الصنف اللغوي )األفعال الصحيحاحلصة الثانية: 

 ة واملعتلة(الصنف اللغوي )األفعال الصحيح احلصة الثالثة:

 (.التوكيد) األسلوب اللغوياحلصة الرابعة: 
 (5األسبوع )

 -    هـ8/6/1444
 م1/1/2023

 إىل
   -   هـ12/6/1444
 م5/1/2023

 (.املفعول بهالوظيفة النحوية )احلصة األوىل: 
 (.املفعول بهاحلصة الثانية: الوظيفة النحوية )

 ردي(.) حتويل نص حواري إىل نص س تابي، الفن الكإسرتاتيجية الكتابةاحلصة الثالثة:  
 .املوضوع( )ختطيط كتابة األداء الكتابياحلصة الرابعة:  

 (6األسبوع )
     هـ15/6/1444
 م8/1/2023

 إىل 

 .(ء خطبة حمفليةهارة التحدث )إلقاإسرتاتيجية ماحلصة األوىل: 
 اء خطبة حمفلية(.إسرتاتيجية مهارة التحدث )إلق احلصة الثانية:

 (.بكر رضي اهلل عنه أمساء بنت أبياحلصة الثالثة: النص اإلثرائي )

 هـ1444 الثاني للعام الدراسيفصل الدراسي المحتوى الدراسي على األسابيع في ال توزيع



 

 

 1444-4-12 لتاريخ:ا                                                   التوقيع:                        بن عبدهللا الرشيد د. إبراهيم االسم:    

  -  هـ19/6/1444
 ةاختبار الفرت -(3)احلصة الرابعة: منوذج اختبار  م12/1/2023

 (7األسبوع )
 -   هـ22/6/1444

 م15/1/2023
 إىل

  - هـ26/6/1444
 م19/1/2023

 إجازة مطولة: األحد واالثنني

 ه توزيعال يدرج فياألحد:                            
 يه توزيعفال يدرج االثنني:                            

 )دليل الوحدة، مدخل الوحدة(. الوطنحب الوحدة الرابعة: احلصة األوىل: 

 (.دت إىل وطينع)املدخل احلصة الثانية: نص 
 (8األسبوع )

 -  هـ29/6/1444
 م22/1/2023

 إىل
 -  هـ4/7/1444

 م26/1/2023
 

 .املشروعاحلصة األوىل: 

 (.الوطنية احلقة)  نص االستماعاحلصة الثانية: 
 نص االستماع ) الوطنية احلقة(. احلصة الثالثة:

 .الفهم القرائي )قبلة املسلمني(احلصة الرابعة : 

 (9األسبوع )
 -   هـ7/7/1444

 م29/1/2023
 إىل

  -   هـ11/7/1444
 م2/2/2023

 الفهم القرائي )قبلة املسلمني(. احلصة األوىل:
 .إسرتاتيجية قراءة )القراءة املتعمقة(احلصة الثانية: 

 .التحليل األدبي )يا بلدي احلرام(احلصة الثالثة: 

 التحليل األدبي )يا بلدي احلرام(. احلصة الرابعة: 
 (10األسبوع )

 -    هـ14/7/1444
 م5/2/2023

 إىل
    هـ18/7/1444
 م9/2/2023

 (.رسم اهلمزة املمدودة يف أول الكلمة ويف وسطها) الرسم اإلمالئياحلصة األوىل: 
 الرسم اإلمالئي )رسم اهلمزة املمدودة يف أول الكلمة ويف وسطها(. حلصة الثانية: ا

 الرسم الكتابي )رسم احلرفني ط، ظ منفردين ومتصلني خبط الرقعة(: احلصة الثالثة

 .الصنف اللغوي )األفعال اخلمسة(احلصة الرابعة: 
 (11األسبوع )

 -   هـ21/7/1444
 م12/2/2023

 إىل
  -  هـ25/7/1444

 م16/2/2023
 

 .األسلوب اللغوي )التمين(احلصة األوىل: 
 .الوظيفة النحوية )املفعول املطلق(احلصة الثانية: 
 .إسرتاتيجية الكتابةاحلصة الثالثة: 

 .الفن الكتابي )كتابة قصة فنية قصرية(احلصة الرابعة: 

 (12األسبوع )
   - هـ28/7/1444
 م19/2/2023

 إىل
  -  هـ3/8/1444

 م23/2/2023
األربعاء : يوم التأسيسإجازة 

 اخلميسو

 .األداء الكتابي )ختطيط كتابة املوضوع(احلصة األوىل: 

 .إسرتاتيجية مهارة التحدث )إبداء وجهة النظر وحتليل األحداث والتعليق عليها(احلصة الثانية: 

 (.4منوذج اختبار )النص اإلثرائي، احلصة الثالثة: 

 ال يدرج فيه توزيعاألربعاء:                            

 ال يدرج فيه توزيعاخلميس:                            
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 (13األسبوع )
 االختبارات

 -  هـ6/8/1444
 م26/2/2023

 إىل
 -   هـ10/8/1444
 م2/3/2023

 


