
 

 
 
 
 

 (ابتدائي االول  ) ( للصفلغتي  ) توزيع منهج مادةل والفصل الدراسي اال

 األسبوع
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد 1
 هـ1/2/1444 

  يسمالخ
 األسبوع التمهيدي  هـ5/2/1444

بداية الدراسية الفصل  
 الدراسي األول  

 يوم االحد 
 هـ 1/2/1444

 _________ 
 

 إجازة اليوم الوطني  
يوم األربعاء و  

 الخميس
 هـ 25-26/2/1444

 _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة 

 يوم االحد و االثنين
 هـ 20-21/3/1444

  _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة  

 يوم الخميس 
 هـ 16/4/1444

 _________ 
 

بداية إجازة الفصل  
 الدراسي األول   
 يوم نهاية الخميس 

 هـ 30/4/1444

 االحد 2
 هـ8/2/1444 

  يسمالخ
 التهيئة واالستعداد  هـ12/2/1444

 االحد 3
 هـ15/2/1444 

  يسمالخ
 نص االستماع  -: اسرتي   نشيد هـ19/2/1444

 االحد 4
 هـ22/2/1444 

  يسمالخ
 هـ26/2/1444

 ( م) الدرس األول حرف   -نشاطات التهيئة 
 إجازة اليوم الوطني  

 االحد 5
 هـ26/2/1444 

  يسمالخ
 هـ3/3/1444

الدرس الثالث :    -(  حرف) ب الدرس الثاني :
 ( الدرس الرابع : حرف) د - ( حرف) ل

 االحد 6
 هـ6/3/1444 

  يسمالخ
 هـ10/3/1444

الدرس السادس   -(   الدرس الخامس : حرف) ن
 (  1 ) التقويم التجميعي -: حرف) ر ( 

 االحد 7
 هـ13/3/1444 

  يسمالخ
 نص االستماع  -شيد : مدرستي حديقتي  ن هـ17/3/1444

 االحد 8
 هـ20/3/1444 

  يسمالخ
 هـ24/3/1444

 ( الدرس األول : حرف ) ص  -نشاطات التهيئة 
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد 9
 هـ27/3/1444 

  يسمالخ
 هـ2/4/1444

الدرس الثالث :   -(   حرف ) ف الدرس الثاني :
 (  حرف ) س

 االحد 10
 هـ5/4/1444 

  يسمالخ
 هـ9/4/1444

:   الدرس الخامس - الدرس الرابع : حرف ) ق ( 
 ) ت ( حرف

 االحد 11
 هـ12/4/1444 

  يسمالخ
 هـ16/4/1444

التقويم   -(   ح  ): حرف السادس   الدرس
 (  2) التجميعي 

 مطولة إجازة نهاية أسبوع 

 االحد 12
 هـ19/4/1444 

  يسمالخ
 مراجعة عامة  هـ23/4/1444

 االحد 13
 هـ26/4/1444 

  يسمالخ
 االختبارات نهاية  هـ30/4/1444

 -المعلمة المادة :
 

 -مديرة المدرسة :
 

 - المشرفة المادة :
 

 

  



 

 

 (ابتدائي الثاني   ) ( للصف لغتي ) توزيع منهج مادةل والفصل الدراسي اال

 األسبوع
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد 1
 هـ1/2/1444 

  يسمالخ
 التهيئة واالستعداد  هـ5/2/1444

بداية الدراسية الفصل  
 الدراسي األول  

 يوم االحد 
 هـ 1/2/1444

 _________ 
 

 إجازة اليوم الوطني  
يوم األربعاء و  

 الخميس
 هـ 25-26/2/1444

 _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة 

 يوم االحد و االثنين
 هـ 20-21/3/1444

  _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة  

 يوم الخميس 
 هـ 16/4/1444

 _________ 
 

بداية إجازة الفصل  
 الدراسي األول   
 يوم نهاية الخميس 

 هـ 30/4/1444

 االحد 2
 هـ8/2/1444 

  يسمالخ
 نص االستماع   -نشاطات التهيئة  هـ12/2/1444

 االحد 3
 هـ15/2/1444 

  يسمالخ
 النشيد : جدتي  هـ19/2/1444

 االحد 4
 هـ22/2/1444 

  يسمالخ
 هـ26/2/1444

 الدرس األول : صلة الرحم
 إجازة اليوم الوطني  

 االحد 5
 هـ26/2/1444 

  يسمالخ
 عذرا يا جدي   الدرس الثاني : هـ3/3/1444

 االحد 6
 هـ6/3/1444 

  يسمالخ
 (  1 التقويم التجميعي ) هـ10/3/1444

 االحد 7
 هـ13/3/1444 

  يسمالخ
 نشاطات التهيئة ـ نص االستماع  هـ17/3/1444

 االحد 8
 هـ20/3/1444 

  يسمالخ
 هـ24/3/1444

 النشيد : الجار والصديق 
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد 9
 هـ27/3/1444 

  يسمالخ
 الدرس األول : الصديقان  هـ2/4/1444

 االحد 10
 هـ5/4/1444 

  يسمالخ
 الدرس الثاني : الجار الصغير  هـ9/4/1444

 االحد 11
 هـ12/4/1444 

  يسمالخ
 هـ16/4/1444

 (  2 التقويم التجميعي )
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد 12
 هـ19/4/1444 

  يسمالخ
 مراجعة عامة  هـ23/4/1444

 االحد 13
 هـ26/4/1444 

  يسمالخ
 االختبارات نهاية  هـ30/4/1444

 -المعلمة المادة :
 

 -مديرة المدرسة :
 

 - المشرفة المادة :
 

  



 

 (ابتدائي الثالث  ) ( للصف لغتي ) توزيع منهج مادةل والفصل الدراسي اال

 األسبوع
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد 1
 هـ1/2/1444 

  يسمالخ
 التقويم التشخيصي  هـ5/2/1444

بداية الدراسية الفصل  
 الدراسي األول  

 يوم االحد 
 هـ 1/2/1444

 _________ 
 

 إجازة اليوم الوطني  
يوم األربعاء و  

 الخميس
 هـ 25-26/2/1444

 _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة 

 يوم االحد و االثنين
 هـ 20-21/3/1444

  _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة  

 يوم الخميس 
 هـ 16/4/1444

 _________ 
 

بداية إجازة الفصل  
 الدراسي األول   
 يوم نهاية الخميس 

 هـ 30/4/1444

 االحد 2
 هـ8/2/1444 

  يسمالخ
 نشاطات التهيئة  هـ12/2/1444

 االحد 3
 هـ15/2/1444 

  يسمالخ
 النشيد   -نص االستماع  هـ19/2/1444

 االحد 4
 هـ22/2/1444 

  يسمالخ
 هـ26/2/1444

 (  الدرس األول : ) عادل في الطائرة
 إجازة اليوم الوطني  

 االحد 5
 هـ26/2/1444 

  يسمالخ
 (  عام دراسي جديد  الدرس الثاني : ) هـ3/3/1444

 االحد 6
 هـ6/3/1444 

  يسمالخ
 (  1 التقويم التجميعي ) -(  1 نموذج اختبار )  هـ10/3/1444

 االحد 7
 هـ13/3/1444 

  يسمالخ
 النشيد   -نص االستماع  - نشاطات التهيئة   هـ17/3/1444

 االحد 8
 هـ20/3/1444 

  يسمالخ
 هـ24/3/1444

 (  الرياض والملك الشجاع الدرس األول : )
 نهاية أسبوع مطولة إجازة 

 االحد 9
 هـ27/3/1444 

  يسمالخ
 (  الرياض والملك الشجاع الدرس األول : ) هـ2/4/1444

 االحد 10
 هـ5/4/1444 

  يسمالخ
 (  مصايفنا الدرس الثاني : ) هـ9/4/1444

 االحد 11
 هـ12/4/1444 

  يسمالخ
 هـ16/4/1444

 (  2 التجميعي )التقويم  -(  2 نموذج اختبار ) 
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد 12
 هـ19/4/1444 

  يسمالخ
 مراجعة عامة  هـ23/4/1444

 االحد 13
 هـ26/4/1444 

  يسمالخ
 االختبارات نهاية  هـ30/4/1444

 -المعلمة المادة :
 

 -مديرة المدرسة :
 

 - المشرفة المادة :
 

  



 

 
 (ابتدائي الرابع  ) ( للصف لغتي الجميلة ) منهج مادةتوزيع ل والفصل الدراسي اال

 األسبوع
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد 1
 هـ1/2/1444 

  يسمالخ
 هـ5/2/1444

االختبار    - مراجعة المكتسبات السابقة 
 التشخيصي 

بداية الدراسية الفصل  
 الدراسي األول  

 يوم االحد 
 هـ 1/2/1444

 _________ 
 

 إجازة اليوم الوطني  
يوم األربعاء و  

 الخميس
 هـ 25-26/2/1444

 _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة 

 يوم االحد و االثنين
 هـ 20-21/3/1444

  _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة  

 يوم الخميس 
 هـ 16/4/1444

 _________ 
 

بداية إجازة الفصل  
 الدراسي األول   
 يوم نهاية الخميس 

 هـ 30/4/1444

 االحد 2
 هـ8/2/1444 

  يسمالخ
 التعريف بالمشروع  -أنشطة تمهيدية  هـ12/2/1444

 االحد 3
 هـ15/2/1444 

  يسمالخ
 ناقلة األمراض  هـ19/2/1444

 االحد 4
 هـ22/2/1444 

  يسمالخ
 هـ26/2/1444

 التصحر واثره في البيئة 
 إجازة اليوم الوطني  

 االحد 5
 هـ26/2/1444 

  يسمالخ
 هـ3/3/1444

التاء    -الهمزة المتطرفة  -همزة القطع والوصل 
 المربوطة والتاء المفتوحة

 االحد 6
 هـ6/3/1444 

  يسمالخ
 هـ10/3/1444

االسم   -المبتدأ والخبر   -أنواع الكلمة والجملة 
 المجرور بحرف الجر 

 االحد 7
 هـ13/3/1444 

  يسمالخ
 هـ17/3/1444

ط   -د   -ب  -الحروف المرتكزة على السطر ) أ  
 هـ (  -ك  -ف  -

 االحد 8
 هـ20/3/1444 

  يسمالخ
 هـ24/3/1444

 لم تألمت الفراشة ؟
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد 9
 هـ27/3/1444 

  يسمالخ
 وصف مشاهدات  -تمثيل حوار  -إبداء الراي  هـ2/4/1444

 االحد 10
 هـ5/4/1444 

  يسمالخ
 هـ9/4/1444

كتابة فقرة   -كتابة قصة من مشاهد معروضة 
 بناء فقرتين  -من عدة أسطر 

 االحد 11
 هـ12/4/1444 

  يسمالخ
 هـ16/4/1444

 اختبار الوحدة  -(  1نموذج اختبار ) 
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد 12
 هـ19/4/1444 

  يسمالخ
 مراجعة عامة  هـ23/4/1444

 االحد 13
 هـ26/4/1444 

  يسمالخ
 االختبارات نهاية  هـ30/4/1444

 -المعلمة المادة :
 

 -مديرة المدرسة :
 

 - المشرفة المادة :
 

  



 

 (ابتدائي الخامس  ) ( للصف لغتي الجميلة ) توزيع منهج مادةل والفصل الدراسي اال

 األسبوع
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد 1
 هـ1/2/1444 

  يسمالخ
 هـ5/2/1444

االختبار   – التهيئة ) مراجعة المكتسبات السابقة 
 التشخيصي ( 

بداية الدراسية الفصل  
 الدراسي األول  

 يوم االحد 
 هـ 1/2/1444

 _________ 
 

 إجازة اليوم الوطني  
يوم األربعاء و  

 الخميس
 هـ 25-26/2/1444

 _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة 

 يوم االحد و االثنين
 هـ 20-21/3/1444

  _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة  

 يوم الخميس 
 هـ 16/4/1444

 _________ 
 

بداية إجازة الفصل  
 الدراسي األول   
 يوم نهاية الخميس 

 هـ 30/4/1444

 االحد 2
 هـ8/2/1444 

  يسمالخ
 هـ12/2/1444

      نص االستماع  -المدخل ) أنشطة تمهيدية ( 
 ) عدل الملك عبد العزيز ( 

 االحد 3
 هـ15/2/1444 

  يسمالخ
 هـ19/2/1444

  -ي ) أخالق المؤمنين ( ئ نص الفهم القرا
 ية ) الخلق (ئاالستراتيجية القرا 

 االحد 4
 هـ22/2/1444 

  يسمالخ
 هـ26/2/1444

األفعال    -الصنف اللغوي ) جمع المذكر السالم ( 
   الخمسة

 إجازة اليوم الوطني  

 االحد 5
 هـ26/2/1444 

  يسمالخ
 هـ3/3/1444

    الظاهرة اإلمالئية ) الهمزة المتوسطة على
 ألف ( 

 االحد 6
 هـ6/3/1444 

  يسمالخ
 هـ10/3/1444

المبتدأ والخبر بالعالمات   الوظيفة النحوية ) رفع
 الفرعية ( 

 االحد 7
 هـ13/3/1444 

  يسمالخ
 هـ17/3/1444

   النص الشعري -الرسم الكتابي ) خط النسخ (  
   ) من أصادق؟ ( 

 االحد 8
 هـ20/3/1444 

  يسمالخ
 هـ24/3/1444

 بنية النص ) خشبة المقترض األمين ( 
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد 9
 هـ27/3/1444 

  يسمالخ
 هـ2/4/1444

  -تابع بنية النص ) الطحان وولده وحمارهما ( 
 تابع بنية النص ) درس في الصداقة ( 

 االحد 10
 هـ5/4/1444 

  يسمالخ
 التواصل الكتابي ) كتابة قصة مكتملة العناصر (  هـ9/4/1444

 االحد 11
 هـ12/4/1444 

  يسمالخ
 هـ16/4/1444

مشروع الوحدة   -التواصل الشفهي )سرد قصة( 
 مراجعة عامة - اختبار الوحدة  -

 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد 12
 هـ19/4/1444 

  يسمالخ
 مراجعة عامة  هـ23/4/1444

 االحد 13
 هـ26/4/1444 

  يسمالخ
 االختبارات نهاية  هـ30/4/1444

 -المعلمة المادة :
 

 -المدرسة :مديرة 
 

 - المشرفة المادة :
 

 
  



 

 

 (ابتدائي السادس  ) ( للصف لغتي الجميلة ) توزيع منهج مادةل والفصل الدراسي اال

 األسبوع
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد 1
 هـ1/2/1444 

  يسمالخ
 هـ5/2/1444

ختبار  الا  - مراجعة المكتسبات السابقة 
 تشخيصي ال

بداية الدراسية الفصل  
 الدراسي األول  

 يوم االحد 
 هـ 1/2/1444

 _________ 
 

 إجازة اليوم الوطني  
يوم األربعاء و  

 الخميس
 هـ 25-26/2/1444

 _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة 

 يوم االحد و االثنين
 هـ 20-21/3/1444

  _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة  

 يوم الخميس 
 ـ ه16/4/1444

 _________ 
 

بداية إجازة الفصل  
 الدراسي األول   
 يوم نهاية الخميس 

 هـ 30/4/1444

 االحد 2
 هـ8/2/1444 

  يسمالخ
 التعريف بالمشروع -مدخل الوحدة  هـ12/2/1444

 االحد 3
 هـ15/2/1444 

  يسمالخ
 سيدة نساء اهل الجنة هـ19/2/1444

 االحد 4
 هـ22/2/1444 

  يسمالخ
 هـ26/2/1444

 بكر الصديق ) رضي هللا عنه ( أبو 
 إجازة اليوم الوطني  

 االحد 5
 هـ26/2/1444 

  يسمالخ
 مجلة او عبر الشبكة العنكبوتية  تصفح كتاب او هـ3/3/1444

 االحد 6
 هـ6/3/1444 

  يسمالخ
 هـ10/3/1444

  -ابنة (   – همزتا الوصل والقطع وهمزتا ) ابن
 االفعال الناسخة ) كان واخواتها (

 االحد 7
 هـ13/3/1444 

  يسمالخ
 هـ17/3/1444

المشتقات : اسم الفاعل واسم المفعول من الفعل  
 الثالثي 

 االحد 8
 هـ20/3/1444 

  يسمالخ
 هـ24/3/1444

    عمر بن الخطاب   - كتابة عبارات بخط النسخ  
 ) رضي هللا عنه ( ورسول كسرى

 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد 9
 هـ27/3/1444 

  يسمالخ
 التلخيص   -وصف شخصية  هـ2/4/1444

 االحد 10
 هـ5/4/1444 

  يسمالخ
 كتابة التلخيص  -وصف شخصية  هـ9/4/1444

 االحد 11
 هـ12/4/1444 

  يسمالخ
 هـ16/4/1444

تقديم عرض شفهي    -عرض شفه لسيرة غيرية 
 اختبار الوحدة -عن كتاب أو قصة

 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد 12
 هـ19/4/1444 

  يسمالخ
 مراجعة عامة  هـ23/4/1444

 االحد 13
 هـ26/4/1444 

  يسمالخ
 االختبارات نهاية  هـ30/4/1444

 -المعلمة المادة :
 

 -مديرة المدرسة :
 

 - المشرفة المادة :
 

 
 
  



 

 ( متوسطاالول  ) ( للصف  الخالدة لغتي  ) توزيع منهج مادةالفصل الدراسي االول 

 األسبوع
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد 1
 هـ1/2/1444 

  يسمالخ
 المدخل للوحدة األولى قيم إسالمية  -التهيئة  هـ5/2/1444

بداية الدراسية الفصل  
 الدراسي األول  

 يوم االحد 
 هـ 1/2/1444

 _________ 
 

 إجازة اليوم الوطني  
يوم األربعاء و  

 الخميس
 هـ 25-26/2/1444

 _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة 

 يوم االحد و االثنين
 هـ 20-21/3/1444

  _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة  

 يوم الخميس 
 هـ 16/4/1444

 _________ 
 

بداية إجازة الفصل  
 الدراسي األول   
 يوم نهاية الخميس 

 هـ 30/4/1444

 االحد 2
 هـ8/2/1444 

  يسمالخ
 هـ12/2/1444

الصنف اللغوي   -نص االنطالق قيس من القرآن الكريم 
 األسلوب اللغوي األمر  -المذكر والمؤنث  

 االحد 3
 هـ15/2/1444 

  يسمالخ
 هـ19/2/1444

الرسم الكتابي   - الرسم اإلمالئي رسم همزة الوصل  
شفوي مهارات الحوار  تواصل  -تكوينات خط الرقعة  

نص   -تواصل كتابي كتابة نهاية قصة  -وإبداء الرأي 
 االستماع صدقة 

 االحد 4
 هـ22/2/1444 

  يسمالخ
 هـ26/2/1444

الصنف   -نص الدعم اإلسالم وقيمة النفس البشرية 
الوظيفة النحوية المبتدأ والخبر   -اللغوي النكرة والمعرفة  

 األسلوب اللغوي األمر  -
 إجازة اليوم الوطني  

 االحد 5
 هـ26/2/1444 

  يسمالخ
 هـ3/3/1444

  -التواصل الكتابي   -الرسم الكتابي  -الرسم اإلسالمي 
  -النص الشعري من أخالق النبي صلى هللا عليه وسلم 

 النص اإلثرائي جدتي 

 االحد 6
 هـ6/3/1444 

  يسمالخ
 هـ10/3/1444

نص االنطالق محمد خاتم   -مدخل الوحدة الثانية أعالم  
 المرسلين 

 االحد 7
 هـ13/3/1444 

  يسمالخ
   الوظيفة النحوية كان وأخواتها -الصنف اللغوي المفرد   هـ17/3/1444

 االحد 8
 هـ20/3/1444 

  يسمالخ
 هـ24/3/1444

 الرسم اإلمالئي همزة القطع  -األسلوب اللغوي االستفهام 

 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد 9
 هـ27/3/1444 

  يسمالخ
 هـ2/4/1444

التواصل   -األلف بخط الرقعة  لرسم الكتابي رسم حرف 
نص   -التواصل الكتابي كتابة الحوار  -الشفوي الحوار 

 االستماع شالل المعلومات 

 االحد 10
 هـ5/4/1444 

  يسمالخ
 هـ9/4/1444

الصنف اللغوي   - نص الدعم وصارت السماء قريبة 
 الوظيفة النحوية  -المثنى  

 االحد 11
 هـ12/4/1444 

  يسمالخ
 هـ16/4/1444

  -الرسم الكتابي  - الرسم اإلمالئي   -األسلوب اللغوي  
  -النص الشعري كيف لم تحزن ؟!   -التواصل اللغوي  

   أم سلمة ثرائيالنص اإل
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد 12
 هـ19/4/1444 

  يسمالخ
 مراجعة عامة  هـ23/4/1444

 االحد 13
 هـ26/4/1444 

  يسمالخ
 االختبارات نهاية  هـ30/4/1444

 -المعلمة المادة :
 

 -مديرة المدرسة :
 

 - المشرفة المادة :
 

 
  



 

 
 ( متوسط الثاني ) ( للصف لغتي الخادة ) توزيع منهج مادةالفصل الدراسي االول 

 األسبوع
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد 1
 هـ1/2/1444 

  يسمالخ
 المدخل عالم فيزيائي  هـ5/2/1444

بداية الدراسية الفصل  
 الدراسي األول  

 يوم االحد 
 هـ 1/2/1444

 _________ 
 

 إجازة اليوم الوطني  
يوم األربعاء و  

 الخميس
 هـ 25-26/2/1444

 _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة 

 يوم االحد و االثنين
 هـ 20-21/3/1444

  _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة  

 يوم الخميس 
 هـ 16/4/1444

 _________ 
 

بداية إجازة الفصل  
 الدراسي األول   
 يوم نهاية الخميس 

 هـ 30/4/1444

 االحد 2
 هـ8/2/1444 

  يسمالخ
 نص االستماع -التهيئة  هـ12/2/1444

 االحد 3
 هـ15/2/1444 

  يسمالخ
 هـ19/2/1444

اقرني نص   -إستراتيجية قراءة  -الفهم القرائي 
 التلفاز 

 االحد 4
 هـ22/2/1444 

  يسمالخ
 هـ26/2/1444

أتذوق الرسم   -أفهم وأحتل  -التحليل األدبي تقلي 
 اإلمالئي الرسم الكتابي 

 إجازة اليوم الوطني  

 االحد 5
 هـ26/2/1444 

  يسمالخ
 هـ3/3/1444

  -الخبرية المنفية الجملة  -ظروف الزمان والمكان  
 الوظيفة النحوية

 االحد 6
 هـ6/3/1444 

  يسمالخ
 هـ10/3/1444

  -الفاعل إستراتيجية الكتابة المصباح المغرور 
 مهارة التحدث  - تخطيط كتابة الموضوع

 االحد 7
 هـ13/3/1444 

  يسمالخ
 هـ17/3/1444

الصدقة  -نص االستماع  -نوادر وقيم المدخل 
  والكوب

 االحد 8
 هـ20/3/1444 

  يسمالخ
 هـ24/3/1444

 النص الشعري : الضيف الثقيل  -إستراتيجية قراءة 
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد 9
 هـ27/3/1444 

  يسمالخ
 الصنف اللغوي  -الكتابي  -الرسم اإلمالئي هـ2/4/1444

 االحد 10
 هـ5/4/1444 

  يسمالخ
 األسلوب اللغوي الوظيفة النحوية  -الخمسة األسماء  هـ9/4/1444

 االحد 11
 هـ12/4/1444 

  يسمالخ
 هـ16/4/1444

الفن   -إستراتيجية الكتابة  -إستراتيجية الكتابة 
الكتابي تخطيط كتابة الموضوع إستراتيجية مهارة  

 التحدث 
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد 12
 هـ19/4/1444 

  يسمالخ
 مراجعة عامة  هـ23/4/1444

 االحد 13
 هـ26/4/1444 

  يسمالخ
 االختبارات نهاية  هـ30/4/1444

 -المعلمة المادة :
 

 -مديرة المدرسة :
 

 - المشرفة المادة :
 

 
 
  



 

 
 ( متوسط  ثلثاال ) ( للصف لغتي الخالدة ) توزيع منهج مادةالفصل الدراسي االول 

 األسبوع
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد 1
 هـ1/2/1444 

  يسمالخ
 التهيئة  -المدخل  هـ5/2/1444

بداية الدراسية الفصل  
 الدراسي األول  

 يوم االحد 
 هـ 1/2/1444

 _________ 
 

 إجازة اليوم الوطني  
يوم األربعاء و  

 الخميس
 هـ 25-26/2/1444

 _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة 

 يوم االحد و االثنين
 هـ 20-21/3/1444

  _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة  

 يوم الخميس 
 هـ 16/4/1444

 _________ 
 

بداية إجازة الفصل  
 الدراسي األول   
 يوم نهاية الخميس 

 هـ 30/4/1444

 االحد 2
 هـ8/2/1444 

  يسمالخ
 هـ12/2/1444

إستراتيجية   الفهم القرائي :  -نص االستماع 
 قراءة

 االحد 3
 هـ15/2/1444 

  يسمالخ
 هـ19/2/1444

التحليل األدبي   -اقرأ نص واجب الشباب المسلم 
 )دين الكريم( 

 االحد 4
 هـ22/2/1444 

  يسمالخ
 هـ26/2/1444

 الوظيفة النحوية -الرسم اإلمالئي الرسم الكتابي  
 إجازة اليوم الوطني  

 االحد 5
 هـ26/2/1444 

  يسمالخ
 هـ3/3/1444

إستراتيجية الكتابة تخطيط كتابة   -اسم الفاعل 
 الموضوع مهارة التحدث 

 االحد 6
 هـ6/3/1444 

  يسمالخ
 هـ10/3/1444

نص   -التهيئة   –دخل الم  -أعالم معاصرون 
 االستماع 

 االحد 7
 هـ13/3/1444 

  يسمالخ
 اقرأ نص  - إستراتيجية قراءة الفهم القرائي :  هـ17/3/1444

 االحد 8
 هـ20/3/1444 

  يسمالخ
 هـ24/3/1444

 الرسم اإلمالئي   -التحليل األدبي 
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد 9
 هـ27/3/1444 

  يسمالخ
 الوظيفة النحوية -الرسم الكتابي  هـ2/4/1444

 االحد 10
 هـ5/4/1444 

  يسمالخ
 اسم الفصل  هـ9/4/1444

 االحد 11
 هـ12/4/1444 

  يسمالخ
 هـ16/4/1444

  -  إستراتيجية الكتابة تخطيط كتابة الموضوع
 مهارة التحدث 

 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد 12
 هـ19/4/1444 

  يسمالخ
 مراجعة عامة  هـ23/4/1444

 االحد 13
 هـ26/4/1444 

  يسمالخ
 االختبارات نهاية  هـ30/4/1444

 -المعلمة المادة :
 

 -مديرة المدرسة :
 

 - المشرفة المادة :
 

 
 
  


