


                                                                العربية السعوديةالمملكة        
 وزارة التعليم               

 إدارة التعليم بمحافظة المخواة 
بوي ا -لشؤون التعليمية ا اف التر  إلشر

  قسم اللغة العربية         

 مشرف/ـة المادة :                             المعلم/ـة :                                                            قائد/ة المدرسة :                                                          

 هـ3441توزيع مقرر ) لغتي اخلالدة (  للصف )  الثاني املتوسط(  الفصل الدراسي األول لعام 
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 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
12/2            12/2 12/2       1/1 2/1        9/1 21/1        21/1 
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 1االختبار التشخيصي/ مدخل الوحدة.  

 1نص المدخل: عالم فيزيائي .     
                         2نص االستماع : وسائل النقل .  

 

 
                         

 2الفهم القرائي : رسّام القلب .  
 2استراتيجية القراءة المتعمقة . 

 

 
 2التحليل األدبي : تقنّي .  

الرسم اإلمالئي : رسم الهمزة المتوسطة 
 1على ياء والمفردة على السطر.  

ي(  بي : رسم حرفي)ن،الرسم الكتا
 1منفردين ومتصلين بخط الرقعة.  

 1الزمان والمكان .  وفالصنف اللغوي: ظر
األسلوب اللغوي : الجملة الخبرية 

 1المنفية)االسمية(. 
 1الوظيفة النحوية: الفاعل . 

 إجازة اليوم الوطني   11/2
 إجازة اليوم الوطني   11/2
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 األسبوع الثامن األسبوع السابع األسبوع السادس األسبوع اخلامس
29/1       12/1 11/1     2/2 4/2      2/2 22/2      22 /2 

 

 1الوظيفة النحوية: الفاعل . 
 2إستراتيجية الكتابة : كتابة قصة خيالية . 
 1األداء الكتابي : تخطيط كتابة الموضوع.  

 
 2مهارة التحدث )إجراء مقابلة(.  إستراتيجية

 1النص اإلرثرائي : هاتف دقيق داخل أسنان .  
 1. اختبار الفترة األولى

 
 1مدخل الوحدة .  

 1نص االستماع : رد إليه أمانته . 
   2الفهم القرائي : الصدقة والكوب .

 إجازة نهاية أسبوع مطولة 11/3
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 12/3

 2القراءة المتعمقة.  إستراتيجية
 1التحليل األدبي : الضيف الرثقيل. 
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 األسبوع الثاني عشر األسبوع احلادي عشر األسبوع العاشر األسبوع التاسع 
22/2      11/2 12/2       19/2 1/4       1/4 9/4        22/4 

 1التحليل األدبي : الضيف الرثقيل. 
اإلمالئي : رسم الكلمات المنونة الرسم 

 2تنوين نصب . 
ق(  الرسم الكتابي : رسم حرفي )ف،
 1منفردين ومتصلين بخط الرقعة . 

 
 

 1الصنف اللغوي : األسماء الخمسة .   
األسلوب اللغوي : الجملة الخبرية المنفية 

 1)الفعلية(.  
 1الوظيفة النحوية : نائب الفاعل . 

  مطولة إجازة نهاية أسبوع 22/3

 1الوظيفة النحوية : نائب الفاعل .  
إستراتيجية الكتابة : تحويل نص سردي 

 2إلى نص حواري . 
 1األداء الكتابي : تخطيط كتابة الموضوع . 

 
 2إستراتيجية مهارة التحدث)إدارة ندوة( . 

 1النص اإلرثرائي : الخطاط والتاجر . 
 1اختبار الفترة الرثانية .  

  عشر األسبوع الثالث

 نهاية الفصل الدراسي األول إجازة                                              
 .  يقصد باألرقام أمام املوضوعات عدد احلصص ،ومدارس التحفيظ  خيصص لكل موضوع حصة فقط 

 

21/4       12/4 
 اختبار نهاية الفصل الدراسي األول


