


  

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 الشؤون التعليمية  -ادارة التعليم بمحافظة بيشة

بوي  اف التر  قسم اللغة العربية  - االشر

ف/ة   المدرسة : المعلم / ـة :                                            مدير/ ة المدرسة :                                            مشر

 ه 1441للصف األول ثانوي الفصل الدراسي األول لعام  1-توزي    ع مقرر الكفايات اللغوية  

 

 األسبوع الرابع

12/2  - 16/2 

 األسبوع الثالث
5/2  - 9/2 

  
 االسبوع الثان 

28/1– 2/2 

 االسبوع االول
 الشهر 25/1  -21/1 

 الكفاية اإلمالئية                              

 *   دليل الوحدة            

 *النشاطات التمهيدية         
 القبل  *االختبار             

قيم            * عالمات التر

 *نشاطات التعلم           

 *االختبار قصتر           
      16/2–15/2  

 اجازة اليوم الوطن 

 الكفاية النحوية                                   
 *اختبار قصتر 

 *نشاطات الغلق والتلخيص
 

 *اختبار نهاية الكفاية
 *عدد الحصص

  (٢+   ٥ )  
ون   الكتر

 الكفاية النحوية                              
 قصتر *اختبار 

 *اعراب الفعل المضارع
 *نشاطات التعلم
 *الفاعل ونائبة
 *نشاطات التعلم
 عدد الحصص

(٢حصص  + ٥)   
ون   الكتر

 

 الكفاية النحوية                         
 *دليل الوحدة

 *النشاطات التمهيدي
 *االختبار القبل  
 *االبتداء ونواسخة
 *الفعلية والحرفية
 *نشاطات التعلم 

   ٢حصص +  )عدد  الحصص
ون   (الكتر

 

محرم+ 
 صفر

 منالثا األسبوع

13/3- 15/3 

 السابع األسبوع
4/3 – 8/3 

 االسبوع السادس
26/2– 1/3 

 الخامس األسبوع
 صفر 23/2 -  19/2

+ 

 ربيع
 أول

 
 كفاية اإلتصال الكتان   

 *النشاطات التمهيدية   دليل الوحدة  - 
 *خطوات بناء الموضوع     القبل  *االختبار 

 *تصميم مخطط الموضوع    *نشاطات التعلم 
 *االختبار القصتر   *نشاطات التعلم 

 *عدد الحصص                                    
( ٢حصص   +   ٥)    

ون   الكتر
 

 اجازة نهاية االسبوع مطولة      
 

 تابع الكفاية القرائية                          
كتر  

اتيجيات لزيادة الفهم والتر  *خمس استر
 *نشاطات التعلم    اسئلة ما بعد القراءة

 *نشاطات الغلق والتلخيص    *االختبارالقصتر 
 *اختبار نهاية الكفاية 

 عدد الحصص
  ( ٢حصص   + ٥)  

ون   الكتر
 
 
 

 الكفاية القرائية                              
 *النشاطات التمهيدية       *دليل الوحدة
 *عمليات القراءة المركزة        *االختبار القبل  

 *نشاطات التعلم

 الشيعة*عمليات القراءة التمهيدية 
 *نشاطات التعلم    *خطوات القراءة المتعمقة

 عدد الحصص                              
   (٢حصص   +    ٥)  

ون   الكتر

 ةاعراف الكتاب                      
 * نشاطات التعلم                     
 *االختبار القصتر                     
 * نشاطات الغلق                   
 * اختبار نهاية الوحدة                

 
 عدد الحصص                            

( ٢حصص   +  ٥)                   
ون   الكتر

  عشر 
 ث عشر االسبوع الثال -األسبوع الثان 

9/4  - 20/4 
 األسبوع الحادي عشر 

2/4  - 6/4 
 .                      االسبوع العاشر 

               29/3 — 25/3 
 

 التاسعاألسبوع 
ربيع  22/3 - 18/3

أول + 
ربيع 
  
 ثان 

 
 
 *  متابعة الفاقد والتعتر وتسليم المشاريــــع   

 وتقييمها .                           
ات وتحليل النتائج.       *متابعة المتعتر
 

 
 تابع كفاية التواصل الشفه  

 *نشاطات التعلم  *االستماع مهارة تعلم
 نشاطات الغلق والتلخيص*   *االختبار القصتر 

 *اختبار نهاية الكفاية 
 *تقويم المشاريــــع
 عدد الحصص

  ( ٢حصص +  ٥) 
ون   الكتر

 

 فاية التواصل الشفه  ك
 *االستماع مهارة لغوية تبار القبل  خ*اال 

 *االختبار القصتر  *نشاطات التعلم 
 عدد الحصص

(٢حصص٥)  
ون   الكتر

 
   إجازة نهاية اإلسبوع   

 مهارات بناء الموضوع      
   *  االختبار القصتر   *نشاطات التعلم           

 الكفاية  *  اختبار نهايةصنشاطات الغلق والتلخي
 

 كفاية التواصل الشفه            
 *دليل الوحدة                
 *النشاطات التمهيدية              
 عدد الحصص              

(والكتر  ٢حصص   +  ٥)              
 ن 

ف                                            : المدرسة ة /مدير                                                   : ـة / المعلم   : المدرسة ة/مشر


