


 
 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمحافظة األحساء

 قسم اللغة العربية-إدارة اإلشراف التربوي 

 هـ1443لعام   الثاني الفصل الدراس يللتعليم العام  ثانوي  لثانيا ( للصف  4كفاياتتوزيع مقرر ) 

 

 

 

                               . *في كل أسبوع حصتان إلكترونيتان   :المالحظات 

 األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني  األسبوع األول

 (  6/ 3ـ  5/  29)  (  5/ 26ـ  5/ 22)  (  5/ 19ـ  5/  15)  (  5/ 12ـ  5/ 8)   (  5/ 5ـ  5/ 1) 

  النحويةالكفاية 
 مراجعة المعارف النحوية

 واالختبار البنائي (–)نشاطات التعلم 
 

 الكفاية النحوية 
 التطبيق الشفهي والكتابي

 واالختبار البنائي (–)نشاطات التعلم 

 
  5/ 15إجازة بتاريخ 

 الكفاية اإلمالئية 
نشاطات التعلم واالختبار البنائي )عالمات 

 أعراف الكتابة -الترقيم 
الحذف والزيادة –األلف المتطرفة  –الهمزة -

 الفصل والوصل (
 

 الكفاية القرائية      
 نشاطات التعلم واالختبار القبلي 

 أنواع القراءة السريعة 
 )نشاطات التعلم (

 اإلمالئية الكفاية          
نشاطات التعلم واالختبار البنائي )عالمات 

 أعراف الكتابة -الترقيم 
الحذف والزيادة –األلف المتطرفة  –الهمزة -

 الفصل والوصل (

 إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 
  ( 6/ 10ـ  6/ 6من تاريخ ) 

 العاشر  األسبوع التاسع  األسبوع الثامن  األسبوع السابع األسبوع األسبوع السادس

 (  7/  16ـ  7/ 12)  (  7/ 9ـ  7/ 5)  (  7/ 2ـ 6/ 27)  (  6/  24ـ  6/  20)  (  6/ 17ـ 6/ 13) 

 الكفاية القرائية 
 استراتيجتان لتسريع القراءة 

 )نشاطات التعلم (
)نشاطات الغلق والتلخيص واالختبار 

 البعدي (

 الكفاية الكتابية 
 القبلي  االختبار النشاطات التمهيدية و

 الكتابة الوظيفية
 نشاطات التعلم 

الخطب -التقارير-المحاضر -)الرسائل اإلدارية
 المحفلية (

 الكفاية الكتابية 
 الكفاية الكتابية  تابع نشاطات التعلم 

 نشاطات التعلم
اإلعالن الدعائي( –)العروض التسويقية 

 نشاطات الغلق والتلخيص واالختبار البعدي

 كفاية التواصل الشفهي 
النشاطات التمهيدية واالختبار 

 القبلي
 واإللقاءمهارات الخطابة 

 نشاطات التعلم 
 (  7/ 2ـ  7/ 1إجازة بتاريخ ) 

 عشر الحادي األسبوع
 

 عشر الثالث األسبوع األسبوع الثاني عشر 

 ( 8/ 7ـ  8/ 3)  ( 7/  30ـ  7/ 26)  (  7/ 23ـ  7/  19) 

 كفاية التواصل الشفهي 
 تابع مهارات الخطابة واإللقاء

 واالختبار البعدي(-الغلق والتلخيص نشاطات -   نشاطات التعلم)
 اختبارات الفصل الدراسي الثاني  اختبارات الفصل الدراسي الثاني

 (  7/ 23ـ  7/ 22إجازة بتاريخ ) 
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 إدارة التعليم بمحافظة األحساء
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