


 

 هـ 1444/ 4/ 12 التاريخ:                                                    التوقيع:             الرشيداالسم:   د/ إبراهيم 

    9ز

: الصف الثانوية  المرحلة:   المادة:  األول  
الكفايات  

2-1اللغوية  
في   عدد الحصص 
 5 األسبوع 

 ات المحتوى موضوع األسبوع 

 ( 1األسبوع )

  -  هـ10/5/1444

 م4/12/2022

 إلى

  -  هـ14/5/1444

 م8/12/2022

 الوحدة التدريبية األولى: الكفاية النحوية : متممات الجملة  
 نشاطات التمهيد  
 نشاطات التمهيد 

 اختبار قبلي 
 المتممات المجرورة: المجرورات  

 المجرور باإلضافة  – المجرور بحرف الجر 
 المتممات المجرورة: المجرورات : 

 المجرور باإلضافة  – المجرور بحرف الجر 

 ( 2األسبوع )

    - هـ17/5/1444

 م11/12/2022

 إلى 
   -   هـ21/5/1444

 م15/12/2022

 المتممات المجرورة: المجرورات  
 المجرور باإلضافة   –المجرور بحرف الجر تدريبات  

 المتممات المجرورة:  
 جر االسم الممنوع من الصرف

 المتممات المجرورة:  
 جر االسم الممنوع من الصرف + اختبار بنائي 

 المتممات المنصوبة: المفاعيل:  
 المفعول فيه   –المفعول ألجله  – المفعول المطلق  –المفعول به 

 المتممات المنصوبة: المفاعيل: 
 المفعول فيه   –المفعول ألجله  – المفعول المطلق  –المفعول به 

 ( 3األسبوع )

  -    هـ24/5/1444

 م18/12/2022

 إلى

   -   هـ28/5/1444

 م22/12/2022

 مطولة: األحد إجازة

 ال يدرج فيه توزيع األحد:                            

 المتممات المنصوبة: المفاعيل:  
 المفعول فيه   –المفعول ألجله  – المفعول المطلق  –المفعول به 

 المفاعيل المتممات المنصوبة: أشباه 
 التمييز   – الحال 

 المتممات المنصوبة: أشباه المفاعيلأنشطة التعلّم/  
 التمييز   – الحال 

 المتممات المنصوبة: أشباه المفاعيلأنشطة التعلم/  
 + اختبار بنائي  التمييز   – الحال 

 ( 4األسبوع )

  -   هـ1/6/1444

 م25/12/2022

 إلى

  -    هـ5/6/1444

  م29/12/2022

 نشاطات الغلق والتلخيص 

 اختبار بعدي  

 الوحدة التدريبية الثانية: الكفاية اإلمالئية: كتابة الهمزة  
 التمهيد + اختبار قبلي  أنشطة 

 الهمزة في أول الكلمة  

 الهمزة في أول الكلمة + اختبار بنائي 

 ( 5األسبوع )

  -    هـ8/6/1444

 م1/1/2023

 إلى

 الهمزة في وسط الكلمة وآخرها  

 الهمزة في وسط الكلمة وأخرها  أنشطة التعلم/

 الهمزة في وسط الكلمة وأخرها + اختبار بنائي 

 هـ 1444 الثاني للعام الدراسيفصل الدراسي المحتوى الدراسي على األسابيع في ال توزيع
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    -    هـ12/6/1444

 م5/1/2023
 نشاطات الغلق والتلخيص 

 اختبار بعدي   

 ( 6األسبوع )

      هـ15/6/1444

 م8/1/2023

 إلى 

   -   هـ19/6/1444

 م12/1/2023

 الوحدة التدريبية الثالثة: الكفاية القرائية: قراءة النصوص األدبية 
 نشاطات التمهيد 

 + اختبار قبلي   أنشطة التمهيد 

 أدوات قارئ النص األدبي 

 أنشطة التعلم/أدوات قارئ النص األدبي 

 أدوات قارئ النص األدبي أنشطة التعلم / 

 ( 7األسبوع )

  -    هـ22/6/1444

 م15/1/2023

 إلى

   -  هـ26/6/1444

 م19/1/2023

 إجازة مطولة: األحد واالثنين 

 ال يدرج فيه توزيع األحد:                            

 ال يدرج فيه توزيع االثنين:                            

 أدوات قارئ النص األدبي أنشطة تعلّم 

 + اختبار بنائي  أدوات قارئ النص األدبي ختام أنشطة  

 قراءة النص األدبي: الخطوات والعمليات  

 ( 8األسبوع )

  -   هـ29/6/1444

 م22/1/2023

 إلى

  -   هـ4/7/1444

  م26/1/2023

 قراءة النص األدبي: الخطوات والعمليات  أنشطة التعلم / 

 + اختبار بنائي قراءة النص األدبي: الخطوات والعمليات 

 والتلخيص نشاطات الغلق 

 اختبار بعدي 

 الوحدة التدريبية الرابعة: كفاية االتصال الكتابي: الكتابة األدبية  
 النشاطات التمهيدية  

 ( 9األسبوع )

  -    هـ7/7/1444

 م29/1/2023

 إلى

   -    هـ11/7/1444

 م2/2/2023

 النشاطات التمهيدية + اختبار قبلي 

 الوصف األدبي 

 الوصف األدبي أنشطة التعلم/  

 الوصف األدبي أنشطة التعلم/  

 الوصف األدبي+ اختبار بنائي 

 ( 10األسبوع )

  -    هـ14/7/1444

 م5/2/2023

 إلى

     هـ18/7/1444

 م9/2/2023

 كتابة المذكرات األدبية  

 كتابة المذاكرات األدبية + اختبار بنائي 

 كتابة القصة  

 اختبار بنائي كتابة القصة + 

 نشاطات الغلق والتلخيص + اختبار بعدي 

 ( 11األسبوع )

  -    هـ21/7/1444

 م12/2/2023

 إلى

   -   هـ25/7/1444

  م16/2/2023

 الوحدة التدريبية الخامسة: كفاية التواصل الشفهي: الذكاء التواصلي 
 النشاطات التمهيدية  

 اختبار قبلي 

 الذكاء التواصلي 

 الذكاء التواصلي أنشطة التعلم/  

 الذكاء التواصلي 

 الذكاء التواصلي أنشطة التعلّم/ ( 12األسبوع )
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    -  هـ28/7/1444

 م19/2/2023

 إلى

   -   هـ3/8/1444

 م23/2/2023

األربعاء : يوم التأسيسإجازة 
 الخميس و

 أنشطة التعلّم/الذكاء التواصلي 
 نشاطات الغلق والتلخيص 

 ال يدرج فيه توزيع األربعاء:                            
 ال يدرج فيه توزيع الخميس:                            

 ( 13األسبوع )

 االختبارات 

  -   هـ6/8/1444

 م26/2/2023

 إلى

  -    هـ10/8/1444

 م2/3/2023

 اختبارات الفصل الدراسي الثاني  


