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                              .إلكترونيتان*في كل أسبوع حصتان    : 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 
 القبلي واالختبار التمهيدية النشاطات

 باإلضافة والمجرور المتممات بحرف الجر

 الكفاية النحوية
المتممات المنصوبة )المفعول به , المفعول 

المفعول ألجله فيه ,ظرفا الزمان والمكان ,
 , المفعول المطلق

 
 الكفاية اإلمالئية 5/ 15إجازة بتاريخ 

 واالختبار القبليالنشاطات التمهيدية 
 الهمزة في أول الكلمة ووسطها وآخرها

 الكفاية اإلمالئية
 الهمزة في أول الكلمة ووسطها وآخرها

 نشاطات الغلق والتلخيص واالختبار البعدي
 الكفاية القرائية

 النشاطات التمهيدية واالختبار القبلي
 

 الكفاية النحوية
 الحال والتمييز

 واالختبار البعدينشاطات الغلق والتلخيص 

 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
 القارئ آدوات ـ 1   قراءة النص األدبي

 الخطوات)األدبي النص  قراءةـ 2
 والعمليات(

 الكفاية القرائية
قراءة النص  تابع  ـ 

 (األدبي)الخطوات والعمليات
 نشاطات الغلق والتلخيص واالختبار البعدي

 الكفاية الكتابية
 النشاطات التمهيدية واالختبار القبلي

 

 الكفاية الكتابية
 الكفاية الكتابية الوصف األدبي -1تابة األدبية كال

 المذكرات كتابة-2
 قصة كتابة-3

 نشاطات الغلق والتلخيص واالختبار البعدي

 

 الشفهيكفاية التواصل 
 النشاطات التمهيدية واالختبار القبلي
 مكونات الذكاء التواصلي ومهاراته

 (  7/ 2ـ  7/ 1إجازة بتاريخ ) 

 عشر الثالث األسبوع األسبوع الثاني عشر  عشر الحادي األسبوع

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

 كفاية التواصل الشفهي
 تابع مكونات الذكاء التواصلي ومهاراته

 نشاطات الغلق والتلخيص
 الثاني اختبارات الفصل الدراسي  الثانياختبارات الفصل الدراسي 

 (  7/ 23ـ  7/ 22إجازة بتاريخ ) 


