
 المملكة العربية السعودية      

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

 الشؤون التعليمية بنات    

 اإلشراف التربوي         

 قسم اللغة العربية       

 هــ (     1444) ي ـلدراسللسنة األولى المشتركة )نظام المسارات( الفصل األول للعام ا (1ـ1) مقرر الكفايات اللغويةتوزيع   

 األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 ( 10/3ــــ  6/3)  ( 3/3ـــــ  29/2)  (24/2  ـــــ  22/2)  ( 19/2  ـــــ  15/2)  ( 12/2  ـــــ  8/2)  ( 5/2  ـــــ 1/2)

 
 كفاية النحوية
 دليل الوحدة

 14-19النشاطات التمهيدية )ص(

 االختبار القبلي

 الجملة اإلسمية
 نشاطات التعلم

 البنائياالختبار 

 إعراب الفعل المضارع

 35-38نشاطات التعلم )ص(

 39-43نشاطات التعلم )ص(

 الفاعل ونائبه

 44-47نشاطات التعلم )ص(

 نشاطات التعلم )ص(
 

 البنائياالختبار 
 53-56)(نشاطات الغلق والتلخيص 

 )البعدي( اختبار نهاية الكفاية
 

 دليل الوحدة / الكفاية اإلمالئية
 64-69النشاطات التمهيدية )ص(

 االختبار القبلي
 

 
 عالمات الترقيم

 72-76نشاطات التعلم )ص(

 77-87نشاطات التعلم )ص (

 لبنائياالختبار ا
 

 

إجازة اليوم   2/  26ـ  25    
 الوطني

 

 أعراف الكتابة
 88-92التعلم )ص(نشاطات 

 93-97نشاطات التعلم )ص(
 البنائياالختبار 

-99نشاطات الغلق والتلخيص )ص(
98 

 )البعدي( اختبار نهاية الكفاية
-الكفاية القرائية / دليل الوحدة 
 النشاطات التمهيدية )ص(

 االختبار القبلي

 عمليات القراءة المركزة
 111-114نشاطات التعلم )ص(

 التمهيدية السريعةعمليات القراءة 
 115-116نشاطات التعلم )ص(

خطوات القراءة المتعمقة نشاطات 
 بنائياالختبار الالتعلم 

 أسئلة ما بعد القراءة
خمس استراتيجيات لزيادة التركيز 

 1والفهم نشاطات التعلم )ص(
 اختبار الفترة األولى

 عشر الثاني األسبوع عشر الحادي األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع األسبوع

 (  23/4 ـــــ  19/4 ) ( 15/4 ـــــ 12/4)  ( 9/4 ـــــ  5/4)  (  2/4   ــــ  27/3)   ( 24/3 ـــ  3  /22)  ( 17/3  ـــــ 13/3) 

خمس استراتيجيات لزيادة التركيز 

 والفهم

 131-139نشاطات التعلم )ص(

 االختبار البنائي

 نشاطات الغلق والتلخيص 

 )البعدي( اختبار نهاية الكفاية

 كفاية االتصال الكتابي

 النشاطات التمهيدية  -يل الوحدة دل

 االختبار القبلي

 خطوات بناء الموضوع

 155-158نشاطات التعلم )ص(

 تصميم مخطط الموضوع

 159-162نشاطات التعلم )ص(

 بنائياالختبار ال
 
 

 إجازة مطولة 3/  21ـ  20
 

 ارات بناء الموضوعمه

 163-169نشاطات التعلم )ص(

 170-176نشاطات التعلم )ص(

 االختبار القصير

نشاطات الغلق والتلخيص 
 179-184)ص(

 )البعدي( اختبار نهاية الكفاية

دليل الوحدة  /كفاية التواصل الشفهي
 النشاطات التمهيدية-

 

 الختبار القبليا
االستماع مهارة لغوية نشاطات 

 195-200)ص(التعلم 
االستماع مهارة لغوية نشاطات 

 201-204التعلم )ص(
 بنائياختبار 

االستماع مهارة لغوية نشاطات 
 التعلم 

االستماع مهارة لغوية نشاطات 
 210-212التعلم )ص(

 بنائياالختبار 
نشاطات الغلق والتلخيص 

 215-216)ص(
 )البعدي( اختبار نهاية الكفاية

 
 إجازة مطولة 4/ 16

 الفاقد والتعثرمتابعة 

 تسليم المشاريع وتقييمها
 متابعة المتعثرات وتحليل النتائج

 اختبار الفترة الثانية
 

 األسبوع الثالث عشر
 (4/ 30ـ  26)  

 
 الدراسي األول تبارات نهاية الفصلاخ

     هاجر الحارثي األستاذة /  إشراف رئيسة قسم اللغة العربية :                                                                  الطائف ومكتب غرب الطائف  شرقإعداد مشرفات شعبة اللغة العربية مكتب  


