


  

 

 الممل�ة الع���ة السعود�ة

 وزارة التعل�م

 الشؤون التعل�م�ة  -ادارة التعل�م �محافظة ب�شة

�وي  اف ال��  قسم اللغة الع���ة  - اال��

ف�ة   المدرسة : المعلم � ـة :                                            مدير� ة المدرسة :                                            م��

 هـ١٤٤٣للصف األول ثانوي الفصل الدرا�� األول لعام  ١-توز�ــــع مقرر ال�فا�ات اللغ��ة  

 

 األسب�ع الرابع
12/2  - 16/2 

 األسب�ع الثالث
5/2  - 9/2 

 �
 االسب�ع الثا��
28/1– 2/2 

 االسب�ع االول
 الشهر 25/1  -21/1 

 ال�فا�ة اإلمالئ�ة                              
 *   دل�ل الوحدة            

 *ال�شاطات التمه�د�ة         
 الق��� *االخت�ار             

ق�م            * عالمات ال��
 *�شاطات التعلم           
 *االخت�ار قص��           

      16/2–15/2 �  اجازة اليوم الوط��

 ال�فا�ة النح��ة                                   
 *اخت�ار قص�� 

 *�شاطات الغلق والتلخ�ص
 

 *اخت�ار نها�ة ال�فا�ة
 *عدد الحصص

  )٢+   ٥ ( �
و��  ال���

 ال�فا�ة النح��ة                              
 قص�� *اخت�ار 

 *اعراب الفعل المضارع
 *�شاطات التعلم
 *الفاعل ونائ�ة

 *�شاطات التعلم
 عدد الحصص

)٢حصص  + ٥(  �
و��  ال���

 

 ال�فا�ة النح��ة                         
 *دل�ل الوحدة

 *ال�شاطات التمه�دي
 *االخت�ار الق��� 

 *االبتداء ونواسخة
 *الفعل�ة والحرف�ة
 *�شاطات التعلم 

�  ٢حصص +  (عدد  الحصص
و��  )ال���

 

محرم+ 
 صفر

 منالثا األسب�ع
13/3- 15/3 

 السابع األسب�ع
4/3 – 8/3 

 االسب�ع السادس
 الخامس األسب�ع 1/3 –26/2

 صفر 23/2 -  19/2

+ 

 ر�يع
 أول

 
 �  كفا�ة اإلتصال ال�تا��

 *ال�شاطات التمه�د�ة   دل�ل الوحدة  - 
 *خطوات بناء الموض�ع     الق��� *االخت�ار 

 *تصم�م مخطط الموض�ع    *�شاطات التعلم 
 *االخت�ار القص��   *�شاطات التعلم 

 *عدد الحصص                                    
) ٢حصص   +   ٥(   �

و��  ال���
 

 اجازة نها�ة االسب�ع مطولة      
 

 تابع ال�فا�ة القرائ�ة                          
 � ك�� ات�ج�ات ل��ادة الفهم وال��  *خمس اس��

 *�شاطات التعلم    اسئلة ما �عد القراءة
 *�شاطات الغلق والتلخ�ص    *االخت�ارالقص�� 

 *اخت�ار نها�ة ال�فا�ة 
 عدد الحصص

� ) ٢حصص   + ٥(  
و��  ال���

 
 
 

 ال�فا�ة القرائ�ة                              
 *ال�شاطات التمه�د�ة       *دل�ل الوحدة
 *عمل�ات القراءة المركزة        *االخت�ار الق��� 

 *�شاطات التعلم
 ال��عة*عمل�ات القراءة التمه�د�ة 

 *�شاطات التعلم    *خطوات القراءة المتعمقة
 عدد الحصص                              

�  )٢حصص   +    ٥(  
و��  ال���

 ةاعراف ال�تا�                      
 * �شاطات التعلم                     
 *االخت�ار القص��                     
 * �شاطات الغلق                   

 * اخت�ار نها�ة الوحدة                
 

 عدد الحصص                            
) ٢حصص   +  ٥(                  �

و��  ال���

� ع�� 
 ث ع�� االسب�ع الثال -األسب�ع الثا��

9/4  - 20/4 
 األسب�ع الحادي ع�� 

2/4  - 6/4 
 .                      االسب�ع العا�� 

               29/3 — 25/3 
 

 التاسعاألسب�ع 
ر�يع  22/3 - 18/3

أول + 
ر�يع 
 �
  ثا��

 
 *  متا�عة الفاقد والتع�� و�سل�م المشار�ــــع   

 وتقي�مها .                           
ات وتحل�ل النتائج.       *متا�عة المتع��
 

 
 تابع كفا�ة التواصل الشف�� 

 *�شاطات التعلم  *االستماع مهارة تعلم
 �شاطات الغلق والتلخ�ص*   *االخت�ار القص�� 

 *اخت�ار نها�ة ال�فا�ة 
 *تق��م المشار�ــــع

 عدد الحصص
� ) ٢حصص +  ٥( 

و��  ال���
 

 فا�ة التواصل الشف�� ك
 *االستماع مهارة لغ��ة ت�ار الق��� خ*اال 

 *االخت�ار القص��  *�شاطات التعلم 
 عدد الحصص

)٢حصص٥( �
و��  ال���

 
   إجازة نها�ة اإلسب�ع   

 مهارات بناء الموض�ع      
   *  االخت�ار القص��   *�شاطات التعلم           

 ال�فا�ة  *  اخت�ار نها�ةص�شاطات الغلق والتلخ�
 

 كفا�ة التواصل الشف��           
 *دل�ل الوحدة                

 *ال�شاطات التمه�د�ة              
 عدد الحصص              

)وال���  ٢حصص   +  ٥(             �
�� 

ف                                            : المدرسة ة /مدير                                                   : ـة / المعلم   : المدرسة ة/م��


