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 المملكة العربية السعودية 
 ( 280)  لتعليموزارة ا
 سير بمنطقة علتعليم  ة لماإلدارة العا

 الشؤون التعليمية 
 بنات(  - ن ينب وي )ف التربإدارة اإلشرا

 

 

 

 

 األسبوع  
 الحصة 

1 2 3 4 5 
 الكفاية النحوية    األول 

 دليل الوحدة  
   النشاطات التمهيدية

 ( 19-14ص ) 
 االختبار القبلي  

ه  االبتداء ونواسخ 
الفعلية والحرفية  
 نشاطات التعلم  

 ( 24-21) ص 
 

االبتداء ونواسخه  
 نشاطات التعلم  

 ( 27-25)ص 
 التعلم  نشاطات االبتداء ونواسخه 

 هـ25/1/1443-21 ( 34-28)ص 

 الثاني
 القصير  ارتباخ

إعراب الفعل  
 المضارع  

 نشاطات التعلم  
 ( 38-35)ص 

  الفعلعراب إ
 المضارع  

نشاطات التعلم  
 ( 43-39)ص

 الفاعل ونائبه  
 نشاطات التعلم  

 (  47-44)ص 

   ل ونائبه الفاع 
 نشاطات التعلم  

 هـ2/2/1443-28/1 ( 52-48ص)

 الثالث 
  القصيرختبار ا

شاطات الغلق  ن
-53)والتلخيص 

56 ) 
 ية الكفاية  اختبار نها

   الكفاية اإلمالئية 
 لوحدة  ل ادلي

شاطات التمهيدية  لنا
 ( 69-64)ص

 القبلي االختبار 
 هـ 5-9/2/1443

 أيام(  3الرابع )
عالمات الترقيم   اليوم الوطني 

 نشاطات التعلم  
 ( 76-72)ص 

 عالمات الترقيم   
 م  نشاطات التعل

(77-87 ) 
 ----------- ---------- االختبار القصير  

 هـ12-14/2/1443

 أعراف الكتابة   الخامس 
 نشاطات التعلم  

 ( 92-88)ص 

 ابة  تأعراف الك
   نشاطات التعلم 

(93-97 ) 

  االختبار القصير 
   نشاطات الغلق 
 ولتلخيص 

(98-99 ) 
 كفاية اختبار نهاية ال   

 الكفاية القرائية  
 وحدة  دليل ال 
 تمهيدية النشاطات ال

 ـه23/2/1443-19 108-104)ص 

 دس سالا

 االختبار القبلي  
ءة  القراعمليات 
 المركزة  

 نشاطات التعلم  
 ( 114-111 ص)

عمليات القراءة  
التمهيدية السريعة  

 طات التعلم  نشا
 ( 116-115)ص 

  لمتعمقةلقراءة اخطوات ا 
-117)التعلم  نشاطات
122 ) 

 

 بار قصير اخت
 القراءة     بعد  مالة أسئ

خمس استراتيجيات لزيادة التركيز 
 والفهم 
 تعلم  نشاطات ال

 (124-130 ) 
 هـ26/2-1/3/1443

خمس          السابع 
استراتيجيات لزيادة  

 التركيز والفهم 
 نشاطات التعلم  

(131-139 ) 

 االختبار القصير  
نشاطات الغلق  
   والتلخيص 

(140-142 ) 

 اختبار نهاية الكفاية  

  كفاية االتصال الكتابي
 يل الوحدة  دل

 النشاطات التمهيدية  
 ( 152 -148ص )   

 ختبار القبلي  اال
 هـ 4-8/3/1443

خطوات بناء   أيام( 3الثامن )
نشاطات  الموضوع 

 التعلم  
(155-158 ) 

تصميم مخطط  
شاطات  ن الموضع 

 التعلم  
 ( 162-159)ص 

 ----------- --------- االختبارالقصير  
 هـ13-15/3/1443

مهارات بناء   التاسع 
نشاطات  الموضوع 

 التعلم  
 ( 169 -163) ص

مهارات بناء  
نشاطات  الموضوع 

 التعلم  
 (  176-170)ص

   االختبارالقصير 
نشاطات الغلق  
 والتلخيص 

 ( 184-179)ص 

 اية اختبار نهاية الكف 

 لتواصل الشفهي  ا  كفاية
 دليل الوحدة  

 النشاطات التمهيدية 
 ( 193-190)ص

 
 هـ18-22/3/1443

 أيام(  4العاشر )
 االختبار القبلي  

االستماع مهارة  
 نشاطات التعلم لغوية 
 200-195ص 

االستماع مهارة  
 نشاطات التعلم  وية لغ

 204-201ص 
 ----------- اختبار قصير 

 هـ25-28/3/1443

 االستماع مهارة تعلم   الحادي عشر 
 نشاطات التعلم  

 209-206ص 

 هارة تعلم ماع ماالست 
 اطات التعلم  نش 
  212 -210ص 

 االختبار لبقصير  
نشاطات الغلق  
 والتلخيص  

215-216 

  عتقويم المشاري اختبار نهاية الكفاية  
 هـ 2-6/4/1443

 الثاني عشر 
 هـ9-13/4/1443

 الثالث عشر 
 هـ16-20/4/1443

 تسليم المشاريع وتقييمها  متابعة الفاقد و التعثر
 

 متابعة المتعثرات وتحليل النتائج 

   يساردالفصل البرنامج المسارات ()  ول ثانوي األ   فصلل ( 1)   يات اللغويةلكفاا ادةم  الخطة الزمنية لتدريس

 هـ 1443  العام الدراسي



 

 المملكة العربية السعودية 
 ( 280)  لتعليموزارة ا
 سير بمنطقة علتعليم  ة لماإلدارة العا
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 بنات(  - ن ينب وي )ف التربإدارة اإلشرا

 

 

 

 

 

 األسبوع  
 الحصة  

1 2 3 4 5 
  – الكفاية النحوية األول 

النشاطات  
ص  التمهيدية  )

16-19 ) 
 قبلي  اختبار 

 ة المجرور مات المتم
 اطات التعلم شن

 ( 23-21) ص
 ص   تعلمنشاطات ال

(24 –25 ) 
 التعلم نشاطات  

 ( 27-26ص )
 هـ 1443/ 5/ 5-1 االختبار البنائي 

 اختبار قصير  الثاني 
 

 المتمات المنصوبة 
 نشاطات التعلم 

 (   30 -29ص )

 نشاطات التعلم 
(32- 34   ) 

 نشاطات التعلم ص 
(35 – 36   ) 

 اختبار بنائي 

 اختبار قصير 
 هـ 8-12/5/1443 

 
نشاطات الغلق و   أيام(  4)  لث ثا ال

 التلخيص 
 ( 38)  ص

 االختبار البعدي 

اختبار نهاية الكفاية  
 النحوية

 لكفاية اإلمالئية ا
 نشاطات التمهيد 

 ( 53-  50ص )
االختبار القبلي ص  

(54 ) ---------- 
 هـ 1443/ 5/ 16-19

الهمزة في اول   الرابع 
نشاطات   -الكلمة 

 التعلم ص 
(55-57 ) 

نشاطات التعلم من  
 ( 59-58ص )

 اختبار بنائي 
 ختبار قصير ا

الهمزة في وسط  
الكلمة و آخرها  

 ص التعلم  نشاطات  
  (61-64 ) 

نشاطات التعلم ص  
(65- 68   ) 

 ـ ه1443/ 5/ 26-22 اختبار بنائي 

 الخامس 
 قصير  ختبار ا

نشاطات الغلق و  
 ( 70التلخيص ص ) 

االختبار البعدي ص )  
73 ) 

الكفاية   اختبار نهاية 
 اإلمالئية 

  الكفاية القرائية
 نشاطات التمهيد 

 (  82) ص  
 اختبار قبلي 

 هـ 1443/ 6/ 3-/29/5

أدوات قارئ النص   السادس 
نشاطات التعلم ص  

(93-96 ) 

التعلم من  نشاطات  
 (   105-97ص )

 اختبار بنائي 
 ( اختبار قصير   )

الخطوات و  
العمليات نشاطات  

  108التعلم ص ) 
– 110 ) 

 لتعلم نشاطات ا
 هـ 1443/ 6/ 17-13 ( 116-111ص )  

 ع ب السا
ص  التعلم  نشاطات  
117 (-  120 ) 

 اختبار بنائي 
 اختبار قصير (  )

نشاطات الغلق و  
 ( 122التلخيص ص ) 

 االختبار البعدي 

اختبار نهاية  
 الكفاية القرائية 

كفاية االتصال  
  –الكتابي 

النشاطات  
 التمهيدية ص 

(141-136  ) 

 هـ 1443/ 6/ 20-24

 أيام(  3)  نالثام 
 االختبار القبلي 

 الوصف األدبي 
 نشاطات التعلم 

 ( 147  -144ص )

 نشاطات التعلم 
 ( 153-148ص )

 اختبار بنائي 
-------- -------- 

 هـ 1443/ 6/ 27-29

 التاسع 
 اختبار قصير (  )

كتابة القصة نشاطات  
-161)  ص  التعلم 

164 ) 
 اختبار بنائي 

 اختبار قصير (  )

ق و  نشاطات الغل
ص )  التلخيص 

166-176   ) 
 االختبار البعدي 

كفاية   اختبار 
 هـ 1443/ 7/ 9-5 االتصال الكتابي 

  كفاية التواصل شر العا
الشفهي النشاطات  

) ص   التمهيدية 
178-180   )  

 

اختبار قبلي ص  
(181 ) 

 الذكاء التواصلي 
نشاطات التعلم ص  

(182-188 ) 
 

 نشاطات التعلم 
(189-196 ) 

 

نشاطات الغلق و  
التلخيص ص  

 هـ 1443/ 7/ 12-16 ( 197)

اختبار بعدي ص   أيام(  3)  عشر   الحادي
(200 ) 

   تقويم المشاريع   اختبار نهاية الوحدة 
 هـ 1443/ 7/ 19-21

  30/7 -26 الثاني عشر 
 7/8-3لثالث عشر ا

 

 تسليم المشاريع وتقييمها 
 

 متابعة المتعثرات وتحليل النتائج 

  ثانيلاالفصل الدراسي  برنامج المسارات (  ) أول ثانوي  فللص(  2) كفايات اللفة العربية ة لتدريس مادة مني زطة الخال
 هـ 1443لعام ل



 

 المملكة العربية السعودية 
 ( 280)  لتعليموزارة ا
 سير بمنطقة علتعليم  ة لماإلدارة العا

 الشؤون التعليمية 
 بنات(  - ن ينب وي )ف التربإدارة اإلشرا

 

 

 

  األول  ( الفصل الدراسي يظتحف  - عام)ركالثاني ثانوي مشت  فللص ( 3ة ) الكفايات اللغويالخطة الزمنية لتدريس مادة 
 1443العام الدراسي 

 االسبوع 
 الحصة 

1 2 3 4 5 
دليل   ةالنحويالكفاية األول

 الوحدة  
 النشاطات التمهبدية

 
 االختبار القبلي 

نشاطات  التوابع 
 التعلم  
 

ات  نشاط التوابع
 التعلم  
 

 هـ 25/1/1443-21 ار قصير  باخت

 األساليب النحوية الثاني 
                 ى دالمنا

 )نشاطات التعلم ( 
 

 ء تثنااالس
 لم ( ت التع )نشاطا  
 
 

 التعجب والعدد  
   نشاطات التعلم ( )  

 

 التعجب والعدد  
 ( )نشاطات التعلم    
 

-28/1 اختبار قصير  
 هـ2/2/1443

  نشاطات الغلق الثالث 
 والتلخيص 

 االختبار البعدي 
نهاية اختبار 

 الكفاية 
 اإلمالئية  الكفاية 

 دليل الوحدة  
 التمهيديةالنشاطات 

 طرفةمتلف ااألل ( لي قبر اختبا )
 هـ 9/2/1443-5 )نشاطات التعلم ( 

 أيام(   3الرابع )
 اليوم الوطني 

 اختبار قصير  
 الحذف والزيادة 
 )نشاطات التعلم ( 

 الوصل والفصل 
 ---------- ---------- اختبار قصير   )نشاطات التعلم ( 

 هـ 12-14/2/1443

  نشاطات الغلق الخامس
 والتلخيص 

 البعدي ار ختبالا
نهاية ار تباخ

 الوحدة  
 لقرائية االكفاية 

 النشاطات التمهيدية
 قبليبار التخاال

 االختبار القبلي 
ل صر الفع عنا

 القرائي
 ـ ه23/2/1443-19 )نشاطات التعلم ( 

صر الفعل عنا السادس 
 القرائي

 )نشاطات التعلم ( 
   اختبار قصير

مستويات الفهم 
 القرائي

 )نشاطات التعلم ( 

تويات الفهم سم
 القرائي

 )نشاطات التعلم ( 

مستويات الفهم 
 القرائي

 )نشاطات التعلم ( 
26/2-

 هـ1/3/1443
  ةاألساسيالمهارات  السابع

 للقراءة
 )نشاطات التعلم ( 

  ةاسيساألالمهارات 
 للقراءة

 )نشاطات التعلم ( 
 اختبار قصير  

  نشاطات الغلق
 والتلخيص 

 ختبار البعدي اال

نهاية اختبار 
 هـ 8/3/1443-4 كفاية ال

االتصال كفاية  أيام(  3الثامن )
  الكتابي

 التمهيدية لنشاطاتا
 الختبار القبلي ا

 لوصف العلميا
 )نشاطات التعلم ( 

 
--------- 

 
---------- 

 هـ 13-15/3/1443

 اختبار قصير  التاسع
 البرهنة واالستدالل 
 )نشاطات التعلم 

 البرهنة واالستدالل 
 ات التعلم )نشاط 

 اختبار قصير  
  نشاطات الغلق
 والتلخيص 

 ختبار البعدي اال

نهاية اختبار 
 هـ 22/3/1443-18 الكفاية 

لتواصل اكفاية  أيام(  4العاشر )
 فهيالش
 تمهيديةال نشاطاتلا

 ختبار قبليالا
 التواصل اإلقناعي 
 )نشاطات التعلم ( 

 التواصل اإلقناعي
 ----------- )نشاطات التعلم ( 

 هـ 25-28/3/1443

 التواصل اإلقناعي الحادي عشر 
 )نشاطات التعلم ( 

 التواصل اإلقناعي
 )نشاطات التعلم ( 

 التواصل اإلقناعي
 لم ( ع)نشاطات الت

  الغلقنشاطات 
 والتلخيص 

 ختبار البعدي اال

نهاية اختبار 
 هـ 6/4/1443-2 الكفاية 

 تسليم المشاريع وتقييمها   الثاني عشر 
 

 متعثرات وتحليل النتائج متابعة ال
 هـ 9-13/4/1443

 الثالث عشر 



 

 المملكة العربية السعودية 
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 سير بمنطقة علتعليم  ة لماإلدارة العا
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 بنات(  - ن ينب وي )ف التربإدارة اإلشرا

 

 

 

لعام ال ( الفصل الدراسي يظتحف  - عام)ركالثاني ثانوي مشت  فللص ( 4ة ) الكفايات اللغويالخطة الزمنية لتدريس مادة 
 1443الدراسي 

 الحصة
 5 4 3 2    1 األسبوع  
 الكفاية النحوية  األول 

 دليل الوحدة  
إلى 1نشاطات تعلم من 

4 

نشاطات تعلم من 
 نشاطات تعلم  اختبار قصير  اختبار بنائي 8إلى 5

 هـ 1443/ 5/ 5-1 8إلى 1من  

 نشاطات تعلم من الثاني 
 13إلى 9

نشاطات تعلم من 
 18إلى 14

 اختبار قصير  
 نشاطات التعلم  

(21,20,19  ) 
نشاطات التعلم  

 ه 8-12/5/1443 ( 24,23,22)
 أيام(  4)  الثالث 

 الكفاية اختبار نهاية اختبار بنائي  
 الكفاية اإلمالئية 
 نشاطات التعلم  

 6من  1
 نشاطات التعلم  

(8,7 ) 
 اختبار بنائي
 ه 1443/ 5/ 19-16 اختبار قصير 

 نشاطات التعلم   الرابع 
,(3,2,1 ) 

 نشاطات التعلم 
6,5,4 

 اختبار قصير 
 نشاطات التعلم  

 11إلى  7من 
 نشاطات التعلم  

 15لى 12من 
 نشاطات التعلم  

 18إلى 16من 
 ه 1443/ 5/ 26-22 اختبار بنائي

 الخامس  
 كفاية اختبار نهاية ال

   الكفاية القرائية
نشاطات التعلم من 

 4 إلى1
 

نشاطات التعلم  
أنواع القراءة  ختبار قبلي ا 9إلى  5من 

-/29/5   االسريعة وأهدافه
 هـ 1443/ 6/ 3

 السادس 
 نشاطات التعلم  

استراتيجيات   اختبار قصير  (  6 – 1ن )م
 القراءة السريعة

نشاطات التعلم  
7إلى 1من   

 

  8)نشاطات التعلم 
) 
 ه 1443/ 6/ 13-17 

تدريب على القراءة   السابع 
 السريعة

 نشاطات التعلم 
 16إلى 9من 

نشاطات الغلق  
 ص والتلخي 

 اختبار بعدي 

تبار نهاية اخ
 ه 1443/ 6/ 24-20 الكفاية 

   كفاية التواصل الكتابي أيام(  3)  الثامن
 نشاطات التمهيد 

 6إلى 1من  
 

 اختبار قبلي 
 

 الوظيفيةالكتابة 
نشاطات التعلم  

 5إلى 1من 
 

--------------- 
 ه 1443/ 6/ 27-29

 التاسع 
 ختبار قصير  ا

نشاطات التعلم من 
 11إلى 6

 
 ختبار قصير ا

نشاطات الغلق  
 والتلخيص 
 اختبار بعدي 

اختبار نهاية 
 هـ 1443/ 7/ 9-5 الكفاية 

  العاشر 
 كفاية التواصل

 الشفهي 
نشطات التمهيد من 

 8إلى 1

 اختبار قبلي  

مهارات الخطابة 
و اإللقاء  

نشاطات التعلم  
 7إلى 1من  

 نشاطات التعلم  
 15إلى  8من  

 نشاطات التعلم  
 21إلى  16من 

 
 ه 1443/ 7/ 12-16

نشاطات الغلق   أيام(  3)  عشر   الحادي
 والتلخيص 

 اختبار بعدي 
اختبار نهاية  

 الكفاية
 

 الثاني عشر  
 الثالث عشر  

 تسليم المشاريع وتقييمها  
 

 متعثرات وتحليل النتائج متابعة ال



 

 المملكة العربية السعودية 
 ( 280)  لتعليموزارة ا
 سير بمنطقة علتعليم  ة لماإلدارة العا
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 ( الفصل الدراسي تحفيظ - عام)  الثالث ثانوي     فللص   5كفايات اللغة العربية  الخطة الزمنية لتدريس مادة      

 

 

 االسبوع 
 الحصة 

1 2 3 4 5 
األدب القديم , مدخل   األول 

 لدراسة األدب  
 

بنية العرب في   مفهوم العصر الجاهلي 
نماذج من الشعر   الشعر الجاهلي   العصر الجاهلي 

 هـ 1443/ 1/ 25-21 الجاهلي 

خصائص الشعر   الثاني 
 هلي  الجا

 النثر الجاهلي  
األدب في صدر  
اإلسالم , وعصر  

 أمية  بني 

النثر في صدر  
 ونماذج منه اإلسالم 

في صدر اإلسالم   الشعر 
 هـ 2/2/1443-28/1 ونماذج منه 

الشعر في صدر اإلسالم   الثالث 
 أثر اإلسالم في الشعر   ونماذج منه 

األدب في العصر  
االموي ) المالمح  

 العامة ( 
الشعر في عصر بني  

 بيئات الشعر األموي   أمية  
 هـ 1443/ 2/ 5-9

 أيام(   3الرابع ) 
 اليوم الوطني 

األدب في العصر  
 العباسي  

  غيرات العصر) مت
 وأثرها في األدب ( 
 قراءة وإثراء  

نماذج من الشعر  
 العباسي 

نماذج من  تابع 
 -------------- ------------- الشعر العباسي 

 هـ 1443/ 2/ 12-14

 النثر العباسي  الخامس 
  فنون النثر العباسي 
   ونماذج منها

فنون النثر  تابع 
 األولى الوحدة اختبار  تقييم الوحدة  ونماذج منها العباسي  

 ـ ه1443/ 2/ 19-23

 األدب الحديث  السادس 
) عوامل نهضة االدب  
 في العصر الحديث ( 

فنون الشعر   تابع   فنون الشعر الحديث 
 الحديث 

الل من مدارسه  الشعر الحديث من خ   واقع
 هـ 1/3/1443-26/2 الشعرية واتجاهاته 

 السابع 
 نبذة مختصرة عن فنون النثر العربي الحديث  دب الحديث واتجاهاته الشعرية ارس االتابع مد

 هـ 1443/ 3/ 4-8

دب الحديث في  األ أيام(  3الثامن )
المملكة العربية  
 السعودية  

 ------------- ------------- مراحل األدب السعودي 
 هـ 1443/ 3/ 13-15

 التاسع 
 ي المعاصر أغراض الشعر السعود

 هـ 1443/ 3/ 18-22

 أيام(  4العاشر )
 االتجاهات الفنية للشعر السعودي ونماذج منه  الموضوعات الحديثة للشعر السعودي المعاصر 

 هـ 1443/ 3/ 25-28

 الحادي عشر 
 الثانية الوحدة اختبار  تقييم الوحدة  النثر السعودي ونماذج منه 

 هـ 1443/ 4/ 2-6

 الثاني عشر 

 تسليم المشاريع وتقييمها 
 

 متابعة المتعثرات وتحليل النتائج 

 هـ 9-13/4/1443

 الثالث عشر 

 هـ 1443/ 4/ 16-20



 

 المملكة العربية السعودية 
 ( 280)  لتعليموزارة ا
 سير بمنطقة علتعليم  ة لماإلدارة العا

 الشؤون التعليمية 
 بنات(  - ن ينب وي )ف التربإدارة اإلشرا

 

 

 

 الثاني ( الفصل الدراسي تحفيظ -  عام) الثالث ثانوي  فللص   6كفايات اللغة العربية منية لتدريس مادة طة الزخال

 

 

 

 االسبوع 
 الحصة 

1 2 3 4 5 
منزلة البالغة بين علوم   األول 

 اللغة  
 

صلة البالغة بالعلوم  
 الشرعية 

فوائد دراسة  
 البالغة 

البالغة في اللغة  
 واالصطالح 

 ركنا البالغة  
 هـ 1443/ 5/ 5-1 ات أنشطة وتدريب

 حث علم المعاني امن مب الثاني 
   تعريفه()

 نشاء اإلالخبر و
 أنشطة وتدريبات 

 أضرب الخبر 
 أنشطة وتدريبات 

 تدريبات  نوعا اإلنشاء 
 هـ 8-12/5/1443

من مباحث اإلنشاء   أيام(  4)  لث ثا ال
 الطلبي 

 األمر والنهي 
 

 االستفهام  أنشطة وتدريبات 
 أنشطة وتدريبات  القصر  أنشطة وتدريبات 

 هـ 1443/ 5/ 16-19

 من مباحث علم البيان  الرابع 
 االستعارة  أنشطة وتدريبات  تشبيه  لا

 أنشطة وتدريبات  الكناية  أنشطة وتدريبات 
 هـ 1443/ 5/ 22-26

 من مباحث علم البديع  الخامس 
 المحسنات المعنوية 

 ق والمقابلة  الطبا
 أنشطة وتدريبات 

 التورية 
 أنشطة وتدريبات 

 المحسنات اللفظية  
 الجناس 

 أنشطة وتدريبات 
 السجع 

 أنشطة وتدريبات 
تبار نهاية الوحدة  اخ

 هـ 1443/ 6/ 3-/29/5 األولى 

 (  الدراسات النقدية )  السادس 
 تعريف النقد  

الفرق بين النقد  
 نموذج تطبيقي  وظيفة النقد األدبي  والبالغة 

 هـ 1443/ 6/ 13-17

 تاريخ النقد األدبي   ع ب سالا
 ) النقد األدبي القديم ( 

أثر اإلسالم في النقد  
 األدبي  

األدبي في  النقد 
 مرحلة االزدهار  

في  النقد األدبي 
 العصر الحديث 

نقد الشعر ) الشعر  
 هـ 1443/ 6/ 24-20 وأنواعه( 

اييس نقد الشعر )  مق أيام(  3)  نالثام 
 مقاييس نقد المعنى ( 

 مقاييس نقد العاطفة 
 مقاييس نقد الخيال 
  مقاييس نقد 
 األسلوب 

----------- -------- 
 هـ 1443/ 6/ 27-29

لنقد  من انماذج  التاسع 
 التطبيقي  

) نموذج قصيدة أبي  
 تمام( 

ة ) قصيدة الدكتور صابر  اصر قراءة نقدية مع 
 عبد الدايم ( 

 نماذج من نقد الشعر غير محللة 
 هـ 1443/ 7/ 5-9

نقد النثر ) القصة ,   شر العا
 الرواية ( 

 الشخصيات  مقاييس نقد القصة  
 الحبكة القصصية  

 لزمان ا
 المكان , الحوار 

 ـ ه1443/ 7/ 12-16

نماذج من النقد   أيام(  3)  عشر   الحادي
 : التطبيقي 
) يا نائم  نقد قصة قصيرة
 ( وحد هللا

نماذج من النقد  
التطبيقي ) نصوص  

 غير محللة ( 

اختبار الوحدة  
 انية الث

-------- ------- 
 هـ 1443/ 7/ 19-21

 الثاني عشر 
 تسليم المشاريع وتقييمها 

 
 متابعة المتعثرات وتحليل النتائج 

 هـ 1443/ 7/ 26-30

 الثالث عشر 



 

 المملكة العربية السعودية 
 ( 280)  لتعليموزارة ا
 سير بمنطقة علتعليم  ة لماإلدارة العا

 الشؤون التعليمية 
 بنات(  - ن ينب وي )ف التربإدارة اإلشرا
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