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و  اليوم االثنين الثالثاء الخميس الجمعة السبت األحد

 المادة

    األسبوع   

شهر
 ال

 
تدريبات على العمل المنزلي تعارف 

 مشاريع الحّصة التّأليفية و أنشطتها
( 22/21) 2  تشخيص المكتسب في اللغة    توزيع الجداول  

سبتمبر
 

 

محفوظات+ المدخل إلى 

  2العروض
 

+ حدود الجملة المركبة داخل النص 

 النواة اإلسناديّة
2نص   مطالعة  

2نص  

محور المدينة و     

 الريف

4 (21/22)  

4نص الفاعل مرّكبا موصوليا حرفيا/اسميا  عناصر الّزيادة  2نص وصف المكان المغلق    2 (22/2)  

 
المولد النبوي

2نص المفعول به مرّكبا موصوليا    2نص دعم المكتسبات في الكتابة    2 (2/1)  

 أكتوبر

 
أكتوبر22عطلة 

1 نص نائب الفاعل مرّكبا موصوليا    7نص الموصوف في حالة حركة    2 (22/22)  

 
محفوظات+  المدخل إلى 

2العروض   
وصفي تقييم تحرير  حصة تأليفية تصريف الفعل المزيد   1نص   2 (27/22)  

دراسة  في  2فرض م نجاز إ 

 النص
اإلنشاءفي   2فرض م نجاز إ  مطالعة تدريب على دراسة النص   

  2نص 

 محور الطبيعة
 (22-24) 4 

(22/2)2   عطلة  

وفمبر
 ن

المتقارببحر + وظاتمحف  دراسة النص في  2فرض م  إصالح   2نص   اإلنشاءفي   2فرض م  إصالح   2نص      2(7/22)  

2نص  أفعال القلوب و التّحويل   لاسم المفعو+اسم الفاعل  4 نص وصف المكان المفتوح      2(24/22)  

 
رواية قصةمحفوظات+  7نص  المبتدأ أو اسم الناسخ مرّكبا موصوليا      

2نص  وصف سمات شخص ِخْلقيّا    4(22/27)  

1نص  وصف سمات شخص ُخْلقيّا  حصة تأليفية الخبر أو خبر الناسخ مرّكبا موصوليا   المصدر   2(21/4)  

سمبر
 دي

2نص  تدريب على دراسة النص فترة إنجاز الفروض التّأليفيّة  مطالعة  

  2نص 

 محور الثّقافة و الترفيه
2(2/22)  

في  اإلنشاء و دراسة النص  الجامع إنجاز الفرض
عيد الثورة+    

 2(22/21)  

رأس السنة الميالدية + الشتاء عطلة
 

4(21/22)  

 (2/22) 2  

فةإضامحفوظات+   4نص  الخبر أو خبر الناسخ مرّكبا ّإسناديّا    2نص إصالح الفرض الجامع     2(2/1)  

ي
جانف

 

 
المصدر الميمي+اسما 

 الزمان و المكان
2نص  أفعال المقاربة و الّشروع  يوصف تقييم تحرير   2نص    2(1/22)  

الرمل بحر+محفوظات  1نص  تدريب على دراسة النص   اإلنشاء  في  2فرض م نجاز إ   7نص    2(22/22)  

دراسة النص   في  2فرض م نجاز إ  اسما المرة و الهيئة  1 نص مطالعة  حصة تأليفية   4(22/21)  

 
بلةمقا + محفوظات دراسة النص   في  2فرض م  إصالح   2نص   

 
اإلنشاءفي   2فرض م  إصالح  

  2نص 

 محور  أعالم و مشاهير
2(22/2)  

ي
 فيفر

(2/22)2 عطلة  

4نص  المفعول فيه  اسم التفضيل    

إغناء نص سردي  بمقطع  

 وصفي
(22/21)2   2نص   

رواية قصةمحفوظات+   2نص  المفعول المطلق   2تنظيمه بناء الحوار و   2 نص   4(22/22)  

1نص  دعم  صيغ المبالغة  7نص  دعم المكتسبات في الكتابة    2 (27/2)  

س
 مار

المتدارك بحر +محفوظات  1نص مطالعة  حصة تأليفية تدريب على دراسة النص    2(2/22)  

 فترة إنجاز الفروض التّأليفيّ ة
  

(22/21)2 إنجاز الفرض الجامع  في  اإلنشاء و دراسة النص  

عيد االستقالل+  عطلة  
4(22/22)  

2 (27/2)  

ذكرى 

 الشهداء

2نص  المفعول ألجله  اسم اآللة  إصالح الفرض الجامع   
2نص   

 محور  أحالم و مطامح
2(2/1)  

 أفريل

4نص  دعم  محفوظات+ إضافة  وصفي تقييم تحرير   2نص    2(22/22)  

2نص  تدريب على دراسة النص  عيد  2ر و تنظيمهبناء الحوا   اإلنشاء  في  2فرض م نجاز إ   2(27/22)  

دراسة النص   في  2فرض م نجاز إ  التذكير و التّأنيث  2نص   (24/22)4 الفطر    

الرجز بحر محفوظات+   في   دراسة النص  2إصالح فرض م    7نص    
عيد الّشغل

 2 (2/7)  

ي
 ما

1نص  الحال  صيغ التّأنيث و عالماته  اإلنشاءفي   2فرض م  إصالح مطالعة    2(1/24)  

إضافةمحفوظات+   22نص  دعم     
1نص  الحوار المتنامي  2(22/22)  

 جمع التكسير و أوزانه 
(22/21)4 حصة تأليفية دعم المكتسبات في الكتابة  دعم تدريب على دراسة النص   

  1 (4/21)  إنجاز الفرض الجامع  في  اإلنشاء و دراسة النص   فترة إنجاز الفروض التّ أليفيّة

ن
وا

ج
 

رمالحظة= هذه التّوزيعية قابلة للتّغيي  عدد التّغيير       

1أ8  

   

  

 

 

 

 

 

 

  


