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توزيع البرنامج السنوي 2019 – 2018

األسبوع

العربيّة

المادّة :
االثنين

اليوم و المادة

شرح نص

األستاذ  :محمد الهادي الكعبوري

إنتاج كتابي +تواصل

8أ5

المستوى الدراسي  :الثّامنة أساسي 5

الثالثاء

األربعاء

صرف أو تواصل

نحو

الخميس

الجمعة

شرح نص
تشخيص

سبتمبر

)16/10) 1

اللغة

)23/17( 2

نص3

وصف المكان المغلق

الفعل المزيد

النواة اإلسناديّة

نص 4

)7/1( 4

نص5

الموصوف في حالة حركة

محفوظات+المدخل إلى العروض 2

الفاعل مر ّكبا موصوليا حرفيا/اسميا

نص6

)14/8( 5

نص7

وصف المكان المفتوح

تصريف الفعل المزيد

المفعول به مر ّكبا موصوليا

نص8

محفوظات +قراءة

تدريب على دراسة النص

نص9

إنجاز الفرض ع  1في دراسة النص

نائب الفاعل مر ّكبا موصوليا

حصة تأليفية

محور المدينة و الريف

)21/15( 6
)28/22( 7

عطلة 15أكتوبر
تقييم تحرير نص وصفي

مطالعة

نص 1

إنجاز الفرض ع  1في

محور الطبيعة

اإلنشاء

عطلة
محفوظات  +إضافة

إصالح الفرض ع 1

نص 2

)18/12( 10

نص 3

وصف المكان المفتوح 2

اسم الفاعل و اسم المفعول

أفعال القلوب

نص 4

)25/19( 11

نص 5

إصالح الفرض العادي1

المولد النبوي الشريف

أفعال التّحويل

نص 6

) 2/26( 12

نص 7

مطالعة

محفوظات  +المتقارب

تدريب على دراسة النص

نص 8

)16/10( 14

األسبوع المغلق
حصة تأليفية

نص 9

إنجاز الفرض التأليفي األول في اإلنشاء و دراسة النص
إصالح الفرض التأليفي 1

المصدر

)23/17( 15
)30/24( 16
)6/31( 17

محور الثّقافة و

وصف سمات شخص خِ لْقيّا

محفوظات +رواية قصة

مطالعة

المبتدأ أو اسم الناسخ مر ّكبا
موصوليا

الترفيه
)13/7( 18

)3/28( 21

المصدر الميمي+اسما الزمان و المكان

الخبر أو خبر الناسخ مر ّكبا موصوليا

محفوظات +بحر الرمل

تدريب على دراسة النص

نص 5

نص 6

تقييم تحرير وصفي

اسما المرة و الهيئة

إنجاز الفرض العادي 2

نص 7

نص 8

إنجاز الفرض العادي 2

محفوظات +إضافة

إصالح الفرض العادي 2

نص 9

نص 3

عيد الثورة و الشباب

عطلة

)10/4( 22
)17/11( 23
)24/18( 24
)3/25( 25

نص 10
نص 1
محور أعالم و مشاهير

نص 3

إصالح الفرض العادي 2

اسم التفضيل

الخبر أو خبر الناسخ مر ّكبا ّإسناديّا

حصة تأليفية

مطالعة

محفوظات +قراءة

أفعال المقاربة و ال ّ
شروع

نص 2

إغناء نص سردي بمقطع وصفي

صيغ المبالغة

تدريب على دراسة النص

نص 4

)10/4( 26
)17/11( 27

األسبوع المغلق
نص 5

إصالح الفرض التأليفي2

إنجاز الفرض التأليفي الثاني في اإلنشاء و دراسة النص

محفوظات +المتدارك

)24/18( 28

نص 6

إصالح الفرض
التأليفي2

عطلة الربيع

)31/25( 29

أفريل

نص 2

نص 4

)20/14( 19
)27/21( 20

مارس

إصالح الفرض التأليفي 1

عطلة الشتاء
نص 1

فيفري

و أنشطتها الت ّأليفية

مطالعة

)9/3( 13

جانفي

مشاريع الحصّة

محفوظات +المدخل إلى العروض1

)11/5( 9

ديسمبر

على العمل المنزلي

حدود الجملة المركبة داخل النص

)4/29( 8

نوفمبر

تدريبات تعارف

نص 2

)30-24( 3

أكتوبر

المكتسب في

نص1

السبت

محفوظات +مقابلة

المفعول فيه

نص 8

)7/1( 30

نص 7

مطالعة

ذكرى الشهداء

المفعول ألجله

نص 10

)14/8( 31

نص 9

وصف سمات شخص ُخلْقيّا

تدريب على دراسة النص

)21/15( 32

حصة تأليفية

إنجاز الفرض ع 3

اسم الآللة

)28/22( 33

نص 2

بناء الحوار و تنظيمه1

محفوظات +قراءة

إنجاز الفرض ع3

)5/29( 34

نص4

إصالح الفرض ع 3

التذكير و التّأنيث

عيد الشّغل

نص5

)12/6( 35

نص 6

مطالعة

محفوظات +بحر الرجز

إصالح الفرض ع 3

نص 7

)19/13( 36

نص 8

تقييم تحرير وصفي

صيغ التّأنيث و عالماته

المفعول المطلق

نص 9

)26/20( 37

نص 10

بناء الحوار و تنظيمه2

محفوظات +إضافة

الحال

حصة تأليفية

جمع التكسير و أوزانه

تدريب على دراسة النص

نص 1
محور أحالم

ماي

و مطامح

الحوار المتنامي

)2/27( 38
جوان

)9/3( 39

األسبوع المغلق

إنجاز الفرض التأليفي

الثالث في اإلنشاء و دراسة النص

نص 3

األحد

