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    األسبوع   

شهر
 شرح نص نحو شرح نص إنتاج كتابي +تواصل   صرف أو تواصل  ال

 

 بحر محفوظات+ 

 الخفيف
 

 
 مطالعة

2نص  

عملمحور ال    

تعارف تدريبات على العمل المنزلي 

 مشاريع الحّصة التّأليفية و أنشطتها
  3 (21/11 )  

 رتمبسب

الحجاجية ةالجمل   المقصور  3نص   
:رتبة الجملة  

اعتراضية-ئنافيةاست-ابتدائية  
1نص   4 (13-19)   

5نص الفقرة الحجاجية     2أدوات االستئناف  4نص   2 (30/1)  

 أكتوبر

 
في الحجاج المكونات األساسية    7نص  1أدوات االستئناف  1نص   1 (7/23)  

تحرير حجاجيتقييم    المنقوص  9نص   
أكتوبر25عطلة  8نص   3 (24/10)  

إضافةمحفوظات+   أليفيةحصة ت مطالعة    20نص الحذف و مواطنه   4 (12/17)  

(18/3)2   عطلة  

وفمبر
 ن

 المولد النبوي 
2الحجج    1 نص   تدريب على دراسة النص 

2نص   

المرأة في محور  

 المجتمعات المعاصرة

  1(4/20)  

 
 في  2فرض م  إصالح

 دراسة النص
 

 
اإلنشاءفي   2فرض م نجاز إ دراسة النص في  2فرض م نجاز إ  3نص      3(22/27)  

مقابلةمحفوظات+     
اإلنشاءفي   2فرض م  إصالح  5نص   4 نص النداء     4(28/14)  

7نص  مطالعة   الممدود  1نص  تدريب على دراسة النص     5(15/2)  

في  اإلنشاء و دراسة النص  2إنجاز الفرض التأليفي    األسبوع المغلق        2(1/8)  

سمبر
 دي

بحر الوافرمحفوظات+  في  اإلنشاء2إصالح الفرض التأليفي    8نص  في دراسة النص2 إصالح الفرض التأليفي حصة تأليفية   1(9/25)  

الشتاء عطلة  3(21/11)  

4(13/19)  

2معاني صيغ المزيد  رأس السنة الميالدية   
 2(30/5)  

ي
جانف

 

 

سرد محفوظات+ 

 قصصي
1الحجج    1نص    الّدعاء 

  2نص 

من شواغل محور  

المعاصرعالمنا   

1(1/21)  

1معاني صيغ المزيد  4 نص مطالعة     
عيد الثورة و الشباب

3نص    3(23/29)  

بحر محفوظات+  

 البسيط
اإلنشاء  في  1فرض م نجاز إ   النهي و األمر  5نص    4(10/11)  

تدريب على دراسة  

 النص
7نص  الدعم   1نص  حرفا االستفهام أ و هل   2(17/1)   

طلةع  1(3/9)  

ي
 فيفر

   التصغير 
دراسة  يف    1فرض م  نجاز إ

  النص
8نص  اإلنشاء  في  1إصالح فرض م  حصة تأليفية  3(20/21)  

 
إضافةمحفوظات+  1 نص تقييم تحرير حجاجي    دراسة النص في 1فرض م   إصالح   

  2نص 

الفنونمحور     
4(27/13)  

تدريب على دراسة  

 النص
4نص  مطالعة   ماء االستفهامأس  3نص    2 (14/2)  

في  اإلنشاء و دراسة النص  1إنجاز الفرض التأليفي    األسبوع المغلق        1(1/8)  

س
 مار

بحر  محفوظات+  

 الكامل
االنشاءفي   1الفرض التألبفي  إصالح   1نص   في  دراسة النص  1الفرض التألبفي  إصالح  5نص   3(9/25)  

+ عيد االستقالل عطلة  
4(21/11)  

5 (13/19)  

8 نص الدحض   النسبة  7نص  حرفا الشرط إن و لو   2(30/5)  

 أفريل

 سرد+ محفوظات 

 قصصي
ذكرى  

 الشهداء
9 نص أسماء الشرط حصة تأليفية مطالعة  1(1/21)  

 
اإلنشاء  في  3فرض م نجاز إ   المفعول فيه + الحال  األدوات المحورة ألزمنة األفعال 

2 نص  

الثقافاتتفاعل محور    
3(23/29)  

بحر محفوظات+   

 الطويل
لتحرير نص حجاجي متكام   3 نص   1نص  تدريب على دراسة النص   4(10/11)  

 المصدر الّصناعي 
اإلنشاءفي   3فرض م  إصالح  عيد الّشغل 5 نص  دراسة النص   في  3فرض م نجاز إ  4نص   2 (17/3)  

ي
 ما

7 نص مطالعة   محفوظات+ مقابلة  دراسة النص   في  3فرض م  إصالح  1 نص   1(4/20)  

تدريب على دراسة  

 النص

حصة 

 تأليفية
تحرير حجاجيتقييم   العدد الرتبيو العدد األصلي حصة تأليفية  8نص   3(22/27)  

في  اإلنشاء و دراسة النص  3إنجاز الفرض التأليفي    األسبوع المغلق        4(28/14)  

5(15/32)  

5أ9  

   

  

 

 


