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و  اليوم االثنين الثالثاء  الخميس الجمعة السبت األحد

 المادة

    األسبوع   

شهر
 ال

الحجاجية ةالجمل   
تعارف تدريبات على العمل المنزلي 

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

سبتمبر
 

2نص   بحر الخفيف + محفوظات     
:رتبة الجملة  

اعتراضية-استئنافية-ابتدائية  
 مطالعة

2نص  

عملمحور ال    
4 (21/22)  

4نص المقصور  2أدوات االستئناف    رة الحجاجيةالفق  2نص   2 (22/2)  

 
المولد النبوي

2أدوات االستئناف    2نص دعم المكتسبات في الكتابة   2 (2/1)  

 أكتوبر

 
أكتوبر22عطلة 

في الحجاج المكونات األساسية الحذف و مواطنه    2نص   2 (22/22)  

مقابلةمحفوظات+   1 نص  المنقوصصرف:    حجاجي تقييم تحرير  7نص   2 (27/22)  

دراسة النص في  2فرض م از نجإ  22نص    
1نص تدريب على دراسة النص مطالعة     (22-24) 4 

(22/2)2   عطلة  

وفمبر
 ن

اإلنشاءفي   2فرض م نجاز إ  دراسة النص في  2فرض م  إصالح حصة تأليفية     

2نص   

المرأة في المجتمعات محور  

 المعاصرة

  2(7/22)  

2نص  الممدود  2الحجج   النداء   2ص ن     2(24/22)  

بحر الوافرمحفوظات+  2نص   اإلنشاءفي   2فرض م  إصالح  الدعاء   4 نص     4(22/27)  

2معاني صيغ المزيد  7نص   2الحجج    األمر   2نص    2(21/4)  

سمبر
 دي

 فترة إنجاز الفروض التّأليفيّة
1نص  مطالعة  تدريب على دراسة النص  دعم المكتسبات في الكتابة  2(2/22)  

اإلنشاء و دراسة النصفي    الجامع إنجاز الفرض
عيد الثورة+    

 2(22/21)  

رأس السنة الميالدية + الشتاء عطلة
 

4(21/22)  

 (2/22) 2  

فةإضامحفوظات+    

  2نص 

اغل عالمنا ومن شمحور  

 المعاصر

1نص  إصالح الفرض الجامع   النهي   2(2/1)  

ي
جانف

 

2معاني صيغ المزيد  2نص   حجاجي تقييم تحرير  حرفا االستفهام أ و هل   (1/22)2 حصة تأليفية   

بحر  الكاملمحفوظات+   2نص  اإلنشاء  في  2فرض م نجاز إ  دعم    2(22/22)  

دراسة    في  2فرض م نجاز إ 

 النص
2نص  4نص  مطالعة  تدريب على دراسة النص    4(22/21)  

مقابلة + محفوظات  7نص   دراسة النص   في  2فرض م  إصالح   اإلنشاءفي   2رض م ف إصالح   2نص    2(22/2)  

ي
 فيفر

(2/22)2 عطلة  

1نص  التصغير  1نص  الدعم  أسماء االستفهام    2(22/21)  

 
سرد قصصيمحفوظات+  2نص   حصة تأليفية  أسماء الشرط  

  2 نص

الفنون  محور   

4(22/22)  

4نص  دعم  (27/2) 2   2نص  دعم المكتسبات في الكتابة  األدوات المحورة ألزمنة األفعال    

س
 مار

2نص  محفوظات+ إضافة  2 نص مطالعة  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
1ص ن  بحر البسيط محفوظات + 7نص  إصالح الفرض الجامع   داللة المفعول فيه على الّزمان    2(2/1)  

 أفريل

 

 النسبة

2نص   

تفاعل الثقافات و  محور

 الحضارات

على الّزمان الحالداللة   حجاجي تقييم تحرير   (22/22)2 حصة تأليفية   

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

2نص   مقابلة + محفوظات  دراسة النص   في  2فرض م نجاز إ   (24/22)4 الفطر    

اإلنشاءفي   2فرض م  إصالح المصدر الّصناعي  في   دراسة النص  2إصالح فرض م    عيد الّشغل  
 2 (2/7)  

ي
 ما

الطويلبحر محفوظات+   2نص   4نص  مطالعة  العدد األصلي    2(1/24)  

7نص دعم  لرتبيالعدد ا   2نص  الدحض    2(22/22)  

إضافةمحفوظات+   1نص  دعم المكتسبات في الكتابة  تدريب على دراسة النص  حصة تأليفية   4(22/21)  

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

ن
وا

ج
 

رمالحظة= هذه التّوزيعية قابلة للتّغيي       24-22-2222  عدد التّغيير 

1أ9  

   

  

 

 

 

 

 

  

  


