
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ :  محمد الهادي الكعبوري               2018 –2017توزيع البرنامج السنوي                                          وزارة التربية             

                                                                   2المدرسة اإلعدادية منزل جميل 

 www.leplacartuel.com 2 ة أساسيتّاسعالمستوى الدراسي :  ال                  العربيّةالمادّة :                                    

و المادة اليوم االثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة السبت األحد  

 

    األسبوع   

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

 

تعارف تدريبات على 

العمل المنزلي مشاريع 

الحّصة التّأليفية و 

 أنشطتها

       2 (11/17 )  

سبتمبر
2نص    رأس السنة   

 الهجرية
 

:رتبة الجملة  

اعتراضية-استئنافية-ابتدائية  
ةمطالع تشخيص المكتسب في اللغة  

 نص1

   محور العمل
3 (18/24 )  

4نص  1أدوات االستئناف    الخفيف محفوظات+ بحر   3نص الجمل الحجاجية   4 (25-1)  

6نص  2أدوات االستئناف    5نص الفقرة الحجاجية المقصور   1 (2/8)  

 أكتوبر

عطلة 

أكتوبر15  
8نص إضافةمحفوظات+  الحذف و مواطنه     

في  المكونات األساسية

 الحجاج
7نص  2 (9/15)  

حجاجي تقييم تحرير المنقوص تدريب على دراسة النص   حصة تأليفية  9نص   3 (16/22)  

 نص 1 

 محور المرأة في 

 المجتمعات المعاصرة
دراسة النص في  1فرض م نجاز إ   مقابلةمحفوظات+   اإلنشاءفي   1فرض م نجاز إ   4 (23/29)  

(30/5)1   عطلة  

وفمبر
 ن

3نص   دراسة النص في  1فرض م  إصالح النداء    2نص مطالعة     2(6/12)  

5نص   سرد قصصيمحفوظات+  الدعاء    1الحجج   4 نص     3(13/19)  

 
7نص   الممدود تدريب على دراسة النص   

في   1فرض م  إصالح

 اإلنشاء
6نص     4(20/26)  

دراسة النص في  2فرض م نجاز إ   حصة تأليفية  إضافةمحفوظات+   2الحجج   8نص      5(27/3)  

 

2نص  دراسة النص في  2فرض م  إصالح    1معاني صيغ المزيد   مطالعة 

  1نص 

من شواغل عالمنا محور  

 المعاصر

1(4/10)  

سمبر
 دي

3نص   بحر  الكاملمحفوظات+  األمر    اإلنشاءفي   2فرض م نجاز إ   2(11/17)  

الشتاء عطلة  
3(18/24)  

4(25/31)  

4نص   اإلنشاءفي   1فرض م  إصالح النهي    رأس السنة الميالدية 
 1(1/7)  

ي
جانف

 

عيد 

الثورة و 

الشباب
 

6نص  2معاني صيغ المزيد تدريب على دراسة النص    حجاجي تقييم تحرير  5نص    2(8/14)  

 
7نص     

دراسة  في1الفرض التأليفينجاز إ

 النص
اإلنشاء  في1إنجاز الفرض التأليفي محفوظات+ مقابلة  3(15/21)  

 
9نص   حرفا االستفهام أ و هل   

دراسة  في1إصالح الفرض التأليفي

 النص

  في1إصالح الفرض التأليفي

 اإلنشاء
8نص   4(22/28)  

(29/4)1 عطلة  

ي
 فيفر

 
  1نص 

الفنونمحور     
تأليفية حصة مطالعة محفوظات+بحر الوافر أسماء االستفهام    2(5/11)  

2نص   ريب على دراسة النصتد حرفا الشرط إن و لو    اإلنشاءفي   3فرض م نجاز إ   3(12/18)  

4نص   دراسة النص في  3فرض م نجاز إ    3نص  الدعم محفوظات+ مقابلة   4(19/25)  

6نص   دراسة النص في  3فرض م  إصالح    اإلنشاءفي   3فرض م  إصالح التصغير  5نص    1 (26/4)  

س
 مار

8نص   لبسيطبحر امحفوظات+  أسماء الشرط    7نص  الدحض   2(5/11)  

9نص  مطالعة النسبة األدوات المحورة ألزمنة األفعال   حصة تأليفية   3(12/18)  

+ عيد االستقالل عطلة  4(19/25)  

 

2 نص إضافةمحفوظات+   المفعول فيه     
تحرير نص حجاجي 

 متكامل

1 نص  

الثقافاتتفاعل محور    
5 (26/1)  

3نص   اسة النصتدريب على در الحال    اإلنشاءفي   4فرض م نجاز إ   1(2/8)  

 أفريل

4نص   دراسة النص في  4فرض م نجاز إ    الطويلمحفوظات+  بحر    
 ذكرى الشهداء

2(9/15)  

 
6نص  دراسة النص في  4فرض م  إصالح    اإلنشاءفي   4فرض م  إصالح المصدر الّصناعي  5نص    

األسبوع 

3(16/22)  

8نص   فوظات+ مقابلةمح العدد األصلي    7نص  مطالعة   
األسبوع 

4(23/29)  

 عيد الّشغلعطلة + 
 1 (30/6)  

ي
 ما

حجاجي تقييم تحرير تدريب على دراسة النص العدد الرتبي   حصة تأليفية  9نص    2(7/13)  

في  اإلنشاء و دراسة النص  2إنجاز الفرض التأليفي     األسبوع المغلق        
3(14/20)  

4(21/27)  

2أ9  
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