ثـانوية :
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التوزيع السنوي للسنة الثانية "شعبة أدب و لغات"
السنة الدراسية4102/4102 :

من إعداد األستاذ:
األسابيع

التاريخ

الدراسيّة

من...إىل....
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.4
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و.ت

4102.19.17

4102.19.01
4102.19.40
4102.19.42
4102.19.41
4102.01.14
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.2

4102.01.12

.6

.7

.1

4102.01.06
4102.01.09
4102.01.43
4102.01.46
4102.01.31
4102.01.31
4102.00.12

ـ ـ بشار بن برد ـ ـ

1

2

النخل  -أبو

2

العربيّة
 .00وصف
نواس ـ ـ

الصراع بني
ّ .06
القدماء واحملدثني

يف األدب واحلياة.

4102.01.19
4102.01.04

 .0هتديد و نصح
 .6النّزعة العقليّة
يف القصيدة

 16+12عيد

األضحى املبارك

البالغة

القواعد

العروض

املطالعة املوجهة

الكتاب
التعبري
ّ
املشروع

بناء وضعيات
مستهدفة

املقررة.
التقومي
التشخيصي و تنشيط حصص تعليميّة ّ
ممهدة لتعلّم أنشطة املادة ّ
ّ

4102.19.00
4102.19.02

األدب
النص
ّ
التواصلي
النص
ّ

……………………………….

3

 .41أدهرا توىل

ـ ـ مسلم بن الوليد
ــ

3

 .42حياة اللّهو
واجملون

 .4البناء و
اإلعراب

 .3املصطلحات
العروضيّة

يف األمساء

 .1التّشبيه
من
ال ّ
ض ّ

 .7اسم

التّفضيل

مثيلي
و التّ ّ
 .03احلروف اليت

 .04التّعجب

 .07النّسبة

 .40أفعال

املدح و ال ّذم
.46االختصاص

ال تصلح أن تكون
رويا

 .2تلخيص

احلزين

 .9حترير املوضوع

 .01بناء وضعيات

داخل القسم

 .02تصحيح
املوضوع

التّشبيه واالستعارة

/

واجملاز

 .47أغراض
اخلرب

واإلنشاء

والثعلب ومالك

متنوعة
نصوص ّ

 .01بالغة

 .44الوصل

 .2باب احلمامة

حرية
 .43تبدأ ّ
الفرد حني تنتهي
حرية اآلخرين
ّ
 .41حترير
املوضوع

داخل القسم

مستهدفة

الصني
 .02بالد ّ

 .09بناء وضعيات
مستهدفة

 .42مقتطفات من
رسالة الغفران

 .49بناء وضعيات
مستهدفة

نشاطات لالستدراك وال ّدعم والتّقومي واإلدماج.
إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازة اخلري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف

مت حتيني التوزيع السنوي من األستاذ مصطفى بن احلاج بعد االطالع على جدول العطل املدرسية لسنيت 4102-4102
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.9

4102.00.16
4102.00.03

 .31للموت ما
4

تلدون ـ ـ أبو
العتاهية ـ ـ

 .30اإلغراء و
التّحذير

 .34األحرف
اليت تصلح وصال
ورويا

 .33تصحيح
املوضوع

 .32املقامة العلميّة

 .31إعداد

.01

.00

.04
.03

.02

4102.00.06
4102.00.41

4102.00.43
4102.00.47

4

5

 .32ال ّدعوة إىل

اإلصالح وامليل إىل
الزهد

 .21تقسيم

خملوقات العامل ـ ـ
اجلاحظ ـ ـ

 .36اسم
الفعل

 .20النّعت

4102.00.31
4102.04.17

5

 .22احلركة العلميّة
و آثارها على
الفكر و األدب

 .26التّوكيد

4102.04.01

.02

.06

.07

4102.10.11
4102.10.00
4102.10.02

4102.10.01
4102.14.44

 .21أفاضل الناس

6

ـ ـ أبو الطيب
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 .22احلركة العقليّة
و الفلسفيّة يف

املتنّب ـ ـ
ّ

احلواضر العربيّة
شكوى
 .29ال ّ

7

واضطراب أحوال
اجملتمع ـ ـ ابن
الرومي

.01

4102.14.42
4102.14.49

اخلالفة العباسيّة
...
 .23مظاهر
ثقافة

اإلنسان املعاصر

 .22أيها الولد

 .27القصر

باعتبار احلقيقة
والواقع

 .21حترير
املوضوع

داخل القسم

 .29بناء وضعيات
مستهدفة

إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازة الشتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

4102.10.12
4102.10.12

 .24حبر املتقارب

استقلت عن

مستهدفة

نشاطات لالستدراك وال ّدعم والتّقومي واإلدماج.

4102.04.00

4102.04.01

والتّضمني

اإلمارات اليت

 .39بناء وضعيات

األول
اختبارات الفصل ّ

4102.04.12

4102.04.02

 .37االقتباس

تبني مواقع
خريطة ّ
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 .62احلياة

االجتماعيّة و
مظاهر الظلم

 .20البدل
 .26األحرف
املشبّهة
بـ :ليس

 .24حركات

 .23تصحيح

 .22حي بن

القافية

املوضوع

يقظان()0

 .27املساواة و

/

اإلجياز واإلطناب

 .21بناء وضعيات
مستهدفة

 .64من مظاهر
 .61االستغاثة
و النّدبة

 .60حبر الرجز

التّجديد يف

العباسي
العصر
ّ
(املوضوعات

 .63حي بن
يقظان()4

واألوزان والقوايف)
الّتخيم
ّ .62

 .66التّورية

 .67حترير
املوضوع

داخل القسم
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 .61بناء وضعيات
مستهدفة

2

.09
.41

4102.14.10

نشاطات لالستدراك والدعم والتقومي واإلدماج.

4102.14.12
4102.14.11
4102.14.04
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 .69يف هجاء عمران
بن حطان ـ بكر بن
محاد ـ ـ

 .71املصدر و
أنواعه

 .70حبر املنسرح

 .74تصحيح
املوضوع

 .73حرية األمحر
للبيهقي

 .77إعداد تقرير
.40

4102.14.02
4102.14.09
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 .72هنضة األدب يف
عهد الدولة الرستميّة

 .72امسا

الزمان واملكان

 .76جتاهل
العارف

حول بعض مدن

العرب من
املغرب
ّ
الرحالة
خالل ّ

 .71بناء وضعيات
مستهدفة

العرب

.44

.43

.42
.42

4102.14.44
4102.14.46
4102.13.10
4102.13.12

9

9

79اسّتجعت تبمسان

ـ أبو محو موسى الزياينّ
ـ
 .12استقالل بالد
املغرب عن املشرق.

 .11اجلمع و
أنواعه

 .12املصدر
ال ّدال على

املرة و اهليأة
ّ

اللف و
ّ .16
النّشر

 .17حترير
املوضوع

داخل القسم

 .11بناء وضعيات
مستهدفة

4102.13.02

نشاطات لالستدراك وال ّدعم والتّقومي واإلدماج.

4102.13.09

إجـ ـ ـ ـ ــازة الربيـ ـ ـ ـ ــع

4102.13.09
.46

شاعر
ّأما ال ّ

 .13يف أرض اجلن

اختبارات الفصل الثاين

4102.13.04

4102.12.19

السريع
 .10حبر ّ

املتنّب حكيمان
ّ
فالبحّتي

4102.13.11

4102.12.12

 .14أبو متام و
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 .19وصف اجلبل
.ـ ـ ابن خفاجة ـ ـ

 .91جواز
تأنيث العامل
للفاعل

الرمل
 .90حبر ّ

 .94تصحيح
املوضوع

 .93أدب جمالس
العلم البن حزم

 .97إعداد
.47

4102.12.04
4102.12.06
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 .92خصائص
شعر الطبيعة

 .92وجوب
تأنيث

العامل للفاعل

 .96حسن
التّعليل

دراسة حول

موضوع الوصف
شعر
يف ال ّ

 .91بناء وضعيات
مستهدفة

تطوره
األندلسي ( ّ
ّ
وخصائصه)
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 .99نكبة
.41

.49
.31
.30

4102.12.09
4102.12.43
4102.12.46
4102.12.31

11

11

4102.12.13

األندلس

ندي
ـ ـ أبو البقاء الر ّ
ــ
 .012رثاء

املمالك واملدن

وخصائصه الفنيّة

4102.12.02

تأنيث

 .010حبر املديد

العامل للفاعل
 .012املمنوع

 .016مراعاة

من الصرف

النّظري

 .014ثقافة

اإلنسان املعاصر
 .017حترير
املوضوع

داخل القسم

 .013بالد األندلس
للرازي

 .011بناء وضعيات
مستهدفة

نشاطات لالستدراك والدعم والتقومي واإلدماج.

4102.12.17
4102.12.01

 .011امتناع
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 .019هل درى
ظّب احلمى

 .001عوامل
املفعول به

األندلسي ـ ـ
ّ

الظاهرة

 .002املو ّشحات

 .002اإلعالل

 .000حبر

 .004تصحيح

 .003ألف ليلة و

املتدارك

املوضوع

ليلة

 .007اختيار

بعض حكايات
.34

4102.12.07
4102.12.40

12

و الغناء

و اإلبدال

 .006التّقسيم

ألف ليلة وليلة
واستخالص

السرد
خصائص ّ

 .001بناء وضعيات
مستهدفة

والوصف

.33

4102.12.42
4102.12.41

السيد مفتش المادة

اختبارات الفصل الثالث

السيد مدير المؤسسة

السيد أستاذ المادة :
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