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 .التقومي التشخيصّي و تنشيط حصص تعليمّية ممّهدة لتعّلم أنشطة املادة املقّررة

4 . 4102.19.02 
4102.19.01 

» من الكرم العرّب . 0 1
 .«حامت الطائّي 

مزايا الّتسامح يف . 3 الّتشبيه وأركانه. 4
 بناء اجملتمعات ورقّيها

 مشكلة املوارد الطبيعّية. 2

3 . 
4102.19.40 
 الكرم عند العرب. 2 1 4102.19.42

رفع املضارع . 6
 ونصبه

حترير املوضوع . 7
 بناء وضعيات مستهدفة. 1 داخل القسم

2 . 
4102.19.41 
4102.01.14 2 

» . من شعر الفروسّية. 9
 اجملاز الّلغويّ . 01 .«عنرتة بن شداد 

تصحيح . 00
 الّشجاعة األدبّية. 04 املوضوع

2 . 

عيد  12+16
 األضحى املبارك
4102.01.12 
4102.01.19 

2 
الّشجاعة مفخرة . 03
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 جتزم فعلني مضارعني

إعداد فهرس . 02
حول مظاهر احلياة 
العقلّية للعرب يف 
العصر اجلاهلّي 

 (0مشروع )

 بناء وضعيات مستهدفة. 06

6 . 4102.01.04 
4102.01.06 

. وصف الربق واملطر. 07 3
 .«عبيد بن األبرص » 
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 واآلمال
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1 . 
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4102.00.06 
 بناء فعل األمر. 31 معلم األمثال. 49 4 4102.00.41

إعداد معرض . 30
مشروع )حول الّسالم 

4) 
 وضعيات مستهدفةبناء . 34

00 . 
4102.00.43 
4102.00.47 5 

تقوى هللا واإلحسان إىل . 33
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 . «عبدة بن الطبيب » 
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تلخيص نصوص . 32
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من مسات الثورة العلمّية . 36
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5 
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من شعر الّنضال . 20
 .والصراع
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 اإلنشائّية
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01 . 
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تصحيح . 29
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4102.14.09 
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44 . 
4102.14.44 
4102.14.46 

9 
» . مدح اهلامشّيني. 62

 .«الكميت بن زيد 
 الطباق. 66

الوقت و أمهيته . 67
 يف حياة الفرد واجملتمع

 قّصة قصرية –انتظار . 61

43 . 
4102.13.10 
4102.13.12 9 

نشأة األحزاب . 69
 املفعول املطلق. 71 السياسّية يف عهد بين أمّية

حترير املوضوع . 70
 بناء وضعيات مستهدفة. 74 داخل القسم

42 . 4102.13.11 
 اختبارات الفصل الثاين  4102.13.04

42 . 4102.13.02 
 .نشاطات لالستدراك والّدعم والّتقومي واإلدماج 4102.13.09

 
 إجــــــــــازة الربيــــــــــع 4102.13.09

46 . 
4102.12.12 
4102.12.19 10 

» . من الغزل العفيف. 73
 املقابلة. 72 .«مجيل بن معمر 

تصحيح . 72
 املوضوع

 حادثة مؤملة. 76
 قصة قصرية ـ ـ

47 . 
4102.12.04 
4102.12.06 

10 
احلّب العذرّي يف . 77

 عهد بين أمّية
 املنادى. 71

إعداد فهرس . 79
حول النقائض 

وعالقتها بالسياسة 
 (2مشروع )

 بناء وضعيات مستهدفة. 11

41 . 
4102.12.09 
4102.12.43 

11 
من نقائض جرير . 10

 .والفرزدق
 اجلناس. 14

خصائص الّشعر . 13
السياسّي يف عصر بين 

 أمّية
 الفيل يا ملك الزمان. 12

49 . 
4102.12.46 
4102.12.31 

11 
حتّول اهلجاء عند . 12

األخطل والفرزدق وجرير 
 .إىل نقائض

اسم اإلشارة . 16
 واسم املوصول

حترير املوضوع . 17
 داخل القسم

 بناء وضعيات مستهدفة. 11

31 . 
4102.12.13 
 .نشاطات لالستدراك والّدعم والّتقومي واإلدماج 4102.12.17

30 . 
4102.12.01 
4102.12.02 

12 
. صفة اإلمام العادل. 19

 «احلسن البصرّي » 
أمساء . 91

 االستفهام
تصحيح . 90

 املوضوع
 حنن و املستقبل. 94

34. 
4102.12.07 
4102.12.40 

12 
الكتابة يف العصر . 93

 األمويّ 
 بناء وضعيات مستهدفة. 96 6مشروع رقم . 92 أمساء الّشرط. 92
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4102.12.42 
 اختبارات الفصل الثالث 4102.12.41
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