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 ...........................................................: ثـانوية
 

 

 ......................................................................................................:  األستاذ

 األسابيع

 الدراسّية

 التاريخ
 ....إىل...من

 ت.و
 النص األدبي 

 النص التواصليي 
 القواعد
 البالغة

 التعبري الكتابي 
 بناء وضعيات مستهدفة

 املطالعة املوجهة
 املشروع

1.  
4102.19.17 
 .التقويم التشخيصّي و تنشيط حصص تعليمّية ممّهدة لتعّلم أنشطة املادة املقّررة 4103.19.00

2.  
4102.19.02 
 11ص /ـــ أبو متام زحف عربي ظافر .1 1 4102.19.01

املمنوع من الّصرف . 2

 بعّلة واحدة
 تلخيص نصوص متنّوعة. 3

3.  
4102.19.40 
 أثر الّنزعة العقلّية يف القصيدة العربّية. 4 1 4102.19.42

املمنوع من الّصرف . 5

 بعّلتني
 باب احلمامة و الثعلب و مالك احلزين. 6

4.  
4102.19.41 
 حترير املوضوع داخل القسم. 9 أفعال الّتعجب. 8 23ص/ــــ أبو نواس وصف النخل. 7 2 4102.01.14

5.  

عيد  12+10
 األضحى املبارك
4102.01.12 
4102.01.19 

 / الّصراع بني القدماء واحملدثني . 11 2

إعداد تقرير حول ثالث شخصيات . 11

علمّية من العصر العباسّي أسهمت يف إثراء 

الفكر اإلنسانّي يف جمال الرياضيات والفلك 

 والفيزياء

6.  
4102.01.04 
 بناء وضعيات مستهدفة. 14 الّتحذير و اإلغراء. 13 ــــ أبو العتاهية ـــــ  للموت ما تلدون12 3 4102.01.00

7.  
4102.01.09 
4102.01.43 3 

الّدعوة إىل اإلصالح و امليل إىل . 15

 الّزهد
 تصحيح املوضوع. 16 /

8.  
4102.01.40 
 .نشاطات لالستدراك والّدعم والّتقويم واإلدماج 4102.01.31

 

4102.01.31 
 اخلريـــــــــــــــــفإجــــــــــــــــــازة  4102.00.12

 تر / تق / علوم جتريبية / مجيع الشعب العلمية املشرتكة  نيةالتوزيع السنوي للسنة الثا
 4102/4102السنة الدراسية 
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9.  
4102.00.10 
 الطيبة مع األشرار ضرب من الغباوة. 18 / ـــــ البحرتي بركة املتوكل17 4 4102.00.03

10.  
4102.00.00 
4102.00.41 4 

من مظاهر الّتجديد والّتقليد يف . 19

 الّشعر
 حرية األمحر. 21 /

11.  
4102.00.43 
 حترير املوضوع داخل القسم. 22 /  ـــــ اجلاحظ احلياتمن أعاجيب . 21 5 4102.00.47

12. 
4102.00.31 
 اختبارات الفصل األّول  4102.04.12

13. 
4102.04.17 
 .نشاطات لالستدراك والّدعم والّتقويم واإلدماج 4102.04.00

41. 
4102.04.02 
4102.04.01 5 

احلركة العلمّية و آثارها على الفكر . 23

 واألدب
 النافية للجنس" ال  ". 24

اختيار بعض حكايات ألف ليلة و ليلة . 25

 واستثمارها يف إعداد جدول خلصائص

 السرد والوصف

 

4102.04.01 

4102.10.12 
 إجــــــــــــــــازة الشتــــــــــــــــاء

15. 
4102.10.12 
 وضعيات مستهدفةبناء . 27 / ـــ املتنّبي ــــ  أفاضل الناس أغراض26 6 4102.10.11

16. 
4102.10.00 
4102.10.02 6 

احلركة العقلّية و الفلسفّية يف . 28

 احلواضر العربّية
 تصحيح املوضوع. 29 /

17.  
4102.10.01 
4102.14.44 7 

أثر التناقضات االجتماعّية يف الّنتاج . 31

 األدبّي

 ـــــ ابن الرومي ـــــ 

/ 
 أبو متام و املتنّبي حكيمان. 31

 الّشاعر فالبحرتي أّما

18.  
4102.14.42 
 يف أرض اجلن. 33 / احلياة االجتماعّية و مظاهر الّظلم. 32 7 4102.14.49

19.  
4102.14.10 
 .نشاطات لالستدراك والدعم والتقويم واإلدماج 4102.14.12

20  
4102.14.11 
4102.14.04 8 

من قضايا الّشعر يف عهد الدولة . 34

 الرستمّية 

 ــ اإلمام أفلح بن عبدالوهاب ــ 

 حترير املوضوع داخل القسم. 35 /
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21.  
4102.14.02 
4102.14.09 8 

هنضة األدب يف عهد الدولة . 36

 الّرستمّية
/ 

إعداد تقرير حول احلركة العلمّية يف . 37

العصر العباسّي بذكر روادها وحتديد 

 حواضرها

22.  
4102.14.44 
4102.14.40 9 

الّشعر يف ظّل الّصراعات الداخلّية . 38

 على الّسلطة 

 ــ أبو محو موسى الّزيانّي ـــ

 بناء وضعيات مستهدفة. 39 /

23.  
4102.13.10 
 تصحيح املوضوع. 42 االختصاص. 41 استقالل بالد املغرب عن املشرق . 41 9 4102.13.12

24.  
4102.13.11 
 اختبارات الفصل الثاني  4102.13.04

25.  
4102.13.02 
 .نشاطات لالستدراك والدعم والتقويم واإلدماج 4102.13.09

 
 إجــــــــــازة الربيــــــــــع 4102.13.09

26. 
4102.12.12 
4102.12.19 10 

وصف الطبيعة و املدائن اجلميلة . 43

 ـــــ ابن خفاجة ـــــ 
 أوزان املبالغة. 44

 : ثالثة مظاهر متّيز املستقبل القريب. 45

 .ثورة الّتقنيات، املواصالت والطب

27. 
4102.12.04 
 خصائص شعر الطبيعة. 46 10 4102.12.00

جواز تأنيث العامل . 47

 للفاعل
 محار احلكيم. 48

28. 
4102.12.09 
4102.12.43 11 

رثاء املمالك و املدن ـــــ أبو البقاء . 49

 الّرندّي ـــــ 

وجوب تأنيث . 51

 العامل للفاعل
 حترير املوضوع داخل القسم. 51

29. 
4102.12.40 
4102.12.31 11 

رثاء املمالك واملدن وخصائصه . 52

 الفنّية 

امتناع تأنيث العامل . 53

 للفاعل

مجع بعض مراثي املمالك واملدن . 54

األندلسّية واستخراج خصائص الوصف 

 منها

30 
4102.12.13 
 .والّتقويم واإلدماجنشاطات لالستدراك والّدعم  4102.12.17

31 
4102.12.01 
4102.12.02 12 

املوّشحات ـــــ لسان الّدين بن . 55

 اخلطيب ـــــ
 بناء وضعيات مستهدفة. 57 الّتصغري . 56
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32. 
4102.12.07 
 تصحيح املوضوع. 61 أفعال املدح و الذم. 59 املوّشحات و الغناء. 58 12 4102.12.40

33. 
4102.12.42 
 اختبارات الفصل الثالث 4102.12.41

 
 

 

                      
 
 
 
 
 

 : ةذاتاألس السيد مدير املؤسسة السيد مفتش املادة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


