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 توزيعّية برامج ماّدة العربّية للفترة األولى من الثالثي األّول 

 (2020أكتوبر  31سبتمبر < إلى:  15)من:

 السابعة من التعليم األساس يّ السنة املستوى: 

الفترة  

 الزمنّية

م
ّ
 ات ــــالتعل

 التواصل الشفوّي  اإلنتاج الكتابي اللغة  شرح النّص 

 

 سبتمبر15من: 

 سبتمبر19إلى: 

 

)توزيع فروع املاّدة على الحصص، التعاقد على مشروع املحور، توجيه التالميذ إلى   وتشخيصّية العودة املتدّرجة + فترة تنظيمّية

م ذاتّي.(
ّ
  استثمار الدروس املنجزة ضمن مشاريع تعل

 

 

 

 سبتمبر21من: 

 أكتوبر03إلى: 

 

األسرة   - محور  من  األّول  النّص  شرح 

 س. 1)القراءة نشاطا مدمجا(/

األسرة   - محور  من  الثاني  النّص  شرح 

 س.1)املحفوظات نشاطا مدمجا(/

محور  - من  الثالث  النّص  شرح 

 س. 1األسرة)املحفوظات نشاطا مدمجا(/

 

املكتسبات   - تشخيص 

املثّنى  هادعمو  إعراب   :

ث 
ّ
واملؤن ر 

ّ
املذك وجمع 

وإعراب   الساملين. 

 س. 1/ ..األسماء الخمسة

 

 

في   - األحداث  تسلسل 

النّص 

 س. 1السردّي/

 

 

دمج  
ُ
التواصل  ت أنشطة 

شرح  ضمن  الشفوّي 

في   النصوص. وخاّصة 

نظرا  التأليفّية  الحّصة 

أنشطة  على  النفتاحها 

وتقويما   عرضا  التواصل 

حّصة  باستثناء  ونقاشا... 

التي   لها  املطالعة   4نخصص 

( فينحصص سنويا    ها ستثمر 

املحور  الذي   نصوص 

النّص   شرح  من  سيحذف 

أهدافه ق 
ّ
حق

ُ
إلى    وت إضافة 

 املطالعة( أهداف نشاط 

 

 

 أكتوبر05من: 

 أكتوبر17إلى: 

 

األسرة   - محور  من  الرابع  النّص  شرح 

 س.1(/ )املحفوظات نشاطا مدمجا

محور  - من  الخامس  النّص  شرح 

 س. 1األسرة/

البسيطة ا - لجملة 

  التركيبّية   وخصائصها

 س. 1/

  + الجذر  الصرف:   -

 . (1)ج تصريف الفعل 

 س. 1/

البنية الثالثّية   -

في النّص 

 س. 1السردّي/

 

 أكتوبر19من: 

 أكتوبر31إلى: 

محور  - من  السادس  النّص  شرح 

 س. 1األسرة/

عرض مشروع املحور  درس تأليفّي مدمج:  -

 س. 1وتقييمه/

 

األشكال  - النحو: 

للجملة   األساسّية 

 س. 1(/1الفعلّية )

دراسة  - على  تدريب 

 س. 1النّص/

 مطالعة:  

حكايات  نّص أو أكثر من محور  

 س(  1وأساطير )

 2020نوفمبر  04نوفمبر إلى  02عطلة نصف الثالثي األّول من  
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 املستوى: الثامنة من التعليم األساس يّ 

 

 الفترة الزمنّية 

 

مات
ّ
 التعل

 التواصل الشفوّي  اإلنتاج الكتابي اللغة  شرح النّص 

 

 سبتمبر15من: 

 سبتمبر19إلى: 

)توزيع فروع املاّدة على الحصص، التعاقد على مشروع املحور،   وتشخيصّية العودة املتدّرجة + فترة تنظيمّية

م ذاتّي.( 
ّ
  توجيه التالميذ إلى استثمار الدروس املنجزة ضمن مشاريع تعل

 

 

 

 سبتمبر21من: 

 أكتوبر03إلى: 

املدينة  - محور  من  األّول  النّص  شرح 

نشاطا  )القراءة  والريف 

 س. 1مدمجا(/

املدينة  - محور  من  الثاني  النّص  شرح 

نشاطا  )الحوار  والريف 

 س. 1مدمجا(/

شرح النّص الثالث من محور املدينة  -

نشاطا  )املحفوظات  والريف 

 س. 1مدمجا(/

املكتسبات   - تشخيص 

اللغة:   في  ودعمها 

االستثناء،    التمييز،

 س. 1الصفة املشّبهة /

 

 

في  - املكتسبات  تعّهد 

النّص  مكّونات 

 س. 1السردّي/

 

 

الشفوّي   التواصل  أنشطة  دمج 
ُ
ت

في  وخاّصة  النصوص.  شرح  ضمن 

النفتاحها   نظرا  التأليفّية  الحّصة 

عرضا   التواصل  أنشطة  على 

ونقاشا... حّصة   وتقويما  باستثناء 

لها   نخصص  التي    4املطالعة 

( سنويا  فييحصص  ين  تاثن   ستثمر 

"حكايات  نصوص  منها   محور 

السنة السابعة  وأساطير من برنامج  

إ لم    استكمال   طار في  .  ما  ينجز 

األخريين  تو  الحّصتين  في  ستثمر 

الذي سيحذف من   نصوص املحور   

النّص برنامج   الثامنة   شرح   للسنة 

 ف
ّ
حق

ُ
أهدافت إضافة   املحورين    ق 

 . إلى أهداف نشاط املطالعة(

 

 

 أتوبر05من: 

 أكتوبر17إلى: 

النّص الرابع من محور املدينة  - شرح 

نشاطا  )الحوار  والريف 

 س. 1مدمجا(/

محور  - من  الخامس  النّص  شرح 

نشاطا  )املحفوظات  والريف  املدينة 

 س. 1مدمجا(/

بة   -
ّ
املرك الجملة 

التركيبّية    وخصائصها 

 س. 1/

 

بة   -
ّ
املرك الجملة 

التركيبّية  2وخصائصها 

 س. 1/

كتابّي:  - وصف   إنتاج 

املفتوح،  املكان  

 س. 1املغلق/

 

 أكتوبر19من: 

 أكتوبر31إلى: 

محور  - من  السادس  النّص  شرح 

نشاطا  )املحفوظات  والريف  املدينة 

 س. 1مدمجا(/

املحور  - مشروع  تأليفّي:عرض  درس 

 س. 1وتقييمه/

 س.1تصريف املزيد/ -

دراسة  - على  تدريب 

 س. 1النّص/

 س. 1مطالعة/ - 

"حكايات    نّص  محور  من  أكثر  أو 

إطار استكمال برنامج  وأساطير" في  

 السابعة
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 املستوى: التاسعة من التعليم األساس يّ 

الفترة  

 الزمنّية

مات
ّ
 التعل

 التواصل الشفوّي  اإلنتاج الكتابي اللغة  شرح النّص 

 سبتمبر15من: 

 سبتمبر19إلى: 

 

)توزيع فروع املاّدة على الحصص، التعاقد على مشروع املحور، توجيه التالميذ إلى   وتشخيصّية تنظيمّيةالعودة املتدّرجة + فترة 

م ذاتّي.(
ّ
  استثمار الدروس املنجزة ضمن مشاريع تعل

 

 

 

 

 

 سبتمبر21من: 

 أكتوبر03إلى: 

العمل  - محور  من  األّول  النّص  شرح 

 س.1)الحوار نشاطا مدمجا( /

من   - الثاني  النّص  العمل شرح  محور 

 س.1)املحفوظات نشاطا مدمجا( /

العمل  - محور  من  الثالث  النّص  شرح 

)نشاط مدمج: إنتاج جمل حجاجّية في  

 س. 1مقامات متنّوعة( /

املكتسبات   - تشخيص 

املتّممات   ودعمها: 

بات  
ّ
مرك على  املشتملة 

من ،  إسنادّية االسم 

الجنس  حيث 

 س.1والعدد/

دعم املكتسبات: إنتاج    -

)م حوارّي  خاطبة نّص 

طرادة   بمخاطبة/ 

 س. 1بطرادة( /

 

 

 

الشفوّي   التواصل  أنشطة  دمج 
ُ
ت

ضمن شرح النصوص. وخاّصة في 

الحّصة التأليفّية نظرا النفتاحها  

عرضا  التواصل  أنشطة  على 

باستثناء حّصة   وتقويما ونقاشا...

لها   نخصص  التي   4املطالعة 

ين  تاثن   ستثمر فييحصص سنويا )

"حكايات  نصوص  منها   محور 

السنة  برنامج  من  وأساطير 

لم  ما  استكمال  إطار  في  السابعة 

و   . الحّصتين  تينجز  في  ستثمر 

املحور    نصوص  الذي   األخريين 

النّص برنامج  سيحذف من     شرح 

الثامنة   أهداف ف  للسنة  ق 
ّ
حق

ُ
  ت

أهداف    املحورين   إلى  إضافة 

 . نشاط املطالعة(

 

 

 

 أتوبر05من: 

 أكتوبر17إلى: 

العمل  - محور  من  الرابع  النّص  شرح 

إنتاج جمل حجاجّية في    نشاط مدمج: )

   س1( /مقامات متنّوعة(

العمل  - الخامس من محور  النّص   شرح 

نشاطا   /  املحفوظات) العروض 

 س. 1( /مدمجا

الجمل   - بين  العالقات 

 س. 1في النّص/

 

واملنقوص  ا - ملقصور 

 س.1 واملمدود/

فقرة  إ -   حاجّية حنتاج 

من  س  درّ امل  ق  لينط)

مين  
ّ
في  مكتسبات املتعل

:  الكتابة املدمج   نشاط

(   حجاجّيةإنتاج جمل  

 س. 1/

 

 

 أكتوبر19من: 

 أكتوبر31إلى: 

النّص السادس من محور العمل  - شرح 

 س.1)املحفوظات نشاطا مدمجا( /

 درس تأليفّي: -

 س. 1عرض مشروع املحور وتقييمه /

التعبير عن االنفعاالت   -

باألبنية   اقف  واملو

النداء )  املالئمة

 س. 1/والدعاء( 

دراسة  - على  تدريب 

 س. 1النّص /

 س. 1مطالعة/ - 

أو   "أحالم  نّصا  محور:  من  أكثر 

استكمال  إطار  في  ومطامح" 

 برنامج الثامنة

 2020نوفمبر  04نوفمبر إلى  02عطلة نصف الثالثي األّول من  

 


