
 

          

 

 

  ة اإلسالميـــــــــــةة اإلسالميـــــــــــةالرتبيــــــــــــــــــــالرتبيــــــــــــــــــــ  التعبيــر الكتـابــــــــــــيالتعبيــر الكتـابــــــــــــي  ييالتعـبـيـر الشفــوالتعـبـيـر الشفــو  الظــــواهـــــــــر اللغـــــويــــــــــةالظــــواهـــــــــر اللغـــــويــــــــــة  القـراءة و دراسة ىـصالقـراءة و دراسة ىـص  التعلنيـــــةالتعلنيـــــة  ــــداتــــداتالوحـــالوحـــ    الشوـــــورالشوـــــور

  

  سبتنربسبتنرب

  

 1  

  ((  0404) ص ) ص   0101االستـقــامــــة االستـقــامــــة  الوـــذسعُـم سؤوط ألـ - 5 ىــًســهــــــك انـــــهــــــخ - 4 حــطـــــــــح انثسُـــهــــــــانعً - 3 )ص(ٍ شًائـم انشسـىل يـ -2 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــلــــــــــــــــــــمعـــــو الــــــــــــــــــــالديــــ  

  ((  1212) ص ) ص   0202االستـقــامــــة االستـقــامــــة  (1ٍ )ـذؽشَش َض وطف - 9 ىهثح انُادسجـىصاس انًـــي - 8 ـــحـــشكثــــــح انًـــهــــــًــانع - 7 اوــــذ ذًـّــــاٌ يؽًـــانفُـ -6 ــــةـــــــــــــــــــــــــوبـــــــــــــات مويــــــــــــــــــــــــــــــــشخصيــ  

  

  

  أكتـــــوبــــرأكتـــــوبــــر

  

  

  ((1010)ص )ص اإلٌمان بالٌوم األخـراإلٌمان بالٌوم األخـر ( 2) ذؽشَش َض وطفٍ -13 اٌ ـنُغ ـاٌ أونذَُُغىكتش  -12 ح يفؼىال تهانعًهــــح انىالؼـ -11 و انخسىف  ـىفــانكس -10 ـــةـــــــــــــــــــــــــر الطبيعيـــــــــــــــــــــوايــــــــــــــــــــــــالظـــ  

  ((  1414)ص )ص   11الكسـب المشروع الكسـب المشروع  اتٍــش انكرــخ . انرؼثُ -17 ثــٍـظــش انؼانرــــىذــــــ -16 ـاالـــؼــ حانعًهـــــح انىالؼـــ -15 ــــــــــــشٌــــانســـكـــــ -14 ـــــرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراض العصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمــــــ  

  اذُا ـٍ ؼُــشول فــــــانثر -18 ــةــــــــــــــــــــــــــروات الطبيعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــثــــ

 حــــــــــــــــــــــــُــىيـــــُــان

 ا ــىتـــى انًثرـــذإ وظذمــــذَـ  -19

 و ظــــىاصا

  ((  1414)ص )ص   22الكسـب المشروع الكسـب المشروع  ذؽشَش َض ؼعـاظـٍ - 21 شــــاء انثؽانضساػــح تًـ -20

  ــهٍــــــــــاســـُــــــانطــ -24 رـــاــــؼـح َؼـح انىالــــــانعًه -23 مـــــــــــــــــــــــــادًــذ  -22 ةـــــــامل تارخييــــــف و معــــــــــــــــاحـــــــــــمت 

  رنك انًرؽـــــف انطــثـُؼـــــٍ

25-   ٌّ   مواقف من حٌاة سٌدنا موسىمواقف من حٌاة سٌدنا موسى كرـاتـح َض ســــشد

  ((  1616) ص ) ص علٌـــه الســــــــالم علٌـــه الســــــــالم 

  

  ىوفنبــــرىوفنبــــر

  

 292920120155003320120155 عطلــــة اخلــريف   عطلــــة اخلــريف    
  ((  1919)ص )ص من أخــالق المسلـم من أخــالق المسلـم  ذىسُــــغ فكـــــــــشج - 29 ُـــــٍـهـــــة انؼايـــأؼـ - 28 شطانعًهح انىالؼح ظـىاتا نهش - 27 مانؼً س ػهًفـٍ  انؽــ  - 26 ـــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــم الشــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــالـــ  

  ((  2222)ص )ص   0101بـــّر الوالـدٌــن بـــّر الوالـدٌــن  اتٍـش انكرــخ . انرؼثُ - 33 ذجــىسج ظذَــــػ شـيالي  -32 ا إنُهـانعًهح انىالؼــح يضاف - 31 ثـــــــــــــــــــــابـــــانش - 30 ـلـــــــــــــــمستقبــــــــاب و الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشبـ  

  ((  2424)ص )ص   0202بـــّر الوالـدٌــن بـــّر الوالـدٌــن   3434 

  

  ديشنربديشنرب

  

  ثــــــــــــــي األول .. اختبــــارات الجــــــــــــالثــــــــــــــي األولثــــــــــــــي األول .. اختبــــارات الجــــــــــــالثــــــــــــــي األولاختبــــارات الجــــــــــــالثــــــــــــــي األول .. اختبــــارات الجــــــــــــالاختبــــارات الجــــــــــــالثــــــــــــــي األول .. اختبــــارات الجــــــــــــال 

  قٌمـــــة األســــرة فً اإلسالمقٌمـــــة األســــرة فً اإلسالم كرـــــاتح يـــمـــــــال  - 38 ًــــــــــمـــــُـــانًــىس - 37 ىنـحــــح انًىطـــــــــانعًــه - 36 ثركش انًىسُمًصسَاب ي  - 35 ـــــوىــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــال  

  قٌمـــــة األســــرة فً اإلسالمقٌمـــــة األســــرة فً اإلسالم كرــاتح أؼـذاز يرفشلح -42 مـَد انًسرمثــرـــــــشإَ -41 اىاصذمذَـى انخثش وظىتا و ظـ - 40 ــاسج انًسرمثـــــمـــــسُـ - 39 التكهولـــوجــــي العلــوم والتقـــدم  

  171720120155003320120166 عطلـــــة الشتــــاء   عطلـــــة الشتــــاء    

  

  

  جــاىفــــــيجــاىفــــــي

  

  مـواقف من حٌاة سٌدنا عٌسىمـواقف من حٌاة سٌدنا عٌسى حكرــاتــــــح خطثـــــــ - 46 ـحـــــــــــــُــــــانىطـــُـ - 45 ح خثشا نهًثرذإانعًهح انىالؼــ - 44 ـٍـــُـــــم انىطـــفٍ سث - 43 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــمــــــــــــواطـال  

  ((  2828) ص ) ص ٌـــه الســــــــالم ٌـــه الســــــــالم علعل

  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ٌحفــظ الحقـــــوق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ٌحفــظ الحقـــــوق  اتٍـش انكرــخ . انرؼثُ - 50 ُـــٍُـــة انظـــــانشؼــ - 49 ـح خثـشا نهُاسخانعًهح انىالؼ - 48 ـضسدجـــــــان  - 47 ـمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــوب العــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــش
  ((  3030) ص ) ص 

  التعــرٌف بالدٌن اإلسالمــــًالتعــرٌف بالدٌن اإلسالمــــً ح لظـــــــح ـــكرـــــاتـ - 54 ـالــــثــك انعـــــهـــــذس - 53 ـــــــــشـــــــُــــــــــظغــرــان - 52 اءانشطشَط ذؽـذٌ األركُ - 51 ــاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًــــــــــــــــــــال  

  ذمهُــــــض َـــــــض - 58 ىي؟ــــــيــٍ هــــى األل  - 57 ــــــــاوـــــــــــــاإلدغــــــــــ - 56 كُف خهمد انضفـــادع؟  - 55 ةـــــــــــــميـة و عالــــــــــر حمليــــــــــاطيــــــــأس  ًّ ًّ التعــرٌف بالدٌن اإلسالمــــ   التعــرٌف بالدٌن اإلسالمــــ

  
  اإلٌمـان بالقضـاء و القــــــدراإلٌمـان بالقضـاء و القــــــدر ُــــض َـــــــــضـذهخ – 62 اشـــــئ انظغُــشـــــــانُ - 61 هـــــىل تـــذَــى انًفؼـــــمـــذ - 60 ــحُـــح انؽذَصـــــذَـــانً - 59 ـــةـــــــــــــــــــــــاعيــــــــــــاجتم ـــا ــــــــايــــــــــــــــــــــــــــــــــضـــــــــق  

 : من التعليم املتوشط الصنة الرابعة   املشتوى  

 : 1026/ 1025 العاو الدراسي 

 ..................... : )األستاذ)ة.......... 

 

 يـة الرتبيـــــة  لواليـــــة غليـــــــــــــــزانمدير 

  مفتشية التعليه املتوسط  لـنـــادة 

 اللغـــة  العربية /  الـنقاطعة الجالجـــــــة

 

  

 اجلمهورية اجلسائرية الدميقراطية الشعبية

 وزارة الرتبية الوطنية
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  فيفــريفيفــري

  

  كـــالب َســـاوٌ وصَها  - 65 حاسى انرفضُـم وطُغ انًثانغ - 64 ح انشاكـــــشجــــــانسًكـ - 63 واىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاى و احليــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلنســــــ

 اــــــــــــــرهث

  ((  3838) ص ) ص المســـــؤولـٌــــة المســـــؤولـٌــــة  اتٍـش انكرــخ . انرؼثُ  - 66

  ((  4040) ص ) ص الـتـــوكـّــــــــــــل الـتـــوكـّــــــــــــل  انخــــــاطـــــــــــــشج - 70 شانًسعـذ انعايغ انكثُـــ - 69 !ـح : يا أفؼهــهانرؼعـة تظُغ - 68 مـــــــــــــــــــــــحــذَـــؼ - 67 ـــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــق العــــــــــــــــــــــــــمـــــــرافـــال  

  ((4242)ص )ص مواقف فً الشـورى مواقف فً الشـورى  7171 

  

  مـــــــــارسمـــــــــارس

  

 
  ت الجــــــــــــالثــــــــــــــي الجاىيت الجــــــــــــالثــــــــــــــي الجاىياختبــــارات الجــــــــــــالثــــــــــــــي الجاىي .. اختبــــارات الجــــــــــــالثــــــــــــــي الجاىي .. اختبــــارااختبــــارات الجــــــــــــالثــــــــــــــي الجاىي .. اختبــــارات الجــــــــــــالثــــــــــــــي الجاىي .. اختبــــارا

  ا ــد أَهــظــــــىظ أَــيؽ -72  ـــيـــــــــــــــــــــئــــــــــــــــيـــــبــــــــــوث الــــــــــــــــــــــــــــــــالتـــلـــــ

 ذائٍـــــــــــــــــــاٌ انثــــاإلَس

  ((  4444) ص ) ص من عظـمـاء األمـة من عظـمـاء األمـة  ــــاطـــثــااللــــرــــــــ -75 ــىٌـُـــانؽ انرُـــــــــىع  -74 ! أفؼــم ته ح :انرؼعة تـظُغـ -73

  الكـســب غــٌـر المشــــروعالكـســب غــٌـر المشــــروع كراتح َض إشهـــاسٌ  -79 شيـــذ أخـــتؼشكـح ـــيؼــ  -78 هـــىل تــــى انًفؼــــذَــــمـــذ  -77 الــــهـــــشوا األطفــمـال ذ -76 ــــاىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــوق اإلنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  

  171720162016030320162016 عطلـــــة الربيـــــع   عطلـــــة الربيـــــع    

  

  

  أبريــــــــلأبريــــــــل

  

  

  نؽـضــــــــــاسٌ انــذوس ا -80 عـمحتمـي الـالم فـــــــــــــــــــــــــــــــدور اإلع

 ــــــشَدنإلَر

 ح  ـــشتُــح انؼـــافـــانظؽ  - 82 ـــــــــــشاءــــــــــــــاإلغـــــــ  -81

 حـــانفضائُ ٍ ػظش انمُـىاخـف

  ((  5151) ص ) ص كـــــــــف األذى كـــــــــف األذى  اتٍــش انكرــخ . انرؼثُ - 83

  ـــىسج ــــصــــاس انــظــاَر -84  02 رىــــيف الق رىــداث الكباألح

 شَحــــانعضائـ

ــــــــشَــــذ اخرـــــشاع انث  -86 ــشـــــــــؽـــــــــــزَــــــــــرـان -85

 شوٍَــــــــرــنكاإل

87 -  ٌّ   واقــــف فـــــــً السـّـلــمواقــــف فـــــــً السـّـلــمــمم (2)كراتح َض سـشد
  ((  5353) ص ) ص 

  كراتح َض ؼع  -91 ـــشج األديغــــحـــعــــــه - 90 زوـــــــذغ و انــــــــــــًـــــان -89 حـــعـــــــشج انســشَـــانه -88 ـــــــــــــــــــرةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًـــــــحـــــــــــــال( ٍّ   ((  5555ص ص   ))صلــة الرحــــــم صلــة الرحــــــم  ( 2اظ

  ضسقــــــاخ انــثــــؼــــانم -92 انـــــيــــــــــــــــــــــــــــــو اإلنســـــــــــــــــــــــــــــــــــامــالتضـــ 

 ظُـــــىد فـٍ خـــذيــح انسهــى

ح ــٍ يىاظهـاخ فــُـظًؼ  -94 ــــاضـــــــــــــــإديــــــــــــــــ -93

 ىاسزــــــــــــانك

  الـرســـــول صـلى هللا علٌه الـرســـــول صـلى هللا علٌه  اتٍـــش انكرــخ . انرؼثُ  -95

  ((  5757) ص ) ص وسلــم القــــدوة وسلــم القــــدوة 

  

  مـــــــــــــــــايمـــــــــــــــــاي

  

  ((  5959) ص ) ص ســـــورة الـنبــــإ ســـــورة الـنبــــإ  اتٍــش انكرـــخ.  انرؼثُ  -99 ظــــــــــُــــشـــُـاألب ان  -98 ــحــى انساتمـح انًفاهُيشاظؼـ -97 ىســـخــــاسٌ انظثــــفـان -96 ــةـــــــــديــــــــــليــقــتــات الـــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــالصه  

  ((  5959) ص ) ص ســـــورة الـنبــــإ ســـــورة الـنبــــإ  100100 

  ـــــحـــــحثـــــــي الجالـــــح ..  اختبــــارات الـجـــــــــالثـــــــي الجالـــــح  ..  اختبــــارات الـجـــــــــالثـــــــي الجالثـــــــي الجالـــــح ..  اختبــــارات الـجـــــــــالثـــــــي الجالـــــح  ..  اختبــــارات الـجـــــــــالثـــــــي الجالاختبــــارات الـجـــــــــالاختبــــارات الـجـــــــــال

       شــالـمفت                                                                           ر)ة(                          ــديـالـم                                                                                                 )ة(اذـــــاألست                    

 

 

 : ملحـــــــــــــــــــــــــــــق      
                 . (ساعة 01) : الشفوّي التغبير    (   01دراسة باب من أبواب قواعد اللغة )ساعة  الظاهرة اللغوية :     (01)ساعة  الفنً و المصطلحات األدبٌة األولٌة تحلٌل المضمون + البناء  : و دراسة النصالقراءة    :األنشطة توزيع -1      

                               (ساعة 01) :الكتابّي التغبير                                                                                      (وج ــلكل ف أسبوعٌا ساعة 01) : األعمال الموجوة                       (ساعة 01) : اإلسالمية التربية  . 

 . المنهاج فً المقّررة الوحدات مضمون عن ٌخرج أال على المشروع اختٌار حرٌة اذلألست و ( ، فصل كلّ  فً مشروع بمعدّل)  مشارٌع ثالثةالدراسٌة  السّنة خاللالمقررة  المشارٌع عدد -2      
ًّ  التعبٌرو مناقشة  لتصحٌحالمحددة فً التوزٌع السنوي  التصحٌح حصص تُخّصص -3        ع . ــو المشارٌ الكتاب
 .   ( الفائض الساعً خصص لحصص اإلدماج ) الظواهر اللغوٌة ، اإلمالء ، األسالٌب -4      
 . المدرسً الكتاب فً المقّرر السّند تدعٌم أو السّند اختٌار فً الحرٌّة لألستاذ -5      
ًّ  الفصل       (  وحدات 10 % ) 41.66:  األّول الفصل   : الفصول حسب البرنامج إنجاز نسب -6        . ( توحدا 05)  % 20.83: الثالث الفصل        ( وحدات 09)  % 37.50: الثان

 .السابقة التوزٌعات فً الواردة الحصص إلى باإلضافة التعلّم عملٌة متطلّباتتدرج  وفق التوزٌع فً اإلدماج حصص تعتمد -7      
 ( . 12/ ص  االستقامة( ، و )  04من سورة فصلت / ص  36إلى  30: اآلٌات من  ثواب اإلٌمان و العمل الصالحهما : )  2009أوت  –وفق ما ورد فً وثٌقة تخفٌف المناهج  نـٌـدمجـمدرس ) االستقامة ( فً التربٌة اإلسالمٌة ٌنجز فً حصتٌن متتالٌتٌن و ٌشمل درسٌن  -8      
 ( . 24/ ص  من مظاهر بر الوالدٌن( ، و )  22/ ص  الوالدٌن بر هما : )  2009أوت  –وفـق ما ورد فً وثٌقة تخفٌف المناهج  مـدمجـٌـنز فً حصتٌن متتالٌتٌن ، و ٌشمل درسٌن ـن (  ٌنجـدٌـدرس ) بـر الوال -9      
 . 2009طبعة أوت   –ج ــة تخفٌف المناهــق ما ورد فً وثٌقــوف حــذفـــــهدرس ) فضل ذكر هللا ( تــّم -10      

http://www.insparabe.com/forum/   ًيفرش انًادج/ ػهُىٌ يظطف 

 


