
 قسم الّلغة العربّية – 0202/0202 –الروضة األولى  –البرمجة السنوّية )بناًء على التعليم المدَمج( 
 )األسبوع ُيعادل عشرة أّيام عمل(

 األسبوع األّول:
 تعارف -
 
 :األسبوع الثانيا

 تعارف  -
 

 األسبوع الثالث:
 من البيت إلى المدرسة. -
 )قّصة( ألوان في كلِّ مكان -
 الدائرة -
 

 األسبوع الرابع:
 )قّصة( ألوان في كلِّ مكان -
 َصفُّ ريان )مشاهدة واستماع( -
 اللون األحمر. -
 

 األسبوع الخامس:
 )قّصة( ألوان في كلِّ مكان -
 من األصغر إلى األكبر. -

 األسبوع السادس:
 مهن وأدوات. -
 صندوق المهن )مشاهدة( -
 

 األسبوع السابع:
ة( -  صندوق المهن )قصَّ
 المرّبع  -
 

 األسبوع الثامن:
 )قّصة( ألوان في كلِّ مكان -
 اللون األصفر -
 

  األسبوع التاسع:
 )قّصة( ألوان في كلِّ مكان -
 موديّ الخّط العَ  -
 
 

 األسبوع العاشر:
 )قّصة( ألوان في كلِّ مكان -
 اللون األزرق -

 األسبوع الحادي عشر:
 حيوانات المزرعة -
 عيٌد في المزرعة )مشاهدة( -
 

 األسبوع الثاني عشر:
 قّصة()مشاهدة و عيٌد في المزرعة  -
 المستطيل. -
 

 األسبوع الثالث عشر:
 عيٌد في المزرعة )مشاهدة( -

 اللون األخضر.
 

 األسبوع الرابع عشر:
 عيٌد في المزرعة )مشاهدة( -
 خارج. –داخل  -
 
 

 األسبوع الخامس عشر:
 عيٌد في المزرعة )مشاهدة( -
 مراجعة األشكال واأللوان. -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 غة العربّيةاللّ قسم  – 0202/0202 – روضة الثانيةال – )بناًء على التعليم المدَمج( البرمجة السنوّية
 )األسبوع ُيعادل عشرة أّيام عمل(

 األسبوع األّول:
 الّتعارف -
 أّيام األسبوع -
 الوقاية من الكورونا -
 

 :األسبوع الثاني
 "شادي وهرهور" ل:المحور األوّ 

 قراءة الصورة مع الحوار -
 : األسود واألصفراأللوان -
 

 األسبوع الثالث:
 : النمّو العلميّ   
 تحت  –فوق   -
 ليل –نهار   -
 : الدائرة  الشكل   

  
 األسبوع الرابع:

 "دادا وريكي" المحور الثاني:
 قراءة الصورة مع الحوار -
 إبراز صورة البيت -
 األصفر )مراجعة( -:  األلوان -

 األسود -              
 

 األسبوع الخامس:
 : النمّو العلميّ 

  قرب -
 خارج –داخل  -
 المساء –الصباح  -

 : مراجعة الدائرة الشكل

 األسبوع السادس:
 "في السوق" المحور الثالث:

 قراءة الصورة مع الحوار -
 تسلسل القّصة  -

 :  األزرق األلوان
 

 األسبوع السابع:
 األصغر واألكبر -:  النمّو العلميّ 

 يخرج -يدخل  -وراء  –أمام  -
 : المثـّلث  الشكل

          
 األسبوع الثامن:

 "على الثلج"  المحور الرابع:
 قراءة الصورة مع الحوار -
 تسلسل القّصة -
 -: مراجعة األلوان )األحمراأللوان -

 األسود ( + األبيض –األصفر 
 

  األسبوع التاسع:
 : النمّو العلميّ 

 -األّول واألخير -القصير والطويل -
 الذي يذوب -الذي ينكسر

  : المرّبع الشكل
 

 األسبوع العاشر:
 "أحّبكم كثيًرا" المحور الخامس:

 قراءة الصورة مع الحوار -
 تسلسل القّصة  -

 :  اللون الكحلّي  األلوان

 األسبوع الحادي عشر:
 األّول واألخير -:  النمّو العلميّ 

 الوسط -                  
 : المستطيل  الشكل

 
 األسبوع الثاني عشر:
 "في الحقول" المحور السادس:

 التحّدث عن فصل الربيع -
 : اللون األخضر األلوان
     

 األسبوع الثالث عشر:
 : النمّو العلميّ 

 إلى اللقاء -أهًلا  -
 ال يطير -هو يطير  -
 ابتعد -اقترب  -

 : مراجعة االشكال  الشكل
 (المربـّع –الدائرة )           

 
 األسبوع الرابع عشر:

 " البحـر"  المحور السابع :
 محادثة عن البحر -
 تسلسل القّصة -
 : اللون البنـّيّ  األلوان -
 

 األسبوع الخامس عشر:
 : النمّو العلميّ 

 األبطأ واألسرع -
 يعلو ويهبط -

 : مراجعة األشكال الشكل
 المستطيل –)المثّلث         

 

 

 



 غة العربّيةاللّ قسم  –0202/0202 –الّروضة الثّالثة  – )بناًء على التعليم المدَمج( البرمجة السنوّية
 )األسبوع ُيعادل عشرة أّيام عمل(

 األسبوع األّول:
 الّتعارف -
 أّيام األسبوع -
 األشكالو  األلوان -
 الفصول وأشهر الّسنة -

 :األسبوع الثاني
 اكتشاف األصوات:  -أ 

 ا _َ  ،   و _ُ  .   
 األسبوع الثالث:

 اكتشاف األصوات:  -
 ي _ِ . -

 المحور األّول:  -ب
  أسرتي وبيتي :  

 التعارف: رَ  -١
 في بيت سارة: را    -٢

 األسبوع الرابع:
 مع الماما: َد _ دا  -٣
 المحور الثّاني: -ج 

 مدرستي.                                
 في الّصّف: ُر _ رو                -١
 في الملعب: ُد _ دو -٢
 عندما جاع رضى: ِر _ ري -٣
 ِد _ ديشادي والمقعد:  -٤

 إمًلء محّضر. -
 :الخامساألسبوع 

 المحور الثّالث:-د
 ألعابنا:

 ُلعبة "الغّميضة": ب -١
 سباق بالّدّراجات : م -٢

 إمًلء محّضر -
 

 :األسبوع السادس
  ُلعبة البطاقات: س -٣

 ه _ المحور الّرابع:
 ثماُر الّشجر:     

 دّكاُن مروان: ن  -١
 إمًلء محّضر       -

 :السابعاألسبوع 
 غسُل الّثمار: ز-٢
ٌة: ح -٣  التُّفاح صحَّ
 إمًلء محّضر -

 :األسبوع الثامن
 في البستان: ش             -٤
 المحور الخامس: -و

 مع الحيوانات: 
 أصوات الحيوانات : أ                 -١
 فيٌل على الّشاشِة: ل والسُّكون  -٢
 إمًلء محّضر -

  ع:األسبوع التاس
 دجاُج  ناجي: ج  -٣
 عصفوٌر في الّصّف: ف -٤
 إمًلء محّضر -

 :األسبوع العاشر
 المحور الّسادس: -ز
 أحّبائي: -
 معلِّمتي: و                -١
 ُأّمي: ع  -٢
 َأبي: ت  -٤

 إمًلء محّضر -    

 األسبوع الحادي عشر:
 رفيقي مروان: ق  -٤

 المحور الّسابع:ح _ 
بيع:  الرَّ

 َأهًلا بالرَّبيع: خ           – ١
 إمًلء محّضر -

 :األسبوع الثاني عشر
 _ نزهٌة في الغابة: ك  ٢
 _ رحلٌة إلى الّنهر: ه ٣
 _ على شاطئ البحر: ي ٤

 إمًلء محّضر  -
 :األسبوع الثالث عشر

 عند الطبيب:
 طبيبي: ط  -١
 في المستشفى: ص  -٢

 إمًلء محّضر  -
 :األسبوع الرابع عشر

 عند طبيب األسنان: غ  -٣
 ضربة شمس: ض -٤

 ي_ المحور التّاسع: 
 في الّسوق:

 في محّل األحذية: ذ  -١
 إمًلء محّضر -

 :األسبوع الخامس عشر
 في محّل الثّياب: ث -٢
 في المصبغة: ظ  -٣
 في محّل الحلوى: ى -٤

 إمًلء محّضر -
 

 

 



 غة العربيّةقسم اللّ  – 0202/0202 –ألول ا األساسيّ  – (بناًء على التعليم المدَمج) البرمجة السنويّة
 )األسبوع ُيعادل عشرة أّيام عمل(

 األسبوع األّول:
 مراجعة الحروف. -
 اكتشاف حرف الخاء والكاف. -
 
 :األسبوع الثانيا

- الطاء –اكتشاف حرف الهاء  -
 الضاد. - الغين – الصاد

 
 األسبوع الثالث:

 الذال – )تابع( اكتشاف حرف الضاد -
 الطاء. - اءالث –
 

 األسبوع الرابع:
 ر( -) د لعبة األحرف -
 ب( -)ز رازي المحبّ  -
 معّلمتنا )استماع( -
 الّنظافة )قصيدة( -
 

 األسبوع الخامس:
 ش( -في البستان )س -
 ة( -)ه ؟أين ذهبت الشمس -
 الخريف )مشاهدة( -
 اعد()قو  الّتمييز بين المذّكر والمؤّنث-

 األسبوع السادس:
 ل ( –علم لبنان )ع  -
 ت( –فاتن ونمرود )ن  -
التحويل من المذّكر إلى المؤّنث  -

 )قواعد(
 األسبوع السابع:

  و( –وليد والزيز الّسحرّي )ي  -
(- الّسلحفاة والّسنجابان )ح - ّّ 
 وليد والزيز الّسحرّي )مشاهدة(  -
 )قواعد( إنسان، حيوان، شيء -

 األسبوع الثامن:
 ق( - الّنبتة والمطر )ف  -
 ألعاب الّثلج )ص( -
دخول أل على الحروف الشمسّية  -

 والقمرّية )قواعد(
 مطر )قصيدة( -

  األسبوع التاسع:
 ظ( –ناظم والنظافة )ط  -
 أ( –)ك  الكلب الحارس -
 ناظم والنظافة )استماع( -
 )قواعد(، مثّنى مفرد -

 األسبوع العاشر:
 التنوين( - الحمامة والنملة )م -
 خ( - فاة والخلد )ححاألرنب والسل -
 الحمامة والنملة )مشاهدة( -
 )قواعد( التنوين-

 األسبوع الحادي عشر:
 الغزال المغرور )غ( -
 ث( –رضوض حارث )ض  -
 )قواعد( سمعل واالالف -
 أّمي )قصيدة( -
 

 األسبوع الثاني عشر:
 عودة الّربيع )ذ( -
 الفصول األربعة )تعبير شفوّي( -
 الماضي والحاضر )قواعد( -
 المفرد والجمع )قواعد( -
 

 األسبوع الثالث عشر:
 آلة الّتصوير )قراءة( -
 ، جمع )قواعد(مفرد، مثّنى -
 

 األسبوع الرابع عشر:
 الطائرة الورقّية )قراءة( -
 الفعل والفاعل )قواعد( -
 )قصيدة(أغنية الّربيع  -
 

 األسبوع الخامس عشر:
  اإلوّزة العجيبة )قراءة( -
 الصفة )قواعد( -

 

 

 

 

 



 غة العربّيةقسم اللّ  – 0202/0202 – نيالثّااألساسّي  – عليم المدَمج()بناًء على التّ  نوّيةالبرمجة السّ 
 )األسبوع ُيعادل عشرة أّيام عمل(

 األسبوع األّول:
 مراجعة حروف األبجدّية  -

 :انياألسبوع الثّ 
 )قراءة( صّفنا -
 صّفنا )تعبير شفهّي( -
 الفقرة والجملة والكلمة )قواعد( -

 الث:األسبوع الثّ 
 وصف الحيوان )تعبير كتابّي( -
 َسْفرة ورقة الخريف )استماع( -
 ) إمًلء(الحروف الّشمسّية والقمرّية  -
 الّلبنانّي )قصيدة( الوطنيّ الّنشيد  -

 ابع:األسبوع الرّ 
 عيد االستقًلل )تحليل نّص( -
 (راءة)ق ليلة البربارة -
 )قواعد( االسم -
 البربارة )قصيدة( -

 :الخامساألسبوع 
 شجرة العيد )استماع( -
 بابا نويل )تعبير شفهّي( -
 )قواعد( فعلال -
 الحروف المتقاربة في الّلفظ )إمًلء( -

 :ادسالسّ األسبوع 
 (تعبير كتابيّ ) الّشتاء -
 (تحليل نّص ) سمير والّثلج -
الجملة االسمّية والجملة الفعلّية  -

 )قواعد(
 رجل الّثلج )قصيدة( -

 :ابعاألسبوع السّ 
 رسالة سامي إلى أسنانه )رسالة( -
 (تعبير كتابيّ )  أقسام الّرسالة -
 تنوين الّضّم )إمًلء( -
 )قواعد( الماضي والحاضر -

 :امناألسبوع الثّ 
 عصفور الحّرّية )قراءة( -
ترتيب األفكار بالّتسلسل )تعبير  -

 كتابّي(
الماضي والحاضر والمستقبل  -

 )قواعد(
 التّاء في آخر الفعل )إمًلء( -

  ع:اساألسبوع التّ 
 العّمال الّنشيطون )تحليل نّص( -
 المهن )نّص مسموع( -
 الحرف )قواعد( -
 (إمًلء) الكلمةالهمزة في أّول  -

 :األسبوع العاشر
 الّربيع )قراءة( -
 وصف الّربيع )تعبير شفهّي( -
 المذّكر والمؤّنث )قواعد( -
 

 :األسبوع الحادي عشر
 أّمي )قراءة( -
 رسالة إلى األّم )تعبير كتابّي( -
 عيد أّمي )قصيدة( -
 اسم اإلشارة )قواعد( -

 :اني عشراألسبوع الثّ 
)قراءة شريط نزهة مع العائلة  -

 مصّور/ سلسلة رسوم(
 وصف إنسان )تعبير كتابّي( -
 )قواعد( المذّكر والمؤّنث لألشياء -

 :الث عشراألسبوع الثّ 
 تأليف نّص قصير )تعبير كتابّي( -
هّري )قراءة شريط مصّور/ سلسلة  -

 رسوم(
 المفرد والمثّنى والجمع )قواعد( -

 :ابع عشراألسبوع الرّ 
 )استماع(الفأر الّرّسام  -
 سباق في المدرسة )قراءة( -
 تأليف نّص قصير )تعبير كتابّي( -
 الفاعل )قواعد( -

 :األسبوع الخامس عشر
 المدينة والقرية )تعبير شفهّي( -
 نهار على شاطئ البحر )قراءة( -
 الّصيف )تعبير كتابّي( -
 المفعول به )قواعد( -
 
 

 

 

 

 



 غة العربّيةقسم اللّ  – 0202/0202 – الثّالثاألساسّي  – )بناًء على الّتعليم المدَمج( نوّيةالبرمجة السّ 
 )األسبوع ُيعادل عشرة أّيام عمل(

 األسبوع األّول:
 بيت جّدي )قراءة( -
 أقسام الكًلم )قواعد( -
 كًلا )إمًلء(األحرف المتقاربة ش -
 ()تعبير كتابيّ  ملء الفراغ إلكمال فقرة -

 :األسبوع الثّاني
 يا صيف... )تحليل نّص( -
 )قواعد( أنواع الكلمة -
 ص( )إمًلء( –س  –)ث  -
 القطاف )تعبير شفهّي( -

 األسبوع الثّالث:
 فراشة الحّرّية )قراءة + تحليل نّص( -
 المذّكر والمؤّنث )قواعد( -
 ظ( )إمًلء( –ذ  –)ز  -
مل وترتيب األفكار بالّتسلسل جتأليف  -

 )تعبير كتابّي(
 )قصيدة( درس في الّرسم -

 األسبوع الّرابع:
 العصفور والّصنوبرة )قراءة( -
 )قواعد( المفرد والمثّنى -
 (إمًلء) ط( –ت  –خ  -)غ  -
  شفهّي(سرد قّصة من خًلل الّرسوم ) -

 األسبوع الخامس:
 مفاجأة العيد )قراءة(  -
كتابة فقرة انطًلقاا من سلسلة رسوم  -

 )تعبير كتابّي(
 جمع المذّكر الّسالم )قواعد( -
تمارين إمًلئّية عن الحروف المتقاربة  -

 شكًلا ولفظاا )إمًلء(

 األسبوع الّسادس:
 الّثلج على الّساحل )تحليل نّص( -
 )قواعد( جمع المؤّنث الّسالم -
 (إمًلء) التّاء في آخر الفعل -
 كتابة مقّدمة )تعبير كتابّي( -
 العصفور )قصيدة( -

 :األسبوع الّسابع
 أبو الحّن )قراءة( -
 جمع الّتكسير )قواعد( -
 (إمًلء) االسم تّاء في آخرال -
كتابة حدث طارئ ومشكلة / عقدة  -

 )تعبير كتابّي(
 :األسبوع الثّامن

 العزف المنقذ )قراءة( -
 أسماء اإلشارة )قواعد( -
 التّاء في آخر الفعل واالسم )إمًلء( -
إكمال أحداث قّصة استناداا إلى  -

 سلسلة رسوم )تعبير كتابّي(
  ع:األسبوع التّاس

 هّر في عيادة الّطبيب )قراءة( -
 (قواعد) الجملة االسمّية والفعلّية -
 كتابة حّل وخاتمة )تعبير كتابّي( -
 البلبل المسجون )قصيدة( -

 :األسبوع العاشر
 الّربيع )قراءة( -
 الّنعت والمنعوت )قواعد( -
 الحروف الّشمسّية والقمرّية )إمًلء( -
 )تعبير كتابّي(وصف إنسان  -

 :األسبوع الحادي عشر
 (راءة)ق تعاون ومحّبة -
 وصف إنسان )تعبير كتابّي( -
 الفعل الماضي )قواعد( -
 الحروف الّشمسّية والقمرّية )إمًلء( -
 الّدمية )قصيدة( -

 :األسبوع الثّاني عشر
 )استماع( الّدجاجة الّذكّية -
 الفأر الّذكّي )قراءة( -
 )قواعد( الفعل المضارع -
من خًلل الّترسيمة كتابة قّصة  -

 وسلسلة الّرسوم )تعبير كتابّي(
 :األسبوع الثّالث عشر

 المهن )نشاط( -
 مدرسة األمس )قراءة( -
 الفاعل )قواعد( -
 تنوين الّضّم والكسر )إمًلء( -
موضوع باالستناد إلى تصميم كتابة  -

 )تعبير كتابّي(
 :األسبوع الّرابع عشر

 )تحليل نّص( الّدّراجة -
 )قواعد(به المفعول  -
 تنوين الّنصب )إمًلء( -

 :األسبوع الخامس عشر
 سمير وهاني )قراءة( -
مًلء )قواعد مراجعة عاّمة -  (وا 
كتابة موضوع باالستناد إلى تصميم  -

 )تعبير كتابّي(
 

 

 
 



 غة العربّيةاللّ قسم  – 0202/0202 – الّرابع األساسيّ  – )بناًء على التعليم المدَمج( البرمجة السنوّية
 )األسبوع ُيعادل عشرة أّيام عمل(

 األسبوع األّول:
 قّصة واقعّية(نّص: عشرون إصبعاا )
 )قواعد( الّنّص وأقسامه

 )إمًلء( الحروف المتقاربة شكًلا 
 )تعبير( كتابة عناصر الحبكة

 :األسبوع الثاني
 قّصة واقعّية(نّص: أفضل معّلمة )
 )قواعد( الكلمة وأنواعها

 )إمًلء( الحروف المتقاربة نطقاا
 )تعبير( كتابة عناصر الحبكة

 األسبوع الثالث:
 جحا والّنوم )شعر(

 )قواعد( المفرد والمثّنى
 جعة الحروف المتقاربة نطقاا وشكًلا امر 

 )إمًلء(
 )تعبير( كتابة قّصة واقعّية

 :الرابعاألسبوع 
 مغامرة(نّص: ثّم طرت )
 )قواعد( ر الّسالمجمع المذكّ 

 )إمًلء( الحروف الّشمسّية والقمرّية
 )تعبير( كتابة قّصة واقعّية

 :الخامساألسبوع 
 مغامرة(نّص: سّيارة غارقة في الوحل )

 )قواعد( جمع المؤّنث الّسالم
 )إمًلء( الّشّدة والمّدة

 )تعبير( بة قّصة واقعّيةكتا
 

 األسبوع السادس:
 قّصة خيالّية(نّص: بكاء الّشجرة )
 )قواعد( جمع الّتكسير

مراجعة الّشّدة والحروف الّشمسّية 
 )إمًلء( والقمرّية

 كتابة قّصة باالستناد إلى تصميم
 )تعبير(

 :السابعاألسبوع 
 ّية(قّصة خيالنّص: البًلبل عند البوم )

 )قواعد( المذّكر والمؤّنث
 التّاء في آخر الفعل

 كتابة قّصة باالستناد إلى تصميم
 )تعبير(

 وع الثامن:األسب
 كتابي )شعر(
 )قواعد( الفعل الماضي

 )إمًلء( التّاء في آخر االسم
 وصف إنسان() كتابة نّص وصفيّ 

 :التاسعاألسبوع 
 عاصفة مجنونة )نّص وصفّي(

 )قواعد( الفاعل
 ء()إمًل مراجعة التّاء في االسم والفعل

 وصف إنسان() كتابة نّص وصفيّ 
 األسبوع العاشر:

 هنا تلفزيون مروى )نّص وصفّي(
 )قواعد( هالمفعول ب
 )إمًلء( التّنوين

 وصف إنسان() كتابة نّص وصفيّ 

 األسبوع الحادي عشر:
 بساط هيفاء )شعر(

 )قواعد( الفعل المضارع
 )إمًلء( مراجعة عاّمة

 وصف إنسان() كتابة نّص وصفيّ 
  األسبوع الثاني عشر:

 أوامر أوامر! )نّص إرشادّي(
 )قواعد( الّنعت والمنعوت

 كتابة نّص مع بعض اإلرشادات
 األسبوع الثالث عشر:

 الحاسوب والّصّحة )نّص إرشادّي(
 )قواعد( الًّلزم والمتعّدي

 ِت( –ضمير المخاطبة )ِك 
 )إمًلء(

 كتابة نّص مع بعض اإلرشادات
 عشر: الرابعاألسبوع 

 دّقات الّساعة )شعر(
 )قواعد( أسماء اإلشارة

 )إمًلء( لف الفارقةاأل
 كتابة قّصة باالستناد إلى تصميم

 :عشر الخامساألسبوع 
 كيف تتغّذى الحشرات؟ )نّص تفسيرّي(

 )قواعد( فعل األمر
 )إمًلء( مراجعة عاّمة
 باالستناد إلى تصميمكتابة قّصة 

 
 

 

 



 غة العربيّةاللّ قسم  – 0202/0202 –الخامس األساسيّ  – (بناًء على التعليم المدَمج) البرمجة السنويّة
 )األسبوع ُيعادل عشرة أّيام عمل(

 األسبوع األّول:
 () نّص وصفيّ  نّجار -
 ()قواعد المثّنى -
دخول ال على األسماء المبتدئة  -

 بحروف شمسّية وقمرّية
 :األسبوع الثانيا

 (أبي )شعر -
 (جمع المؤّنث الّسالم )قواعد  -
دخول ال على على االسم المبتدئ  -

 (بًلم )إمًلء
 (كتابة نّص وصفّي )تعبير -

 األسبوع الثالث:
 ()استماعالملك البدين  -
 (ينسى كّل شيء )نّص نثريّ  -
 (جمع المذّكر الّسالم )قواعد -
 إمًلء(التّاء في آخر االسم ) -

 األسبوع الرابع:
 ()نّص نثريّ  رامي والكمبيوتر -
 (جمع الّتكسير )قواعد -
 (التّاء في آخر االسم )إمًلء -
 كتابة قّصة تتضّمن حواراا -

 :الخامساألسبوع 
والّنّجار )نّص القّطتان والقرد  -

 (حواريّ 
 (الّضمائر )قواعد -
 (التّاء في آخر االسم )إمًلء -

 :األسبوع السادس
 (استماع)صداقة ووفاء  -
 (ساعة واحدة يا أبي )نّص نثريّ  -
 (الماضي )قواعدالفعل  -
و ( على األسماء  دخول ) ب ف ك -

 (المعّرفة بال )إمًلء
الوضع األّول والعنصر الّطارئ  كتابة -
 تعبير()

 :األسبوع السابع
  )نّص نثريّ ديك في قاعة االمتحان ) -
 (المضارع المرفوع )قواعد -
 (األلف في آخر الفعل )إمًلء -
العقدة كتابة األحداث وصوالا إلى  -

 ()تعبير
 :األسبوع الثامن

 (أين جّدي؟ )شعر  -
 (المضارع المنصوب )قواعد -
 (كتابة الحّل والوضع األخير )تعبير -

  ع:األسبوع التاس
 (رّب الخليفة يرانا )استماع -
 (زنوبيا في مواجهة روما )نّص نثريّ  -
 (المضارع المجزوم )قواعد -
المضارع حذف حرف العّلة من  -

 (المجزوم )إمًلء
 :األسبوع العاشر

 (األسود والّضفدع )نّص نثرّي حواريّ  -
 (األمر )قواعد -
األمر  حذف حرف العّلة من آخر -

 ()إمًلء

 األسبوع الحادي عشر:
 (ثًلثة مبدعين )استماع -
 (الّطفل اّلذي غّير.... )سيرة -
 (الفاعل )قواعد -
 إمًلء(التّنوين ) -

 :األسبوع الثاني عشر
 (الحلم اّلذي صعد )سيرة -
 (المفعول به )قواعد -
 (الهمزة في أّول الكلمة )إمًلء -
 (كتابة حادثة )تعبير -

 :عشراألسبوع الثالث 
 (الحلم اّلذي صعد )سيرة -
 (الّنت والمنعوت )قواعد -
الهمزة الّساكنة في وسط الكلمة  -

 ()إمًلء
 :األسبوع الرابع عشر

 (بيل غايتس )سيرة -
 (مراجعة عاّمة )قواعد -

 :األسبوع الخامس عشر
 ( في مدرسة داخلّية )سيرة -
 (مراجعة عاّمة )إمًلء -

 

 
 



 غة العربّيةاللّ قسم  – 0202/0202 – الّسادس األساسيّ  – )بناًء على التعليم المدَمج( البرمجة السنوّية
 )األسبوع ُيعادل عشرة أّيام عمل(

 األسبوع األّول:
 استماع() أبي -( 2
   نّص نثرّي() األمطار األولى –( ٢
: تصريف الّصحيح منه الفعل الماضي - 

عرابه  )قواعد( وا 

 :ياألسبوع الثان

   نثرّي() الفّّلح - (٣

المضارع المرفوع: إعرابه + األفعال  -
عراب الّصحيح منه  الخمسة: تصريف وا 

 )قواعد(
 ان()إنس وصفيّ نّص  تدّرب على كتابة  -

 الثالث:األسبوع 
 نثرّي() بشائر الّربيع –( 4
المضارع المنصوب )إعراب + األفعال  - 

 الخمسة(
 ) إمًلء( األلف اّلتي ُتكتب وال ُيلفظ بها -

 األسبوع الرابع:
  (نثريّ ) بشائر الّربيع( 5
المضارع المجزوم: إعراب + األفعال -

 قواعد() الخمسة
 نّص وصفيّ  على كتابة تدّرب -

 )الّطبيعة(
 :الخامساألسبوع 

 (دفتر األنشطة) ميّ  -(6
عراب( -  فعل األمر )تصريف وا 
 التّاء في آخر الفعل )إمًلء( -
 

 :األسبوع السادس
 استماع() الحصان الحمار –(2
 نّص ) الجبان ال يستحّق حمايةا  – (0

 نثرّي(
 قواعد() إنهاء فعل األمر -
  إمًلء() األلف في آخر األفعال -

 :األسبوع السابع
 نّص نثرّي() الثّقة بالّنفس – (٣
 الفعل الًّلزم والفاعل )قواعد(-
)وضع أّول  كتابة نّص سرديّ  -

 وعنصر مفاجئ(
 :األسبوع الثامن

 الفعل المتعّدي والمفعول به –( 4
 التّاء في آخر الكلمة )إمًلء( -
 (الحبكة بكاملها) سرديّ نّص كتابة  -

  ع:األسبوع التاس
 )نّص نثرّي( حلٌم جميلٌ  – (5
 الّنعت والمنعوت )قواعد( -

 :األسبوع العاشر
 ردفت) جّدتي ستتذّكرني دائًما – (6

 (األنشطة
 )قواعد( االسم المجرور بالحرف -
 

 :األسبوع الحادي عشر
 استماع() ثمُن المعجزة -(2
 االسم المجرور باإلضافة )قواعد( -
  )إمًلء( الهمزة المتوّسطة -

 :األسبوع الثاني عشر
 )نّص نثرّي( الوقت من ذهب – (0
 )قواعد( المبتدأ والخبر -

 :األسبوع الثالث عشر
 )إمًلء( الهمزة المتطّرفة-
 كان واخواتها )قواعد( –
 الحواركتابة نّص يتضّمن  -

 :األسبوع الرابع عشر
     نثرّي() رسالة إلى أبي المسافر –( ٣
 إنَّ وأخواتها )قواعد( -

 :األسبوع الخامس عشر
 (نّص نثريّ ) رسالة إلى جّدتي –( 4
 قواعد() أسماء اإلشارة -
 رسالةكتابة  -
 
 

 

 
 
 



 غة العربّيةاللّ قسم  – 0202/0202 –الّسابع األساسيّ  – )بناًء على التعليم المدَمج( البرمجة السنوّية
 )األسبوع ُيعادل عشرة أّيام عمل(

 األسبوع األّول:
 استماع() بائع اليانصيب –
  نّص نثرّي()أّم الّشباب  –
 )قواعد( الفعل الماضي -

 :األسبوع الثاني

 نّص نثرّي() الجّد وحفيده –

 ()قواعدورفعه  صياغة الفعل المضارع -
 التّاء المبسوطة )إمًلء( -

 األسبوع الثالث:
 نثرّي(نّص ) المعّلمة –
 )قواعد( نصب الفعل المضارع -
 إمًلء()المربوطة  التّاء  -
 تعبير(كتابة نّص وصفّي ) -

 األسبوع الرابع:
  )نّص شعرّي( رواسب الّصيف -
 قواعد() جزم الفعل المضارع -
  تعبير() كتابة نّص وصفيّ   -

 :الخامساألسبوع 
 سعاد والكلب )استماع( -
 نّص نثرّي() قهوة صباح البحر -
 فعل األمر )قواعد(  -
 زيادة األلف )إمًلء( -
 

 :األسبوع السادس
 نثرّي(نّص )الكلب  -
 الفاعل )قواعد( -
 (تعبير) سرديّ كتابة نّص  -

 :األسبوع السابع
 نّص نثرّي() الّسحريّ المفتاح  –
 (قواعد)المفعول به  -
 )إمًلء(  همزة الوصل وهمزة القطع -

 :األسبوع الثامن
 (دعم -)نّص نثريّ  الغراب -
 قواعد() المعلوم والمجهول -
 (تعبير) سرديّ نّص كتابة  -

  ع:األسبوع التاس
 )رسالة( دمعة حزن ودمعة فرح –
 (قواعد) نائب الفاعل -
 الكلمة )إمًلء( وسطالهمزة في  -
 )تعبير( كتابة رسالة -

 :األسبوع العاشر
 (نّص رديف) رسالة -
 المقصور والممدود والمنقوص -
 قواعد()
 رسالة )تعبير(كتابة  -
 

 األسبوع الحادي عشر:
 نّص نثرّي() فستان العرس -
 )قواعد( المفرد والمثّنى -  
 )إمًلء( الهمزة في آخر الكلمة -  

 :عشراألسبوع الثاني 
 (نّص نثريّ ) تربيتنا -
   نواعه )قواعد(أالجمع و  -
 كتابة نّص يتضّمن السرد والوصف -

 :األسبوع الثالث عشر
 نّص نثرّي(في الّصدقات ) -
  المبتدأ والخبر )قواعد( -
 حذف األلف من ما االستفهامّية -

 )إمًلء(
 :األسبوع الرابع عشر

 (دعم) مطبوع سرديّ  نّص  -
  )قواعد( كان وأخواتها -

 :األسبوع الخامس عشر
 ()دعم مطبوع وصفيّ نّص  -
 )قواعد( إّن وأخواتها -
جاء والّشروع أفعال المقاربة والرّ  -

 )قواعد(
 
 

 

 
 
 
 



 غة العربّيةاللّ قسم  – 0202/0202 – الثّامن األساسيّ  – )بناًء على التعليم المدَمج( البرمجة السنوّية
 )األسبوع ُيعادل عشرة أّيام عمل(

 األسبوع األّول:
 استماع() الموسيقى -
  نّص نثرّي() نشيد بّلدي -
 )قواعد(صياغته ونصبه  :رعالمضا - 

 :األسبوع الثاني

   نثرّي() البحث عن مساحة للكتابة -

 )قواعد( فعل األمر: صياغته وداللته -
 وجدانيّ تدّرب على كتابة نّص وطنّي   -

 األسبوع الثالث:
 نثرّي()  حّدثني أبي عن طرابلس -
 تدّرب على كتابة نّص وطنّي. - 
 الهمزة المتوّسطة ) إمًلء( -

 األسبوع الرابع:
  )نّص شعرّي( أقبل المساء -
 قواعد() جزم الفعل المضارع -
 قواعد(داللة المضارع الزمنّية ) -

 :الخامساألسبوع 
 نّص نثرّي من) ما بين الهجرة والوطن -

 (الدعم الصّفيّ 
 )إمًلء( الهمزة المتطّرفة -
 المفعول به )قواعد( -
 وطنّي وجدانيّ كتابة نّص  -

 :األسبوع السادس
 استماع() فؤاد سليمان شخصّية -
 نّص نثرّي() صباح في القرية -
 قواعد() الّتعدية إلى مفعولين -
 )وصف طبيعة( كتابة نّص وصفيّ  -

 :األسبوع السابع
 نّص نثرّي() بناية سركيس -
كتابة األلف في آخر األفعال  -

 إمًلء() واألسماء
 )قواعد( المبتدأ والخبر -

 :األسبوع الثامن
 مشهد )نّص نثرّي( -
ّن وأخواتها -  كان وأخواتها وا 
 )وصف إنسان( نّص وصفيّ كتابة  -

  ع:األسبوع التاس
 )نّص نثرّي( رحلة النسيان -
 )أسماء العلم(الممنوع من الصرف  -

 :األسبوع العاشر
 (من األنشطة) ماتواكّلهم  -
 الضمائر )قواعد( -
 سرديّ كتابة نّص  -

 األسبوع الحادي عشر:
  نّص نثرّي من األنشطة() األستاذ -
 المصادر وعملها )قواعد( -

 :األسبوع الثاني عشر
 استماع() إلى المغترب الحبيب -
 )نّص نثرّي( مزمور الّدرك -
 )قواعد(اسم الفاعل  -

 :األسبوع الثالث عشر
  (من األنشطةفي أدب المجالسة ) -
 كتابة الواو )إمًلء( -
 كتابة نّص يتضّمن السرد والوصف -

 :األسبوع الرابع عشر
  نثرّي() من أخطائنا اليومّية -
 اسم المفعول )قواعد( -

 :األسبوع الخامس عشر
 أّول نيسان )نّص نثرّي( -
 قواعد() التفضيلاسم  -
 والتاء المبسوطة التاء المربوطة -

 )إمًلء(

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 غة العربّيةاللّ قسم  – 0202/0202 – الّتاسع األساسيّ  – )بناًء على التعليم المدَمج( البرمجة السنوّية
 )األسبوع ُيعادل عشرة أّيام عمل(

 األسبوع األّول:
 )نّص نثرّي(سلمى  – 
 )قواعد( المفعول المطلق – 
 :األسبوع الثاني 

     (نثريّ نّص ) الصّياد الّصغير -

 )قواعد( المفعول فيه -
 )علم المعاني( الخبر واإلنشاء -

 األسبوع الثالث:
 )نّص نثرّي( أمُّ لّطوف -
 )قواعد( المفعول ألجله -
 )بًلغة( الّتشبيه -

 األسبوع الرابع:
 )وصف إنسان( كتابة نصٍّ وصفيٍّ  -
 قواعد() الحال -
 )بًلغة( االستعارة -

 :الخامساألسبوع 
 الدعم الصّفي() عند منحنى الّنهر -
 )قواعد( الّتمييز -
 

 :األسبوع السادس
 )نّص نثرّي( شجرة الّزيتون -
 قواعد() الّنداء -
 )بًلغة(الكناية  -

 :األسبوع السابع
وصف كتابة نّص وصفّي ) – 

 طبيعة(
 )قواعد( إعراب الجمل -

 :األسبوع الثامن
 )نّص نثرّي( مرّشح لّلنتخابات -
 )قّصة واقعّية(كتابة نّص سردّي  –
 )البسيط( علم العروض -

  ع:األسبوع التاس
 )نّص نثرّي( قبضة يد –
 (قواعد) الّنعت -
 )البسيط( علم العروض -

 :العاشر األسبوع
 نّص نثرّي() ذكاء أرنب –
 )قواعد( العطف -
 )قّصة خرافّية( سرديّ كتابة نّص  -
 

 :األسبوع الحادي عشر
 نّص نثرّي() االبن البارّ  -
 )قواعد( البدل -
 )علم البديع( طباق ومقابلة -

 :األسبوع الثاني عشر
 )نّص نثرّي( األمير الّسعيد -
 )قواعد( الممنوع من الّصرف -
 )علم البديع( الّسجع والجناس -

 :األسبوع الثالث عشر
 )قّصة واقعّية(كتابة نّص سردّي  –
 )قواعد( العدد -
 )الوافر( علم العروض -

 :األسبوع الرابع عشر
 )نّص مطبوع(الخطبة   -
 الوافر(علم العروض ) -
 )من الّشامل(مراجعة عاّمة  -

 :األسبوع الخامس عشر
 كتابة خطبة –( 5
 )من الّشامل(مراجعة عاّمة  - 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 غة العربّيةاللّ قسم  – 0202/0202 – لثانوّي األّولا – )بناًء على التعليم المدَمج( البرمجة السنوّية
 )األسبوع ُيعادل عشرة أّيام عمل(

 .التعبير عن التقاليد واألخّلقمحور  *
 األسبوع األّول:

 مقّدمة المحور األّول.
 –مختارات من العصر الجاهلّي  :نصوص

 البطولة والمروءة.
وظائف  –الجمل اإلنشائّية تقنّيات: 
 الكًلم.

 المبتدأ والخبر.قواعد: 
 :األسبوع الثاني

 دبكة إهدن. :نصوص
  مستويات –وضع عنوان مناسب  تقنّيات:

 لغة.ال
 كان وأخواتها. قواعد:

 تدّرب.كتابّي:  تعبير
 -الغزل  –* العصر األموّي 

 األسبوع الثالث:
 الثاني. مقّدمة المحور

   .مختارات من العصر األمويّ  :نصوص
 األسلوبان: األدبّي والعلمّي.: تقنّيات
 .إّن وأخواتها: قواعد

َور البيانّيةبّلغة:   .الصُّ
 األسبوع الرابع:

 مشغول في آذار. :نصوص
 تدّرب تطبيقّي.: تقنّيات
 عًلمات الّرفع والّنصب والجّر.: قواعد
َور البيانّية :بّلغة  .تطبيقات الصُّ

 .تدّرب: تعبير كتابيّ 

 :الخامساألسبوع 
 .أحّبك جدًّا :نصوص
 تدّرب تطبيقّي.تقنّيات: 
 الممنوع من الّصرف.قواعد: 
 .المحّسنات البديعّيةبّلغة: 

 :األسبوع السادس
 قارئة الفنجان. :نصوص

 تدّرب تطبيقيّ : تقنّيات
 جمع المؤّنث الّسالم.: قواعد

 .تطبيقات البديعبّلغة: 
 تدّرب تعبير كتابّي:

حور الثالث: األدب بين التقليد مال*  
 والتجديد.

 :األسبوع السابع
 .الثالث مقّدمة المحور

مختارات من العصر  :نصوص
 .موّشح )نموذج( –العّباسّي 

 .تدّرب تطبيقيّ : تقنّيات
 الفاعل.: قواعد

 .بيقيّ تدّرب تط بّلغة:
 :األسبوع الثامن

 النهاية.نصوص: 
 تدّرب تطبيقّي.تقنّيات: 

 .نائب الفاعل: قواعد
 تدّرب تطبيقّي.بّلغة: 

 تدّرب. تعبير كتابّي:
  ع:األسبوع التاس

 .الجسر نصوص:
 .تدّرب تطبيقيّ : وبّلغة تقنّيات

 المفعول به.قواعد: 
 

 :األسبوع العاشر
 من يومّيات شّقة مفروشة. :نصوص

 .تدّرب تطبيقيّ : تقنّيات
   تدّرب تطبيقّي.بّلغة: 

 تدّرب تطبيقّي.: قواعد
 تدّرب. تعبير كتابّي:

المحور الرابع: التحرير والتحّرر * 
 وحّب الوطن.

 :األسبوع الحادي عشر
 .ابعالر  مقّدمة المحور

 أطردوهم. :نصوص
 .تدّرب تطبيقيّ  بّلغة:تقنّيات و 

 .: تدّرب تطبيقيّ قواعد
 :األسبوع الثاني عشر

 الحنين إلى الوطن. :نصوص
   تدّرب تطبيقّي. تقنّيات:
 .تدّرب تطبيقيّ بّلغة: 

 .تدّرب تطبيقيّ : قواعد
 تدّرب. تعبير كتابّي:

 :األسبوع الثالث عشر
 رسالة من المنفى. :نصوص

 تدّرب تطبيقّي.: تقنّيات
 .تدّرب تطبيقيّ : وقواعد بّلغة

 :األسبوع الرابع عشر
 +لكم لبنانكم ولي لبناني : نصوص

 ،: )تقنّيات، قواعد، بًلغةب شاملرّ تد
 .(تعبيركتابيّ 

 :األسبوع الخامس عشر
 .عامّ  مراجعة عاّمة وتدّرب تطبيقيّ 

 



 غة العربّيةاللّ قسم  – 0202/0202 –البرنامج الفرنسّي  ،نيلثانوّي الثاا – )بناًء على التعليم المدَمج( البرمجة السنوّية
 )األسبوع ُيعادل عشرة أّيام عمل(

 األسبوع األّول:
 المحور األّول: الُهوّيات والتبادالت

 أبو راجينّص: 

 

 :األسبوع الثاني

 مستندات مصّورة

 مستند مرئّي ومسموع

 

 األسبوع الثالث:
 شيء اسمه الحنين نّص:

 

 
 األسبوع الرابع:
والفضاء  الفضاء العامّ  :المحور الثاني

 الخاّص 

 أنثى متمّردة  :نّص 

 

 :الخامساألسبوع 
 مستندات مصّورة

 مستند مسموع 

 :األسبوع السادس
 بنقاش حول أهداف اإلنجا نّص:

 

 
 :األسبوع السابع

 المحور الثالث: الفّن والّسلطة
 الّرقابةنّص: 

 
 :األسبوع الثامن

 مستندات مصّورة

 مستند مرئّي ومسموع
 

  ع:األسبوع التاس
 أهّمّية اإلعًلم نّص:

 
 
 

 :األسبوع العاشر
م وال  نة والعَ واطَ المُ  :المحور الرابع

 االفتراضّية

 "الّدش"جيل  :نّص 

 :األسبوع الحادي عشر
 تندات مصّورةمس

 مستند مرئّي ومسموع

 
 :األسبوع الثاني عشر

 الطفل وثقافة الّصورة نّص:

 
 

 :األسبوع الثالث عشر
 الخيال والواقع المحور الخامس:

 المسلسًلت التركّية الُمدبلجةنّص: 
 

 :األسبوع الرابع عشر
 مستندات مصّورة

 مستند مرئّي ومسموع
 
 

 :األسبوع الخامس عشر
 عليموالتّ  " الفيديو"ألعاب نّص: 

 

ُيحّدد في  E3Cمّلحظة: تاريخ ال 
 نهاية الفصل الثاني من المدرسة.

 

 
 
 



 غة العربّيةاللّ قسم  – 0202/0202 – + اإلنسانّيات لثانوّي الثاني، فرع العلوما – )بناًء على التعليم المدَمج( البرمجة السنوّية
 )األسبوع ُيعادل عشرة أّيام عمل(

 محور اإلنسان والحبّ 
 األسبوع األّول:

 ألّنني أحببتك نّص:

 الجمل اإلنشائّية تقنّيات:

 

 

 :األسبوع الثاني

 اختاري نّص:

 دراسة الحواشي تقنّيات:

 

 األسبوع الثالث:
 رجل آخر نّص:

 وظائف الكًلم تقنّيات:

 

 األسبوع الرابع:
 إلى تلميذة نّص:

وضع عنوان مناسب + مستويات  تقنّيات:
 اللغة

 

 :الخامساألسبوع 
 خذني إلى حدود الشمس نّص:

 األسلوبان العلمّي واألدبيّ  تقنّيات:

 محور اإلنسان والعلم
 :األسبوع السادس

ماذا يحدث اآلن في علوم  نّص:
 الفضاء؟

 المقالة تقنّيات:

 

 :األسبوع السابع
 الزراعة العضوّية نّص:

 األنماط تقنّيات:

 
 :األسبوع الثامن

 تنمية الحجر على حساب البشر نّص:

 أدوات الربط تقنّيات:

 
  ع:األسبوع التاس

 قد ُتحِدث ألعاب الفيديو تحّوالا  نّص:

 تدّرب تطبيقيّ  تقنّيات:

 
 

 :األسبوع العاشر
 هل صار رحيل البشر... نّص:

 تدّرب تطبيقيّ  تقنّيات:

 محور التفاعل الثقافيّ 

 :األسبوع الحادي عشر
 التعاون بين الجامعات نّص:

 تدّرب تطبيقيّ  تقنّيات:

 
 

 :األسبوع الثاني عشر
 لبنان موعد ثقافة عالمّية نّص:

 تدّرب تطبيقيّ  تقنّيات:

 
 :األسبوع الثالث عشر

 عالم المدينة والواقع العربيّ  نّص:

 تدّرب تطبيقيّ  تقنّيات:

 
 :األسبوع الرابع عشر

 إّن هذا العالم يقسمنا نّص:

 ب تطبيقيّ تدرّ  تقنّيات:

 
 

 :األسبوع الخامس عشر
 إّن هذا العالم يقسمناإكمال:  نّص:

 تدّرب تطبيقيّ  تقنّيات:

 



غة اللّ قسم  – 0202/0202 – (ةالمستقلّ  )الحصص إنسانّياتلثانوّي الثاني، ا – )بناًء على التعليم المدَمج( البرمجة السنوّية
 العربّية

 )األسبوع ُيعادل عشرة أّيام عمل(
 والحنينمحور الغربة  *

 األسبوع األّول:
 تعريف األدب المهجريّ 

 تذّكرُت أوطاني + اثناِن أعيا... :نصوص
 :األسبوع الثاني

وطن النجوم + صباح الخير  :نصوص
 أّيها المنفى
 المقّدمات العاّمةعروض: 

 األسبوع الثالث:
 عُت والخبز وفيرٌ ج :نصوص
 الطويل :عروض
 البيانبّلغة: 

 المتعّدي إلى مفعولين: قواعد
 * محور الريف والمدينة

 األسبوع الرابع:
 مدينة الحجارة اليابسة :نصوص
 البسيط :عروض
 البديعبّلغة: 

  الممنوع من الصرف: قواعد
 :الخامساألسبوع 
 مختارات من جيكور :نصوص
 الوافر :عروض
 والبديع وظائف البيانبّلغة: 

 المعلوم والمجهول: قواعد

 :األسبوع السادس
 المدينة والفجر :نصوص
 الخفيف :عروض
 تدّرب تطبيقّي بّلغة: 

   المفعول المطلق: قواعد
 :األسبوع السابع

 رحلة إلى الريف :نصوص
 الكامل :عروض
 تدّرب تطبيقيّ بّلغة: 

 الحال: قواعد
 :األسبوع الثامن

 المدينة والحضارة  :نصوص
 تدّرب تطبيقيّ  :عروض
 تدّرب تطبيقيّ بّلغة: 

  التمييز + المجرورات: قواعد
  ع:األسبوع التاس

 ال أحد :نصوص
 تدّرب تطبيقيّ  :عروض
   تدّرب تطبيقيّ بّلغة: 

 المبتدأ والخبر: قواعد
 * األخطل الصغير

 :األسبوع العاشر
 التعريف باألخطل الصغير

الهوى والشباب + الصبا  :نصوص
 والجمال
 تدّرب تطبيقيّ  :عروض
 تدّرب تطبيقيّ بّلغة: 

 كان وأخواتها: قواعد

 :األسبوع الحادي عشر
يا عاقد الحاجبين + سائل  :نصوص

 العلياء عّنا
 تدّرب تطبيقيّ  :عروض
 تدّرب تطبيقيّ بّلغة: 

 إّن وأخواتها: قواعد
 :األسبوع الثاني عشر

يا أّمةا غدت الذئاب + من  :نصوص
 الناعب

 تدّرب تطبيقيّ  :عروض
 تدّرب تطبيقيّ بّلغة: 

 كاد وأخواتها: قواعد
 * طواحين بيروت

 :األسبوع الثالث عشر
 قراءة صورة الغًلفو  حياة الكاتب -
 القضايا التي تناولتهاو  تمهيد للرواية -

 مقتطفات من الرواية :نصوص
 تدّرب تطبيقيّ  :عروض
   تدّرب تطبيقيّ بّلغة: 

 بيقيّ تدّرب تط: قواعد
 :األسبوع الرابع عشر

 المكان والّزمان.و  الّشخصّياتو  الحبكة -
 مقتطفات من الرواية :نصوص
 تدّرب تطبيقيّ  :عروض
   تدّرب تطبيقيّ بّلغة: 

 بيقيّ تدّرب تط: قواعد
 :األسبوع الخامس عشر

 مراجعة عاّمة وتدّرب تطبيقيّ 
 



 غة العربّيةاللّ قسم  – 0202/0202 –البرنامج الفرنسّي  ،لثلثانوّي الثاا – )بناًء على التعليم المدَمج( البرمجة السنوّية
 )األسبوع ُيعادل عشرة أّيام عمل(

 األسبوع األّول:
 الفضاء والذاكرة: لثامنالمحور ا

 أسواق بيروت نّص:

 

 :األسبوع الثاني

 مستندات مصّورة

 مستند مرئّي ومسموع

 

 
 األسبوع الثالث:

 أبو عبدو الحكواتي نّص:

 

 
 

 األسبوع الرابع:
 الّسابع: التعّددّية واإلدماجالمحور 

 هوّيتي :نّص 

 

 :الخامساألسبوع 
 مستندات مصّورة

 مستند مسموع 

 :األسبوع السادس
 ادمايكل حدّ  نّص:

 

 
 :األسبوع السابع

مسؤولّيتنا أمام : سادسلالمحور ا
 االبتكارات العلمّية

 اإلنسان واآللةنّص: 
 

 :األسبوع الثامن
 مستندات مصّورة

 مستند مرئّي ومسموع
 
 

  ع:األسبوع التاس
 الكمبيوتر وتفجير أزمة البطالة نّص:

 
 

 :األسبوع العاشر
 الخيال والواقع :الخامس المحور

 الرسالة اإللكترونّية :نّص 

 :األسبوع الحادي عشر
 ندات مصّورةتمس

 مستند مرئّي ومسموع

 
 :األسبوع الثاني عشر

 ُأّمّية اإلنترنت نّص:

 
 
 

 :األسبوع الثالث عشر
المواطنة والعوالم  :الرابع المحور

 االفتراضّية
 النّظارة السوداءنّص: 

 
 :األسبوع الرابع عشر

 مستندات مصّورة
 مستند مرئّي ومسموع

 
 :األسبوع الخامس عشر

لمحة سريعة حول المحور األّول 
والمحور الثاني من السنة الّسابقة. 
باإلضافة إلى مّلحظات عاّمة حول 

 االمتحان الرسمّي األخير.

 

 

 
 



 غة العربّيةاللّ قسم  – 0202/0202 – الثالث، اجتماع واقتصاد لثانويّ ا – )بناًء على التعليم المدَمج( البرمجة السنوّية
 )األسبوع ُيعادل عشرة أّيام عمل(

 األسبوع األّول:
 آفاق العولمة... نّص:

+ الجمل  دراسة الحواشي تقنّيات:
 اإلنشائّية  

 

 :األسبوع الثاني

 المخّدرات والمباضع نّص:

 التعيين والتضمين تقنّيات:

 

 األسبوع الثالث:
 هوّيتي نّص:

 وظائف الكًلم تقنّيات:

 

 األسبوع الرابع:
 يؤّدي التعليم... نّص:

وضع عنوان مناسب + مستويات  تقنّيات:
 اللغة

 

 :الخامساألسبوع 
 أزمة القيم نّص:

 األنماط تقنّيات:

 :األسبوع السادس
 أنين في محبرة نّص:

  األسلوبان العلمّي واألدبيّ  تقنّيات:

 
 

 :األسبوع السابع
 هل في الكواكب إنسان؟ نّص:

 الموضوعّية والذاتّية تقنّيات:

 
 :األسبوع الثامن

 ما إن تظهر... نّص:

 المقالة تقنّيات:

 
  ع:األسبوع التاس

 الحلقة األضعف، الحلقة األذكى نّص:

 أدوات الربط تقنّيات:

 
 

 :األسبوع العاشر
 الكلمة المسموعة نّص:

 البًلغة الوظيفّية تقنّيات:

 :األسبوع الحادي عشر
 اإلنسانّية بين الهاوية والخًلص نّص:

 التلخيص ت:تقنّيا

 
 

 :األسبوع الثاني عشر
 في يقيننا أّن البشر... نّص:

+ النسق  عًلمات الوقف تقنّيات:
 الطباعيّ 

 :األسبوع الثالث عشر
 برلمان نّص:

 تدّرب تطبيقيّ  تقنّيات:

 
 :األسبوع الرابع عشر

 0228الدورة العادّية 

 
 
 

 :األسبوع الخامس عشر
 0228الدورة االستثنائّية 
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 )األسبوع ُيعادل عشرة أّيام عمل(

 األسبوع األّول:
 أفلح المجتمع اإلنسانيّ  نّص:

 دراسة الحواشي تقنّيات:

 

 :األسبوع الثاني

 ...آفاق العولمة نّص:

الجمل اإلنشائّية + التعيين  تقنّيات:
 والتضمين

 

 األسبوع الثالث:
 اإلنسان في مواجهة اآللة نّص:

 وظائف الكًلم تقنّيات:

 

 األسبوع الرابع:
 يؤّدي التعليم... نّص:

وضع عنوان مناسب + مستويات  تقنّيات:
 اللغة

 

 :الخامساألسبوع 
 الزراعة بالكمبيوتر نّص:

 األنماط تقنّيات:

 :األسبوع السادس
 صحوة علمّية عربّية نّص:

 األسلوبان العلمّي واألدبيّ  تقنّيات:

 

 :األسبوع السابع
 هل في الكواكب إنسان؟ نّص:

 الموضوعّية والذاتّية تقنّيات:

 
 

 :األسبوع الثامن
 ما إن تظهر... نّص:

 المقالة تقنّيات:

 
  ع:األسبوع التاس

 ُيعّد اإلنسان... نّص:

 أدوات الربط تقنّيات:

 
 

 :األسبوع العاشر
 نحن نعيش اليوم... نّص:

 التلخيص تقنّيات:

 :األسبوع الحادي عشر
 اإلنسانّية بين الهاوية والخًلص نّص:

+ النسق  عًلمات الوقف تقنّيات:
 الطباعيّ 

 :األسبوع الثاني عشر
 مدن صديقة لألطفال نّص:

 تدّرب تطبيقيّ  تقنّيات:

 
 

 :األسبوع الثالث عشر
 برلمان نّص:

 تدّرب تطبيقيّ  تقنّيات:

 
 :األسبوع الرابع عشر

 0228الدورة العادّية 

 
 
 

 :األسبوع الخامس عشر
 0228الدورة االستثنائّية 

 

 


