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 كوين المستمرللبرامج والت  ة اإلدارة العام  

  

الس نة الد راسي ة 
2016/2017  

ة اإلدارة المستمر والت كوين للبرامج العام   

ة للمرحلة األولى من الت عليم  اإلدارة العام 

 األساسي

ة لبيداغوجيا الت ربية  الت فقدي ة العام 

بالمرحلة  ةالبيداغوجي دليل التنظيمات
 االبتدائية
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 الّضوابط الّتنظيمّية واملعايري البيداغوجّية
 مراعاة   للمصلحة الفضلى للمتعّلمني ي  بىن التّ نظيم البيداغوجّي للمدرسة وفق الضّ و ابط الّتالية:

بط هذا الّسنة الّدراسّية، يف ضوء ضواقبل انطالق  رئيس اجمللس البيداغوجيّ ي عّد  -1
 الّدليل، مشروعا لتنظيم بيداغوجّي ويعرضه على اجمللس البيداغوجّي للمدرسة.

بدى  ألس البيداغوجّي ألألولويّة مل  توزّع األقساااااااااااّ على املدّرسااااااااااني يف نطاق اجمل -2
 إىل متفّقدْي الّدائرة كّل حسب اختصاصه. ،وجوأل ،كفاءة يف أدائه أللّرجوع

جلسااااااااااة  مرفقا، وجوأل مبحضاااااااااار حالّتنظيم املقت  رئيس اجمللس البيداغوجيّ رض يع -3
بل هناية األساااااااابوع قاملدرسااااااااة أللّنظر  ود إليهتعمتفّقد الّدائرة اّليت على اجمللس يف الغرض 

نة الّدراسااااااااّية مفتتح األّول م  دي  كل فقّ املت أن تتّم دراسااااااااة الّتنظيم م  قبل ، علىالسااااااااّ
تضى وإدخال الّتعديالت الاّلزمة عليه إن اق أللتشاور والتنسيق بينهم،حسب اختصاصه 

  .م  كّل سنة دراسّية قبل هناية شهر سبتمرب، املصادقة عليهف األمر ذلك
 تقتضااااااااايه ام ضاااااااااوء يفمشاااااااااروع التنظيم املقتح  رئيس اجمللس البيداغوجيّ  عّدلي -4

 الصااااايغة تعرضو  غريها، دون الّتدريس إبطار أو األقسااااااّ هبّر واملتعّلقة الطّارئة الّتغيريات
 عديالتالتّ  إجناز إثر مباشاااااااااارة جديد، م  املصاااااااااااادقة على البيداغوجي للّتنظيم املنّقحة

 .عديلالتّ  هذا مبوجب اإلعالّ م  الثّالث اليّو يتجاوز ال أجل يف وذلك املستوجبة،
ضع أّي تعديل للتنظيم البيداغوجي خالل الّسنة  -5 مصادقة  إىل جوأل،و  ،الدراسيةَيخ

 تفّقد البيداغوجي.  امل
 ال ت سند أكثر م  ثالثة مستوايت خمتلفة إىل املدّرس الواحد.  -6
 األوىل. رجةسبة إىل الدّ سني اثنني أللنّ أكثر م  مدرّ ال يسند القسم الواحد إىل  -7
س لغة درّ ة مع ملعربيّ  ااثنني لساااانيمدرّ ثالثة  م  أكثرإىل ال يسااااند القساااام الواحد  -8

كنولوجية بية التّ الثة دون اعتبار مدّرسااااااااي التّ انية والثّ تني الثّ الدرج إىل ساااااااابةأللنّ  فرنسااااااااية 
 .ر خمتّصنيغة اإلجنليزية يف صورة توفّ بية البدنية واللّ والتّ 

ت عتمد املراوحة يف توزيع حصاااااااااا الّلغة العربّية وحصاااااااااا الّلغة الفرنساااااااااّية على  -9
باحّية واملسااااائّية حّن ال يكون  أللّلغة العربّية ساااام ساااابة إىل كّل قأللنّ الّتدريس الفتتني الصااااّ

 صباحا وأللّلغة الفرنسّية مساء كامل األسبوع أو العكس. 
 جتب املوازنة بني األقساّ م  حيث العدد واجلنس ونتائج املتعّلمني. -10
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 ّلمات اليومّية. الّتعأنشطة ت راعى قدرة املتعّلم على االنتباه والّتكيز عند توزيع  -11
 إىل مدّرس واحد.قسم  لكلّ ت سند مواّد جمال الّلغة العربّية  -12
 ألقساّ.ات سند مواّد جمال الّلغة الفرنسّية إىل مدّرس واحد وذلك أللّنسبة إىل مجيع  -13
 متتالية. أاّيّ أربعة يف الفرنسّية غةاللّ  حصا تربمج ال -14
هادة جامعّية على شاا جنّليزيّة إىل املدّرس احلاصاالماّدة الّلغة اإلأولوية تدريس  ت عطى -15

  جماالت م  املاّدة على أن ي دّرس وجوأل جمااليف يف االختصااااا  أو على تكوي  أساااااساااايّ 
 الّتعّلم األخرى.

ا الّتوقيت يوزّع -16 تني على ،غة اإلجنليزية، وجوألللّ  املخصااااااااااّ غري  يومني يف حصااااااااااّ
 .واحد مدّرس ؤّمنهمايمتتاليني 

ا جملال اللّ يوزّ  -17 لّنساااابة إىل على مخسااااة أاّيّ أل ،وجوأل ،العربّيةغة ع الّتوقيت املخصااااّ
 الّسنتني األوىل والثّانية.

ا يوزّ  -18 مجيع ة إىل أللّنسااااب مخسااااة أاّيّ علىلّلّرايضاااايات، وجوأل، ع الّتوقيت املخصااااّ
 ال.و اعة الواحدة بعد الزّ هار إىل السّ اعة منتصف النّ تربمج م  السّ  أاّل على  نواتالسّ 

ا جملال الّلغة العربّية، وجوأل، على يوزّ  -19  على األقلّ  أربعة أاّيّع الّتوقيت املخصااااااااااّ
 غري متتالية أللّنسبة إىل الّسنوات الثّالثة والّرابعة واخلامسة والّسادسة.وتكون 

تني منفصااااااالتني  -20 ا لليقاي العلمّي، وجوأل، على حصاااااااّ  يفيوزّع الّتوقيت املخصاااااااّ
 ّرس واحد.ي ؤّمنهما مديومني غري متعاقبني 

 .منفصلتنيبية االسالمّية، وجوأل، على حّصتني ع توقيت ماّدة التّ يوزّ  -21
يف  صاااعّلمات على احلبتوزيع التّ  اخلا ّ  جدول األوقات األساابوعيّ  دّرسيعّد امل -22

وابط ذات العالقة املنصاااو  عليها هبذا الّدليل االّتوقيت األسااابوعيّ   ضاااوء املعايري والضاااّ
ا لكّل جمال على أاّيّ  ا لكّل جمال م  جماالت الّتعّلم ت توزيعّية الّتوقيت املخصااّ املخصااّ

  ياألسبوع ت الّتوقيت األسبوع
 حضريي إىل مدّرس واحد.يسند القسم التّ  -23
 حضريي، وجوأل، على مخسة أاّيّ أسبوعّيا.توزّع أنشطة القسم التّ  -24
نظيمااات لتّ اإلشااااااااااكاااالت املتعّلقااة ألخمتلف الّنظر يف  فقااد اجلهويّ يتوىّل جملس التّ  -25

 البيداغوجّية وحّلها.
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 خاّصة أللّتوقيت واستعمال الفضاءات ضوابط
اعة الثّامنة صاااباحا أللّنسااا ،وجوأل ،ينطلق العمل .1 باحعلى الساااّ ة الصاااّ ، ّية األوىلبة إىل احلصاااّ

اعة اخلامسااااة وذلك  ة املسااااائّية األخرية على السااااّ ىل مجيع أللّنساااابة إعلى أن تنتهي احلصااااّ
 األقساّ م  األوىل إىل الّسادسة.

ابق االيتّم  .2 ر الساااااّ ساااااتثناء م  ضاااااوابط الّتوقيت الّدراساااااي اليومي املنصاااااو  عليه ألملؤشاااااّ
 حلالة،احيث ميك  يف هذه  ألملدارس اّليت يكون عدد أقسااااامها يفوق ضااااعف عدد قاعا ا

اعة ال وظيفااللتجاء إىل ت فقط، اعةقاعات م  السااااّ ابعة والّنصااااف صااااباحا إىل السااااّ  السااااّ
 .لّزوالاخلامسة والّنصف بعد ا

،تربمج حصااااا دراسااااّية  .3  تعلميميف اليّو الواحد أللّنساااابة إىل  وجوأل، أربع ساااااعات تدّو
 .دون اعتبار حّصة التبّية البدنّية الّرابعةالّسنة الثّالثة والّسنة 

،  ّو الواحديف اليتفصااال بينها راحة بسااااعتني  تتربمج حصاااا دراساااّية تدّو سااات سااااعا .4
 الّسنة اخلامسة والّسنة الّسادسة. متعلميأللّنسبة إىل  كحّد أقصى،

 .م  العاشرة صباحا إىل الثّالثة بعد الّزوال متعّلمللمتواصلة ربمج حّصة دراسّية تال  .5
 الّزوال.جتّنب الّتدريس م  الساعة منتصف الّنهار إىل الّساعة الواحدة بعد  .6
ا تقتطع م  الّتوقيت امل عشااااار دقائقراحة تدّو فتة متعّلمو كاّفة األقسااااااّ، مينح  .7 خصاااااّ

 .عند العمل بنظاّ احلّصة الواحدة ةنالّتعّلم بصفة متواز  حّصة م  حصالكّل 
ينبغي الّتنصااااااااايا أللّتنظيم البيداغوجي على كّل حصاااااااااا الّتدريس مبا يف ذلك الّتوقيت  .8

نة الّتحضااارييّة ت الّلغة اإلجنليزيّة ت الّتبية  األسااابوعيّ  يتّم و ة بية البدنيّ ت التّ  ةكنولوجيّ التّ للساااّ
 املدارس الّداجمة.الّدعم أللّنسبة إىل حصا  علىكذلك   الّتنصيا

 القسم الواحد يف أكثر م  قاعة قدر اإلمكان. متعلميجتّنب تدريس  .9
اعة وكذلك ق القساااام التحضاااارييّ وقاعة ف القاعة متعّددة االختصاااااصااااات توظّ  ال .10

 إذا جتاوز عدد األقساّ ضعف عدد القاعات.اإلعالمّية للّتدريس إالّ 
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 الّتوقيت األسبوعيّ 
 اجملال

 الّدرجة األوىل
 االّسنتان األوىل والثّانية 

 الّدرجة الثّانية
 والّرابعة االّسنتان الثّالثة 

 الّدرجة الثّالثة
 االّسنتان اخلامسة والّسادسة 

 الّلغة العربّية

 األنشطة
 الّتوقيت

 األنشطة الّتوقيت األنشطة
 الّتوقيت

 الّسادسة اخلامسة الثّانية األوىل
 تواصل شفويّ 

 **ساعة 11
 دعم  2+ 9ا

 **ساعة 11
 دعم  2+ 9ا

 تواصل شفويّ 

 ساعات 6

 تواصل شفويّ 

 ساعات 6 ساعات  7

 قراءة قراءة قراءة
 استعمال قواعد الّلغة إنتاج كتايب إنتاج كتايب
 استعمال قواعد الّلغة حوار منّظم

 إنتاج كتايب
 حمفوظات

 حوار منّظم

 حمفوظات حمفوظات
 كتابة

 ساعة واحدة تربية إسالمّية ساعة واحدة ساعة واحدة تربية إسالمّية الّتنشئة االجتماعّية

 ساعة واحدة ساعة واحدة تربية إسالمّية

 ساعة واحدة ساعة واحدة اتريخ 

 ساعة واحدة ساعة واحدة جغرافيا

 ساعة واحدة ساعة واحدة تربية مدنّية

 العلّو والّتكنولوجيا
 ساعات5 ساعات5 رايضيات ساعات5 رايضيات ساعات 5 ساعات 5 رايضيات

 ساعتان ساعتان إيقاي علمي ساعتان إيقاي علمي ساعة واحدة ساعة واحدة إيقاي علمي
 ساعة ونصف ساعة ونصف تربية تكنولوجّية ساعة واحدة تربية تكنولوجّية ساعة واحدة ساعة واحدة تربية تكنولوجّية

 الّلغات األجنبّية
   

 ساعات 8 فرنسّية
 ساعات 8 ساعات 9 فرنسّية

 ساعتان  إجنّليزّية   

 الّتنشئة الفّنية والبدنّية
 دق 30 دق 30 تربية موسيقّية دق 30 تربية موسيقّية ساعة واحدة ساعة واحدة تربية موسيقّية
 دق 30 دق 30 تربية تشكيلّية دق 30 تربية تشكيلّية ساعة واحدة ساعة واحدة تربية تشكيلّية
 ساعة واحدة ساعة واحدة تربية بدنّية ساعة واحدة تربية بدنّية ساعة واحدة ساعة واحدة تربية بدنّية

         

 ساعة ونصف 30 ساعة ونصف30  ساعة 25  ساعة 22 ساعة 22  

 لنسبة إىل الّدرجة األوىل.أل ماديت القراءة والكتابةالعادي ألنشطة  السري ضم  الدعم أنشطة تدمج** 
  مكانية.توفر اإل التبية البدنية والتبية التكنولوجية للمختصني عند ماداتتسند 
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التوقيت األسبوعي في مجال اللغة العربيةتوزيع   

 الّتوقيت األسبوعي املخّصا جملال الّلغة العربّية

 الّدرجة األوىل
 االّسنتان األوىل والثّانية 

 الّدرجة الثّانية
 االّسنتان الثّالثة والّرابعة 

 الّدرجة الثّالثة 
 االّسنتان اخلامسة والّسادسة 

 الّتوقيت األنشطة الّتوقيت األنشطة الّتوقيت األنشطة
 الّسادسة اخلامسة ةالثّاني األوىل

 فويّ تواصل ش

11 
 ةساع
 
 

11 
 ساعة
 

 

 تواصل شفويّ 

6 
 ساعات

 تواصل شفويّ 

7 
 ساعات 

6 
 ساعات

 قراءة قراءة قراءة
 استعمال قواعد الّلغة إنتاج كتايب إنتاج كتايب
 استعمال قواعد الّلغة حوار منظّم

 إنتاج كتايب
 حمفوظات

 حوار منظّم
 حمفوظات كتابة

 حمفوظات
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 يف جمال الّلغة العربّية  توزيع الّتوقيت األسبوعيّ 
 

 الّنشاط

 الّتوقيت األسبوعيّ 

 الثانيةو وىل األ تانالّسن

 

 ةامسواخلّسادسة الّسنتان ال  الّسنتان الثّالثة والّرابعة

 األقصى األدىن األقصى األدىن األقصى األدىن
 س 2 دق30وس  1 دق30و س 1 س  1 س 6 س5 القراءة

 دق30 س 1 دق30 س 2 دق 30س و1 الّتواصل الّشفويّ 
 دق20 دق30 دق30 احملفوظات

 س 2 دق30وس  1 دق30 وس 2 دق20و س 1   استعمال قواعد الّلغة
 دق15وس  2 دق45وس  1 دق10وس  2 دق30وس  1  س 2 دق 30و س1 نتاج الكتايبّ اإل

     دق 30وس  1 س1 الكتابة
   دق 30 دق30 احلوار املنظّم
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س  1مجال العلوم +  7س مجال لغة عربية + 11 **: للد رجة األولىالتوقيت األسبوعي 

 س  22تربية بدنية = 1س مجال التنشئة الفني ة + 2مجال التنشئة االجتماعية + 

سين عل لد رجة األولىيتم  توزيع توقيت ا  :ليةابالجداول الت   استئناساى المدر 
 

سين الذين يعملون   ساعة حسب هرم األقسام 20*خاص  بالمدر 

 .أسبوعيا دق 120 بمعدل مجال اللغة العربية توقيت ضمن الدعم أنشطة تدمج** 

الد رجة
األولى

*

ساعة20: 1مدر س

س س2:   2مدر 

1وساعة تربية بدني ة1)
(ةساعة تربية تكنولوجي  

10ص

س  ساعة      18:  1مدر 
س : ساعات2:4مدر 

1ساعة تربية بدني ة و1)
1ة وساعة تربية تكنولوجي  
س 1س إيقاظ علمي  و
(  تربية إسالمي ة

11ص

س11: 1مدرس

س  5:  )س11:2مدرس
س تربية 1رياضيات  و

س إيقاظ علمي  1بدني ة  و
ي ة ساعة تربية تكنولوج1و
1س تربية إسالمي ة و1و

س 1س تربية موسيقي ة و
(تربية تشكيلي ة

12ص

ساعة 1:12مدر س

س :   ساعات10: 2مدر 
س 1س  رياضيات  و5)

س إيقاظ 1تربية بدني ة  و
ساعة تربية 1علمي  و

س تربية 1تكنولوجي ة و
س تربية 1إسالمي ة و

(موسيقي ة

13ص
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 ـــدد1عـــجدول توزيع المواد نموذج الّدرجة األولى: 
 

 المدّرس الثّاني يعمل ساعتين ساعة  20 املدّرس األّول يعمل 

  

 األّيام

وقيت
ّ
 الت

اني األّول 
ّ
الث الث

ّ
 السادس الخامس الّرابع الث

 الحّصة األولى

 س(2)
 دق 120لغة عربّية  دق 120لغة عربّية  دق 120لغة عربّية  دق 120لغة عربّية  دق 120لغة عربّية 

 

انية
ّ
 الحّصة الث

 (س2)

 دق 60رياضيات 
 دق30تربية موسيقّية 

 دق 30إيقاظ علمّي 

 دق 30 لغة عربية

 دق 60رياضيات 
 دق  30تربية تشكيلّية 

 دق 60رياضيات 
 دق  30تربية إسالمّية 

 دق 30إيقاظ علمّي 

 دق 60رياضيات 
 دق  30تربية إسالمّية 
 دق30تربية موسيقّية 

 دق 30تربية تشكيلّية 
 دق 30 لغة عربّية 

 دق 60رياضيات 

 

الثة
ّ
 الحّصة الث

 (س1)
  دق  60تربية بدنّية   دق  60تربية تكنولوجّية  
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 ـــدد2األولى: نموذج جدول توزيع المواد عـــالّدرجة 
 

 ساعات 4المدّرس الثّاني يعمل  ساعة  18 املدّرس األّول يعمل 

  

 األّيام

وقيت
ّ
 الت

اني األّول 
ّ
الث الث

ّ
 السادس الخامس الّرابع الث

 الحّصة األولى

 س(2)
 دق 60رياضيات  دق 120لغة عربية  دق 120لغة عربية 

 دق 120عربية  لغة دق 60لغة عربية 
 دق 60لغة عربية 
 دق 60رياضيات 

 

انية
ّ
 الحّصة الث

 (س2)

 دق 60رياضيات 
 دق  30تربية إسالمّية 

 دق 30إيقاظ علمّي 

 دق  30لغة عربية 
 دق 60رياضيات 

 دق  30تربية إسالمّية 

 دق 60تربية تكنولوجّية 
 دق 30تربية تشكيلّية 
 دق 30تربية موسيقّية 

 دق 30 لغة عربية
 دق 60رياضيات 

 دق 30إيقاظ علمّي 

 دق 120لغة عربية 

 

الثة
ّ
 الحّصة الث

 (س1)
 

 دق 30تربية تشكيلّية 
  دق 30تربية موسيقّية 

 

  دق 60تربية بدنّية  
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 ـــدد3الّدرجة األولى: نموذج جدول توزيع المواد عـــ
 

ل المدر س   ساعات 10 يعمل الث اني المدر س  ساعة 12يعمل األو 

  

 األّيام

وقيت
ّ
 الت

اني األّول 
ّ
الث الث

ّ
 السادس الخامس الّرابع الث

 الحّصة األولى

 س(2)
 دق 120لغة عربية 

 دق 60رياضيات 

 دق  30تربية إسالمّية 

 دق 30 موسيقّية تربية
 دق 120لغة عربية 

 دق 60رياضيات 
 دق 30تربية موسيقّية 

 دق 30 علميّ  إيقاظ

 دق 60رياضيات 
 دق 60تكنولوجّية تربية 

 

انية
ّ
 الحّصة الث

 (س2)

 دق 60رياضيات 
 دق  30تربية إسالمّية 

 دق 30 تشكيلّية تربية
 

 دق 120لغة عربية 

 دق 60رياضيات 
 دق 30تربية تشكيلّية 
 دق 30إيقاظ علمّي 

  دق 120لغة عربية  دق 120لغة عربية 

 

الثة
ّ
 الحّصة الث

 (س1)
  دق 60بدنّية تربية    دق  60عربية لغة  
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 ـــدد4الّدرجة األولى: نموذج جدول توزيع المواد عـــ

 
 ساعات 11 يعمل الثّاين املدّرس  ساعة 11يعمل األّول املدّرس 

  

 األّيام

وقيت
ّ
 الت

اني األّول 
ّ
الث الث

ّ
 السادس الخامس الّرابع الث

 الحّصة األولى

 س(2)
 دق 120لغة عربية 

 دق 60رياضيات 

 دق 120لغة عربية  دق 60تكنولوجّية تربية 
 دق 60رياضيات 

 دق 30تربية موسيقّية 
 دق 30 علميّ  إيقاظ

  دق 120لغة عربية 

 

انية
ّ
 الحّصة الث

 (س2)

 دق 60رياضيات 
 دق  30تربية إسالمّية 

 دق 30 تشكيلّية تربية
 

 دق 120لغة عربية 

 دق 60رياضيات 
 دق 30تربية تشكيلّية 
 دق 30إيقاظ علمّي 

 دق 120لغة عربية 

 دق 60رياضيات 

 دق  30تربية إسالمّية 
 دق 30 موسيقّية تربية

 

الثة
ّ
 الحّصة الث

 (س1)
 

 دق  60عربية لغة 
 

  دق 60تربية بدنّية   
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ابعة:  س مجال لغة عربية  6فرنسية + س لغة  8التوقيت األسبوعي للسنتين الث الثة والر 

س مجال التنشئة الفني ة  1س مجال التنشئة االجتماعية +  1س مجال العلوم +  8+

 س  25تربية بدنية =  س1+

سين استئناسا بالجداول الت الية: لد رجة الث انيةم  توزيع توقيت ايت  على المدر 
 

ة الد رج
يةالث ان

ساعة بقي ة المواد1:17مدر س

س  ساعات فرنسي ة  8: 2مدر 

15ص

ساعة 16: 1مدر س

س و س تربية بدني ة  أ1: 2مدر 
س تربية تكنولوجي ة1

س ساعات فرنسي ة  8: 3مدر 

16ص

ساعة 15: 1مدرس

ة س تربية بدني  1: س2: 2مدرس
ساعة تربية تكنولوجي ة1و

ساعات فرنسي ة : 3مدرس

17ص

ساعة  14: 1مدرس

س موسيقي ة 1: س2:3مدرس
ساعة تربية 1وتربية تشكيلي ة و

س تربية بدني ة 1تكنولوجي ة و

ساعات فرنسي ة 8: 3مدرس

18ص 

س  (س14)1مدر 

(  س3)2مدر س

ة تشكيلية وموسيقي. ت
.  ت+تكنولوجية . ت+

(بدنية

س  (س فرنسية8)3مدر 

20/ 19ص

ساعة13: 1مدرس

س تربية 1: س4: 2مدرس
ساعة تربية 1إسالمي ة و

1س تربية بدني ة  و1تكنولوجي ة و
شكيلي ةس تربية موسيقي ة وتربية ت

ساعات فرنسي ة8: 3مدرس

21ص
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 ـــدد1جدول توزيع المواد عـــ: نموذج الثّانيةالّدرجة 
 س فرنسية( 8) 2مدّرس 1املواد( جميع س17) 1مدّرس  

  

 األّيام

وقيت
ّ
 الت

اني األّول 
ّ
الث الث

ّ
 السادس الخامس الّرابع الث

 الحّصة األولى

 س(2)

 دق 75لغة عربية 

 دق 45رياضيات 

 

 دق 75لغة عربية

 دق 45رياضيات 

 

 دق 120لغة فرنسية  دق 120لغة فرنسية 

 دق 30إسالمية ت. 

 دق 45لغة عربية 

 دق 45رياضيات 

 دق 60رياضيات 

 دق 30لغة عربية 

 دق 30إسالمية ت. 

انية
ّ
 الحّصة الث

 (س2)
 دق 120لغة فرنسية 

 دق 60إيقاظ علمي 

 دق 30لغة عربية 

 دق  30ت . موسيقية 

 دق 45رياضيات 

 دق  75لغة عربية 

 

 دق 60رياضيات 

 دق 30لغة عربية

 دق 30تربية تشكيلية 

 دق  60إيقاظ علمي 

  دق 60 تكنولوجية. ت

 

 دق 120لغة فرنسية 

 

الثة
ّ
 الحّصة الث

 (س1)
   دق 60ت. بدنّية    

 

                                                           

  1  طيلة االسبوع يراعي انتظام التعلمات وتكاملها   مقترح نموذج 
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ـــدد2الّدرجة الثّانية: نموذج جدول توزيع المواد عـــ  

 

 ساعات فرنسية(  8ا 3مدّرس  س( 1) 2مدّرس  س(16) 1مدّرس 

  

 األّيام

وقيت
ّ
 الت

اني األّول 
ّ
الث الث

ّ
 السادس الخامس الّرابع الث

 الحّصة األولى

 س(2)

 دق 75لغة عربية 

 دق 45رياضيات 

 

 دق 75لغة عربية

 دق 45رياضيات 

 

 دق 120لغة فرنسية  دق 120لغة فرنسية 

 دق 30إسالمية ت. 

 دق 45لغة عربية 

 دق 45رياضيات 

 دق 60رياضيات 

 دق 30لغة عربية 

 دق 30إسالمية ت. 

انية
ّ
 الحّصة الث

 (س2)
 دق 120لغة فرنسية 

دق  60إيقاظ علمي 

  دق 60 تكنولوجية. ت

 دق 45رياضيات 

 دق  75لغة عربية 

 دق 60رياضيات 

 دق 30لغة عربية 

 دق 30ت . موسيقية 

 دق  60إيقاظ علمي 

 دق 30لغة عربية

 دق 30تربية تشكيلية 

 دق 120لغة فرنسية 

الثة
ّ
 الحّصة الث

 (س1)
   دق 60بدنّية ت.    
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 ـــدد3الّدرجة الثّانية: نموذج جدول توزيع المواد عـــ

 

 س(15)  1مدّرس
ت. تكنولوجية س  1 س( 2): 2مدّرس

 دق 60
 دق 60ت. بدنيّة س 1و

 ساعات فرنسية( 8)  3مدّرس

  

 األّيام

وقيت
ّ
 الت

اني األّول 
ّ
الث الث

ّ
 السادس الخامس الّرابع الث

  األولى الحّصة

 س(2)

 دق 75لغة عربية 

 دق 45رياضيات 

 

 دق 75لغة عربية

 دق 45رياضيات 

 

 دق 120لغة فرنسية  دق 120لغة فرنسية 

 دق 30إسالمية ت. 

 دق 45لغة عربية 

 دق 45رياضيات 

 دق 60رياضيات 

 دق 30لغة عربية 

 دق 30إسالمية ت. 

انية
ّ
 الحّصة الث

 (س2)
 دق 120لغة فرنسية 

 دق 60إيقاظ علمي 

 دق 30لغة عربية 

 دق  30ت . موسيقية 

 دق 45رياضيات 

 دق  75لغة عربية 

 

 دق 60إيقاظ علمي  دق 60رياضيات 

 دق   30لغة عربية 

 دق 30تربية تشكيلية 

 دق 120لغة فرنسية 

 دق 60ت. تكنولوجية 

الثة دق 60 ت. بدنّية
ّ
 الحّصة الث

 (س1)
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 ـــدد4جدول توزيع المواد عـــالّدرجة الثّانية: نموذج 
 

 

 (س14) 1 مدّرس
 تكنولوجية. تس 1) س3: 2مدّرس

 موسيقية ت. س1+ بدنية. ت س1+
 (تشكيلية تربيةو

 (فرنسية س 8) 3مدّرس

  

 األّيام

وقيت
ّ
 الت

اني األّول 
ّ
الث الث

ّ
 السادس الخامس الّرابع الث

 األولى الحّصة

 س(2) 

 دق 75لغة عربية 

 دق 45رياضيات 

 دق 75لغة عربية

 دق 45رياضيات 
 دق 120لغة فرنسية  دق 120لغة فرنسية 

 دق 75 لغة عربية

 دق 45رياضيات 

 دق 60رياضيات 

 دق 30إسالمية ت. 

 دق30 رياضيات

انية
ّ
 الحّصة الث

 (س2)
 دق 120لغة فرنسية 

 دق 60إيقاظ علمي 

 دق 30لغة عربية 

 دق 30إسالمية ت. 

 دق 45رياضيات 

 دق  75لغة عربية 

 

 دق 60إيقاظ علمي 

 دق  30 عربيةلغة  

 ت.  دق30رياضيات 

 

دق  30ت . موسيقية 

 دق 60تكنولوجية 

 دق 30تربية تشكيلية 

 دق 120لغة فرنسية 

الثة
ّ
 الحّصة الث

 (س1)
    دق 60ت. بدنّية  
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 ـــدد5الّدرجة الثّانية: نموذج جدول توزيع المواد عـــ

  
 (س14) 1 مدّرس

تشكيلية وموسيقية  ت.)س( 3)2مدّرس
 (بدنية. ت+ تكنولوجية. +ت

 (س فرنسية 8)3 مدّرس

  

 األّيام

وقيت
ّ
 الت

اني األّول 
ّ
الث الث

ّ
 السادس الخامس الّرابع الث

  األولى الحّصة

 س(2)

 دق 60رياضيات 

 دق 60لغة عربية 

 

 دق 60رياضيات 

 دق 60إيقاظ علمي 

 

 دق 120لغة فرنسية 
 دق 60رياضيات 

 دق 60علمي إيقاظ 

 دق 90لغة عربية 

 دق 30سالمية إت. 

 

 دق 60رياضيات 

 دق 60لغة عربية 

انية
ّ
 الحّصة الث

 (س2)
 دق 120لغة فرنسية 

 دق 90لغة عربية 

 دق  30 ت. إسالمية

 دق 60رياضيات 

 دق  60لغة عربية 

 

 دق 120لغة فرنسية 

 

 دق 30تشكيلية ت. 

 دق 60ت. تكنولوجية 

 دق30موسيقية ت. 

 دق 120فرنسية لغة 

الثة
ّ
 الحّصة الث

 (س1)
  دق 60تربية بدنية     

  



 
21 

 

 ـــدد6الّدرجة الثّانية: نموذج جدول توزيع المواد عـــ

 

 (س13) 1 مدّرس
ت. إسالمية+ ت. )س( 4) 2مدّرس 

. ت+ تكنولوجية. تشكيلية وموسيقية +ت
 (بدنية

 (فرنسية س 8) 3مدّرس

  

 األّيام

وقيت
ّ
 الت

اني األّول 
ّ
الث الث

ّ
 السادس الخامس الّرابع الث

 الحّصة

 س(2) األولى

 دق 60رياضيات 
 دق 60لغة عربية 
 

 دق 60رياضيات 
 دق 60إيقاظ علمي 

 120لغة فرنسية 
 دق

 دق 60 رياضيات
 دق 60 لغة عربية

 دق 60لغة عربية 
 دق 60إيقاظ علمي 

 

 دق 60رياضيات 
 دق 60لغة عربية 

انية)
ّ
 دق 60لغة عربية  دق 120 لغة فرنسية (س2الحّصة الث

 دق 60رياضيات 
 دق 60لغة عربية 
 

 فرنسية لغة
 دق120
 

 دق 60ت.تكنولوجية
 دق 30سالمية إت. 
 دق 30 تشكيلية. ت

 دق120لغة فرنسية 

الثة)
ّ
  (س1الحّصة الث

 دق 30 سالميةإ. ت
 دق 30 وموسيقية. ت
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س  8س مجال لغة عربية + 7س لغة فرنسية +  9التوقيت األسبوعي للسنة الخامسة: 

س مجال التنشئة الفني ة  1س مجال التنشئة االجتماعية +  4ونصف محال العلوم + 

 س ونصف 30تربية بدنية = 1+

سين   :بالجداول الت الية استئناسايتم  توزيع توقيت الس نة الخامسة على المدر 

 
 لم تُدرج ماد ة الت ربية الت كنولوجي ة.مالحظة: 

 .أسبوعيا دق 60 بمعدل اللغة العربيةجال م التوقيت ضمن الدعم أنشطة تدمج** 

 

الس نة 
الخامسة

ساعة18: 1مدرس

س 1: س2: 2مدرس
س تربية1تربية بدني ة و

مدنية

ساعات 9: 3مدرس
فرنسية

24ص
ساعة17: 1مدرس

س تربية 1: س2:3مدرس
س تاريخ وجغرافيا2بدني ة و

ساعات فرنسية9: 3مدرس

25ص 

ساعة16: 1مدرس

س تاريخ 2: س4:2مدرس•
ة س تربية مدني  1وجغرافيا و

س تربية بدني ة1و

. ساعات فرنسية9: 3مدرس•

26ص •

ساعة15: 1مدرس

س تاريخ 2: س5: 2مدرس
س تربية 1وجغرافيا و
تربية موسيقية 1إسالمي ة و
س تربية بدنية1وتشكيلي ة و

ساعات فرنسية9: 3مدرس

27ص

ساعة14: 1مدرس

س تاريخ 2: س6: 2مدرس
ة س تربية بدني  1وجغرافيا و

س 1س تربية إسالمية و1و
تربية موسيقي ة وتربية 

تشكيلي ة

ساعات فرنسية 9: 3مدرس

28ص

ساعات10: 1مدرس

لغة 7: س10: 2مدرس
ة س تربية موسيقي  1عربي ة و

س تربية 1وتربية تشكيلي ة و
س تربية اسالمية1بدني ة و

ساعات فرنسية9: 3مدرس

29ص
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 ـــدد1نموذج جدول توزيع المواد عـــ: الس نة الخامسة

 

 ساعة 18: 1مدرس 
 س 1و بدني ة تربية س1: س2: 2مدرس

 مدنية تربية
 فرنسية ساعات 9: 3مدرس

  

 األّيام

وقيت
ّ
 الت

اني األّول 
ّ
الث الث

ّ
 السادس الخامس الّرابع الث

 األولى الحّصة

 س(2)
 دق 120لغة فرنسية  دق 120عربية لغة   دق 120لغة فرنسية  دق 120لغة عربية 

 دق 60رياضيات 

 دق 30تربية موسيقية 

 دق 30تربية اسالمية 

 دق 120عربية لغة 

انية
ّ
 الحّصة الث

 (س2)
  دق 60لغة عربية     

 دق 60جغرافيا 
 

الثة
ّ
 الحّصة الث

 (س1)

 دق 081نسية رفلغة 

 دق 60تربية بدنية    تربية مدنية 

 ّرابعةالحّصة ال

 (س2)

 دق 60رياضيات 

 دق 60ايقاظ علمي 

 دق 60رياضيات 

 دق 60 تاريخ

 دق 60رياضيات 

 دق  60ايقاظ علمي 
 دق 120لغة فرنسية 

 دق 60رياضيات 

 دق 30 تربية تشكيلية

 دق 30تربية اسالمية 
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 ـــدد2الس نة الخامسة: نموذج جدول توزيع المواد عـــ

 ساعة 17: 1مدرس 
 س 2و بدني ة تربية س1: س 3: 2مدرس

 فرنسية ساعات 9: 3مدرس تاريخ وجغرافيا

  

 األّيام

وقيت
ّ
 الت

اني األّول 
ّ
الث الث

ّ
 السادس الخامس الّرابع الث

 األولى الحّصة

 س(2)
 دق 120لغة فرنسية 

 دق 60رياضيات 

 دق 60ايقاظ علمي 
 دق 120لغة فرنسية  دق 120عربي ة  غةل

 دق 60رياضيات 

 دق  30تربية اسالمية 

 دق 30تربية موسيقية 

 دق 120عربية لغة  

انية
ّ
 الحّصة الث

 (س2)
    

 دق 60عربية لغة 

 
 

الثة
ّ
 الحّصة الث

 (س1)
 

 دق 180فرنسية لغة 

 دق 60تربية بدنية   دق 60جغرافيا  دق 60تاريخ 

 ّرابعةالحّصة ال

 (س2)
 دق 120عربية لغة 

 دق 60رياضيات 

 دق 30تربية تشكيلية 

 دق  30تربية اسالمية 

 دق 60رياضيات 

 دق 60تربية مدنية 
 دق 120لغة فرنسية 

 دق 60رياضيات  

 دق 60ايقاظ علمي 
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 ـــدد3الس نة الخامسة: نموذج جدول توزيع المواد عـــ

 ساعة 16: 1مدرس 
 

 وجغرافيا تاريخ س2: س 4:2مدرس

 س تربية بدني ة 1و دني ةم تربية س1و
 فرنسية ساعات 9: 3مدرس

  

 األّيام

وقيت
ّ
 الت

اني األّول 
ّ
الث الث

ّ
 السادس الخامس الّرابع الث

 األولى الحّصة

 س(2) 
 دق 120عربية لغة 

 دق 60لغة عربية 

 دق30تربية موسيقية 

  دق30تربية إسالمية 

 دق 60رياضيات 

 دق 60ايقاظ علمي 
 دق 120عربية لغة  دق 120لغة فرنسية 

 دق 60رياضيات 

 دق 60لغة عربية 

انية
ّ
 الحّصة الث

 دق 180فرنسية لغة  (س2)

 دق 60رياضيات 

 دق 60ايقاظ علمي 
 دق 120لغة فرنسية 

 دق 60رياضيات 

 دق 60لغة عربي ة 

 دق 60رياضيات 

 دق30تربية تشكيلية 

  دق 30تربية إسالمية 

 دق 120لغة فرنسية 

الثة
ّ
 الحّصة الث

 (س1)
 دق 60تربية بدنية   دق 60 تربية مدنية دق 60جغرافيا  دق 60تاريخ 

 ّرابعةالحّصة ال

 (س2)
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 ـــدد4الخامسة: نموذج جدول توزيع المواد عـــالس نة 

 

  ساعة15: 1مدرس

 1و وجغرافيا تاريخ س 2: س5: 2مدرس
تربية موسيقية  1إسالمي ة و تربية س

 بدنية تربية س 1ووتشكيلي ة 

 فرنسية ساعات 9: 3مدرس

  

 األّيام

وقيت
ّ
 الت

اني األّول 
ّ
الث الث

ّ
 السادس الخامس الّرابع الث

 األولى الحّصة

 س(2) 

 دق 60عربية لغة 

 دق 60رياضيات 
 دق 120لغة فرنسية 

 دق 60رياضيات 

 دق 60لغة عربية 
 دق 120لغة فرنسية  دق 120عربية لغة 

 

 دق60عربية لغة 

انية
ّ
 الحّصة الث

 (س2)
     

  دق 180لغة فرنسية 

الثة
ّ
 الحّصة الث

 (س1)

 دق 30تربية تشكيلية 

 دق 30تربية إسالمية 
 دق 60 تربية بدنية دق 60جغرافيا  دق 60 تاريخ

 دق 30تربية موسيقية 

 دق 30تربية إسالمية 

 ّرابعةالحّصة ال

 (س2)

 دق 60ايقاظ علمي 

 دق 60تربية مدنية  

 دق 60رياضيات 

 دق 60 عربيةلغة 
 دق 120لغة فرنسية 

 دق 60رياضيات 

 دق 60ايقاظ علمي 

 دق 60رياضيات 

 دق 60لغة عربي ة 
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 ـــدد5الّسنة الخامسة: نموذج جدول توزيع المواد عـــ

 

 

 ساعة 14: 1مدرس

يا س تاريخ وجغراف 2: س 6: 2مدرس
 1وس تربية مدنية 1س تربية بدنيّة  1و

 إسالمية  س تربية
 س تربية موسيقيّة وتربية تشكيليّة 1و 

 ساعات فرنسية  9: 3مدرس

  

 األّيام

وقيت
ّ
 الت

اني األّول 
ّ
الث الث

ّ
 السادس الخامس الّرابع الث

 األولى الحّصة

 س(2) 
 دق 120لغة فرنسية 

 دق 60رياضيات 

 دق 60إيقاظ علمي 
 دق 120لغة فرنسية  دق 120عربية لغة 

 دق 60جغرافيا 

 دق30تشكيلية 

 دق 30تربية إسالمية 

 دق 120عربية لغة 

انية
ّ
 الحّصة الث

 (س2)
     

 دق 180فرنسية لغة 

الثة
ّ
 الحّصة الث

 (س1)

 دق 30تربية موسيقية 

 دق 30تربية اسالمية 
  دق 60تربية مدنية  دق 60تاريخ  دق 60ة تربية بدني

 ّرابعةالحّصة ال

 (س2)

 دق60عربيةلغة 

 دق 60رياضيات 
 دق 120لغة فرنسية 

 دق 60رياضيات 

 دق 60إيقاظ علمي 

 دق 60رياضيات 

 دق60عربية لغة 

 دق 60رياضيات 

 دق 60لغة عربي ة 
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 ـــدد6الّسنة الخامسة: نموذج جدول توزيع المواد عـــ

 

 ساعات10: 1مدرس

 س 1و عربي ة لغة 7: س10: 2مدرس

 س 1و تشكيلي ة وتربية موسيقي ة تربية

 اسالمية تربية س1و بدني ة تربية

 فرنسية ساعات 9: 3مدرس

  

 األّيام

وقيت
ّ
 الت

اني األّول 
ّ
الث الث

ّ
 السادس الخامس الّرابع الث

 األولى الحّصة

 س(2) 

 دق 60لغة عربية 

 دق 30تربية تشكيلية 

 دق 30تربية إسالمية 

 دق 60رياضيات 

 دق 60إيقاظ علمي 
  دق 120لغة فرنسية  دق 120عربية لغة 

 دق 60رياضيات 

 دق 60تاريخ 

انية
ّ
 الحّصة الث

 (س2)
 

 دق 60لغة عربي ة 

 60تربية بدنية 
 

 دق 60لغة عربية 

 دق 30تربية موسيقية 

 دق30تربية إسالمية 

 دق 120عربية لغة 

 دق 081فرنسية لغة 

الثة
ّ
 الحّصة الث

 (س1)
     

 ّرابعةالحّصة ال

 (س2)
 دق 120لغة فرنسية  دق 120لغة فرنسية 

 دق60رياضيات 

 دق 60تربية مدني ة 

 دق 60رياضيات 

 دق60إيقاظ علمي 

 دق  60رياضيات 

 دق 60جغرافيا 
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س مجال لغة عربية +          6س لغة فرنسية +  8سة: س ادالتوقيت األسبوعي للسنة ال

س  1س مجال التنشئة االجتماعية +  4س ونصف محال العلوم +  8س انجليزية +  2

 س ونصف 30تربية بدنية = 1مجال التنشئة الفني ة +

سين استئناسا بالجداول الت الية: لس نة الس ادسةتوقيت ام  توزيع   على المدر 
 
 

 

 

 
 

 لم تُدرج ماد تا الت ربية الت كنولوجي ة واإلنجل يزي ةمالحظة: 

الس نة 
ةالس ادس

ساعة18: 1مدرس

س تربية بدني ة1:  2مدرس

ساعات فرنسية8: 3مدرس

32ص ساعة17:  1مدرس

س تربية 1: س2: 2مدرس
س تربية مدنية1بدني ة و

ساعات فرنسية8: 3مدرس

33ص

ساعة16:  1مدرس

س تنشئة 2: س3:2مدرس
1و( تاريخ وجغرافيا)اجتماعي ة 

س تربية بدني ة

ساعات فرنسية8: 3مدرس

34ص

ساعة15:  1مدرس

س تاريخ 2: س4: 2مدرس
س تربية مدني ة1وجغرافيا و

س تربية بدني ة1و

ساعات فرنسية8: 3مدرس

ساعة14:  1مدرس37/ 36/ 35ص
س تاريخ 2: س5: 2مدرس

س تربية بدني ة1وجغرافيا و
س 1س تربية اسالمي ة و1و

شكيلي ةتربية موسيقي ة وتربية ت

ساعات فرنسية 8: 3مدرس

38ص

ساعة 13:   1مدرس

س تنشئة 4: س6: 2مدرس
س تربية 1اجتماعي ة و

1ي ة وموسيقي ة وتربية تشكيل
س تربية بدني ة

ساعات فرنسية8: 3مدرس

39ص

ساعات10:  1مدرس

لغة عربي ة 6: س9: 2مدرس
ربية س تربية موسيقي ة وت1و

س تربية بدني ة 1تشكيلي ة و
ستربية مدني ة1و

ساعات فرنسية8: 3مدرس

40ص

ساعات10:  1مدرس

س 5:س9: 2مدرس
إيقاظ علمي  س 2رياضيات و

ربية توتربية موسيقي ة س 1و
س تربية مدني ة1تشكيلي ة و

ساعات فرنسية8: 3مدرس

41ص
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 ـــدد1سة: نموذج جدول توزيع المواد عـــداالس نة الس  

  

 فرنسية ساعات 8: 3مدرس بدني ة تربية س1:  2مدرس  ساعة 18: 1مدرس 

  

 األّيام

وقيت
ّ
 الت

اني األّول 
ّ
الث الث

ّ
 السادس الخامس الّرابع الث

 األولى الحّصة

 س(2) 

 دق 60عربية لغة 

 دق  60تاريخ  

 دق 120عربية لغة  
 دق 120لغة فرنسية 

 دق 60رياضيات 

 دق 60عربية لغة 
 دق 120عربية لغة 

انية
ّ
 الحّصة الث

 (س2)
 دق 120لغة فرنسية 

 دق  60يقاظ علمي إ   

 دق 60تربية مدنية 

 دق  60رياضيات 

 دق 30سالمية إتربية 

 دق 30تربية موسيقية 

الثة
ّ
 الحّصة الث

 (س1)

    
 

 دق 60تربية بدنية 

 ّرابعةالحّصة ال

 (س2)
 

 دق 60رياضيات 

 دق 60يقاظ علمي إ

 دق 60رياضيات 

 دق 60جغرافيا 

 دق 60رياضيات 

 دق 30سالمية إتربية 

 دق 30تربية تشكيلية 

 

 

ةخامسال الحّصة  

 (س2)
 

 

 دق 120لغة فرنسية 

  
 

 دق 120لغة فرنسية 
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 ـــدد2الس نة الس ادسة: نموذج جدول توزيع المواد عـــ

 

 ساعة 17: 1مدرس 
 س 1و بدني ة تربية س1: س2: 2مدرس

 مدنية تربية
 فرنسية ساعات 8: 3مدرس

  

 األّيام

وقيت
ّ
 الت

اني األّول 
ّ
الث الث

ّ
 السادس الخامس الّرابع الث

 األولى الحّصة

 س(2)
 دق 120لغة فرنسية  دق 120عربية لغة  دق 120لغة فرنسية  دق 60عربية لغة 

 دق 60رياضيات 

 دق 60يقاظ علمي إ
 دق 120عربية لغة 

انية
ّ
 الحّصة الث

 (س2)
      

الثة
ّ
 الحّصة الث

 (س1)
 

 دق 30تربية تشكيلية 

 دق  30سالمية إتربية 
 تربية مدنية

 دق 30تربية موسيقية 

 دق 30سالمية إتربية 
 دق 60تربية بدنية  

 ّرابعةالحّصة ال

 (س2)
 دق 120لغة فرنسية 

 دق 60رياضيات 

 دق 60يقاظ علمي إ

 دق 60رياضيات 

  دق 60تاريخ 

 دق 60رياضيات 

 دق  60عربية لغة 
 دق 120لغة فرنسية 

 دق 60رياضيات 

 دق 60جغرافيا 
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 ـــدد3الس نة الس ادسة: نموذج جدول توزيع المواد عـــ

 ساعة 16: 1مدرس 
 س 2و بدني ة تربية س1: س 3: 2مدرس

 فرنسية ساعات 8: 3مدرس تاريخ وجغرافيا

  

 األّيام

وقيت
ّ
 الت

اني األّول 
ّ
الث الث

ّ
 السادس الخامس الّرابع الث

 األولى الحّصة

 س(2)
 دق 120فرنسية لغة 

 دق 60رياضيات 

 دق 60يقاظ علمي إ
 دق 120فرنسية لغة  دق 120لغة عربية

 دق 60رياضيات 

 دق  30سالمية إتربية 

 دق 30تربية موسيقية 

 دق 120عربية لغة 

انية
ّ
 الحّصة الث

 (س2)
  دق60عربية لغة     

الثة
ّ
 الحّصة الث

 (س1)
   دق 60تربية بدنية  دق 60تاريخ  دق 60جغرافيا  

 ّرابعةالالحّصة 

 (س2)
 دق 120فرنسية لغة  دق 60عربية لغة 

 دق 60رياضيات 

 دق 30تربية تشكيلية 

 دق  30سالمية إتربية 

 دق 60رياضيات 

 دق 60تربية مدنية 
 دق 120فرنسية لغة 

 دق 60رياضيات  

 دق 60يقاظ علمي إ
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 ـــدد4الس نة الس ادسة: نموذج جدول توزيع المواد عـــ

 
  ساعة15: 1مدرس

 1و وجغرافيا تاريخ س 2: س4: 2مدرس
 بدنية تربية س 1و مدني ة تربية س

 فرنسية ساعات8: 3مدرس

  

 األّيام

وقيت
ّ
 الت

اني األّول 
ّ
الث الث

ّ
 السادس الخامس الّرابع الث

 األولى الحّصة

 س(2) 

 دق 60عربية لغة 

 دق 60رياضيات 
 دق 120فرنسية لغة 

 دق 60رياضيات 

 دق 60لغة عربية 
 دق 120فرنسية لغة  دق 120عربية لغة 

 

 دق60عربية لغة 

انية
ّ
 الحّصة الث

 (س2)
 دق 120فرنسية لغة      

الثة
ّ
 الحّصة الث

 (س1)
  دق 60تربية مدنية  دق 60  تربية بدنية دق 60جغرافيا  دق 60تاريخ  

 ّرابعةالحّصة ال

 (س2)

 دق 60يقاظ علمي إ

 دق 30تربية تشكيلية 

 دق 30إسالمية تربية 

 دق 60رياضيات 

 دق 60 عربيةلغة 
 دق 120فرنسية لغة 

 دق 60رياضيات 

 دق 60يقاظ علمي إ

 دق 60رياضيات 

 دق 30تربية موسيقية 

 دق 30تربية إسالمية 
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 ـــدد5الس نة الس ادسة: نموذج جدول توزيع المواد عـــ

 
 

 ساعة 15: 1مدرس

س تاريخ  2س:  4: 2مدرس

س  1تربية مدني ة وس  1وجغرافيا و

 تربية بدني ة

 ساعات فرنسية 8: 3مدرس 

  

 األّيام

وقيت
ّ
 الت

اني األّول 
ّ
الث الث

ّ
 السادس الخامس الّرابع الث

 األولى الحّصة

 س(2) 
 دق 120عربية لغة  دق 120فرنسية لغة 

 دق 60رياضيات 

 دق 60ايقاظ علمي 
 دق 120فرنسية لغة  دق 120عربية لغة  دق 120فرنسية لغة 

انية
ّ
 الحّصة الث

 (س2)
      

الثة
ّ
 الحّصة الث

 (س1)
  دق 60تربية بدنية   دق  60عربية لغة  دق 60تاريخ  دق 60تربية مدنية  دق 60جغرافيا 

 ّرابعةالحّصة ال

 (س2)

 دق 60عربية لغة 

 دق 60رياضيات 

 دق 60رياضيات 

 دق 30تربية اسالمية 

 دق 30 تربية تشكيلية

  دق 120فرنسية لغة 

 دق 60رياضيات 

 دق30تربية اسالمية 

 دق 30موسيقية تربية 

 دق 60رياضيات 

 دق  60ايقاظ علمي 
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 ـــدد6الّسنة الّسادسة: نموذج جدول توزيع المواد عـــ
 

 

  ساعة 15: 1مدرس

س تاريخ وجغرافيا 2س: 4: 2مدرس 

س تربية  1و مدنيةس تربية  1و

 بدني ة

 ساعات فرنسية 8: 3مدرس

  

 األّيام

وقيت
ّ
 الت

اني األّول 
ّ
الث الث

ّ
 السادس الخامس الّرابع الث

 األولى الحّصة

 س(2) 
 دق 120عربية لغة  دق 120فرنسية لغة  دق 120فرنسية لغة 

 دق  60رياضيات 

 دق60عربية لغة 

 دق  60جغرافيا 

 دق 60تربية مدنية      
 دق 120عربية لغة 

انية
ّ
 الحّصة الث

 (س2)
 دق 120فرنسية لغة      

الثة
ّ
 الحّصة الث

 (س1)

 دق 30تربية اسالمية 

 دق 30 تربية تشكيلية
  تربية  بدنية  دق 60تاريخ  

 ّرابعةالحّصة ال

 (س2)

 دق60عربيةلغة 

 دق 60رياضيات  

 دق 60رياضيات 

 دق 60ايقاظ علمي 

 دق 60رياضيات 

 دق 60ايقاظ علمي 
 دق 120فرنسية لغة 

 دق 60رياضيات 

 دق 30اسالمية تربية 

 دق 30 موسيقيةتربية  
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 ـــدد7الّسنة الّسادسة: نموذج جدول توزيع المواد عـــ

 

 ساعة 14: 1مدرس

س تاريخ وجغرافيا  2: س 5: 2مدرس
 اسالميةس تربية  1س تربية بدنيّة و 1و

 س تربية موسيقيّة وتربية تشكيليّة 1و

 ساعات فرنسية  8: 3مدرس

  

 األّيام

وقيت
ّ
 الت

اني األّول 
ّ
الث الث

ّ
 السادس الخامس الّرابع الث

 األولى الحّصة

 س(2) 
 دق 120لغة فرنسية 

 دق 60رياضيات 

 دق 60إيقاظ علمي 
 دق 120لغة فرنسية  دق 120عربية لغة 

 دق 60جغرافيا 

 دق30تشكيلية 

 دق 30تربية إسالمية 

 دق 120عربية لغة 

انية
ّ
 الحّصة الث

 (س2)
 دق 120فرنسية لغة      

الثة
ّ
 الحّصة الث

 (س1)

 دق 30تربية موسيقية 

 دق 30تربية اسالمية 
    دق 60تاريخ  دق 60ة تربية بدني

 ّرابعةالحّصة ال

 (س2)

 دق60عربيةلغة 

 دق 60رياضيات 
 دق 120لغة فرنسية 

 دق 60رياضيات 

 دق 60إيقاظ علمي 

 دق 60رياضيات 

 دق60عربية لغة 

 دق 60رياضيات 

 دق 60تربية مدنية 
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 ـــدد8الّسنة الّسادسة: نموذج جدول توزيع المواد عـــ

 

 

 ساعة13: 1مدرس
 اجتماعيّة تنشئة س 4: س 6: 2مدرس

 ةتشكيليّ  وتربية موسيقيّة تربية س 1و
 بدنيّة تربية س 1و

 فرنسية ساعات 8: 3مدرس

  

 األّيام

وقيت
ّ
 الت

اني األّول 
ّ
الث الث

ّ
 السادس الخامس الّرابع الث

 األولى الحّصة

 س(2)
 دق 120فرنسية لغة 

 دق 60رياضيات 

 دق  60إيقاظ علمي 
 دق 120فرنسية لغة  دق 120عربية لغة 

 دق 60عربية لغة 

 دق 60رياضيات 

 دق 60عربية لغة 

 دق  60رياضيات 

انية
ّ
 الحّصة الث

 (س2)
  

 دق 60تربية مدنية 

 دق 30تربية إسالمية 

 دق 30تربية موسيقية 

 دق 120فرنسية لغة   

الثة
ّ
 الحّصة الث

 (س1)
 دق 120عربية لغة 

 دق 60رياضيات  

  دق 60 تربية بدنية   دق 60تاريخ 

 ّرابعةالحّصة ال

 (س2)
 دق 120فرنسية لغة 

 دق 60رياضيات 

 دق 60إيقاظ علمي 
 

 دق 60جغرافيا 

 دق30 إسالمية تربية

 دق 30تشكيلية تربية 
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 ــدد9جدول توزيع المواد عـــالّسنة الّسادسة: نموذج  -

 

 

 ساعات10: 1مدرس

 س 1و عربي ة لغة 6: س9: 2مدرس

 س 1و تشكيلي ة وتربية موسيقي ة تربية

 اسالمية تربية س1و بدني ة تربية

 فرنسية ساعات 8: 3مدرس

  

 األّيام

وقيت
ّ
 الت

اني األّول 
ّ
الث الث

ّ
 السادس الخامس الّرابع الث

 األولى الحّصة

 س(2) 

 دق  60عربية 

 دق 30تربية تشكيلية 

 دق 30تربية إسالمية 

 دق 60رياضيات 

 دق 60إيقاظ علمي 

 

 دق 120فرنسية لغة  دق 120عربية 

 دق  60رياضيات 

 دق 60جغرافيا 

 دق 60رياضيات 

 دق 60تاريخ 

انية
ّ
 الحّصة الث

 (س2)
   

 دق 60عربية 

 دق 30تربية موسيقية 

 دق30تربية إسالمية 

 دق 120فرنسية لغة  دق 120عربية 

الثة
ّ
 الحّصة الث

 (س1)
     دق60 تربية  بدنية  

 ّرابعةالحّصة ال

 (س2)
 دق 120فرنسية لغة  دق 120فرنسية لغة 

 دق60رياضيات 

 دق 60تربية مدني ة 

 دق 60رياضيات 

 دق60إيقاظ علمي 
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ـــدد01الّسنة الّسادسة: نموذج جدول توزيع المواد عـــ  

 

 ساعات10:  1مدرس

س 2رياضيات وس  5س: 9: 2مدرس

تربية موسيقي ة س  1إيقاظ علمي  و

 دني ةمس تربية  1تربية تشكيلي ة وو

 فرنسية ساعات 8: 3مدرس

  

 األّيام

وقيت
ّ
 الت

اني األّول 
ّ
الث الث

ّ
 السادس الخامس الّرابع الث

 األولى الحّصة

 س(2) 
 دق 120عربية  دق 120فرنسية لغة 

 دق 60رياضيات 

 دق 60إيقاظ علمي 
 دق 120فرنسية لغة 

 دق 60رياضيات 

 دق 60تربية مدني ة 
 دق 120عربية 

انية
ّ
 الحّصة الث

 (س2)
   

 دق 60عربية 

 دق 60تاريخ 
 دق 120فرنسية لغة  

الثة
ّ
 الحّصة الث

 (س1)
  تربية  بدنية    

 ّرابعةالحّصة ال

 (س2)

 دق 60رياضيات 

 دق 30تربية موسيقية 

 دق30إسالمية تربية 

 دق 60رياضيات 

 دق 60إيقاظ علمي 
  دق 120فرنسية لغة 

 دق 60رياضيات 

 دق30تربية تشكيلية 

 دق 30تربية إسالمية 

 دق 60عربية

 دق  60جغرافيا 

 

 

 


