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 2  وزارة التربية الوطنية
 

 

 

 مقدمــــة

التربوي  جودة التّعليم وتحسين األداء الوطنية لضمان، وَسعيا من وزارة التربية 2019-2018في إطار التحضير للموسم الدراسي 

كّملة مكأدوات عمل  لتعلماتاتدرج ،ومواصلةً لإلصالحات التي باشرتها، تضع المفتشية العامة للبيداغوجيا بين أيدي الممارسين التربويين البيداغوجي

مضامين في لحيد تناول امنهاج وتوبغرض تيسير قراءة وفهم وتنفيذ الالثانوي، التعليم  ةللّسندات المرجعية المعتمدة، والمعمول بها في الميدان في مرحل

تحقيق ب ة المنهجيةن الناحيم التدرجاتكما تسمح هذه  .، والذي  تّم توضيحه في الوثائق المرافقة لكّل مادةالتوجيهات التي ينص عليها المنهاجإطار 

 رجاتالتدبدأ هذه وفهم م ءةقرا الجميعاالنسجام بينه وبين مخطط التقويم البيداغوجي ومخطط المراقبة المستمرة، وتجسيدا لهذه المعطيات نطلب من 

 لتطبيقية حسبااصة منها خ -تكييف األنشطة تعديل أو المفتشين باستمرار لمرافقة األساتذة خاصة الجدد منهم لمن أجل وضعها حيز التنفيذ، وتدّخل 

ادقة المصكفاءة المرصودة، شريطة ما تقتضيه ال وفقة مناسب هايرونالتي -أجهزة اإلعالم اآللي للمحاكاة توفر التجهيزات المخبرية لمادة التكنولوجيا أو

 التربية الوطنية للمادة. مفتشعليها من طرف 
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 3  وزارة التربية الوطنية
 

 :مذكرة منهجية 
اهج، غير أن يداغوجي للمنالتعليمية و الوثائق المرافقة لها  توجيهات تربوية هامة، تخص كيفية التنفيذ البلقد  وردت في ديباجات المناهج     

ليف هيئات نفيذها، و تكآجال ت الممارسات الميدانية  من جهة، و اعتماد الوزارة ؛منذ مدة، توزيعات سنوية للمقررات الدراسية تلزم األساتذة باحترام

ح بغرض لموضوع بإلحااعادة طرح إمما دفعنا إلى  تراكميا،استكماال كميا  الحلول الستكمالها من تقييم نسبة انجازها خطيا،و تقديم الرقابة و المتابعة

مجة ية ببرس حسابية زمنفق مقاييالفرق شاسع بين تنفيذ المنهاج و التدرج فــي تنفيــذه. فاألول يعتمد على توزيع آلي، مقيد، معد و البديل كونتقديم 

 مارسات سلبيةم ب عنه مما ترت خطية محضة، يكون التناول فيه تسلسليا و بكل الجزئيات و الحيثيات بدعوى التحضير الجدي للمتعلمين لالمتحانات

 .قتصر التقييم على منح عالمات اكالتلقين و الحشو لدى و الحفظ و االسترجاع دون تحليل أو تعليل ، و 

 ، واعتباراستقالليته ات المتعلم ولم و قدرسنوي لبناء التعلمات يركز على  الكيفية التي يتم بها تنفيذ المنهاج باحترام وتيرة التعبينما الثاني أي التدرج ال 

د رد من المواركمو عرفية الم المحتويات.كما اعتبر   بمثابة منطلق و نقطة وصول ألي عمل تربويهذه الكفاءة للمنهاج،و تكون  االكفاءة مبدأ منظم

 .دفةت المستهالمفاهيم المهيكلة للمادة بأقل األمثلة و التمثيالت الموصلة إلى الكفاءا . في إطار  شبكةالموارد التي تخدم لكفاءة
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 4  وزارة التربية الوطنية
 

 ـــي ــصــــــــــــــــــــــــــــالتـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــم التــــــــــــــــشخيــ

المدّة  (والمحتويات  النشاطات الّسير النمهجي للوحدة) أهداف التعلّم / مؤشرات الكفاءة الكفاءة الوحدة

 الزمنية

ى:
ول

أل
ا

ّشعر
يف ال

لّية 
لعق
عة ا

النز
.

 

 

ينتج املتعّلم يف مقام 
تواصل دال مشافهة 

إبداعية وكتابة نصوصا 
وفق الّنمط احلجاجّي 

ونصوصا تفسرييّة نقديّة 
ابلعصر العباسّي ترتبط 

موظّفا املوارد الّلغويّة 
 املدروسة.

  اسيّ لعبايتعّرف على مظاهر الّنزعة العقلّية يف العصر. 
 .يتذكر خصائص الّنمط احلجاجّي والّتفسريّي 
 اء.مسيكتشف ويضبط معارفه يف اإلعراب والبناء يف األ 
 .يتدّرب على املصطلحات العروضّية 
 ا.يتعّلم تقنّية التلخيص ويطّبقه 
 .يتدرب على بناء أفكار وفق منط الّنص 

 األّول النّص األدبيّ 
 وروافده

 

 هتديد ونصح: بشار بن برد. -

 اإلعراب والبناء يف األمساء. -

 املصطلحات العروضّية. -

 

 

 

 سا08

 تلخيص نصوص متنّوعة. تعبير كتابّي 

  اسيّ لعبايتعّرف على مظاهر الّنزعة العقلّية يف العصر. 
 .يتذكر خصائص الّنمط احلجاجّي والّتفسريّي 
 اء.مسيكتشف ويضبط معارفه يف اإلعراب والبناء يف األ 
 .يتدّرب على املصطلحات العروضّية 
 .يتعّلم تقنّية التلخيص ويطّبقها 
 .يتدرب على بناء أفكار وفق منط الّنص 

الّتواصلي        النّص 
 وروافده

 .العربّيةالنزعة العقلّية يف القصيدة  -

 البناء واإلعراب يف األفعال. -

 التشبيه الضمين والتمثيلي. -

 الموارد الّنمط مجالها نوعها الوضعّية
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 5  وزارة التربية الوطنية
 

تقومي الكفاءة من 
خالل بناء وضعية 
 إنتاج كتايّب يف:

 الوضعية األوىل

 
 وضعّية إبداعّية

اإلقناع ابلتزام 
 مكارم األخالق.

 حجاجي
 واألفعال.البناء واإلعراب يف األمساء 

 التشبيه الضمين والتمثيلي.

 

 الوضعية الثّانية
 وضعّية نقديّة

 

مظاهر الّنزعة 
العقلية يف العصر 

 العباسيّ 
 األحكام الفكريّة املستنتجة ومؤّشرات الّنمط. تفسرييّ 

المدّة  (والمحتويات  الّسير النمهجي للوحدة)النشاطات أهداف التعلّم / مؤشرات الكفاءة الكفاءة الوحدة

 الزمنية

ة:
ني

ثا
ال

 
يد 

جلد
ىل ا

وة إ
ّدع

ال
دمي.

 الق
 من

خريّة
الّس

و
 

ينتج املتعّلم يف مقام 
تواصلي دال مشافهة 

إبداعية وكتابة نصوصا 
 وفق الّنمط الوصفيّ 

واحلجاجّي، والّسردّي،  
ونصوصا تفسرييّة تربز 

  يفويسررررتنتج علرررى مظرررراهر الّتجديرررد شرررركال ومضررررمو  يتعرررّرف 
 الّشعر العباسّي.

  ّيقف على خصائص الّنمط الوصفّي والسردّي والتفسريي. 
 .يتعّرف ويكتشف ويضبط معارفه يف التعّجب 
 - صررلح ت ال مييّرز بررحل احلررروف الررأ تصرلح أو تكرروو روّ  والررأ

 لذلك.
 يتدّرب على تقنّية التلخيص 

 وصف النخل أليب نواس. - وروافده النّص األدبيّ 

 التعجب. -

 احلروف الأ ال تصلح أو تكوو رو . -

 

 

 

 ر حترير املوضوع داخل القسم تعبير كتابّي  
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 6  وزارة التربية الوطنية
 

الصراع بحل احملافظحل 
ودعاة التجديد يف العصر 

 .العباسّي.

 .يفهم دواعي اخلصومة بحل التقليد والتجديد 
  يطبّررررررررق خصررررررررائص الررررررررّنمط الوصررررررررفّي واحلجرررررررراجّي والّسررررررررردّي

 والتفسريّي.
  وميتلك مهارة النسب إىل األمساء.يعرف النسبة 
 از يفيقرررررف علرررررى غاليرررررات وبالترررررة التشررررربيه واالسرررررتعارة وا ررررر 

 الكالم.
 ينفتح على ثقافات أمم أخرى.. 

الّتواصلي النّص 
 وروافده

ب دالصراع بحل القدماء واحملدثحل يف األ -
 واحلياة.

 النسبة. -

 بالتة التشبيه واالستعارة وا از. -

 

 

 

 

 

 

 سا08

 بالد الّصحل ابن بطوطة - الموجهةالمطالعة 

 الموارد الّنمط مجالها نوعها الوضعّية

تقومي الكفاءة من 
خالل بناء وضعية 

 إنتاج كتايّب يف:
 وصف غال الريف  وضعّية إبداعّية الوضعية األوىل

 وصفيّ 

 حجاجيّ 

 النسبةررررررر التعّجب رررررر  الّتشبيه

 

 الوضعية الثّانية
 وضعّية نقديّة

 

مظاهر الّتجديد 
يف العصر  وأسبابه
 العباسيّ 

 تفسرييّ 
 األحكام الفكريّة املستنتجة ومؤّشرات الّنمط.

 1 ــــــــّرة ــــــــــــــــــراقبـــــــــــــــــــــــــــــة املستمـــــــــامل+ نشاطات لالستدراك والدعم والتقويم واإلدماج  
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 7  وزارة التربية الوطنية
 

 

المدّة  (والمحتويات  الّسير النمهجي للوحدة)النشاطات التعلّم / مؤشرات الكفاءةأهداف  الكفاءة الوحدة

 الزمنية

ة:
الث

الث
 

قة.
زند
 وال

 وو
ا

 

ينتج املتعّلم يف مقام 
تواصلّي دال مشافهة 

إبداعية وكتابة نصوصا 
وفق الّنمط الوصفّي 
والسردّي ونصوصا 
تفسرييّة تربز مظاهر 
ا وو والزندقة يف العصر 
العباسّي وآاثرها يف 

 ا تمع  العباسّي.

 

 ن لم بمس يتعّرف على مظاهر ا وو والزندقة من خالل  شعر
 الوليد.

 يقف على مظاهر التجديد يف شكل القصيدة ومضموهنا. 
  ّي.يطّبق على خصائص الّنمط الوصفّي الّنمط التفسري. 
 .يكتشف ويضبط معارفه يف أفعال املدح والذّم 
  الوصل يف القافية.يتعّرف على حرف 
 قّوم هفواته يف التعبري ويصّححهاي. 

 النّص األدبيّ 
 وروافده

 أدهرا توىّل : مسلم بن الوليد.ر 

 أفعال املدح والذّم. -

 الوصل. -

 

 

 

 تصحيح املوضوع.ر  كتابّي التعبير ال سا08

 ّباسّي.الع عصريكتشف أسباب الزندقة والّشعوبّية وا وو يف ال 
  أثر النهضة الفلسفّية يف الفكر العّباسيّ يناقش. 
 .يكتشف ويضبط معارفه يف االختصاص 
 .يقف على غاليات اخلرب واإلنشاء وأتراضهما 

الّتواصلي النّص 
 وروافده

 ر حياة الّلهو وا وو.

 ر االختصاص.

 ر أتراض اخلرب واإلنشاء.

 الموارد الّنمط مجالها نوعها الوضعّية

 أفعال املدح والّذم .ر  وصفيّ وصف سحر مدينة من وضعّية  الوضعية األوىلتقومي الكفاءة من 
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 8  وزارة التربية الوطنية
 

خالل بناء وضعية 
 إنتاج كتايّب يف:

 اخلرب واإلنشاء.ر   االختصاص.ر  سرديّ  خالل رحلة. إبداعّية 

 

 
 وضعّية نقديّة الوضعية الثّانية

أثر تيار ا وو يف 
 ومؤّشرات الّنمط.األحكام الفكريّة ر  يتفسري  األدب واألخالق

 2 ـــــــّرة ــــــــــــــــــراقبـــــــــــــــــــــــــــــة املستمــــــــــامل+ نشاطات لالستدراك والدعم والتقويم واإلدماج  

 المدّة  (والمحتويات  )النشاطات    السير المنهجي للوحدة أهداف التعلّم / مؤشرات الكفاءة الكفاءة الوحدة

: 
عة

اب
لر

ا
  

هد
لّز

 ا
عر

ش
.

 

ينتج املتعّلم يف مقام  
تواصلّي دال مشافهة 

إبداعية  وكتابة نصوصا
وفق النمط احلجاجّي 
ونصوصا تفسري  نقديّة 

 .ابلعصر العباسّي. ترتبط

 ّي باسيتعرف على ترض الزهد ودوافع ظهوره يف العصر الع
 وأبرز شعرائه، وأهّم خصائصه.

  احلجاجّي.يقف على خصائص النمط 
 ة شافهماص يتمكن من توظيف اإلتراء والتحذير يف تعبريه اخل

 وكتابة.
  يتعرف على احلروف الأ تصلح وصال ورو 

 النّص األدبيّ 
 وروافده األّول

 للموت ما تلدوو أليب العتاهية. -

 التحذير واإلتراء. -

 احلروف الأ تصلح وصال ورو . -

 

 

 

 

 

 إعداد خريطة تبحل مواقع اإلمارات الأ المشروع
 استقلت عن اخلالفة العباسية يف بغداد.
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 9  وزارة التربية الوطنية
 

 ة ركيتعّرف على مظاهر اللهو وا وو، وظروف ظهور احل
 اإلصالحّية.

 .يكتشف  أحرف العرض والتحضيض 
  
 فة خلالن ايتعرف املتعّلم على أهم اإلمارات الأ استقلت ع

 العباسّية يف بغداد.
  بريه تعظاهريت االقتباس والتضمحل ، ويوظّفهما يفيقف عند. 

التواصلي النّص 
 وروافده

بد : عهدر الّدعوة إىل اإلصالح وامليل إىل الز 
 العزيز الكفراوي.

 ر أحرف العرض والتحضيض.

 ر االقتباس والتضمحل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سا08

  رينآلخا" تبدأ حرية الفرد ححل تنتهي حريّة ر  التعبير الكتابي 

 الموارد الّنمط مجالها نوعها الوضعّية

تقومي الكفاءة من 
خالل بناء وضعية 
 إنتاج كتايّب يف:

 الوضعية األوىل

 

وضعّية 
 إبداعّية

رقّة الطّباع وحسن 
 معاملة اآلخرين.

 حجاجيّ 
 التحذير واإلتراء.ر أحرف العرض والتحضيض. -

 ر االقتباس والتضمحل.

 
 الّزهدتّيار  وضعّية نقدّية الوضعية الثّانية

 تفسرييّ 

 
 األحكام الفكريّة ومؤّشرات الّنمط.

 1 ــــــــيــلـــــــــــــــــــويـــــــــــــــــم الفـــــــــــــصـالتـــــــــــــــــــقـــــــــ                           
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 10  وزارة التربية الوطنية
 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة

 الخامسة:
نشاط 
 النثر.

المدّة  (والمحتويات  الّسير النمهجي للوحدة)النشاطات الكفاءةأهداف التعلّم / مؤشرات  الكفاءة

 الزمنية

ينتج املتعّلم يف مقام 
تواصلّي دال مشافهة 

إبداعية وكتابة نصوصا 
وفق الّنمط احلجاجّي 
والوصفّي ونصوصا نقدية 
تفسرييّة ترتبط ابلعصر 

 العباسيّ 

 

 

 

 سّي بايتعرف على النثر وأهّم خصائصه يف العصر الع
 وأبرز املوضوعات اليت عاجلها.

 يّ يستنتج خصائص الّنمط احلجاجّي ورديفه الوصف. 
 "يكتشف ويطّبق مواضع كسر مهزة "إّن 
 .يكتشف ويطّبق على إيقاع وتفعيالت املتقارب 
 ."يكتشف ويطّبق مواضع فتح مهزة "إو 
  ه.طرقحيّلل أساليب القصر ويستنتج عناصره وأنواعه و 
  ّي باسخصائصه يف العصر العيتعرف على النثر وأهّم

 وأبرز املوضوعات اليت عاجلها.
 يّ يستنتج خصائص الّنمط احلجاجّي ورديفه الوصف. 

 األّول النّص األدبيّ 
 وروافده

 تقسيم خملوقات العامل : للجاحظ. -

 مواضع كسر مهزة "إو". -

 حبر املتقارب. -

 

 

 

 سا08

 ."يكتشف ويطّبق مواضع كسر مهزة "إّن 
  ويطّبق على إيقاع وتفعيالت املتقارب.يكتشف 

التواصلي النّص 
 وروافده

 : دباألاحلركة العلمية وآاثرها على الفكر و  -

 حنا الفاخوري.

 مواضع فتح مهزة" " أو". -

 القصر ابعتبار احلقيقة والواقع. -

 حترير املوضوع داخل القسم. تعبير كتابيّ 
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 الموارد الّنمط مجالها نوعها الوضعّية

تقومي الكفاءة من 
خالل بناء وضعية 
 إنتاج كتايّب يف:

 الوضعية األوىل

 

وضعّية 
 إبداعّية

 إجناز مطويّة 

 للتعبري عن الرأي

 حجاجيّ 

 

 ر إّو وأّو.

 ر أسلوب القصر.

 
 الوضعية الثّانية

 وضعّية نقديّة

 

أثر احلركة العلمّية 
 يف النّثر.

 املستنتجة ومؤّشرات الّنمط.األحكام الفكريّة  تفسرييّ 

المدّة  (والمحتويات  الّسير النمهجي للوحدة)النشاطات أهداف التعلّم / مؤشرات الكفاءة الكفاءة الوحدة

 الزمنية

 الّسادسة:

 الحكمة

 والفلسفة

 في

   الشعر 

 

 

 

 

  شعر احلكمة وخصائصه.اىل يتعرف 
 .يوّظف احلكمة يف تعبريه اخلاّص 
 وّ ّبق مواضع ختفيف إّو وأّو وكأيعرف ويكتشف ويط 

 وعملها.
 .حيّلل مناذج شعرية حول حركات القافية 
  فّن املقامة وخصائصها.. اىلأو يتعّرف 

 األّول النّص األدبيّ 
 وروافده

 .ر صحب الناس قبلنا ذا الزما : للمتنيب

 ر  ختفيف إّو، أّو، كأّو، لكّن.

 ر حركات القافية.

 

 

 سا08

 ر املقامة العلمية لبديع الزماو. المطالعة الموّجهة
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ينررررررررررتج املررررررررررتعّلم يف مقررررررررررام 
تواصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررلّي دال 
مشررررررررررررررررررررررررررررافهة وكتابررررررررررررررررررررررررررررة 

وفرررررررررق إبداعيرررررررررة نصوصرررررررررا 
احلجرررررررررررررررررررررراجّي الررررررررررررررررررررررّنمط 

والّسرررررررررررررررررردّي ونصوصررررررررررررررررررا 
نقديرررررررررة تفسررررررررررييّة تررررررررررتبط 
ابلعصرررررررررررررررررررررررر العباسرررررررررررررررررررررررّي 

 الثاين

  ّعريكتشف أثر احلياة الفكريّة والفلسفّية يف الش. 
  بليس وحيسن توظيفهايعرف األحرف املشبهة 

 
 

   تي يف لبالاها ميّيز بحل املساواة واإلجياز واإلطناب، وأثر
 الكالم.

  ّأو يعاجل أخطاء إنتاجه الكتايب 
 
 

التواصلي النّص 
 وروافده

بية لعر ار ر احلركة العقلية والفلسفية يف احلواض
 لليازجي.

 ر األحرف املشبهة "بليس".

 واإلجياز واإلطناب.ر املساواة 

 التعبير الكتابي

 تصحيح املوضوع.

 الموارد الّنمط مجالها نوعها الوضعّية

تقومي الكفاءة من 
خالل بناء وضعية 
 إنتاج كتايّب يف:

 الوضعية األوىل
وضعّية 
 إبداعّية

دالئل القدرة 

اإللهية في 

 الكون.

 وصفيّ 

 املوارد الّلغويّة والبالتّية حجاجيّ 

 
 ةوضعّية نقديّ  الوضعية الثّانية

الّشعر 

الحكمّي 

 العبّاسّي .

 تفسيريّ 
 كريّة املستنتجة ومؤّشرات الّنمطاألحكام الف

المدّة  (والمحتويات الّسير النمهجي للوحدة)النشاطات أهداف التعلّم / مؤشرات الكفاءة الكفاءة الوحدة

 الزمنية

 

 ة:ابعالسّ 
الّشكوى 
واضطراب 
أحوال 

 .اجملتمع

 

يف مقام تواصلي 
دال ينتج املتعلم 
مشافهة وكتابة 

إبداعية نصوصا 
وفق النمط 
الوصفّي 

والّسردّي، حيّلل 
ونصوصا نقدية 
تفسرييّة ترتبط 

 .يكتشف ويناقش أثر احلياة االجتماعّية يف حياة الفرد 
  شخيصتيقف على خصائص الّنمط الّسردي والوصفّي، وتوظيفهما يف 

 الظواهر االجتماعّية.
 ا.فيه يكتشف أحكام االستغاثة والندبة والرتخيم، وحيكم موارده 
 ..حيّلل عروضيا إيقاع وتفعيالت الرجز 

 النّص األدبيّ 
 وروافده األّول

 

 

 ر أفاضل النّاس : للمتنيب.

 ر االستغاثة والندبة.

 ر حبر الرجز.

 

 

 

 سا08

  العباسّي.يقف عند مظاهر الظلم يف العصر 
 .يتعّرف على التوريّة 
 .يتدّرب على روح التعاوو والعمل اجلماعّي 
  ساد.الفينّمي اإلحساس أبمهّية القيم املثلى كالعدل ونبذ الظلم و 

التواصلي النّص 
 وروافده

 .ر احلياة االجتماعّية ومظاهر الظلم

 ر الرتخيم.

 التورية.ر 
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ابلعصر العباسّي 
 الثاينّ 

 

 المشروع يعّد التقارير ويتحّكم يف آلياهتا وتقنياهتا. 
إعداد تقرير حول بعض مدو املغرب 

 العريب من خالل الرحالة العرب.

 الموارد الّنمط مجالها نوعها الوضعّية

تقومي الكفاءة 
من خالل بناء 

وضعية إنتاج  
 كتايّب يف:

الوضعية 
 األوىل

 

 وضعّية إبداعّية
أثر احتقار الّضعيف 

 واستصغاره

 وصفيّ 

 حجاجيّ 
 واالستغاثة. الندبةر 

 التورية.ر 

 
 وضعّية نقديّة الوضعية الثّانية

 لعصر ايف االجتماعيّ  الّشعر
 العّباسّي.

 تفسرييّ 
 األحكام الفكريّة املستنتجة ومؤّشرات الّنمط.ر 

 3 ـــــــــــّرة ـــــــــــــــــراقبـــــــــــــــــــــــــــــة املستمـــــــامل+ نشاطات لالستدراك والدعم والتقويم واإلدماج  

المدّة  (والمحتويات  الّسير النمهجي للوحدة)النشاطات أهداف التعلّم / مؤشرات الكفاءة الكفاءة الوحدة

 الزمنية
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 ة:ثامنال
من قضااي 
الشعر يف 

عهد 
الدولة 
 .الرستمّية

يف مقام  .
تواصلّي دال ينتج 
املتعلم مشافهة 
وكتابة نصوصا 

وفق إبداعية 
الّنمط احلجاجّي 

والوصفّي 
ونصوصا نقدية 

 ترتبط ابلدولة

 الرستمّية

 .أو يعرف مميزات الشعر يف عهد الدولة الّرستمّية 
 لرستمّية.ادولة د اليقارب األتراض واملوضوعات الأ تناوهلا الّشعراء يف عه 
  أنواع املصادر وأوزاو مصادر الثالثّي.يعرف 
 .حيّلل عروضيا مناذج شعريّة من حبر املنسرح 

 األّول النّص األدبيّ 
ر يف هجاء عمراو بن حطاو: بكر بن  وروافده

 محاد.

 ر املصدر وأنواعه.

 ر حبر املنسرح.

 

 

 

 

 سا08

 ر مظاهر ثقافة اإلنساو املعاصر التعبير الكتابي 

  كريّة.ة الفلّنهضاجلهود الأ بذهلا الّرستمّيوو يف سبيل اأو يقف على 
  لك يفذّظف يتذوق غالية الّتعبري ويدرك بالتة جتاهل العارف ويو 

 تعبريه.

التواصلي النّص 
 وروافده

 ية.ر هنضة األدب يف عهد الدولة الرستم

  الفعل ر أوزاو املصدر األصلي، مصادر
 الثالثي.

 ر  جتاهل العارف

 

 الموارد الّنمط مجالها نوعها الوضعّية
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تقومي الكفاءة 
من خالل بناء 
وضعية إنتاج  
 كتايّب يف:

الوضعية 
 األوىل

 

 وضعّية إبداعّية

 الرّد على من يهاجم الّدين
 احلجاجيّ  اإلسالمّي.

 الوصفيّ 

 املصدر.ر 

 جتاهل العارف. ر 

 
 وضعّية نقديّة الوضعية الثّانية

 الفكريّةحلياة مظاهر ازدهار ا
 الرستمّيحل.واألدبّية يف عهد

 األحكام الفكريّة املستنتجة ومؤّشرات الّنمط.ر  الّتفسرييّ 

 التـــــــــــــــــــقــــــــــــــويـــــــــــــــــم الفصــــــــــــــــــــلــــــــــي 2

المدّة  (والمحتويات  النشاطات)الّسير النمهجي للوحدة  أهداف التعلّم / مؤشرات الكفاءة الكفاءة الوحدة

 الزمنية

 التاسعة:    

الشعر يف ظّل  
الصراعات 

الداخلّية على 

 

يف مقام تواصلّي 
دال ينتج املتعلم 
مشافهة وكتابة 

 رب ملغأو يقف على الصراعات الداخلّية على السلطة يف ا
 العريّب.

 .حيّدد منط الّنص ، ويتدّرب على حماكاته 
 .يعرف املصادر القياسّية وأوزاهنا 
 .حيّلل مناذج شعريّة من حبر السريع 
. 

 األّول األدبيّ النّص 
 وروافده

ر اسرتجعت تلمساو: أليب محو موسى 
 الزّ ين. 

 ر مصادر تري الثالثي.

 ر حبر السريع.

 

 

 

 سا08
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 .السلطة

 

 إبداعية  نصوصا
وفق الّنمط 
احلجاجّي 
والوصفّي، 
والّسردّي 
ونصوصا نقدية 
ترتبط ابلدولة 
 الرستمّية

 

 ر حترير املوضوع. تعبير كتابّي 

 ؟يفهم ظروف انفصال املغرب عن الدولة العباسّية 
  لى ال علدّ اميّيز بحل املصدر الّدال على اهليأة واملصدر

 املرّة.
 .يتعّرف على الّلف والنشر  ويقف على غالياته 
  يتعّرف على بعض تقنيات السرد وخصائص الفّن

 القصصي

 التواصليالنّص 
 وروافده

 ر استقالل بالد املغرب عن املشرق.

 ر املصدر الّدال على املرّة واهليأة.

 ر الّلف والنشر.

 المطالعة الموجهة
بع، واالزّ و ر يف أرض اجلّن ، من رسالة الّتوابع 

 ابن شهيد. 

 الموارد الّنمط مجالها نوعها الوضعّية

تقومي الكفاءة من 
خالل بناء وضعية 
 إنتاج كتايّب يف:

 الوضعية األوىل

 
 وضعّية إبداعّية

معركة من معارك قّصة 
يف  الثورة الأ حدثت

 مدينتك.

 الوصفيّ 

 الّسرديّ 

 املصادر.ر 

 ررر الّلف والنشر 
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 الوضعية الثّانية
 وضعّية نقديّة

 

لّشعر يف ظّل حركة ا
 الّسلطة الصراع على
 يف املغرب.

 األحكام الفكريّة املستنتجة ومؤّشرات الّنمط.ر  الّتفسرييّ 

المدّة  (والمحتويات  الّسير النمهجي للوحدة)النشاطات أهداف التعلّم / مؤشرات الكفاءة الكفاءة الوحدة

 الزمنية

. 

 العاشرة :  

وصف الطبيعة 
 اجلميلة.

 

يف مقام تواصلي 
دال ينتج املتعلم 
مشافهة وكتابة 

إبداعية  نصوصا 
وفق الّنمط  
الوصفّي ونصوصا 
نقدية ترتبط 
ابألدب 
 األندلسي

 .يعرف اخلصائص الفنّية للقّصة 
  ّّية.م  ، والَعالحليل الوظائفيّ حيّلل قصصا ابعتماد الت 
 ة.املضموو الّسياسّي واالجتماعّي يف القصّ  يستنتج 
  ّة.حيّلل اإلنتاج الّسردّي وفق الّدراسات الّسردي 
 .يعرف دالالت األحرف املشّبهة ابلفعل، ويوظّفها 
 ير.لّتحر احل يقف على اهلفوات الّلغويّة والفنّية املرتكبة ح 

 األّول النّص األدبيّ 
 وروافده

 ر وصف اجلبل :ابن خفاجة

 رمل.حبر الرر التّنبيه واالستفتاح.ر أحرف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر تصحيح املوضوع تعبير كتابّي 

 .حيّلل اإلنتاج القصصّي وفق الّدراسات الّسرديّة 
 .حيّلل صورة الّشخصية وعالقتها ابملوقف القصصّي 
 .يكتشف أحكام اسم اجلمع، وضبط معارفه فيها 
  رّي.للقصص اجلزائيكتشف املصادر الفكريّة والواقعّية 
 .يتحّكم يف آليات حتليل الّنصوص الّسرديّة 

التواصلي النّص 
 ر خصائص شعر الطبيعة وروافده

 ر حسن الّتعليل.ر التنازع.

 الموارد الّنمط مجالها نوعها الوضعّية



ثانوي -التدرجات السنوية  
 

 
 

 18  وزارة التربية الوطنية
 

تقومي الكفاءة من 
 خالل بناء وضعية 

 إنتاج كتايّب يف:

 الوضعية األوىل

 
 وضعّية إبداعّية

منظر وصف 
طبيعّي أاثر 
 مشاعرك.

 الوصفيّ 

 أحرف التّنبيه واالستفتاح.ر 

 ر التنازع.

 ر حسن الّتعليل.

 

 

 

 سا08
 

 

 

 الوضعية الثّانية 
 وضعّية نقديّة

 

أثر الطبيعة 
األندلسّية يف 
 الّشعر.

 األحكام الفكريّة املستنتجة ومؤّشرات الّنمط.ر  الّتفسرييّ 

 4ــرة ـــــــــــــــــــــــــــمـــــــاملراقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املست+ نشاطات لالستدراك والدعم والتقويم واإلدماج  
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المدّة  (والمحتويات  النشاطات)الّسير النمهجي للوحدة  أهداف التعلّم / مؤشرات الكفاءة الكفاءة الوحدة

 الزمنية

الحادية 

 :ةعشر
راثء 
 .املمالك.

مقام تواصلي دال  يف 
 تج املتعلم مشافهة وكتابةين

وفق إبداعية نصوصا 
 الّنمط

الوصررررررررررررررررررفّي والّسررررررررررررررررررردي، 
ونصوًصرررررا نقديرررررة تفسررررررييّة 
 تررررررتبط ابألدب األندلسررررريّ 

. 

 

 

 

 

 .يكتشف ترض راثء املدو الّشعرّي 
 لّنصيتدّرب على بناء أفكار وفق  النمط الّسائد يف ا. 
  مواضع وجوب اقرتاو اخلرب ابلفاء.يكتشف ويناقش 
 .حيّلل عروضيا مناذج شعريّة من وزو املديد 
 .يتدّرب على العمل اجلماعي و التعاوين 
1. . 

 األّول النّص األدبيّ 
 وروافده

 ر نكبة األندلس: أليب البقاء الرندي.

 ر مواضع وجوب اقرتاو اخلرب ابلفاء.

 ر حبر املديد.

 

 

 

ر إعداد دراسة حول موضوع الوصف يف  المشروع سا08
 الشعر األندلسّي.

سيحل مع ألندلء ايدرك عالقة األدب اب تمع واحلياة، وتفاعل الشعرا
 مأساة سقوط األندلس.

و " " كايكتشف خصائصرررر يستنتج خصائص شعر راثء املدو.رررر 
 و" ليس 

 يقف على غاليات مراعاة النظريرررررر 

التواصلي النّص 
 وروافده

 ة.ر راثء املمالك واملدو وخصائصه الفنيّ 

 ر خصائص كاو وليس.

 ر مراعاة النظري.

عر لشاأبو متّام واملتنيّب حكيماو ، أّما ا كتابيّ التعبير ال
 فالبحرتي.

 الموارد الّنمط مجالها نوعها الوضعّية
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تقومي 
الكفاءة من 
خالل بناء 
وضعية إنتاج  
 كتايّب يف:

 الوضعية األوىل

 
 وضعّية إبداعّية

وصف مكان 
 خرٍب.

 الوصفيّ 

 اقرتاو اخلرب ابلفاء.ر 

 ر كاو وليس.

 ر مرعاة النظري.

 

 

 

 الوضعية الثّانية
 وضعّية نقديّة

 

الّتجديد يف 
الّراثء 
 األندلسّي.

 األحكام الفكريّة املستنتجة ومؤّشرات الّنمط.ر  الّتفسرييّ 

المدّة  (والمحتويات الّسير النمهجي للوحدة)النشاطات التعلّم / مؤشرات الكفاءةأهداف  الكفاءة الوحدة

 الزمنية

الثانية 

 عشرة:
 املوّشحات.

دال  مقرررررررررررررام تواصرررررررررررررليّ يف 
ينرررررررررررتج املرررررررررررتعلم مشرررررررررررافهة 

إبداعيرررررررة وكتابرررررررة نصوصرررررررا 
الوصرررررررررررفّي  وفرررررررررررق الرررررررررررّنمط

 تفسررررررييّة ونصوصرررررا نقديرررررة

ألدب اد يف املوشحات على أهّنا منط شعرّي جديف على يتعرّ رررر 
 الفنّية للموشحات.صائصحيّدداخلرر األندلسّي.

 .ظّفهال ويو يكتشف أحكام االشتغارر يقف على بنيتها الفنّية.رر 

 .املتداركيتعرف على حبر رر 

 األّول النّص األدبيّ 
 وروافده

 ر هل درى ظيب احلمى: البن سهل. 

 ر االشتغال.

 ر حبر املتدارك.
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 نشاط النقد يقدم بعد نشاط النص األدبي ويقتصرعلى تحديد المفاهيم . مالحظة :

يف موضرررررررررروع املوشررررررررررحات 
والتجديرررررررررررررررررد يف الشرررررررررررررررررعر 

 األندلسّي.

 يكتشف ويناقش عالقة املوّشحات ابلغناء.ررر 

قف ا، ويينهمبيكتشف أحكام ظاهريت اإلعالل واإلبدال وميّيز رررر 
 قف على غاليات التقسيم.ررررر يعلى أسباهبما.

التواصلي النّص 
 وروافده

ر ال.ر املوشحات والغناء.ر اإلعالل واإلبد
 التقسيم.

 

 

 

 

 

 

 

 سا08

 تصحيح املوضوع. تعبير كتابيّ 

 الموارد الّنمط مجالها نوعها الوضعّية

تقومي الكفاءة 
من خالل بناء 
وضعية إنتاج  
 كتايّب يف:

 الوضعية األوىل

 
إنتاج حوار  وضعّية إبداعّية

 الحواريّ  مسرحّي.

 نو  الّتوكيد.

 معاين " َما ".

 
 الوضعية الثّانية

 وضعّية نقديّة

 

نقد رأي 

 10ّمسرحي

 والحجاجّي.

 

 التفسيريّ 

 .األحكام الفكرّية المستنتجة ومؤّشرات الّنمط الّتفسيريّ 

 3فصلـــــــــــــــــــــي التـــــــــــــــــــقــــــــــــــويـــــــــــــــــم ال
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