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 2  وزارة التربية الوطنية
 

 المقدمــــة

داء التربوي ، وَسعيا من وزارة التربية الوطنية لضمان جودة التّعليم وتحسين األ2019-2018في إطار التحضير للموسم الدراسي 

عمل  لمات كأدواترج التعالممارسين التربويين تدالبيداغوجي،ومواصلةً لإلصالحات التي باشرتها، تضع المفتشية العامة للبيداغوجيا بين أيدي 

يد تناول لمنهاج وتوحاتنفيذ ومكّملة للّسندات المرجعية المعتمدة، والمعمول بها في الميدان في مرحلة التعليم الثانوي، بغرض تيسير قراءة وفهم 

لناحية التدرجات من اح هذه ائق المرافقة لكّل مادة. كما تسمالمضامين في إطار التوجيهات التي ينص عليها المنهاج، والذي  تّم توضيحه في الوث

ءة وفهم الجميع قرا طلب منالمنهجية بتحقيق االنسجام بينه وبين مخطط التقويم البيداغوجي ومخطط المراقبة المستمرة، وتجسيدا لهذه المعطيات ن

خاصة  -ة كييف األنشطل أو تر لمرافقة األساتذة خاصة الجدد منهم لتعديمبدأ هذه التدرجات من أجل وضعها حيز التنفيذ، وتدّخل المفتشين باستمرا

اسبة وفق ما تقتضيه الكفاءة التي يرونها من-أجهزة اإلعالم اآللي للمحاكاة منها التطبيقية حسب توفر التجهيزات المخبرية لمادة التكنولوجيا أو

 ية للمادة.المرصودة، شريطة المصادقة عليها من طرف مفتش التربية الوطن
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 3  وزارة التربية الوطنية
 

 

 مذكرة منهجية :
، غير أن وجي للمناهجلبيداغلقد  وردت في ديباجات المناهج التعليمية و الوثائق المرافقة لها  توجيهات تربوية هامة، تخص كيفية التنفيذ ا    

تكليف  و ل تنفيذها،ام آجاالممارسات الميدانية  من جهة، و اعتماد الوزارة ؛منذ مدة، توزيعات سنوية للمقررات الدراسية تلزم األساتذة باحتر

الموضوع  ى إعادة طرحعنا إلهيئات الرقابة و المتابعة من تقييم نسبة انجازها خطيا،و تقديم الحلول الستكمالها استكماال كميا تراكميا، مما دف

قاييس م، معد وفق دي، مقيبإلحاح بغرض تقديم البديل كون الفرق شاسع بين تنفيذ المنهاج و التدرج فــي تنفيــذه. فاألول يعتمد على توزيع آل

ما المتحانات ملمين لحسابية زمنية ببرمجة خطية محضة، يكون التناول فيه تسلسليا و بكل الجزئيات و الحيثيات بدعوى التحضير الجدي للمتع

 مات .نح عالترتب عنه  ممارسات سلبية كالتلقين و الحشو لدى و الحفظ و االسترجاع دون تحليل أو تعليل ، و اقتصر التقييم على م

علم و استقالليته، قدرات المت تعلم وبينما الثاني أي التدرج السنوي لبناء التعلمات يركز على  الكيفية التي يتم بها تنفيذ المنهاج باحترام وتيرة ال 

مورد ك ت المعرفية محتوياواعتبار الكفاءة مبدأ منظما للمنهاج،و تكون هذه الكفاءة بمثابة منطلق و نقطة وصول ألي عمل تربوي .كما اعتبر  ال

 ستهدفة.لكفاءات الماة إلى من الموارد التي تخدم لكفاءة الموارد. في إطار  شبكة المفاهيم المهيكلة للمادة بأقل األمثلة و التمثيالت الموصل
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 ي ــــــــــــــــــــــــــشخيــــــــــــــــــصـــــالتـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــم التــ                                   

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

 الزمنية

ى
ول

أل
ا

:
ي 

يم
ّعل

الت
ر
ّشع

ال
 

 

في مقام تواصل دال 

ينتج المتعلّم مشافهة 

 وكتابة نّصوصا

وفق النّمط  إبداعية 

اإليعازي والوصفّي، 

ونصوصا تفسيريّة 

نقديّة ترتبط بالعصر 

 المملوكّي .

  الشعر التعليمّي وخصائصه.يتعرف على 

  يقف على خصائص النّمط اإليعازي والوصفي

 والتّفسيرّي.

النّص األدبّي األّول 

 وروافده

 ـ وصايا وتوجيهات البن الوردّي.

المجاز ـ بالغة المجاز العقلي و

 المرسل.

 

 

 

 سا06

ـ إنسان ما بعد الموّحدين لمالك بن  المطالعة الموّجهة

 نبي.

  يتذّكر المجاز العقلّي والمرسل، ويحّلل

 عالقاتهما ويتذّوق بالغتهما.

لعبد بن ـ نشأة الشعر التعليمي:  النّص التواصلي وروافده

 عويقل السلمي

ـ تلخيص نصوص ذات أنماط  التعبير الكتابيّ 

 متنّوعة

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعيّة

تقويم الكفاءة من 

خالل بناء 

وضعية إنتاج 

 كتابّي في:

الوضعية 

 األولى

 

 وضعيّة إبداعيّة
الحّث على 

 طلب العلم.

اإليعازي 

            الوصفّي              

 المرسل.المجاز ـ بالغة المجاز العقلي و

 

 ّي.فسيرـ األحكام الفكريّة المستنتجة، ومؤّشرات النّمط التّ  التفسيريّ الّشعر  وضعيّة نقديّةالوضعية  
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 5  وزارة التربية الوطنية
 

 التّعليميّ  الثّانية

المدّة  النمهجي للوحدة)المحتويات والنشاطات(الّسير  أهداف التعلّم / مؤشرات الكفاءة الكفاءة الوحدة

 الزمنية

ية
لم

لع
 ا
كة
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: 
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في مقام تواصل 

دال ينتج المتعلّم 

مشااافهة وكتاباااة 

نصوصاااا وفااااق 

الااااااااااااااااااااااااااانّمط 

 الحجاجي،

والتّفسيرّي، 

ونصوصا نقديّة 

حول حركة 

النثر في عصر 

 المماليك

  يتعرف على النثر العلمّي في العصر

 المملوكّي ، ويستنتج خصائصه.

  يتعّرف على بعض فروع العلوم اإلنسانية في

 كتابات ابن خلدون.

 يحلّل نموذجا من النثر العلميّويكتشف ويناقش 

 معطياته، ويستنتج خصائصه الفنيّة .

  يتعّرف على أصناف العلوم والمصطلحات

 العلميّة الّسائدة في العصر المملوكّي.

  ّمط الحجاجّي يقف عند مؤّشرات الن

 والتّفسيرّي.

النّص األدبّي األّول 

 وروافده

 

 ـ علم التّاريخ البن خلدون.
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 ـ تحرير موضوع التلخيص. التعبير الكتابّي 

النص التواصلي 

 وروافده

ـ حركة التأليف في عصر المماليك 

 لبطرس البستاني.

  النثر يقف على أهم الدراسات التي تناولت

 وينالعلمي، ويفّسر أسباب انشغال الكتّاب بالتّد

 العلمي.

  يعلّل ضعف اإلبداع، وازدهار حركة التأليف

 في العصر المملوكّي.

  ّي فة يعالج الهفوات الفكريّة واللّغويّة والمنهجي

 إنتاجه المكتوب.

 ـ تصحيح موضوع التلخيص. التعبير الكتابي

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعيّة

تقويم الكفاءة من 

خالل بناء 

وضعية إنتاج 

الوضعية 

 األولى
 وضعيّة إبداعيّة

إنتاج مناظرة 

بين الكتاب 

وجهاز اإلعالم 

 الحجاجيّ 

 الحواريّ 

 ـ مؤّشرات الحجاج.
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 6  وزارة التربية الوطنية
 

 

 األلي.  كتابّي في:

 
الوضعية 

 الثّانية
 وضعيّة نقديّة

النثر العلمّي في 

العصر 

 المملوكي.

 

 .سيريّ األحكام الفكريّة المستنتجة ومؤّشرات النّمط التّفـ  التّفسيريّ 

 1ــــــــرةــــــــالمراقبــــــــــــــــــــــــــــــــــة المستمـــــ+   نشاطات لالستدراك والدعم والتقويم واإلدماج

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

 الزمنية

 الثالثة:

النّزعة 

اإلنسانية 

 في

في مقام تواصل دال ينتج 

المتعلّم مشافهة وكتابة 

وفق  إبداعية  نّصوصا

الحجاجّي ين النّمط

والوصفّي، ونصوصا 

تفسيريّة ترتبط بالعصر 

 الحديث

 ها يفهم النّزعة اإلنسانيّة ويكتشف أسباب تمثّل

 قبل الشعراء المهجريين.من 

  يستنتج مظاهر التجديد في الشعر المهجرّي، و

 يفهم الوحدة العضوية في القصيدة الحديثة.

  يحدّد النّمط الحجاجّي والوصفي ويستنتج

 مؤشراتهما.

 يعرف معاني  إذَا، إذاً، ويوّظفها في تعبيره 

 الخاص.

النّص األدبّي 

 األّول وروافده

 ـ أنا ألبي ماضي.

 ـ معاني وإعراب إذا، إذاً.

 المطالعة الموّجهة سا06
 ـ ثقافة أخرى لزكي نجيب محمود.

 الّشعر العربيّ النزعة اإلنسانية في  النّّص التّواصلّي 

 المعاصر.
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الشعر 

 .المهجريّ 

  يقف على تجارب المجتمعات األخرى، متجنّبا

 زائفها.

 وظيفة النّمط السردي والوصفّي في  يفهم

الحجاج من خالل توظيف القّصة في نّص ثقافة 

 أخرى.

 ـ إذْ، حينئٍذ.

 المشروع

ـ إعداد إضبارة تتضّمن عوامل 

 النهضة األدبيّة في العصر الحديث

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعيّة

تقويم الكفاءة من خالل 

بناء وضعية إنتاج كتابّي 

 في:

الوضعية 

 األولى

 

وضعيّة 

 إبداعيّة

التآخي بين 

 النّاس
 الحجاجيّ 

 ـ معاني إذ، إذا، إذاً، حينئذ.

 

 

 

 

 

 وضعيّة نقديّة الوضعية الثّانية

النزعة 

اإلنسانيّة في 

 شعر المهجر.

 التّفسيريّ 

ـ األحكام الفكريّة المستنتجة، ومؤّشرات النّمط 

 التّفسيرّي.

 السير المنهجي للوحدة أهداف التعلّم / مؤشرات الكفاءة الكفاءة الوحدة

 (والمحتويات  )النشاطات

المدّة 

 الزمنية

 
فاي مقاام تواصال دال يناتج الماتعلّم 

إبداعيااة مشااافهة وكتابااة نّصوصااا 

وفق النّمط الحجاجّي، واإليعاازّي، 

  يكتشف موقف الّشعر الحديث من حضارة

 الغرب.

النّص األدبّي 

 األّول وروافده

  ـ أخي لميخائيل نعيمة.
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 الّرابعة

شعر 

النّهضة 

وموقفه من 

حضارة 

 الغرب 

 والوصفّي، 

أو السااااردّي ونصوصااااا تفساااايريّة 

حااول الّشااعر المهجاارّي المهمااوس 

الحاااااديث مااااان  وموقاااااف الّشاااااعر

 .حضارة الغرب الّزائفة

  يعرف شعر الهمس، ويستنتج مظاهر التّجديد

 في الّشعر العربّي الحديث.

 ،يحدّد النّمط الحجاجّي واإليعازّي والوصفّي 

 ويستنتج مؤشرات كّل نمط.

  يدرك مفهوم الوحدة العضويّة ومفهوم الوحدات

، المكّونة لها: )الموضوعيّة، النّفسيّةالثالث 

 الفنيّة(.
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 الثقافة العربيّة لتوفيق الحكيم. النّّص التّواصليّ 

 رصيف األزهار ال يجيب. المطالعة الموّجهة

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعيّة

تقويم الكفاءة من خالل 

بناء وضعية إنتاج كتابّي 

 في:

الوضعية 

 األولى

 

 الغزو الثقافيّ  وضعيّة إبداعيّة
 الحجاجيّ 

    اإليعازّي                  

 والّروابط المنطقيّة.   ـ الّروابط اللفظية 

 
 وضعيّة نقديّة الوضعية الثّانية

موقف الّشعراء 

من الحضارة 

 الغربيّة.

 التّفسيريّ 
ـ األحكام الفكريّة المستنتجة، ومؤّشرات النّمط 

 التّفسيرّي.

 1التـــــــــــــــــــقــــــــــــــويـــــــــــــــــم الفصــــــــــــــــــــلي 
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 المّدة (والمحتويات  )النشاطاتالّسير النمهجي للوحدة أهداف التعلّم / مؤشرات الكفاءة الكفاءة الوحدة

 الزمنية
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فااي مقااام تواصاال دال ينااتج 

الماااااتعلّم مشاااااافهة وكتاباااااة 

نّصوصااااااا وفااااااق الاااااانّمط 

 والوصفّي، اإلخبارّي، 

ونصوصااااا تفساااايريّة 

حااول الّشااعر الملتاازم 

 وقضايا التحّرر.

 

  يستنتج مؤّشرات النّمط اإلخبارّي والنّمط

 الوصفّي.

  وأنواعه، ويضبط موارده يكتشف أحكام الخبر

 فيها، ثّم يدمجها في إنتاجه الشفهي والمكتوب.

  ّع ابيتحّكم في تقنيات تحرير المقال األدبّي ذي الط

 الفكرّي.

النّص األدبّي األّول 

 وروافده
 ـ ثورة الشرفاءلمفدي زكريا.

ه ـ الخبر وأنواعه: المفردــالجملة ـشب

 الجملة.

 

 

 

 سا06

 ـ الذهنيّة العلميّة تصحيح  التعبير الكتابّي 

 للمعرفة و توسيع إلطارها.

االلتزام في الشعر العربّي الحديث  ـ النّّص التّواصلّي 

 لمفيد محمد قميحة.

 ـ الجمل التي لها محّل من اإلعراب.

 تحرير الموضوع  التعبير الكتابيّ 

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعيّة

تقويم الكفاءة 

من خالل بناء 

وضعية إنتاج 

 كتابّي في:

الوضعية 

 األولى

 

            الوصفّي الّسردّي           رعاية المسنين وضعيّة إبداعيّة

 ـ الخبر وأنواعه.

االلتزام في  وضعيّة نقديّةالوضعية  
 رّي.فسيالتّ ـ األحكام الفكريّة المستنتجة، ومؤّشرات النّمط  التّفسيريّ 
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 األدب.  الثّانية

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

 الزمنية
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ال
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ّش
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في مقام تواصل 

دال ينتج المتعلّم 

مشافهة وكتابة 

نّصا وفق النّمط 

الحجاجّي أو 

 الوصفّي ، 

أو نصوصا 

تفسيريّة حول 

القضية الفلسطينية 

 .يقف عند موضوع الثورة في الّشعر الجزائرّي 

 حرّ يستنتج الظواهر الفنيّة في الّشعر الجزائرّي  ال  (

 اللّغة، الموسيقى، الّصورة، الّرمز (.

 حال و التّمييز.يفّرق بين ال 

  ،ويمّيز يحلّل عروضيا الّرمل في الّشعر الحّر

 خصوصيته الموسيقيّة.

 .ًيحّرر مقاالً أدبياً فكريا 

 .يكتشف عالقة اللّغة بالفكر 

  يستنتج أثر الحّس الوطنّي في األدب الجزائرّي

 الناطق بالفرنسيّة.

النّص األدبّي األّول 

 وروافده
 ـ حالة حصار لمحمود درويش.

ـ الجمل التي ال محّل لها من 

 اإلعراب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ تصحيح الموضوع  التعبير الكتابّي 

 ـ 

  ّيكتشف موضوع الثورة الجزائريّة في الّشعر العربي 

 المشرقّي.

 يميّز الفضلة من العمدة، ويعربها ثّم يوّظفها في 

 مختلف الّسياقات.

 فلسطين في الّشعر الجزائرّي.  النّّص التّواصليّ 

 ـ بالغة التّشبيه.
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في الّشعر 

 المعاصر

  يحلّل عروضيا الكامل في الّشعر الحّر، ويميّز

 خصوصيته الموسيقيّة.

  لألوراس، وتغنّي يقف عند الحضور الثّورّي

 الّشعراء العرب بهذا الّرمز المكاني.

 .إشكالية التّعبير في األدب الجزائريّ  المطالعة الموّجهة

 ـ 
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 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعيّة

تقويم الكفاءة 

من خالل بناء 

إنتاج وضعية 

 كتابّي في:

الوضعية 

 األولى

 

 وضعيّة إبداعيّة
المعاناة 

 الفلسطينيّة 
 الوصفّي الحجاجيّ 

 الجمل التي ال محّل لها من اإلعراب.ـ 

 بالغة التّشبيه.ـ 

الوضعية  

 الثّانية

 وضعيّة نقديّة

 

فلسطين في 

 الّشعر المعاصر.
 التّفسيريّ 

 رّي.فسيالنّمط التّ ـ األحكام الفكريّة المستنتجة، ومؤّشرات 
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 الزمنية

ا
ة:

بع
ّسا

ل
عر

ّش
ال
ي 

 ف
يّة

ئر
زا

ج
ال
ّة 

ري
ري

ّح
لت

 ا
رة

و
لث

ا
 

عر
ال

ب
.يّ 

 

 

فااااي مقااااام تواصااااال دال 

ينااتج المااتعلّم كتابااة مقاااالً 

 أدبيااااً فكريااااً وفاااق الااانّمط

الوصاااافّي،  والتّفساااايرّي  

والحجااااااااجّي، أو يناااااااتج 

إباااااداعيا ترجماااااة ألحاااااد 

 أبطال الثّورة التّحريريّة.

 

 

 

 .يقف عند موضوع الثورة في الّشعر الجزائرّي 

 حرّ يستنتج الظواهر الفنيّة في الّشعر الجزائرّي  ال  (

 اللّغة، الموسيقى، الّصورة، الّرمز (.

 ه فهما في إنتاجحال و التّمييز، ويوظّ يفّرق بين ال

 الشفوّي والمكتوب.

  ينجز التقاصيب باستعمال برنامج من برامج

، أو اإلعالم اآللي مثل برنامج الناشر المكتبي 

 معالج النصوص 

 ينجز ملصقة  ورقيّة بحجم كبير عن جمعية العلماء 

 المسلمين تستثمر في النشاطات المدرسيّة.

  الجزائريين يتعّرف على جمعيّة العلماء المسلمين

 وأعمالها.

النّص األدبّي األّول 

 وروافده
ـ اإلنسان الكبير لمحمد الصالح 

 باوية.

 ـ أحكام التّمييز و الحال.

 

 

 

 سا06

 المشروع

ـاااا إنتاااااج تقصاااايبة لجمعيااااة العلماااااء 

المسااااالمين الجزائاااااريّين تبااااايّن أهااااام 

 نشاطاتها.

  يقف عند الحضور الثّورّي لألوراس، وتغنّي

 العرب بهذا الّرمز المكاني. الّشعراء

يكتشف أحكام البدل وعطف البيان، ويستنتج أوجه 

ّل كالتشابه والتخالف بينهما، ويضبط معارفه في داللة 

 منهما..

ـاا األوراس فااي الّشااعر العربااّي لعبااد  النّّص التّواصليّ 

 هللا الركيبي. 

 ـ أحكام البدلوعطف البيان.

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعيّة

تقويم الكفاءة من 

خالل بناء 

وضعية إنتاج 

 كتابّي في:

الوضعية 

 األولى

 

 وضعيّة إبداعيّة

يترجم ألحد 

أبطال الثورة 

 التّحريريّة

 الوصفّي 

 الحجاجيّ 

 ـ الحال والتمييز.

 ـ البدل وعطف البيان.
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الوضعية  

 الثّانية

 وضعيّة نقديّة

 

الثّورة 

الجزائريّة في 

 الّشعر العربيّ 

 التّفسيريّ 

 .يريّ فسـ األحكام الفكريّة المستنتجة، ومؤّشرات النّمط التّ 

 2المراقبـــــــــة المستمــــــــــــــــرة + نشاطات لالستدراك والدعم والتقويم واإلدماج  

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

 الزمنية

::
نة

ام
لث

ا
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ع
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جت

ال
را

شع
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صر
لع

اا
اي

ض
وق

..
 

 

فاي مقاام تواصاال دال 

ينااتج المااتعلّم مشااافهة 

 وكتابة نّصا وصفياً،

أو نّصا إخباريا أو 

إيعازياً، ونصوصا 

نقديّة تفسيريّة حول 

الّشعر االجتماعّي 

وسماته في العصر 

 الحديث.

  يتعّرف على كيفية تناول الشعراء للقضايا

 االجتماعيّة، وطرق معالجتها.

  يستنتج سمات الّشعر االجتماعّي في العصر

 الحديث.

  يتعّرف على المحيط االستعاري وبؤرته، ويتذّوق

 جماليته.

  يتوّسع ويتعّمق في موضوع اإلعالم اآللي

 وتحديات العولمة.

النّص األدبّي األّول 

 وروافده
 ـ الفراغ ألدونيس ـ

 ـ بالغة االستعارة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ المجتمع المعلوماتّي وتداعيات  المطالعة الموّجهة

 العولمة

  يتعّرف على دور األديب العربّيفي المجتمع

 المحلي العربّي والعالمّي.

  يرصد قضايا الّشعر االجتماعّي، وأهم سماته في

 العصر الحديث.

ـ األدب وقضايا المجتمع المعاصر  النّّص التّواصليّ 

 لعمر الدقاق. 

 ـ اإلنسان ال يتواصل مع األشياء إالّ  التعبير الكتابي

 عن طريق المعرفة والحّب...

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعيّة
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تقويم الكفاءة من 

خالل بناء 

وضعية إنتاج 

 كتابّي في:

الوضعية 

 األولى
 وضعيّة إبداعيّة

ظاهرة وصف 

 اجتماعيّة

 الوصفيّ 

 اإليعازيّ 
 ـ بالغة االستعارة
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الوضعية  

 الثّانية
 وضعيّة نقديّة

األدب 

االجتماعّي في 

 العصر الحديث.

 .يريّ فسـ األحكام الفكريّة المستنتجة، ومؤّشرات النّمط التّ  التّفسيريّ 

2ــــــلــــــــــيفصالتـــــــــــــــــــقــــــــــــــويـــــــــــــــــم ال  
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 (والمحتويات  )النشاطاتالّسير النمهجي للوحدة أهداف التعلّم / مؤشرات الكفاءة الكفاءة الوحدة

 

مظاهر التّاسعة:

ازدهار الكتابة 

 –الفنيّة 

المقالة 

 نموذجا.

 

في مقام تواصل دال 

يتلقى المتعلّم نصوصا 

أدبية في فّن المقال 

ويبدي رأيه في 

أفكارها وأسلوبها، 

وينتج مقاالت معتمدا 

 التّفسير والِحجاج.

 

 

 .ًيستنتج خصائص فّن المقال شكال ومضمونا 

 .يدرك دور رجال اإلصالح في ازدهار فّن المقال 

 .يصنّف النص حسب نمط كتابته 

 ي فلوما " ويعرف معانيها ويوّظفها  -لوال -يعرب " لو

 تعابيره الخاّصة.

  ّيحّرر مقاال بالتزام بنائه الفنّي 

النّص األدبّي األّول 

 وروافده
ـ منزلة المثقّفين في األّمة للشيخ 

 البشير اإلبراهيمّي.

 لوما. –لوال  –ـ لو 

 

 التعبير الكتابّي 
 ـ تحرير الموضوع داخل القسم.

  ه.ماهية المقال، واتّجاهاته وأثر الّصحافة فييعرف 

  يستنتج أثر كّل من الّصحافة والمقالة في األدب

 العربّي الحديث.

 كات شب يعالج هفواته اللّغويّة والمنهجية والفنّيّة وفق

 تقويم التعبير.

 النّص التواصلي 
ـ المقالة والّصحافة ودورهما في 

 نهضة الفكر واألدب لشوقي ضيف.

 التعبير الكتابيّ 
 ـ تصحيح الموضوع.

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعيّة

تقويم الكفاءة من خالل 

بناء وضعية إنتاج 

 كتابّي في:

الوضعية 

 األولى

 

 إصالح الذات وضعيّة إبداعيّة
 

 الحجاجيّ 
 لوما. –لوال  –لو 

 
الوضعية 

 الثّانية

 وضعيّة نقديّة

 
 المقال وتطّوره.

 

 التّفسيريّ 
 .ريّ األحكام الفكريّة المستنتجة ومؤّشرات النّمط التّفسي
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 الزمنية

 العاشرة:.

القّصة 

القصيرة 

 في

 الجزائر.

فيمقااااام تواصاااال دال 

يفّسااار وينقاااد الماااتعلّم 

نصوصاااااااااا أدبياااااااااة 

قصصاااااايّة، ويحلّاااااال 

ويباادع قِصصاااّ فنيّااة 

قصااايرة تقااااوم علااااى 

الّساااااارد والوصااااااف 

 والحوار.

 

 

 

 

  يقف عند أثر الواقع الجزائرّي في القّصة

 القصيرة.

  يستنتج الخصائص الفنيّة للقّصة الجزائريّة

 القصيرة.

  ،يحلّل قصصا باعتماد التّحليل الوظائفّي

 والعَالِميّة.

  واالجتماعّي في يستنتج المضمون الّسياسّي

 القّصة.

  ّة.يحلّل اإلنتاج الّسردّي وفق الدّراسات الّسردي 

 جيّ يكتشف بالغة الكناية وأثرها التّفسيرّي والحجا 

النّص األدبّي األّول 

 وروافده

 ـ الجرح واألمل لزليخة السعودّي.

 ـ بالغة الكناية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطالعة الموّجهة

 لواسيني األعرج.من رواية األمير 

 يستنتج موقف كتّاب القصة القصيرة الجزائريين من 

 واقعهم االجتماعّي.

  يكتشف المصادر الفكريّة والواقعيّة للقصص

 الجزائرّي.

 يتحّكم في آليات تحليل النّصوص الّسرديّة، وإنتاج

 النّصوص القصصيّة القصيرة.

 ـ القّص الفنّي القصيرفي النّص التّواصلي

 مواجهةالتّغيير االجتماعّي.

 التّعبير الكتابي
ـ كتابة قّصة قصيرة تعالج وضعية 

 ذات داللة بالنّسبة للمتعلّم.

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعيّة
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تقويم الكفاءة من 

خالل بناء وضعية 

 إنتاج كتابّي في:

الوضعية 

 األولى

 

 وضعيّة إبداعيّة

كتابة قّصة 

عن ظاهرة 

 اجتماعية.

الّسردّي ، 

الوصفّي، 

 الحوارّي.

  ـ بالغة الكناية.
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الوضعية 

 الثّانية

 وضعيّة نقديّة

 

تحليل قّصة 

جزائريّة 

 قصيرة

 

 التفسيريّ 

 رّي.فسيـ األحكام الفكريّة المستنتجة ومؤّشرات النّمط التّ 

 3رة ــــــــــــــــــالمراقبــــــــــــــــــــــــــــــة المستمـــــــــ+ نشاطات لالستدراك والدعم والتقويم واإلدماج  
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 الزمنية

الحادية 

الفّن  عشرة:

المسرحّي 

 .في المشرق

 

في مقام تواصال دال 

المتعلّم نصوصا ينقد 

أدبياااااااة فاااااااي الفاااااااّن 

المساااارحّي، ويحلّاااال 

ويبااااااادع نصوصاااااااا 

 مسرحيّة حواريّة.

 

 

  يحلّل اإلنتاج المسرحّي المعاصر ويستنتج خصائصه

 الفنيّة.

  يكتشف نشأة المسرح العربّي وتطّوره، وتوّجهاته

 الفكريّة والفنيّة.

  يتحّكم في آليات تحليل النّصوص المسرحيّة

 الحواريّة.

  أحكام المتعدّي إلى أكثر من مفعول، ويضبط يكتشف

 معارفه فيها.

النّص األدبّي 

 األّول وروافده

ـ كابوس في الظهيرة لحسين عبد 

 الخضر.

ـ إعراب المتعدّي إلى أكثر من 

 مفعول.
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  ،يتعّرف على الفّن المسرحّي، نشأته وتطّوره

 وخصائص كّل مرحلة من مراحله.

  المسرحيّة والتمثيل المسرحيّ يميّز بين الكتابة. 

 وفي يفهم المشكلة الحضاريّة المتمثّلة في هوية األّمة 

 .لغتها.

ـ المسرح في األدب العربّي لجميل  النّص التّواصلي 

 حمداوي.

ـ اللّغة والشخصية لعبد المجيد  المطالعة الموّجهة

 مزيان

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعيّة

الكفاءة من تقويم 

خالل بناء وضعية 

 إنتاج كتابّي في:

الوضعية 

 األولى

 

 وضعيّة إبداعيّة

كتابة مسرحيّة 

عن ظاهرة 

 اجتماعية.

 الّسرديّ 

 الوصفّي 

 الحواريّ 

 ـ إعراب المتعدّي إلى أكثر من مفعول.

الوضعية  

 الثّانية

 وضعيّة نقديّة

 

نشأة المسرح 

العربّي 

 وتطّوره.

 

 التفسيريّ 

الفكريّة المستنتجة ومؤّشرات النّمط  ـ األحكام

 التّفسيرّي.
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 الزمنية

الثانية 

األدب عشرة:

المسرحّي 

 في الجزائر.

 

 

في مقام تواصل دال 

ينقد المتعلّم نصوصا 

أدبيّة في الفّن 

المسرحّي 

الجزائرّي، ويحلّل 

ويبدع نصوصا 

 مسرحيّة

 .يستنج الخصائص الفنيّة للمسرحيّة الجزائريّة 

 .يبيّن خصائص المسرح الجزائرّي 

 .يستنبط صورة المجتمع الجزائرّي أثناء الثّورة 

 .يوّظف نوني التوكيد في تعبيره الشفهي والمكتوب 

 .يحلّل وينقد نصوصا مسرحيّة 

  شخصية أبي شنب.يلّخص أهم سمات 

النّص األدبّي 

 األّول وروافده

ـ اللة فاطمة نسومر المرأة الصقر 

 إلدريس قرقوة.

 

 

 

 

 

 سا06

ـ إجراء موازنة بين المدرسة  المشروع

الرومانسيّة و المدرسة الواقعيّة  

 )خارج القسم(.

 ه يحلّل اإلنتاج المسرحّي الجزائرّي ويستنتج خصائص

 الفنيّة.

  مختلف معاني "َما " في تعبيره الشفهي يوّظف

 والمكتوب.

  ّيستنبط عالقة الفّن المسرحّي بالمحيط االجتماعي. 

 .يناقش النصوص المسرحيّة ويبدي رأيه في أفكارها 

يستنتج أهّم مراحل تطّور المسرح الجزائرّي 

 وخصائصه الفنيّة.

ـ المسرح الجزائرّي الواقع واآلفاق  النّص التّواصلي

 بوكروح.لمخلوف 

 ـ تصحيح التعبير عن كتابة قّصة. التعبير الكتابيّ 

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعيّة

تقويم الكفاءة من 

خالل بناء وضعية 

 إنتاج كتابّي في:

الوضعية 

 األولى

 

 وضعيّة إبداعيّة
إنتاج مشهد 

 مسرحّي.
 الحواريّ 

 مؤّشرات النّمط الحوارّي.

 
 وضعيّة نقديّةالوضعية 

 

نقد رأي 

 
األحكام الفكريّة المستنتجة ومؤّشرات النّمط 



 ثانوي-التدرجات السنوية
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