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المقدمــــة
سعيا من وزارة التربية الوطنية لضمان جودة التّعليم وتحسين األداء التربوي
في إطار التحضير للموسم الدراسي  ،2019-2018و َ
البيداغوجي،ومواصلةً لإلصالحات التي باشرتها ،تضع المفتشية العامة للبيداغوجيا بين أيدي الممارسين التربويين تدرج التعلمات كأدوات عمل مك ّملة
للسّندات المرجعية المعتمدة ،والمعمول بها في الميدان في مرحلة التعليم الثانوي ،بغرض تيسير قراءة وفهم وتنفيذ المنهاج وتوحيد تناول المضامين في
إطار التوجيهات التي ينص عليها المنهاج ،والذي ت ّم توضيحه في الوثائق المرافقة لك ّل مادة .كما تسمح هذه التدرجات من الناحية المنهجية بتحقيق
االنسجام بينه وبين مخطط التقويم البيداغوجي ومخطط المراقبة المستمرة ،وتجسيدا لهذه المعطيات نطلب من الجميع قراءة وفهم مبدأ هذه التدرجات من
أجل وضعها حيز التنفيذ ،وتد ّخل المفتشين باستمرار لمرافقة األساتذة خاصة الجدد منهم لتعديل أو تكييف األنشطة  -خاصة منها التطبيقية حسب توفر
التجهيزات المخبرية لمادة التكنولوجيا أو أجهزة اإلعالم اآللي للمحاكاة-التي يرونها مناسبة وفق ما تقتضيه الكفاءة المرصودة ،شريطة المصادقة عليها من
طرف مفتش التربية الوطنية للمادة.
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مذكرة منهجية :
لقد وردت في ديباجات المناهج التعليمية و الوثائق المرافقة لها توجيهات تربوية هامة ،تخص كيفية التنفيذ البيداغوجي للمناهج ،غير أن الممارسات
الميدانية من جهة ،و اعتماد الوزارة ؛منذ مدة ،توزيعات سنوية للمقررات الدراسية تلزم األساتذة باحترام آجال تنفيذها ،و تكليف هيئات الرقابة و المتابعة
من تقييم نسبة انجازها خطيا،و تقديم الحلول الستكمالها استكماال كميا تراكميا ،مما دفعنا إلى إعادة طرح الموضوع بإلحاح بغرض تقديم البديل كون الفرق
شاسع بين تنفيذ المنهاج و التدرج فــي تن فيــذه .فاألول يعتمد على توزيع آلي ،مقيد ،معد وفق مقاييس حسابية زمنية ببرمجة خطية محضة ،يكون التناول
فيه تسلسليا و بكل الجزئيات و الحيثيات بدعوى التحضير الجدي للمتعلمين لالمتحانات مما ترتب عنه ممارسات سلبية كالتلقين و الحشو لدى و الحفظ و
االسترجاع دون تحليل أو تعليل  ،و اقتصر التقييم على منح عالمات .
بينما الثاني أي التدرج السنوي لبناء التعلمات يركز على الكيفية التي يتم بها تنفيذ المنهاج باحترام وتيرة التعلم و قدرات المتعلم و استقالليته ،واعتبار
الكفاءة مبدأ منظما للمنهاج،و تكون هذه الكفاءة بمثابة منطلق و نقطة وصول ألي عمل تربوي .كما اعتبر المحتويات المعرفية كمورد من الموارد التي
تخدم لكفاءة الموارد .في إطار شبكة المفاهيم المهيكلة للمادة بأقل األمثلة و التمثيالت الموصلة إلى الكفاءات المستهدفة.

وزارة التربية الوطنية
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الوحدة التعلمية

الكفاءة

السير المنهجي للوحدة
(النشاطات والمحتويات )

أهداف التعلم /مؤشرات الكفاءة

المدة
الزمنية

التقويـــــــــــــــــــم التشخيـــــــــــــــــــصي

سالم.
صلح و ال ّ
األولى:في اإلشادة بال ّ
وزارة التربية الوطنية

في مقام تواصل دال
ينتج المتعلّم مشافهة
وكتابة نصوصا
إبداعية وفق النّمط
ي ،والنّمط
الحجاج ّ
ي،
التّفسير ّ
ونصوصا نقديّة
ترتبط بالعصر
الجاهلي

سالم.
سلم و ال ّ
 يفهم مزايا الحياة في ظل ال ّ
 يقف على ويالت الحرب و آثارها على
اإلنسان.
ي ويقف عند أه ّم
 يستنت ُج النّمط الحجاج ّ
مؤ ّ
شراته.
يتدرب على تحليل ال ّنصوص الحجاجيّة
ّ 
ّ
والنّصوص التفسيريّة ،باعتماد الخصائص
اللّسانية والمنطقيّة.
يكتسب آليات بناء الحجج في التعبير

ُ
ّ
ي.
الذات ّ
يتعرف على األدوات التي تجزم فعال
ّ 
واحدا وفعلين.
يعرف الكتابة العروضيّة ويمارسها من
خالل نماذج شعريّة.
ص الت َواص ِلي
 يكتشف ويناقش معطيات النّ ّ
سلم عند الجاهليين.
صلح وال ّ
َحو َل ظاهرة ال ّ
 يكتشف أحكام رفع المضارع ونصبه،
ويُحكم ويضبط موارده في الظاهرة اللّغويّة.
ّ 
يوظف موارده اللّغويّة والبالغيّة في
وضعيات إنتاجيّة.
صور التّشبيهيّة و أركانها ،ويتوقّف
يحلّل ال ّ
سر البالغة فيها ،ويُد ِْركُ قُد َْرة َ الت ّ ْش ِبي ِه
عند ّ
كمؤ ّ
ي.
شر حجاج ّ

ي
ّ
النص األدب ّ
وروافده

سالم
صلح و ال ّ
ـ في اإلشادة بال ّ
والتّحذير من ويالت الحرب
لزهير بن أبي سلمى .
ـ جزم الفعل المضارع
باألدوات التي تجزم فعلين.
ـ الكتابة العروضيّة.

ي
التّعبير الكتاب ّ

ـ مزايا التّسامح في بناء
المجتمعات ورقيّها.

المطالعة المو ّجهة

ـ إيماني بالمستقبل لبرتراند
راسل.

12
ساعة

سلم في
صلح و ال ّ
ّ
ي ظاهرة ال ّ
النص التّواصل ّ
العصر الجاهلي لـ د.أحمد
وروافده
مح ّمد الحوفي.
رفع الفعل المضارع و نصبه.
التشبيه و أركانه.
مزايا التّسامح في بناء
المجتمعات
ي
التّعبير الكتاب ّ
و رقيّها.
( تحرير الموضوع داخل القسم
).
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الوضعيّة
الوضعية
تقويم الكفاءة من
األولى
خالل بناء
وضعية إنتاج
الوضعية
ي في:
كتاب ّ
الثّانية
الوحدة التعلمية

الثانية  :الفروسيّة و ّ
تعلق العربي بها.
وزارة التربية الوطنية

نوعها
وضعيّة إبداعيّة

مجالها
الصلح بين صديقين متخاص َمي ِْن

النّمط
ي
النّمط الحجاج ّ

وضعيّة نقديّة

سلم في ال ّ
ي
موضوع الحرب وال ّ
شعر الجاهل ّ

النّمط الت ّ
فسيري
ّ

الكفاءة
في مقام تواصل دال ينتج
المتعلّم مشافهة وكتابة
نصوصا ً إبداعية وفق النّمط
ي،
ي ،والنّمط الوصف ّ
الحجاج ّ
ي ،ونصوصا نقديّة
والتّفسير ّ
ترتبط بالعصر الجاهلي.

أهداف التعلم /مؤشرات الكفاءة

الموارد
ـ الفعل المضارع المرفوع
والمنصوب والمجزوم.
ـ التشبيه و أركانه.
ـ األحكام الفكريّة المستنتجة
ومؤ ّ
ي.
شرات النّمط التّفسير ّ

السير المنهجي للوحدة
(النشاطات و المحتويات )
ـ الفروسيّة لعنترة بن شدّاد.
ي وروافده
ّ
النص األدب ّ
ـ المبتدأ و الخبر وأنواعهما .
ـ القافيّة و حروفها.

 يتعرف على قيم الفروسيّة و تعلّق
شعراءالجاهليّة بها.
ّ 
الفارس
صفات التي يتميّز بها
يعتز بال ّ
ُ
ي.
العرب ُّ
 يستنتج مؤشرات ال ّسرد والوصف ويعيد
استثمارها.
 يكتشف أحكام المبتدأ و الخبر ويحكم
ي
التّعبير الكتاب ّ
ويضبط معارفه فيها.
 يحلّل قوافي نماذج شعريّة ويستنتج أنواع المطالعة المو ّجهة
ي.
قافيتها .وأداءها الموسيق ّ
يحلّل أفكار نص المطالعة ويناقشه
ويستثمره.
ي وروافده
ّ
ص ويناقشها ويستثمرها
 يحلّل أفكار النّ ّ
النص التّواصل ّ
ي.
في تعبيره الذّات ّ
يتح َكم في األفعال الناقصة وعملها،

ّ
ّ
ي والتواصل
ويوظفها في ميدان التلق ّ
واإلنتاج.
يتعرف على معنى الحقيقة في

ّ
ّ
االستعمال اللغوي ،ومعنى المجاز
ي واستعماالته.
اللّغو ّ

المدة
الزمنية

ـ تصحيح الموضوع.
12

الرجولة الحقّة ألحمد أمين
ـ ّ

ساعة
الفتوة و الفروسيّة عند العرب
ـ ّ
لعمر الدّسوقي.
ـ كان و أخواتها.
ـ المجاز اللّغوي.
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 يتقن إعداد المعارض ويتح ّكم في
أدواتها.
مجالها
ّ
الحق.
صفات التّلميذ

المشروع

سالم.
ـ إعداد معرض حول ال ّ

الموارد
النّمط
نوعها
الوضعيّة
ـ المبتدأ والخبر .
ي والنّمط
الوضعية وضعيّة إبداعيّة
النّمط الحجاج ّ
ـ كان وأخواتها.
ي
تقويم الكفاءة من األولى
الوصف ّ
ّ
ي.
خالل بناء
ـ المجاز اللغو ّ
النّمط الت ّ
الفروسيّة في ال ّ
وضعية إنتاج
ـ األحكام الفكريّة المستنتجة
فسيري
ي
الوضعية وضعيّة نقديّة
ّ
شعر الجاهل ّ
ّ
ومؤ ّ
ي في:
ي.
الثانية
شرات النّمط التّفسير ّ
كتاب ّ
.
نشاطات لالستدراك والدعم والتقويم واإلدماج  +المراقبــــــــــــــــــــــــــــة المستمـــــــــــــــــــــــرة 1

الوحدة التعلمية

الثالثة :وصف ّ
الطبيعة في ال ّ
شعر الجاهلي
وزارة التربية الوطنية

الكفاءة

أهداف التعلم /مؤشرات الكفاءة

أثر ّ
الطبيعة في وجدان ال ّ
في مقام تواصل دال ينتج
شاعر
 يدرك َ
المتعلّم مشافهة وكتابة
ي.
الجاهل ّ
نصوصا إبداعية وفق
 يستخر ُج مؤ ّ
شرات الوصف بنوعيه
ي من خالل وصف مظهر
ي والتّفسير ّ
النّمط الوص ِف ّ
ي والدّاخل ّ
ي ،الخارج ّ
ي ،ونصوصا
ي في ال ّ
ي.
والحجاج ّ
شعر الجاهل ّ
طبيع ّ
نقديّة حول شعر الوصف
ي.
ّ 
يتدرب على بناء أفكار وفق النّمط الوص ِف ّ
ي.
الجاهل ّ
 يكتشف أحكام األحرف المشبّهة بالفعل،
ويناقشها ،ويحكم ويضبط المعارف والمعارف
ثم يدمج مكتسباته الجديدة.
الفعلية َ
يحلّل نماذج شعريّة ويستنتج األحرف التي
تصلح أن تكون رويّا.

السير المنهجي للوحدة
(النشاطات والمحتويات)
ـ وصف البرق و المطر لعبيد
ي وروافده
ّ
النص األدب ّ
بن األبرص.
ـ األحرف المشبّهة بالفعل.
ـ األحرف التي تصلح أن تكون
رويّا.
ي
التّعبير الكتاب ّ

ـ الوسائل المجديّة لتحقيق
المطالب واآلمال.

المطالعة المو ّجهة

ـ أرضنا الجميلة ( الجزائر
ماض
وحاضر).

المدة
الزمنية

12
ساعة
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 يَ ْست َ ْنتِ َج أث َ َر البِيئ َ ِة فِي ال ِ ّ
الو ِ
ص ِف ّ
ش ْع ِر َ
يِ
ُ
حيث الموضوعات
يِِ ،من
ال َجا ِه ِل ّ
ّ
واألفكار ،والمعاني والتشبيهات.
ُ
 يكتشف أحكام كاد وأخواتها من حيث
أنواعها ومعانيها وعملها ناسخةً.
ي وعالقات
 يكتشف أحكام المجاز العقل ّ
ويتذوق بالغته ،ويكتسب مهارة
اإلسناد،
ّ
استخدامه.
مجالها
المفاضلة الوصفية للمدينة والقرية

ي وروافده
ّ
النص التّواصل ّ

ـ ّ
الطبيعة من خالل ال ّ
شعر
الجاهلي
( من كتاب :الوصف.)..
ـ كاد و أخواتها.
ـ المجاز العقلي

ي
التّعبير الكتاب ّ

تحرير موضوع الوسائل
المجديّة...

الموارد
النّمط
نوعها
الوضعيّة
ي األحرف المشبّهة بالفعل.
الوضعية وضعيّة إبداعيّة
ي والحجاج ّ
والنّمط الوصف ّ
ـ كاد وأخواتها.
تقويم الكفاءة من األولى
ي.
خالل بناء
ـ المجاز العقل ّ
.
وضعية إنتاج
ّ
ّ
ّ
ي في:
ـ األحكام الفكريّة المستنتجة
فسيري
النمط الت
ي
الوضعية وضعيّة نقديّة
ّ
كتاب ّ
الوصف في الشعر الجاهل ّ
ّ
ّ
ومؤ ّ
ي.
الثانية
شرات النّمط التفسير ّ
نشاطات لالستدراك والدعم والتقويم واإلدماج +المراقبــــــــــــــــــــــــــــة المستمـــــــــــــــــــــــرة 2
الوحدة التعلمية

الرابعة:األمـثــــال و
ّ
الحكم.
وزارة التربية الوطنية

الكفاءة
فيييييي مقيييييام تواصييييييل
دال ينييييييييتج المييييييييتعلّم
مشييييييييييافهة وكتابيييييييييية
نصوصيييييييا إبداعيييييييية
وفيييييييييييييييق الييييييييييييييينّمط
ي
الحجيييييييييييييييييييييييييييييييياج ّ
ي،
والتّفسييييييييييييييييييييييييييير ّ

أهداف التعلم /مؤشرات الكفاءة
 يفهم داللة األمثال على حياة العرب في العصر
الجاهلي.
 يقف على سبب انتشار األمثال بين العرب.
 يتبيّن الحكمة و الفرق بينها و بين المثل.
ّ
يوظف المثل و الحكمة في وضعيات دالة.

ي ويفهم وظيفة الوصف
 يحدّد النّمط الحجاج ّ
سرد فيه.
وال ّ

السير المنهجي للوحدة
(النشاطات والمحتويات )
ـ الحكم و األمثـــــــال.
ي وروافده
ّ
النص األدب ّ
ـ ال النّافيّة للجنس.
ـ القافيّة المطلقة والقافية
المقيّدة.
ي
التّعبير الكتاب ّ

المدة
الزمنية

ـ تصحيح موضوع الوسائل
المجديّة..
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ونصوصييييييييا نقديّيييييييية  يستنتج الخصائص الفنيّة للمثل و الحكمة.
ّ
ويوظفها.
حييييييييييييول األمثييييييييييييال  يكتشف أحكام ال النّافيّة للجنس،
والحكم الجاهليّة.
 يقف على القافيّة المطلقة و المقيّدة.
 يكتشف خصائص األمثال والحكم ،ويناقش
مضامينها.
يكتشف ويناقش أحكام المفعول به ،ويحكم

معارفه ومعارفه الفعلية فيها ،ث ّم يستثمرها في
إنتاجه.
ّ
ويتذوق بالغته ،ويوظفه
 يعرف المجاز المرسل
ّ
مشافهة وكتابة.
 يتح ّكم في تقنيات إعداد المشروع وأدواته.
مجالها
نوعها
الوضعيّة
ّ
الرفيع.
الوضعية وضع ّية
الطموح إلى المجد ّ
تقويم الكفاءة من
إبداعيّة
األولى
خالل بناء
وضعية إنتاج
ي
الوضعية وضعيّة
األمثال والحكم في األدب الجاهل ّ
ي في:
كتاب ّ
نقديّة
الثّانية

المطالعة المو ّجهة
ي وروافده
ّ
النص التّواصل ّ

المشروع
النّمط
ي
ي والحجاج ّ
والنّمط الوصف ّ
النّمط الت ّ
فسيري
ّ

ـ ثقافة و مثقّفون لــ د.طه
حسين.

12

مروة
ـ معلم األمثال لـ :حسين ّ
الحكم في الجاهليّة لـ :بطرس
و ِ
البستاني.
ـ المفعول به.
ـ المجاز المرسل.
...
ـ إعداد فهرس حول مظاهر
الحياة العقليّة
الموارد
ال النّافيّة للجنس.
ـ المفعول به.
ـ المجاز المرسل.
ـ األحكام الفكريّة المستنتجة
ومؤ ّ
ي.
شرات النّمط التّفسير ّ

ساعة

التـــــــــــــــــــقــــــــــــــويـــــــــــــــــم الفصـــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــي 1

وزارة التربية الوطنية

8

التدرجات السنوية  -ثانوي -

الوحدة التعلمية

الروحيّة واالجتماعيّة في اإلسالم
الخامسة :القيم ّ
الوضعيّة
تقويم الكفاءة
من خالل بناء
وضعية إنتاج
ي في:
كتاب ّ
وزارة التربية الوطنية

أهداف التعلم /مؤشرات الكفاءة

الكفاءة




فيييييييي مقيييييييام تواصيييييييل 
دال ينيييييييييييتج الميييييييييييتعلّم
مشيييييييييييييافهة وكتابييييييييييييية
نصوصييييييييييا إبداعييييييييييية
وفييييييييييييييييييق اليييييييييييييييييينّمط
ي
الحجيييييييييييييييييييييييييييييييييييييياج ّ
ي،
والتّفسييييييييييييييييييييييييييييييييير ّ
ونصوصيييييييييييا نقديّييييييييييية
حييول القيييم ّ
الروحيّيية 
واالجتماعيييييييييييية فيييييييييييي
األدب اإلسالمي.


يقف على أثر القيم اإلسالميّة في حياة العرب.
يستنتج مؤ ّ
ي.
شرات النّمط الحجاج ّ
ي.
ّ
يتدرب على بناء األفكار وفق النّمط البرهان ّ
يكتشف أحكام المنادى ويناقشها ،ويحكم
موارده فيها.
يتعرف على العيوب السبعة التي تصيب
ّ
القافيّة.

الوضعية

وضعيّة

متنوعة
ـ تلخيص نصوص ّ

المطالعة المو ّجهة

ـ األخالق الدّيمقراطيّة لـ:
عبّاس محمود العقاد.

ي وروافده
ّ
النص التّواصل ّ

ـ قيم روحيّة و قيم اجتماعيّة في
اإلسالم لـ :د.شوقي ضيف.
ـ المفعول المطلق.
ـ االستعارة
التّصريحيّة والمكنيّة

ي
التّعبير الكتاب ّ

ـ تحرير الموضوع داخل
القسم.
الموارد
ـ المنادى.ـ المفعول المطلق.
ـ االستعارة التّصريحيّة.
والمكنيّة .
ـ األحكام الفكريّة المستنتجة

12

والروحيّة
يتعرف على أه ّم المؤثّرات الفكريّة ّ
ّ
واالجتماعيّة واألسلوبيّة لإلسالم على نتاج
ال ّ
شعراء.
يكتشف أحكام المفعول المطلق ويناقشها،
ويحكم موارده فيها.
ويتذوق
 يكتشف أحكام االستعارة بنوعيها،
ّ
جمالياتها.

نوعها
الوضعية وضعيّة
إبداعيّة
األولى

السير المنهجي للوحدة
(النشاطات والمحتويات)
ـ تقوى هللا و اإلحسان إلى
ي وروافده
ّ
النص األدب ّ
اآلخرين لــ :عبدة بن الطبيب.
ـ المنادى.
ـ عيوب القافيّة.
ي
التّعبير الكتاب ّ

المدة
الزمنية

النّمط

مجالها
بر الوالدين
ّ

ي
الحجاج ّ

المؤثّرات اإلسالميّة على نتاج ال ّ
شعراء.

الت ّ
فسيري
ّ

ساعة

9

التدرجات السنوية  -ثانوي -

الثّانية

الوحدة التعلمية

نقديّة

الكفاءة
.

صراع
السادسة :شعر ال ّنضال و ال ّ

في مقام تواصل دال
ينتج المتعلّم مشافهة
وكتابة نصوصا إبداعية
ي
وفق النّمط الحجاج ّ
ي
وال ّ
ي والحوار ّ
سرد ّ
ي،ونصوصا
والتّفسير ّ
نقديّة حول إسهام ال ّ
شعر
في الدّعوة.

نوعها
الوضعيّة
تقويم الكفاءة من الوضعية وضعيّة
إبداعيّة
األولى
خالل بناء
وضعية إنتاج
الوضعية وضعيّة نقديّة
ّ
ي في:
الثانية
كتاب ّ
وزارة التربية الوطنية

ومؤ ّ
ي.
شرات النّمط التّفسير ّ

أهداف التعلم /مؤشرات الكفاءة
يتعرف على بعض مظاهر إسهام ال ّ
شعر

ّ
بمعانيه
وخياله في الدّفاع عن الد ّعوة اإلسالميّة.
والرديف و
 يحدّد نمط النّص الرئيس ّ
مؤ ّ
شراتهما.
 يكتشف أحكام الحال ويناقشها ويحكم موارده
فيها.
يتعرف على الجوازات ال ّ
شعريّة.

ّ






يكتشف تجلّيات الحركة ال ّ
شعريّة ومكانتها في
صدر اإلسالم.
يكتشف أحكام المفعول ألجله ويناقشها ويحكم
موارده فيها.
ويتذوق جمالياتها.
يكتشف أحكام الكناية،
ّ
يكتشف خصائص المسرحيّة.

المدة
الزمنية

السير المنهجي للوحدة
(النشاطات و المحتويات)
صراع لـ:
ي وروافده
ّ
ـ من شعر النّضال و ال ّ
النص األدب ّ
كعب بن مالك.
ـ الحــــــــال.
ـ الجوازات ال ّ
شعريّة.

ي
التّعبير الكتاب ّ

ـ تصحيح موضوع تلخيص نصوص
ذات أنماط متنوعة.

المطالعة المو ّجهة

الفيل يا ملك ّ
الزمان لـسعد هللا
ونوس.
ـ ال ّ
شعر في صدر اإلسالم لـ :د حسن
ابراهيم حسن.
ـ المفعول ألجله.
ـ الكناية و أقسامها.

ي وروافده
ّ
النص التّواصل ّ

المشروع
النّمط

مجالها
الدّفاع عن اإلسالم

ي
الحجاج ّ

خصائص ال ّ
ي.
شعر في العصر اإلسالم ّ

الت ّ
فسيري
ّ

ـ تأليف مسرحيّة ذات داللة بالنسبة
إلى المتعلّم .
الموارد
ـ الحال ـــــــ المفعول ألجله.
ـ الكناية و أقسامها.
ـ األحكام الفكريّة المستنتجة
ومؤ ّ
شرات النّمط التّفسيري
10

12
ساعة

التدرجات السنوية  -ثانوي -

الوحدة التعلمية

السابعة:شعر الفتوحات اإلسالمية
الوضعيّة
تقويم الكفاءة
من خالل بناء
وضعية إنتاج
ي في:
كتاب ّ
وزارة التربية الوطنية

أهداف التعلم /مؤشرات الكفاءة

الكفاءة
في مقام تواصل دال ينتج
المتعلّم مشافهة وكتابة
نصوصا وفق النّمط
ي
ي ،والوصف ّ
الحجاج ّ
ي ،ونصوصا
والتّفسير ّ
نقديّة حول قيم شعر
الفتوح.

 يقف على أثر الفتوحات اإلسالميّة في تفاعل
ال ّ
شعر مع األحداث.
ي ،و يكتشف
ي والوصف ّ
 يحدّد النمط الحجاج ّ
مؤ ّ
شراتهما.
 يحاكي نمط النّص مشافهة و كتابة.
 يكتشف ويناقش أحكام العدد األصلي
والت ّرتيبي ،ويحكم موارده فيها.
 يحلّل عروضيا بحر الوافر.
 يعرف ويحلّل خصائص الخطابة.

السير المنهجي للوحدة
(النشاطات والمحتويات )
سان بن ثابت.
ي وروافده
ـ فتح م ّكة لح ّ
ّ
النص األدب ّ
ّ
ـ العدد األصلي و الترتيبي.
ـ بحر الوافر.

ي
التّعبير الكتاب ّ

ـ الخطابة في عصرها الذهبي

المطالعة المو ّجهة

ـ اإلنسان بين الحقوق و
الواجبات ألحمد أمين.

12

ي وروافده
ّ
مقومات وانطباعات شعر
 يكتشف ويستنتج
النص التّواصل ّ
ّ
الفتوحات ،وخصائص معانيه وأساليبه.
 يكتشف ويناقش أحكام التميز ،ويحكم موارده فيها.
 يعرف الخبر واإلنشاء وأركان اإلسناد فيهما.

مجالها
نوعها
الوضعية األولى وضعيّة الدفاع عن النّبي صلى هللا عليه وسلم
إبداعيّة
الوضعية الثّانية

وضعيّة خصائص شعر الفتوح
نقديّة

المدة
الزمنية

ـ شعر الفتوح و آثاره ال ّنفسيّة
للنعمان عبد المتعالي القاضي.
ـ التّمييز.ـــــ ـ الجملة الخبريّة
و الجملة اإلنشائيّة.

ي
التّعبير الكتاب ّ
النّمط
ي
الحجاج ّ

ـ تحرير موضوع الخطابة.
الموارد
ـ العدد األصلي و التّرتيبي.
ـ التّمييز.
ـ الجملة الخبريّة و اإلنشائيّة.

الت ّ
فسيري
ّ

ـ األحكام الفكريّة المستنتجة
ومؤ ّ
ي.
شرات النّمط التّفسير ّ
11

ساعة

التدرجات السنوية  -ثانوي -

نشاطات لالستدراك والدعم والتقويم واإلدماج  +المراقبــــــــــــــــــــــــــــة المستمـــــــــــــــــــــــترة 3
الوحدة التعلمية

الكفاءة

شعر و ال ّ
الثامنة :تأثير اإلســـــالم في ال ّ
شعراء.

 يكتشف مظاهر تأثير اإلسالم في ال ّ
شعر
وال ّ
في مقام تواصل دال ينتج
شعراء.
المتعلّم مشافهة وكتابة
ي
 يقف على خصائص النّمط الحجاج ّ
نصوصا إبداعية وفق
ي.
والوصف ّ
ي،
النّمط الحجاج ّ
 يكتشف ويناقش أحكام النّعت ،ويُحكم
ي
ي ،وال ّ
سرد ّ
والوصف ّ
موارده فيها.
ي ،ونصوصا
والتّفسير ّ
ي.
 يقف على خصائص النّمط ال ّ
سرد ّ
نقديّة عن تأثير اإلســـــالم  يحلل عروضيا بحر الكامل.
شعر و ال ّ
في ال ّ
شعراء

نوعها
الوضعيّة
تقويم الكفاءة من الوضعية وضعيّة إبداعيّة
األولى
خالل بناء
وضعية إنتاج
ي في:
الوضعية وضعيّة نقديّة
كتاب ّ
وزارة التربية الوطنية

أهداف التعلم /مؤشرات الكفاءة






يكتشف أثر اإلسالم في الحركة األدبيّة،
وأثر القرآن في ال ّ
شعر النثر.
يكتشف ويناقش أحكام التوكيد ،ويُحكم
موارده فيها.
يكتشف ويستنتج أضرب الجملة الخبريّة.
صة القصيرة.
صة باعتماد فنّيات الق ّ
ينتج ق ّ

السير المنهجي للوحدة
(النشاطات والمحتويات )
ـ من تأثير اإلسالم في ال ّ
شعر
ي وروافده
ّ
النص األدب ّ
وال ّ
شعراء للنابغة الجعدي.
ـ النّعت بنوعيه.

ي
التّعبير الكتاب ّ

ـ بحر الكامل.

المطالعة المو ّجهة

ـ تصحيح موضوع الخطابة...
ـ المواجهة لجميلة زنير

ي وروافده
ّ
النص التّواصل ّ

ـ من آثار اإلسالم على الفكر
و اللّغة لـ :د زكريا عبد
الرحمن.
ـ التّوكيد.
ـ أضرب الجملة الخبريّة.

المشروع

صة تعالج ظاهرة
ـ كتابة ق ّ
اجتماعيّة.
الموارد
ـ النّعت بنوعيه.
ـ التّوكيد.
ـ أضرب الجملة الخبريّة.
ـ األحكام الفكريّة المستنتجة

مجالها
مظاهر القدرة اإللهية

النّمط
ي
ي الوصف ّ
الحجاج ّ

أثر اإلسالم في الفكر واللّغة

الت ّ
فسيري
ّ

المدة
الزمنية

12
ساعة

12

التدرجات السنوية  -ثانوي -

الثّانية

التـــــــــــــــــــقــــــــــــــويـــــــــــــــــم الفصــــــــــــــــــــلــــــــــي 2
الكفاءة

الوحدة التعلمية

التاسعة :الخالفة اإلسالميّة و المؤثّرات الحزبيّة في ال ّ
شعر.
الوضعيّة
تقويم الكفاءة من
خالل بناء وضعية
ي في:
إنتاج كتاب ّ
وزارة التربية الوطنية



السير المنهجي للوحدة
أهداف التعلم /مؤشرات الكفاءة
(النشاطات والمحتويات )
ـ في مدح الهاشميّين للكميت بن
ي وروافده
ّ
سياسيّة في
يتعرف على تأثير األحزاب ال ّ
ّ
النص األدب ّ
زيد.
ي.
شعراء في العصر األمو ّ
ـ البدل.
يحدّد نمط النّص ،ويستنتج مؤ ّ
شراته.
ّ
ـ بحر الطويل.
يكتشف ويناقش أحكام البدل ،ويُحكم
موارده فيها.
يحلّل عروضيا بحر ّ
الطويل ،ويستنتج
تحرير الموضوع داخل القسم.
ي
التّعبير الكتاب ّ
قدراته الموسيقية.
يستنتج الخصائص الفنية للقصة
الجزائريّة.
انتظار لـ د أبو العيد دودو.
المطالعة المو ّجهة

في مقام تواصل دال ينتج
المتعلّم مشافهة وكتابة
نصوصا إبداعية وفق
ي
ي وال ّ
سرد ّ
النّمط الحجاج ّ
ي،
ي والتّفسير ّ
والوصف ّ
ونصوصا نقديّة حول
المؤثّرات الحزبية في
الشعر.



نوعها
الوضعية وضعيّة إبداعيّة
األولى

النص التّواصلي وروافده
ّ
ي في العصر
 يكتشف بواعث الشعر ال ّ
سياس ّ
ي.
األمو ّ
ّ
 يكتشف الدالالت ّ
الزمنيّة للفعل ،ويوظفها
في إنتاجه الشفهي والمكتوب.
 يكتشف أنواع الجمة اإلنشائية وأغراضها
البالغيّة.
التعبير الكتابي
النّمط
مجالها
ي/
التغنّي بأبطال الجزائر
الحجاجي /ال ّ
سرد ّ
ي
الوصف ّ





ومؤ ّ
ي.
شرات النّمط التّفسير ّ
المدة
الزمنية

12
ساعة

الوضعية وضعيّة نقديّة

سياسيّة وأثرها في شعراء العصر
األحزاب ال ّ

الت ّ
فسيري
ّ

ـ نشأة األحزاب السياسيّة في
عهد بني أميّة ألحمد الشايب.
ـ الفعل و داللته ّ
الزمنيّة.
ـ أنواع الجملة اإلنشائيّة.
تصحيح الموضوع.
الموارد
ـ البدل
ـ الفعل و داللته ّ
الزمنيّة.
ـ أنواع الجملة اإلنشائيّة.
ـ األحكام الفكريّة المستنتجة
13

التدرجات السنوية  -ثانوي -

الثّانية

الوحدة التعلمية

ي
األمو ّ

الكفاءة

أهداف التعلم /مؤشرات الكفاءة

العاشرة:من شعر المواقف الوجدانيّة.

 .في مقام تواصل دال ينتج 
المتعلّم مشافهة وكتابة
نصوصا وفق النّمط

ي
ي ،والحوار ّ
والوصف ّ

ي ،ونصوصا
والتّفسير ّ
تطور القصيدة
نقديّة حول ّ
الغزليّة وخصائصها.


نوعها
الوضعيّة
تقويم الكفاءة من الوضعية وضعيّة إبداعيّة
األولى
خالل بناء
وضعية إنتاج
ي في:
كتاب ّ
وزارة التربية الوطنية

ومؤ ّ
ي.
شرات النّمط التّفسير ّ



يتعرف على مظاهر التّعبير الوجداني و
ّ
خصائصه من خالل شعر الغزل العفيف.
يتدرب عليه.
يحدّد نمط النّص و ّ
المجرد و
يكتشف ويناقش أحكام الفعل
ّ
المزيد و معاني حروف ّ
الزيادة ،ويُحكم
موارده فيها.
يتدرب على بحر
يحلّل عروضيّا و ّ
الطويل.
يدرس المسرحية ويقف على فنّياتها.

 يكتشف تجليات ظاهرة العذريّة ودالالتها
ي.
في العصر األمو ّ
 يكتشف ويناقش أحكام اسم الفاعل وصيغ
المبالغة ،ويُحكم مواردها فيها.
 يكتشف ويستخلص أحكام الجناس،
ي.
وقدراته البالغيّة كمح ّ
سن لفظ ّ
 يتح ّكم في تقنية إعداد الفهارس ،ويتح ّكم
في تسيير المشاريع.
مجالها
التّعبير عن المشاعر اإلنسانية.

السير المنهجي للوحدة
( المحتويات والنشاطات)
ـ من الغزل العفيف لجميل بن
ي وروافده
ّ
النص األدب ّ
معمر.
المجرد و المزيد و
ـ الفعل
ّ
معاني حروف ال ّزيادة.
ـ بحر ّ
الطويل (تت ّمة)
ي
التّعبير الكتاب ّ

المطالعة المو ّجهة

تصحيح الموضوع ....

ي وروافده
ّ
النص التّواصل ّ

المشروع

ـ إعداد فهرس حول النقائض و
سياسة.
عالقتها بال ّ

ي
الوصف ّ

12

ـ مشهد من مسرحيّة (مجنون
ليلى) لشوقي.
ـ الغزل العذري في عصر بني
أميّة لـ د زكي مبارك.
ـ اسم الفاعل و صيغ المبالغة.
ـ الجناس.

النّمط

المدة
الزمنية

ساعة

الموارد
المجرد و المزيد و
ـ الفعل
ّ
معاني حروف ّ
الزيادة.ــــ ـ اسم
الفاعل و صيغ المبالغة.ــــــ
الجناس.
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التدرجات السنوية  -ثانوي -

ـ األحكام الفكريّة المستنتجة
ي
ي
الوضعية وضعيّة نقديّة
التّفسير ّ
الظاهرة العفة في العصر األمو ّ
ومؤ ّ
ي.
الثّانية
شرات النّمط التّفسير ّ
نشاطات لالستدراك والدعم والتقويم واإلدماج +المراقبــــــــــــــــــــــــــــة المستمـــــــــــــــــــــــرة 4
الوحدة التعلمية

الكفاءة

ي.
الحادية عشرة:التقليد والتجديد في الشعر األمو ّ

 .في مقام تواصل دال ينتج 
المتعلّم مشافهة وكتابة
نصوصا إبداعية وفق

ي ،والوصف ّ
النّمط الحجاج ّ
ي 
ي ،ونصوصا
والتّفسير ّ
نقديّة حول التقليد والتجديد 
ي
في الشعر األمو ّ

نوعها
الوضعيّة
تقويم الكفاءة من الوضعية وضعيّة إبداعيّة
األولى
خالل بناء
وضعية إنتاج
الوضعية وضعيّة نقديّة
ّ
ي في:
الثانية
كتاب ّ
وزارة التربية الوطنية

أهداف التعلم /مؤشرات الكفاءة
يتعرف على مستجدّات شعر المديح في
ّ
العصر األموي.
يحدّد نمط النّص و يستخرج خصائصه.
يكتشف ويناقش أحكام اسم المفعول،
ويُحكم مواردها فيها.
يحلل عروضيا بحر البسيط.

السير المنهجي للوحدة
(النشاطات والمحتويات )
ـ من مظاهر التجديد في الشعر
ي وروافده
ّ
النص األدب ّ
األموي لألخطل.
ـ اسم المفعول.
ـ بحر البسيط.

ي
التّعبير الكتاب ّ
المطالعة المو ّجهة

 يكتشف جديد المدح والهجاء في العصر
ي ،ويستنتج دور الغرضين في
األمو ّ
ي.
حركة الشعر السياس ّ
 يكتشف ويناقش أحكام الممنوع من
الصرف ،ويُحكم موارده فبها.
 يكتشف ويستخلص أحكام الطباق ،وقدرته
ي.
البالغية كمح ّ
سن معنو ّ
مجالها
وضعيّة إبداعيّة
وضعيّة نقديّة

ي وروافده
ّ
النص التّواصل ّ

ي
التعبير الكتاب ّ
النّمط
التعبير عن قضية من
القضايا الراهنة.
التقليد والتجديد في العصر
ي.
األمو ّ

المدة
الزمنية

سياسي في
ـ خصائص الشعر ال ّ
عصر بني أميّة
.
تلوث البيئة لـلرميحي
ّ

12

ـ التّجديد في المدح و الهجاء لـ
د شوقي ضيف
صرف.
ـ الممنوع من ال ّ
ـ ّ
الطباق.
تحرير موضوع خصائص
سياسي في عصر بني
الشعر ال ّ
أميّة.
الموارد
ي
الحجاج ّ
الوصفي
الت ّ
فسيري
ّ

ساعة
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التدرجات السنوية  -ثانوي -

الوحدة التعلمية

الكفاءة

ي.
الثانية عشرة:نهضة الفنون النثريّة في العصر األمو ّ

 .في مقام تواصل دال ينتج 
المتعلّم مشافهة وكتابة
نصوصا إبداعية وفق

ي،
النّمط اإليعاز ّ

ي ،ونصوصا
والتّفسير ّ
نقديّة حول نهضة الفنون

ي.
النثريّة في العصر األمو ّ

نوعها
الوضعيّة
تقويم الكفاءة من الوضعية وضعيّة إبداعيّة
األولى
خالل بناء
وضعية إنتاج
ي في:
الوضعية وضعيّة نقديّة
كتاب ّ
وزارة التربية الوطنية

أهداف التعلم /مؤشرات الكفاءة
تطور النّثر الفني في العصر
يقف على ّ
األموي و أهميته اإلداريّة.
يتعرف على نمط النص و خصائصه.
ّ
يكتشف أحكام اسمي المكان و ّ
الزمان
و اسم اآللة ،ويحكم موارده فيها.
يحلّل عروضيا بحر الخفيف.

السير المنهجي للوحدة
(النشاطات والمحتويات)
ـ توجيهات إلى الكتّاب لعبد
ي وروافد
ّ
النص األدب ّ
الحميد الكاتب.
ّ
ـ اسما المكان و الزمان واسم
اآللة .ـ بحر الخفي
التّعبير الكتابي

المدة
الزمنية

ـ تصحيح موضوع خصائص
سياسي في عصر بني
الشعر ال ّ
أميّة.
12

المطالعة المو ّجهة
ي وروافده
ّ
النص التّواصل ّ

وتطورها في
 يكتشف أهمية الكتابة،
ّ
ي.
العصر األمو ّ
 يكتشف ويناقش أحكام الصفة المشبّهة
ويُحكم موارده فيها.
 يكتشف ويستخلص أحكام المقابلة،
ي.
وقدرتها البالغية كمح ّ
سن معنو ّ

المشروع

مجالها
ّ
الحث على الجدّ واالجتهاد

اإليعازي

ي.
ّ
تطور الكتابة في العصر األمو ّ

ري
التّفسي ّ

النّمط

الحرية لـ د عباس
ـ األدب و
ّ
الجراري.
ـ الكتابة في العصر األموي لـ د
شوقي ضيف.
صفة المشبّهة .ـ المقابلة.
ـ ال ّ

ساعة

ـ إعداد فهرس حول ظاهرة
النقائض
الموارد
ّ
ـ اسماء المكان و الزمان،
واآللة.
صفة المشبّهة.ـ المقابلة
ـ ال ّ
ـ األحكام الفكريّة المستنتجة
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التدرجات السنوية  -ثانوي -

الثّانية

التـــــــــــــــــــقــــــــــــــويـــــــــــــــــم الفصلــــــــــــــــــــــــي 3

ومؤ ّ
ي.
شرات النّمط التّفسير ّ

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

وزارة التربية الوطنية

17

