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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 تنفيــذه .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.
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الوحدة التعلمية

الكفاءة

السير المنهجي للوحدة
(النشاطات والمحتويات)

أهداف التعلم /مؤشرات الكفاءة

المدة
الزمنية

التقويـــــــــــــــــــم التشخيـــــــــــــــــــصي

ي.
األولى:من الكرم العرب ّ
الوضعيّة
الوضعية
تقويم
الكفاءة من األولى
خالل بناء
وضعية
الوضعية
ّ
إنتاج
الثانية
ي في:
كتاب ّ
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في مقام تواصل دال ينتج
المتعلّم مشافهة وكتابة
نصوصا إبداعية وفق
ي ،والنّمط
النّمط ال ّ
سرد ّ
ي ،والنّمط
الوصف ّ
ي ،ونصوصا
التّفسير ّ
نقديّة ترتبط بالعصر
الجاهلي.

يتعرف على بعض القيم االجتماعية في العصر
ّ 
سخاء.
الجاهلي كظاهرة الكرم والجود وال ّ
وسر جمالها.
 يكتشف الصورة التشبيهية وأركانها،
ّ
ي ويقف عند أه ّم
 يستنت ُج النّمط ال ّ
سرد ّ
ي والوصف ّ
مؤ ّ
شراتهما.
سردية وال ّنصوص
يتدرب على تحليل ال ّنصوص ال ّ
ّ 
التّفسيريّة ،باعتمادخصائصها ومؤ ّ
شراتها.
 يعبّر عن موضوع التّسامح ،ويناقش أفكاره ويبدي
رأيه فيها.
ي.
 يستثمر أفكار ّ
نص المطالعة في تعبيره الذات ّ
ص الت َواص ِلي َحو َل
 يكتشف ويناقش معطيات النّ ّ
ظاهرة الكرم كطبع وقيمة اجتماعيّة عند الجاهليين.
 يكتشف أحكام رفع المضارع ونصبه ،ويُحكم
ويضبط موارده في الظاهرة اللّغويّة.
 يكتب موضوعا إنشائيا وفق الهندسة والنّمط.
مجالها

نوعها
وضعيّة إبداعيّة
حسن الضّيافة
وضعيّة نقديّة

الكرم كقيمة وفضيلة في ال ّ
ي.
شعر الجاهل ّ

ي
ّ
النص األدب ّ
وروافده

ي حاتم
ـ من الكرم العرب ّ
ي
الطائ ّ
ـ التّشبيه وأركانه

ي
التّعبير الكتاب ّ

ـ مزايا التّسامح في بناء
المجتمعات ورقيّها.

المطالعة المو ّجهة

ـ مشكلة الموارد الطبيعيّة
ـ
ـ الكرم عند العرب.
ـ رفع المضارع ونصبه.

ي
التّعبير الكتاب ّ

تحرير الموضوع

النّمط
سردي
ال ّ
ي
الوصف ّ

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

ي
ّ
النص التّواصل ّ
وروافده

08
ساعات

الت ّ
فسيري
ّ
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الوحدة التعلمية

الكفاءة

الثانية:الفروسيّة ا.

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

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

السير المنهجي للوحدة
أهداف التعلم /مؤشرات الكفاءة
(النشاطات والمحتويات )
ـ من شعر الفروسيّة عنترة بن
ي
ّ
 يتعرف على قيم الفروسيّة و تعلّق شعراءالجاهليّة
النص األدب ّ
شداد
وروافده
بها.
ّ
ي.
ّ 
الفارس العربي.
صفات التي يتميّز بها
ـ المجاز اللغو ّ
يعتز بال ّ
ُ
ّ
تصحيح الموضوع.
ي
 يستنتج مؤشرات ال ّسرد والوصف ويعيد استثمارها .التعبير الكتاب ّ
يتعرف على معنى الحقيقة في االستعمال اللّغوي،

ّ
ّ
ّ
المطالعة المو ّجهة ـ الشجاعة األدبيّة
ي واستعماالته.
ومعنى المجاز اللغو ّ
 يحلّل أفكار نص المطالعة حول مفهوم الشجاعة
األدبية ،ويناقشها ويستثمرها.
ي ـ ال ّ
ي.
نص ال ّ
ّ
ي،
 يحلّل أفكار ّ
شجاعة مفخرة العرب ّ
النص التّواصل ّ
شجاعة مفخرة العرب ّ
ـ األدوات التي تجزم فعلين.
وروافده
ي.
ويناقشها ويستثمرها في تعبيره الذّات ّ
ّ
ويوظفها في
 يتح َكم في األدوات التي تجزم فعلين،
ي والتّواصل واإلنتاج.
ميدان التلق ّ
ـ إعداد فهرس حول مظاهر
المشروع
 يستعرض مظاهر الحياة العقليّة للعرب في
الحياة العقليّة للعرب في
ّ
ي ،ويتقن إعداد الفهارس ويتحكم
العصر الجاهل ّ
ي
العصر الجاهل ّ
في مادتها.
الموارد
النّمط
مجالها
ّ
ال ّ
ـ األدوات التي تجزم فعلين.
ي
الحق.
شجاعة في قول
النّمط الحجاج ّ
غوي
ي
ـ المجاز اللّ ّ
والنّمط الوصف ّ
النّمط الت ّ
الفروسيّة في ال ّ
ـ األحكام الفكريّة المستنتجة
فسيري
ي.
ّ
شعر الجاهل ّ
ومؤ ّ
ي..
شرات النّمط التّفسير ّ

نشاطات لالستدراك والدعم والتقويم واإلدماج +المراقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المستمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة1
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المدة
الزمنية

08
ساعات
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الوحدة التعلمية

الكفاءة

أهداف التعلم /مؤشرات الكفاءة

الثالثة :وصف ّ
الطبيعة في ال ّ
شعر الجاهلي.

أثر ّ
الطبيعة في وجدان ال ّ
في مقام تواصل دال
ي.
 يدرك َ
شاعر الجاهل ّ
ينتج المتعلّم مشافهة
 يستخر ُج مؤ ّ
ي
شرات الوصف بنوعيه الخارج ّ
ي في
ي من خالل وصف مظهر طبيع ّ
وكتابة نصوصا إبداعية والدّاخل ّ
ي
ال ّ
ي.
وفق النّمط الوص ِف ّ
شعر الجاهل ّ
ي،
والتّفسير ّ
ي.
ّ 
يتدرب على بناء أفكار وفق النّمط الوص ِف ّ
والحجاج ّ
ي ،ونصوصا  يكتشف أحكام األحرف المشبّهة بالفعل،
نقديّة حول شعر
ويناقشها ،ويحكم ويضبط المعارف والمعارف
ي.
الوصف الجاهل ّ
ثم يدمج مكتسباته الجديدة.
الفعلية َ
نص المطالعة وأساليبه في
 يستثمر أفكار ّ
الخاص.
تعبيره
ّ
َ ي ْست َ ْن ِت َج أث َ َر ال ِبيئ َ ِة ِفي ال ِ ّ
ش ْع ِر ا َلو ِ
ص ِف ّ
يِ
ُ
واألفكار،
حيث الموضوعات
يِِ ،من
ُ
ال َجا ِه ِل ّ
والمعاني والتّشبيهات.
 يكتشف أحكام بناء الفعل الماضي ،ويناقشها
ويضبط موارده فيها.
 يعبّر عن موضوع الوسائل المجدية لتحقيق
المطالب واآلمال وفق التصميم.
مجالها
نوعها
الوضعيّة
المفاضلة الوصفية للمدينة والقرية.
تقويم الكفاءة من الوضعية وضعيّة إبداعيّة
األولى
خالل بناء
الوصف في ال ّ
وضعية إنتاج
ي
الوضعية وضعيّة نقديّة
شعر الجاهل ّ
ي في:
الثّانية
كتاب ّ
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ي
ّ
النص األدب ّ
وروافده

السير المنهجي للوحدة
(النشاطات والمحتويات )
ـ وصف البرق والمطر عبيد بن
األبرص.
ـ االستعارة التّصريحيّة والمكنيّة.

ي
التّعبير الكتاب ّ

ـ الوسائل المجدية لتحقيق المطالب
واآلمال.

المطالعة المو ّجهة

الكوكب المهـــدّد.

المدة
الزمنية

08

ي ـ الطبيعة من خالل ال ّ
ي.
ّ
شعر الجاهل ّ
النص التّواصل ّ
ي.
وروافده
ـ بناء الفعل الماض ّ
ي
التّعبير الكتاب ّ

تحرير الموضوع داخل القسم
".

النّمط
ي
والنّمط الوصف ّ
ي
والحجاج ّ
النّمط الت ّ
فسيري
ّ

الموارد
ي.
ـ بناء الفعل الماض ّ
ـ االستعارة التّصريحيّة والمكنيّة.
ـ األحكام الفكريّة المستنتجة
ومؤ ّ
ي.
شرات النّمط التّفسير ّ

6

ساعات
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الوحدة التعلمية

الرابعة:األمـثــــال و الحكم.
ّ

الكفاءة

أهداف التعلم /مؤشرات الكفاءة

في مقام تواصل دال ينتج
المتعلّم مشافهة وكتابة
نصوصا إبداعية وفق
ي
النّمط الحجاج ّ
ي ،ونصوصا
والتّفسير ّ
نقديّة حول األمثال والحكم
الجاهليّة.

 يفهم داللة األمثال على حياة العرب في
الجاهلية.
 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.
وال ّ
 يستنتج الخصائص الفنيّة للمثل و الحكمة.
ويتذوق جمالياتها.
 يكتشف أحكام الكناية،
ّ
ي القياديّة.
 يمتثل صفات ال ّنب ّ
 يكتشف خصائص األمثال والحكم ،ويناقش
مضامينها.
 يكتشف ويناقش أحكام بناء فعل األمر ،ويحكم
معارفه ومعارفه الفعلية فيها ،ث ّم يستثمرها في
إنتاجه.
 يتح ّكم في تقنيات إعداد المشروع وأدواته.
مجالها
والرضا
مسؤولية
ّ
الحب ّ

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

الجاهلي
األمثال والحكم في األدب
ّ

األدبي
النص
ّ
ّ
وروافده

السير المنهجي للوحدة
(النشاطات والمحتويات )
ـ الحكم و األمثال
ـ الكناية

الكتابي
التّعبير
ّ

ـ تصحيح الموضوع

المطالعة الموجّهة

مح ّمد الرئيس

النص
ّ
التّواصليّوروافده

ـ معلم األمثال
ـ بناء فعل األمر

المشروع

سالم
إعداد معرض حول ال ّ
".

النّمط
الوصفي
والنّمط
ّ
والحجاجي
ّ

الموارد
ـ الحكم و األمثال
ـ الكناية
ـ بناء فعل األمر
ـ األحكام الفكريّة المستنتجة
ومؤ ّ
ي.
شرات النّمط التّفسير ّ

النّمط الت ّ
فسيري
ّ

المدة
الزمنية

08
ساعات
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الوحدة التعلمية

الكفاءة

الروحيّة واالجتماعيّة في اإلسالم.
الخامسة :القيم ّ






في مقام تواصل دال ينتج
المتعلّم مشافهة وكتابة
نصوصا إبداعية وفق
ي
النّمط الحجاج ّ
ي ،ونصوصا
والتّفسير ّ
نقديّة حول القيم ّ
الروحيّة و 
االجتماعيّة في األدب
اإلسالمي.


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

وزارة التربية الوطنية

أهداف التعلم /مؤشرات الكفاءة
يقف على أثر القيم اإلسالميّة في حياة العرب.
يستنتج مؤ ّ
ي.
شرات النّمط الحجاج ّ
ي.
ّ
يتدرب على بناء األفكار وفق النّمط البرهان ّ
يتعرف على الجملة الخبريّة وأركان اإلسناد فيها،
ّ
ويتذوق أغراضها البالغية.
ويستنتج
ّ
يمارس تقنية التلخيص ويلتزم شروطها
وخصائصها.
نص المطالعة.
يكتشف ويناقش ويستثمر ّ

السير المنهجي للوحدة
(النشاطات والمحتويات )
ـ تقوى هللا واإلحسان إلى
ي
ّ
النص األدب ّ
اآلخرين .عبدة بن الطبيب
وروافده
ـ الجملة الخبريّة
ي
التّعبير الكتاب ّ
المطالعة المو ّجهة

والروحيّة

يتعرف على أه ّم المؤثّرات الفكريّة ّ
ّ
واالجتماعيّة واألسلوبيّة لإلسالم على نتاج
ال ّ
شعراء.
 يكتشف أحكام بناء الفعل المضارع ويناقشها،
ويحكم موارده فيها.
مجالها
بر الوالدين
ّ

النّمط
ي
الحجاج ّ

المؤثّرات اإلسالميّة في نتاج ال ّ
شعراء.

الت ّ
فسيري
ّ

المدة
الزمنية

متنوعة
تلخيص نصوص ّ
ـ من سمات الثورة العلميّة
والتكنولوجيّة المعاصرة

ي ـ قيم روحيّة واجتماعيّة في
ّ
النص التّواصل ّ
اإلسالم.
وروافده
ـ بناء الفعل المضارع
ـ تحرير الموضوع داخل القسم
ي
التّعبير الكتاب ّ

08
ساعات

الموارد
ــ بناء الفعل الماضي
والمضارع
ـ االستعارة المكنيّة
و التّصريحيّة.
ـ األحكام الفكريّة المستنتجة
ومؤ ّ
ي.
شرات النّمط التّفسير ّ

8

التدرجات السنوية  -ثانوي -

الوحدة التعلمية

الكفاءة

صراع.
السادسة :شعر النّضال و ال ّ

فييييييييي مقييييييييام تواصييييييييل دال
ينيييييييييتج الميييييييييتعلّم مشيييييييييافهة
وكتابيييييييييييييييييية نصوصييييييييييييييييييا
إبداعييييييييييية وفييييييييييق اليييييييييينّمط
ي
ي وال ّ
سيييييييييييييرد ّ
الحجييييييييييييياج ّ
ي،
ي والتّفسيييييييييير ّ
والحيييييييييوار ّ
ونصوصييييييييييييييييييا نقديّيييييييييييييييييية
حوإلسييييييييهام ال ّ
شييييييييعر فييييييييي
الدّعوة.

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

وزارة التربية الوطنية

السير المنهجي للوحدة
(النشاطات والمحتويات )

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

ّ
بمعانيه و خياله في الدّفاع عن الد ّعوة
اإلسالميّة.
الرديييف
 يح يدّد نمييط ال ينّص الييرئيس ونمطييه ّ
ومؤ ّ
شراتهما.
يتعرف على الجملة اإلنشائيّة وأركان

ّ
اإلسناد فيها ،وأغراضها البالغية.
ي فرديا وجماعيا.

ّ
يقوم إنتاجه الكتاب ّ
يتعرف على معنى االلتزام ويفهم دور

ّ
األديب واهتمامه بقضايا أ ّمته.
 يكتشف تجلّيات الحركة ال ّ
شعريّة ومكانتها
في صدر اإلسالم.
 يكتشف أحكام المفعول ألجله ويناقشها
ويحكم موارده فيها.
 يكتشف خصائص المسرحيّة ،ويمارسها
كتابة.
مجالها
الدّفاع عن اإلسالم

النّمط
الحجاجي
ّ

خصائص الشّعر في صدر اإلسالم.

الت ّ
فسيري
ّ

ي
ّ
النص األدب ّ
وروافده

المدة
الزمنية

ـ من شعر النّضال والصراع.
كعب بن مالك.
ـ الجملة اإلنشائيّة.
ـ تصحيح الموضوع

ي
التّعبير الكتاب ّ
المطالعة المو ّجهة

ي.
ـ دور األديب العرب ّ

ي
ّ
النص التّواصل ّ
وروافده

ـ ال ّ
شعر في صدر اإلسالم.
ـ المفعول ألجله.

المشروع

ـ تأليف مسرحية قصيرة تعالج
ظاهرة اجتماعية ذات داللة
الموارد
ـ الجملة اإلنشائيّة.
ـ المفعول ألجله.

08
ساعات

ـ األحكام الفكريّة المستنتجة
ومؤ ّ
ي.
شرات النّمط التّفسير ّ

9

التدرجات السنوية  -ثانوي -

الوحدة التعلمية

الكفاءة

السابعة :شعر الفتوحات اإلسالميّة.

فييييييييييي مقييييييييييام تواصييييييييييل دال
ينييييييييييتج المييييييييييتعلّم مشييييييييييافهة
وكتابييييييية نصوصيييييييا إبداعيييييييية
ي،
وفيييييييييق الييييييييينّمط الحجييييييييياج ّ
ي،
ي والتّفسييييييييييييير ّ
والوصييييييييييييف ّ
ونصوصيييييا نقديّييييية حيييييول
القيم شعر الفتوح.

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

أهداف التعلم /مؤشرات الكفاءة

السير المنهجي للوحدة
(النشاطات والمحتويات )
ـ فتح مكة .لحسان بن ثابت.
ي
ّ
النص األدب ّ
ـ أضرب الجملة الخبريّة.
وروافده

 يقف على أثر الفتوحات اإلسالميّة في
تفاعل ال ّ
شعر مع األحداث.
ي ،و
ي والوصف ّ
 يحدّد النمط الحجاج ّ
يكتشف مؤ ّ
شراتهما.
 يحاكي نمط النّص مشافهة و كتابة.
 يكتشف ويستنتج أضرب الجملة
الخبريّة.
ّ
 يعرف ويحلل خصائص الخطابة.
 يتعرف على خصائص القصة القصيرة.
مقومات وانطباعات
 يكتشف ويستنتج
ّ
شعر الفتوحات ،وخصائص معانيه
وأساليبه.
 يكتشف ويناقش أحكام التميز ،ويحكم
موارده فيها.
 يعرف الخبر واإلنشاء وأركان اإلسناد
فيهما.
مجالها
الدفاع عن النّبي صلى هللا عليه وسلم

ي
التّعبير الكتاب ّ

ـ تحرير الموضوع

النّمط
ي
الحجاج ّ

الموارد
ـ أضرب الجملة الخبريّة
ـ التّمييز

خصائص شعر الفتوح

الت ّ
فسيري
ّ

ـ األحكام الفكريّة المستنتجة
ومؤ ّ
ي.
شرات النّمط التّفسير ّ

ي
التّعبير الكتاب ّ
المطالعة المو ّجهة

المدة
الزمنية

ي.
ـ الخطابة في عصرها الذهب ّ
ي
ـ أيّها الكرز المنس ّ

ي ـ شعر الفتوح و آثاره ال ّنفسيّة
ّ
النص التّواصل ّ
ـ التّمييز
وروافده

08
ساعات

المستمـــــــــــــرة 2
نشاطات لالستدراك والدعم والتقويم واإلدماج  +المراقبــــــــــــــــــة
ّ

وزارة التربية الوطنية
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التدرجات السنوية  -ثانوي -

الوحدة التعلمية

أهداف التعلم /مؤشرات الكفاءة

الكفاءة

شعر و ال ّ
الثامنة :تأثير اإلســـــالم في ال ّ
شعراء.





في مقام تواصل دال ينيتج الميتعلّم
مشييافهة وكتابيية نصوصييا إبداعييية
ي ،والوصف ّ
وفق النّمط الحجاج ّ
ي ،
ي ،ونصوصييييا
واليييينّمط التّفسييييير ّ
نقديّيية عيين تييأثير اإلســــييـالم فييي 
شعر و ال ّ
ال ّ
شعراء.



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

السير المنهجي للوحدة
(النشاطات والمحتويات )
ي ـ من تأثير اإلسالم في ال ّ
شعر
ّ
الييييييييينص األدبييييييييي ّ
ّ
ي.
الجعد
النابغة
عراء.
ش
وال
وروافده
ّ
ـ أنواع الجملة اإلنشائيّة.

يكتشف مظاهر تأثير اإلسالم في ال ّ
شعر
و ال ّ
شعراء.
ي
يقف على خصائص النّمط الحجاج ّ
ي.
والوصف ّ
يكتشف ويناقش أنواع الجملة اإلنشائيّة،
ي
وأغراضها البالغيّة ،ويُحكم موارده
التّعبير الكتاب ّ
فيها.
ي.
يقف على خصائص النّمط الحجاج ّ
المطالعة المو ّجهة
ي
ّ
يكتشف أثر اإلسالم في الحركة األدبيّة،
النص التّواصل ّ
وروافده
وأثر القرآن في ال ّ
شعر النثر.
يكتشف أحكام الحال ويناقشها ويحكم
موارده فيها.
صة
صة باعتماد فنّيات الق ّ
ينتج ق ّ
المشروع
القصيرة.

مجالها
مظاهر القدرة اإللهية

النّمط
ي
ي الوصف ّ
الحجاج ّ

أثر اإلسالم في الفكر واللّغة

الت ّ
فسيري
ّ

ـ تصحيح الموضوع.
ـ فضل العرب على أوروبا.
ـ من آثار اإلسالم على الفكر و
اللّغة.
ـ الحال.
صة قصيرة تعالج
ـ كتابة ق ّ
ظاهرة اجتماعيّة ذات داللة.
ـ
الموارد
ـ أنواع الجملة اإلنشائيّة.
ـ الحال.
ـ األحكام الفكريّة المستنتجة
ومؤ ّ
ي.
شرات النّمط التّفسير ّ

التقويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الفصلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 2

وزارة التربية الوطنية

المدة
الزمنية
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08
ساعات

التدرجات السنوية  -ثانوي -

الوحدة التعلمية

الكفاءة

التاسعة :الخالفة اإلسالميّة و المؤثّرات الحزبيّة
في ال ّ
شعر.





السير المنهجي للوحدة
أهداف التعلم /مؤشرات الكفاءة
(النشاطات و المحتويات )
ي ـ مدح الهاشميّين .للكميت بن
ّ
سياسيّة
يتعرف على تأثير األحزاب ال ّ
ّ
الييييييييينص األدبييييييييي ّ
زيد
وروافده
ي.
في شعراء في العصر األمو ّ
ـ الطباق
يحدّد نمط النّص ،ويستنتج مؤ ّ
شراته.
ـ الوقت و أهميته في حياة الفرد
ي
يكتشف ويستخلص أحكام الطباق،
التّعبير الكتاب ّ
والمجتمع.
ي.
وقدرته البالغية كمح ّ
سن معنو ّ
يستنتج الخصائص الفنية للقصة
صة قصيرة.
المطالعة المو ّجهة ـ انتظار – ق ّ
الجزائريّة.
ـ

فييييييي مقيييييييام تواصيييييييل دال ينيييييييتج
ّ
الميييييييييييتعلم مشيييييييييييافهة وكتابييييييييييية 
نصوصيييييا إبداعيييييية وفيييييق الييييينّمط
ي
ي وال ّ
سييييييييييييييييييييرد ّ
الحجيييييييييييييييييييياج ّ
ي في
ي  ،يكتشف بواعث الشعر ال ّ
سياس ّ
ي والتّفسييييييييييييييييير ّ
والوصييييييييييييييييف ّ
ي.
العصر األمو ّ
ونصوصييييييييييييا نقد ّييييييييييييية حييييييييييييول
المييييييييييييؤثّرات الحزبييييييييييييية فييييييييييييي  يكتشف أحكام المفعول المطلق
ّ
ويناقشها ،ويحكم موارده فيها ،ويوظفها
الشعر.
في إنتاجه الشفهي والمكتوب.
 يكتب عن موضوع الوقت و أهميته في
حياة الفرد والمجتمع بالتزام قواعد
الكتابة اإلنشائية.
مجالها
نوعها
الوضعيّة
التغنّي بأبطال الجزائر
تقويم الكفاءة من الوضعية وضعيّة إبداعيّة
األولى
خالل بناء
وضعية إنتاج
سياسيّة وأثرها في شعراء
الوضعية وضعيّة نقديّة
األحزاب ال ّ
ّ
ي في:
األموي
العصر
الثانية
ّ
كتاب ّ

وزارة التربية الوطنية

ي ـ نشأة األحزاب السياسيّة في
ّ
النص التّواصل ّ
عهد بني أميّة ـــــ ـ المفعول
وروافده
المطلق

التعبير الكتابي

المدة
الزمنية

08

ـ تحرير الموضوع داخل القسم
ـ

النّمط
ي ـ الطباق.
الحجاجي /ال ّ
سرد ّ
ـ المفعول المطلق.
ي
 /الوصف ّ
الت ّ
ـ األحكام الفكريّة المستنتجة
فسيري
ّ
ومؤ ّ
ي.
شرات النّمط التّفسير ّ
الموارد
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ساعات

التدرجات السنوية  -ثانوي -

الوحدة التعلمية

أهداف التعلم /مؤشرات الكفاءة

الكفاءة


العاشرة:من شعر المواقف الوجدانيّة.

فييييييي مقيييييييام تواصيييييييل دال 
ينيييييييتج الميييييييتعلّم مشيييييييافهة 
وكتابيييييية نصوصييييييا وفييييييق
ي ،
الييييييييييييينّمط والوصييييييييييييييف ّ
ي
والحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوار ّ
والتّفسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير ّ
ي ،
ونصوصييييييا نقديّيييييية حييييييول
تطي
ّ
ييييييييييييييييور القصييييييييييييييييييدة 
الغزليّة وخصائصها.


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

يتعرف على مظاهر التّعبير الوجداني
ّ
و خصائصه من خالل شعر الغزل
العفيف.
يتدرب عليه.
يحدّد نمط النّص و ّ
يكتشف ويستخلص أحكام المقابلة،
ي.
وقدرتها البالغية كمح ّ
سن معنو ّ
صة جزائريّة قصيرة ،ويقف
يدرس ق ّ
على فنّياتها.
يكتشف تجليات ظاهرة العذريّة
ي.
ودالالتها في العصر األمو ّ
يكتشف أحكام المنادى ويناقشها ،ويحكم
موارده فيها.
يتح ّكم في تقنية إعداد الفهارس ،ويتح ّكم
في تسيير المشاريع.

مجالها
التّعبير عن المشاعر اإلنسانية.

السير المنهجي للوحدة
(النشاطات والمحتويات )
ـ من الغزل العفيف .جميل بن
ي
ّ
النص األدب ّ
معمر
وروافده
ـ المقابلة
ـ تصحيح الموضوع
ي
التّعبير الكتاب ّ
المطالعة المو ّجهة

ـ حادثة مؤلمة ـ قصة قصيرة ـ

النص
ّ
التّواصليّوروافده

ي في عهد بني
ـ الحبّ العذر ّ
أميّة.
ـ المنادى.

المشروع

ـ إعداد فهرس حول النقائض
وعالقتها بالسياسة.
ـ
الموارد
ـ المقابلة.
ـ المنادى.

النّمط
ي
الوصف ّ

المدة
الزمنية

08
ساعات

الت ّ
ـ األحكام الفكريّة المستنتجة
فسيري
األموي
الظاهرة العذرية في العصر
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ي.
ومؤشرات النمط التفسير ّ
نشاطات لالستدراك والدعم والتقويم واإلدماج  +المراقبـــــــــــــــــــــــــة المستمرة 3

وزارة التربية الوطنية

13

التدرجات السنوية  -ثانوي -

الوحدة التعلمية

أهداف التعلم /مؤشرات الكفاءة

الكفاءة

ي.
الحادية عشرة:التقليد والتجديد في الشعر األمو ّ





يتعرف على شعر النقائض في العصر
ّ
األموي.
يحدّد نمط النّص و يستخرج خصائصه.
يكتشف ويستخلص أحكام الجناس ،وقدراته
ي.
البالغيّة كمح ّ
سن لفظ ّ
ي.
يكتشف خصائص النّ ّ
ص المسرح ّ

فيييييييييي مقيييييييييام تواصيييييييييل دال
ينيييييييييتج الميييييييييتعلّم مشيييييييييافهة

وكتابيييييية نصوصييييييا إبداعييييييية
ي،
وفيييييييق الييييييينّمط الحجييييييياج ّ
ي،
ي والتّفسييييييييييير ّ
والوصييييييييييف ّ
ونصوصييييييييا نقديّيييييييية حييييييييول  يكتشف جديد المدح والهجاء في العصر
ي ،ويستنتج دور الغرضين في حركة
األمو ّ
التقليييييييييييد والتجديييييييييييد فييييييييييي
ي.
الشعر السياس ّ
ي.
الشعر األمو ّ
 يكتشف ويناقش أحكام اسم اإلشارة واالسم
الموصول ،ويُحكم موارده فبها.
 يكتب مقاال نقديا عن خصائص ال ّ
شعر
ي.
ال ّ
سياس ّ
مجالها
نوعها
الوضعيّة
التعبير عن قضية من القضايا الراهنة.
تقويم الكفاءة من الوضعية وضعيّة إبداعيّة
األولى
خالل بناء
وضعية إنتاج
ي.
الوضعية وضعيّة نقديّة
التقليد والتجديد في العصر األمو ّ
ي في:
الثّانية
كتاب ّ

وزارة التربية الوطنية

السير المنهجي للوحدة
(النشاطات والمحتويات )
ي ـ من نقائض جرير والفرزدق.
ّ
الييييييييينص األدبييييييييي ّ
ـ الجناس.
وروافده

ي
التّعبير الكتاب ّ

ـ خصائص ال ّ
ي في
شعر السياس ّ
عصر بني أميّة.

المطالعة المو ّجهة

ـ الفيل يا ملك الزمان.

تحول الهجاء عند األخطل
ّ
ي ـ ّ
النص التّواصل ّ
والفرزدق وجرير إلى نقائض.
وروافده
ـ اسم اإلشارة واالسم الموصول.
ي
التعبير الكتاب ّ

النّمط
ي
الحجاج ّ
الوصفي
ي
التّفسير ّ

المدة
الزمنية

08

ـ تحرير الموضوع داخل القسم
ساعات
الموارد
ـ الجناس.
ـ اسم اإلشارة واسم الموصول.
ـ األحكام الفكريّة المستنتجة
ومؤ ّ
ي.
شرات النّمط التّفسير ّ
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التدرجات السنوية  -ثانوي -

الوحدة التعلمية

أهداف التعلم /مؤشرات الكفاءة

الكفاءة

الثانية عشرة:نهضة الفنون النثريّة في العصر
ي.
األمو ّ



تطور النّثر الفني في العصر
يقف على ّ
األموي و أهميته اإلداريّة.
يتعرف على نمط النص و خصائصه.
ّ
يكتشف ويناقش أحكام أسماء االستفهام،
ويُحكم موارده فبها.
يحلّل أسباب التخلّف ويتمثّل سبل
الخالص منه.


فييييييييي مقييييييييام تواصييييييييل دال 
ينيييييييييتج الميييييييييتعلّم مشيييييييييافهة
وكتابيييييييييييييييييية نصوصييييييييييييييييييا 
إبداعيييييييييية وفيييييييييق الييييييييينّمط
ي ،والييييييييييييييينّمط
اإليعييييييييييييييياز ّ
ّ
ي،
ي ،والتفسييييييييييير ّ
الوصييييييييييف ّ
ونصوصيييييييا نقديّييييييية حيييييييول
وتطورها في
الكتابة،
أهمية
يكتشف

ّ
نهضيييييييية الفنييييييييون النثريّيييييييية
ي.
األمو
العصر
ّ
ي.
في العصر األمو ّ
 يكتشف ويناقش أحكام أسماء ال ّ
شرط،
ويُحكم موارده فيها.

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

السير المنهجي للوحدة
(النشاطات والمحتويات)
ـ صفة اإلمام العادل .للحسن
ي
ّ
النص األدب ّ
ي.
وروافده
البصر ّ
ـ أسماء االستفهام.

ي
التّعبير الكتاب ّ

ـ تصحيح الموضوع.
ـ نحن و المستقبل.

المطالعة المو ّجهة
ي.
ّ
ي ـ الكتابة في العصر األمو ّ
النص التّواصل ّ
ـ أسماء ال ّ
شرط.
وروافده

08
ساعات

مجالها
ّ
الحث على الجدّ واالجتهاد

النّمط
اإليعازي

ي.
ّ
تطور الكتابة في العصر األمو ّ

الت ّ
فسيري
ّ

التـــــــــــــــــــقــــــــــــــويـــــــــــــــــم الفصلــــــــــــــــــــــــــــــي 3
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المدة
الزمنية

الموارد
ـ أسماء االستفهام.
ـ أسماء ال ّ
شرط
ـ األحكام الفكريّة المستنتجة
ومؤ ّ
ي.
شرات النّمط التّفسير ّ
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التدرجات السنوية  -ثانوي -
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