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 المقدمــــة

يب الكفاءات من أجل تنص تقويمهاتعّد التدرجات السنوية أداة بيداغوجية لتنظيم وضبط عملية بناء وإرساء الموارد الضرورية وإرسائها وإدماجها و
 التعليمية مع تحديد سبل ومعايير التقويم وطرق المعالجة.المستهدفة في المناهج 

 تضاء.ند االقوحتى تستجيب هذه التدرجات السنوية لمختلف المستجدات التنظيمية والبيداغوجية فإنه يتوجب مراجعتها وتحيينها ع
لتربوي لتّعليم وتحسين األداء ااوطنية لضمان جودة ، وَسعيا من وزارة التربية ال2023ــ  2022ضمن هذا السياق وفي إطار التحضير للموسم الدراسي

الذي مّس بالدنا  19باء كوفيد وة جراء البيداغوجي، وإثر إقرار العودة إلى تنظيم التمدرس العادي بعد  التنظيم االستثنائي الذي فرضته األوضاع الصحي
لممارسين التربويين بين أيدي ا تكنولوجيمع مديرية التعليم الثانوي العام والعلى غرار بلدان العالم، تضع المفتشية العامة للتربية الوطنية بالتنسيق 

لعام والتكنولوجي، ايم الثانوي ة التعلالتدرجات السنوية للتعلمات  كأداة عمل مكّملة للّسندات المرجعية المعتمدة، والمعمول بها في الميدان في مرحل
 حيد تناول مضامينه كما هو منصوص عليه.بغرض تيسير قراءة المنهاج وفهمه وتنفيذه، وتو

والسادة  من السيدات ما نطلبكوتجسيدا لهذه المعطيات، نطلب من األساتذة قراءة وفهم مبدأ هذه التدرجات السنوية من أجل وضعها حيز التنفيذ، 
 مستهدفة.فاءة الق ما تقتضيه الكالمفتشين التدّخل باستمرار لمرافقة األساتذة لتعديل أو تكييف األنشطة التي يرونها مناسبة وف

 
 :ملمح الّدخول إلى الّسنة الثّانية شعبة آداب فلسفة / لغات أجنبية

من أثر في  ومــا يتركه ألدبــييبدي الرأي في قضية من القضايا المطروحة عليه باعتماد قّوة الُحجة وسالمــة التعبيــــر.ويحدد الخصائص الفنية للنص ا -
مراجع تخدام الالتعليل. يكتب نصوصا فـــي أنماط متنوعة من النصوص مقام تواصل دال. يتمكن من البحث المنهجي وتقصي المسائل واسالنفس مع 

صة ل بمراعاة خاوالجما واالنتفاع بمختلف مصادر التوثيق. ويوظف األسس التي تقــوم عليهــا بالغـة الكالم   وجودة األسلوب من حيث الوضوح والقوة
 إلدماج.ا

بين الصور  م.ويميزيصدر المتعلم األحكام على النصـــوص المقروءة ويبرز مواطن الجمال الفنـي فيها مع تلخيص المقروء بلغة سليمة وفكر منتظــ
 البالغية التي يلبس بهــا األديب معانيه وما فيها من جمال   وقّوة تأثيرها في النفس. 

 :لغات أجنبية /آداب فلسفة ملمح الخروج من السنة الثانية شعبة
تمثل بداللة  ينتج ويكتب نصوصا ذات طابع وصفي أو سردي أو حجاجي وذات عالقة بالمحاور المطروحة في تدريس نشاطات المادة وفي وضعيات ذات

 ال .اإلجم دبية على وجهخصائص الوصف أو السرد أو الحجاج وبمراعاة مصداقية التعبير وجمالية العرض مع التحكم في الكفاءة اللغوية واأل
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 هــ( 334هــ ــ 132المحور األول : العصر العباسي األول )

 السير المنهجي للوحدة المستهدفة  الموارد الوحدة التعلم  أهداف الكفاءة
التقويم المرحلي 

 والمعالجة
الحجم 
 الزمني

 ألنماط(. ي مختلف افتقييم مكتسبات المتعلم من خالل وضعيات تواصلية دالة ينتج فيها نصوصا ): )األسبوع األّول للّدخول( التشخيصيّ التقويم 

ينتج المتعلّم 
في مقام 

تواصل دال 
مشافهة 
وكتابة 

نصوصا وفق 
النّمط 

الحجاجّي 
ونصوصا 
تفسيريّة 

نقديّة ترتبط 
بالعصر 
العباسّي 
موّظفا 
الموارد 
اللّغويّة 

 المدروسة.

 ــ يتعّرف على مظاهر النّزعة العقليّة في
 العصر العباسّي.

ــ يتذكر خصائص النّمط الحجاجّي 
 والتّفسيرّي.

ــ يكتشف ويضبط معارفه في معاني حروف 
 العطف.

 ــ يتدرب على تقنيّة التلخيص ويطبّقها.
 ــ يتدرب على بناء أفكار وفق نمط النّص.

 بحر الخفيف وتفعيالته.ــ يتعّرف على 
ــ يتعّرف على أسباب النزعة العقليّة في 

 القصيدة العربيّة.
 .اسيّ ــ يستنتج مظاهر التّجديد في الّشعر العب

ــ يكتشف ويضبط معارفه في معاني حروف 
 الجّر.

 يتعّرف على التشبيه الضمنّي والتمثيليّ  -
 ويتذّوق أثره الجمالّي.
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 األسبوع األول:
 النّص األدبّي وروافده:

 تهديد ونصح: بشار بن برد. -
 معاني حروف العطف. -
 بحر الخفيف. -

 التّعبير الكتابّي:
 تلخيص نصوص متنّوعة.تقنية 

ي يذكر الّسياق التّاريخي والعوامل التـ 
ألخرى أنتجت انفتاحا على الحضارات ا

 الهنود...(٬اإلغريق٬)الفرس
 ـ يحلّل النّص األدبّي مضمونا وشكال:

 يكتشف معطيات النص ويناقشها
ـ يحدد نمط النصـ يظهر معاني حروف 
العطف ومعاني حروف الجّر من خالل 
ق النّص األدبّي مع إبراز دورها في اتّسا

 النّص. 
ـ يحلل  موسيقى القصيدة ويحدد 

 خصائص بحر الخفيف.
ني ّضمالتّمثيلي وال هّمية التّشبيه.أـ يبرز 

 في دعم الحّجة العقلية.
 يلخص نصوصا متنوعة.يناقش وـ 
ي يستنتج عوامل بروز النّزعة العقلية ف ـ

 العصر العبّاسي.
يستثمر نص المطالعة بما يخدم أهداف  -

 الوحدة

كتابة  يعبر مشافهة أوــ 
عن مظاهر تأثر القصيدة 

العصر  في العربيّة
بالحياة العقليّة  العباسيّ 

والتيار الفكرّي السائدين 
 آنذاك.

ـ يحدد معاني حروف 
 العطف في نص مقترح.

ـ يحلل عروضيا في بحر 
 الخفيف 

ـ يعلّل بروز النزعة 
العقليّة في الشعر 

العباسّي )مشافهة أو 
 كتابة(.

ـ يحدد في نص مقترح 
 معاني حروف الجر.

ـ يبيّن نوع التشبيه مع 
 قترح.التعليل في نص م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سا08

 
 األسبوع الثاني:

 :النّص التّواصلّي وروافده
النزعة العقليّة في القصيدة 

 العربيّة.
 معاني حروف الجّر. -
 التشبيه الضمني والتمثيلي.-
 :موجهةالمطالعة ال

 ) تنجز خارج الصف( بالد الصين

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعية

تقييم مدى 
التحكم في 

 الكفاءة

 (ينجز في البيت)  الوضعية األولى
وضعيّة 
 إبداعيّة

 حجاجي اإلقناع بالتزام مكارم األخالق.
معاني حروف العطف 

التشبيه الضمني . والجرّ 
 والتمثيلي.

  الوضعية الثّانية
وضعيّة 

 نقديّة
مظاهر النّزعة العقلية في العصر 

 العباسيّ 
 تفسيريّ 

األحكام الفكريّة. 
المستنتجة ومؤّشرات 

 النّمط.
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 هــ( 334هــ ــ 132األول :العصر العباسي األول ) المحور

 السير المنهجي للوحدة الموارد المستهدفة الوحدة أهداف التعلم الكفاءة
التقويم المرحلي 

 والمعالجة
الحجم 
 الزمني

 (لتمثيليالنزعة العقلية في الشعر في العصر العباسي ــ معاني حروف العطف والجّر.ــ التشبيه الضمني وا ) تقييم مكتسبات المتعلم
 
 

ينتج المتعلّم في 
مقام تواصل 
دال مشافهة 

وكتابة نصوصا 
وفق النّمط 
الحجاجّي 
ونصوصا 

تفسيريّة نقديّة 
ترتبط بالعصر 
العباسّي موّظفا 
الموارد اللّغويّة 

 المدروسة.

 ــ يتعّرف على مظاهر التّجديد 
 شكال ومضمونا في الّشعر العباسّي.

 ــــ يقــف علــى خصــائص الــنّمط الوصــفّي و
 الحجاجي والتّفسيرّي.

 ــ يكتشف ويضبط معارفه في التّعّجب.
يحكم على صدق النّص باعتبار  -

 مقاييسه.
 ــ يتدّرب على تقنيّة التّلخيص.

يفهم دواعي الخصومة بين التّقليد 
 والتّجديد.

يطبّق خصائص النّمط الوصفّي والحجاجّي 
 والتفسيرّي.

يعرف النّسبة ويمتلك مهارة النّسب إلى 
 األسماء.

يتعّرف على أنواع التّشبيه ويميَز بين 
 صوره.

 ينفتح على ثقافات أمم أخرى.
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 األسبوع األول:
 روافده:النّص األدبّي و

 وصف النخل ألبي نواس -
 .النّقد: الّصدق في التّعبير األدبيّ -
 التعّجب. -

صحيح موضوع : تالتّعبير الكتابيّ 
 التلخيص 

 ـ يًظٍهر انعكاس النّزعة العقلية 
 على التّجديد في الّشعر العربّي.

 ـ يحلّل القصيدة مضمونا وشكال: 
 ــ يكتشف معطيات النص ويناقشها 

ـ يحدد مؤشرات نمط النص ووسائل 
 تحقق االتساق واالنسجام فيه 

ــ يستدّل على الّصدق األدبّي من خالل 
 القصيدة.

ـ يبرز عالقة التّعّجب بغرض القصيدة 
 ونمطها. 

 .يّ ـ يحّدد وظيفية النّسبة في النّص األدب
 ـ يبيّن أثر ووظيفة التّشبيه في النّص.

 موضوع التعبيريصحح  ــ
 مواطن التّجديد من خالل الّصراعـ يبرز 

وربطه بالنّص  ٬بين المجّددين والقدماء
 األدبّي.

 

يحلّل ويناقش رأيا ـ 
نقديا حول تحّول 

القصيدة العربيّة شكال 
ومضمونا في العصر 

 العباسّي.
 التّعّجب ـ يعرب صيغتي

 في نّص مقترح.
كتابيا  أو ــ يعبّر شفويا

مجاالت الّصراع عن 
 والحديث.بين القديم 

ــ يدخل ياء النسبة 
على كلمات في نص 

 مقترح 
رة ـيحّدد نوع الّصو

البيانيّة مبيّنا سّر 
:في نّص بالغتها
 مقترح.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سا08

 األسبوع الثّاني:
 :النّّص التّواصلّي وروافده

الّصراع بين القدماء والمحدثين في 
 طه حسين   والحياةاألدب 

 النّسبة. -
 التّشبيه.بالغة  -
 

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعية

تقييم مدى 
التحكم في 

 الكفاءة

 (ينجز في البيت )لوضعية األولى ا
وضعيّة 
 إبداعيّة

 وصف جمال الريف 
 وصفيّ 
 حجاجيّ 

 التعّجب 
 ــ بالغة التّشبيه النسبة

  الوضعية الثّانية
وضعيّة 

 نقديّة
العصر في  مظاهر التّجديد وأسبابه

 العباسيّ 
 تفسيريّ 

األحكام الفكريّة 
المستنتجة ومؤّشرات 

 النّمط.
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 هــ( 334هــ ــ 132األول : العصر العباسي األول ) المحور

 السير المنهجي للوحدة الموارد المستهدفة الوحدة أهداف التعلم الكفاءة
التقويم المرحلي 

 والمعالجة
الحجم 
 الزمني

 التعّجب ــ النسبة(ــ التّشبيهبالغة مظاهر التجديد في شعر الوصف في العصر العباسي ــ) المتعلمتقييم مكتسبات 
ينتج المتعلّم في 
مقام تواصلّي 
دال مشافهة 

وكتابة نصوصا 
وفق النّمط 
الوصفّي 
والسردّي 
ونصوصا 

 تفسيريّة تبرز
مظاهر المجون 
والزندقة في 

العباسّي  العصر
وآثارها في 
المجتمع  
 العباسّي.

ن مظاهر المجون والّزندقة مــ يتعّرف على 
 شعر مسلم بن الوليد.خالل 

ــ يقف على مظاهر التجديد في شكل 
 القصيدة ومضمونها.

ــ يـطبّق على خصائص النّمط الوصفّي 
 النّمط التفسيرّي..

ــ يكتشف ويضبط معارفه في أفعال المدح 
 والذّم.

 القافية.ــ يتعّرف على حرف الوصل في 
 يقّوم هفواته في التعبير ويصّححها.

ــ يكتشف أسباب الزندقة والّشعوبيّة 
 والمجون في العصر العبّاسّي.

 ــ يناقش أثر النهضة الفلسفيّة في الفكر
 العبّاسّي.

 هويضبط معارفه فياالختصاص.ــ يكتشف 
ـــ يقف على جماليات الخبر واإلنشاء 

 وأغراضهما
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 األسبوع األول:
 النّص األدبّي وروافده:

 : مسلم بن الوليد.أدهرا تولّى
 النّقد: الشعر والموسيقى. -
 أفعال المدح والذمّ  -
 الوصل -

ية " تبدأ حرالتعبير الكتابي: مناقشة 
 "الفرد حين تنتهي...

 ـ يقف على سلبيات االنفتاح على الثّقافة
 على األدب.وأثر ذلك  ٬األجنبية

ن الوليد من حيث ـ يحلّل قصيدة مسلم ب
 المضمون والّشكل: 
 ــ يكتشف معانيها 

 ــ يحدد أدوات بنائها 
ي ـ يوّظف صيغتي المدح والذّم إلبراز معان

 النّص.
 أغراض الخبر واإلنشاء في النصــ يبين 

. يوّظف  ـ يبرز الوصل وطريقة تحديده.
 أسلوب االختصاص بما يخدم الكفاءة.

 ـ يفّسر أسباب انتشار اللّهو والمجون في
 العصر العبّاسي مستداّل بالنّص األدبّي.

 موضوع التعبير يناقش ـــ 

ــ يعبر مشافهة أو 
كتابة عن مظاهر 

التجديد في شعر مسلم 
 بن الوليد

يحّدد عناصر أسلوب 
 المدح والذم ويعربه.

اب انتشار ـ يحلل أسب
الزندقة والمجون 

والّشعوبيّة في العصر 
 العبّاسّي.
 أسلوبـ يعرب 

االختصاص من خالل 
 نّص مقترح.

ـ يحدد أغراض الخبر 
واإلنشاء من خالل 

 مقترح. نصّ 
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 األسبوع الثاني:
 :النّص التّواصلّي وروافده
 ـ حياة اللّهو والمجون.  

 ـ االختصاص.
 الخبر واإلنشاء.راض أغـ 
 

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعيّة

تقييم مدى 
التحكم في 

 الكفاءة

 وصف سحر مدينة من خالل رحلة. إبداعية   الوضعية األولى
 وصفيّ 
 سرديّ 

 .الذّم ـ أفعال المدح و
 ـ الخبر واإلنشاء.

 األدب واألخالقأثر تيار المجون في  نقدية (ينجز في البيت)  الوضعية الثّانية
 تفسيريّ 

 
ـ األحكام الفكريّة 
 ومؤّشرات النّمط.
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 هــ( 334هــ ــ 132: العصر العباسي األول )األول المحور

 السير المنهجي للوحدة الموارد المستهدفة الوحدة أهداف التعلم الكفاءة
التقويم المرحلي 

 والمعالجة
الحجم 
 الزمني

 المجون والزندقة ــ أفعال المدح والذّم . ـ الخبر واإلنشاء(. شعر) تقييم مكتسبات المتعلم

ينتج المتعلّم 
في مقام 

تواصلّي دال 
مشافهة 
وكتابة 

نصوصا 
وفق النمط 
الحجاجّي 
ونصوصا 
تفسيريا 

نقديّة ترتبط 
بالعصر 
 العباسّي.

ــ يتعرف على غرض الزهد ودوافع ظهوره في 
العصر العباسّي وأبرز شعرائه، وأهّم 

 خصائصه.
 ــ يقف على خصائص النمط الحجاجّي.

ــ يكتشف الخصائص الموسيقية للشعر 
 ويتذوقها.

ــ يتمكن من توظيف اإلغراء والتحذير في 
 تعبيره الخاص مشافهة وكتابة

ــ يتعّرف على مظاهر اللهو والمجون، 
 وظروف ظهور الحركة اإلصالحيّة.

 التحضيض. ــ يكتشف  أحرف العرض و
المتعلّم على أهم اإلمارات التي ــ يتعرف 

 استقلت عن الخالفة العباسيّة في بغداد.
ــ يقف عند ظاهرتي االقتباس والتضمين  

 ويوّظفهما في تعبيره.

 :
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 األسبوع األول:
 النّص األدبّي وروافده:

 . للموت ما تلدون ألبي العتاهية.
 التحذير واإلغراء -

 ح التعبيرتصحي :التعبير الكتابي
المقامة العلمية المطالعة الموجهة: 

 لبديع الزمان

ر ـ يبرز موقف الّشعراء المحافظين من تيا
 الّزندقة.

ـ يحلّل قصيدة أبي العتاهية من حيث 
 المضمون والّشكل:

 ــ يكتشف المعطيات ويناقشها 
ء النص وأدوات االتساق ــ يحدد بنا
 .واالنسجام

والخارجية  الّداخليةقى يـ يدرس الموس
 للنّص.

 ـ أحرفالتّحذير واإلغراء ـ يوّظف أسلوب 
واالقتباس والتّضمين  ٬التحضيضالعرض 

 بما يخدم الكفاءة.
 دور المفّكرين في الّدعوة يفسر ـ 

 إلى اإلصالح.
 موضوع التعبير  يصحح -
 

يعبر مشافهة أو ــ 
كتابة عن التقليد 

والتجديد عند الشعراء 
 العباسيين.

ـيحدد أسلوب التحذير  ـ
وأسلوب اإلغراء ثم 

 يعربه.
ظاهرة  ــ يبدي رأيه في

الزهد عند الشعراء في 
 هذه الفترة

ــ يعرب أحرف العرض 
في نص  التحضيض

 مقترح
ـ يحدد االقتباس 

والتضمين في نصوص 
 مقترحة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سا08

 األسبوع الثاني:
 :النّص التّواصلّي وروافده

 هداإلصالح والميل إلى الزّ الّدعوة إلى 
 عبد العزيز الكفراوي.

 التحضيض. ـ أحرف العرض و
 ـ االقتباس والتضمين.

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعيّة

تقييم مدى 
التحكم في 

 الكفاءة

 (ينجز في البيت)  الوضعية األولى
وضعيّة 
 إبداعيّة

 حجاجيّ  رقّة الّطباع وحسن معاملة اآلخرين.

 التحذير واإلغراء. -
ـ أحرف العرض 

 والتحضيض.
 ـ االقتباس والتضمين.

 الوضعية الثّانية
وضعيّة 

 نقديّة
 تيّار الّزهد

 تفسيريّ 
 

األحكام الفكريّة 
 ومؤّشرات النّمط.

 1التقويم الفصلي 

 
 
 
 
 



 التدرجات السنوية
 

 

 

                                                                                          وزارة التربية الوطنية                                                                                                        

 هــ( 334هــ ــ 132: العصر العباسي األول )األول المحور

التقويم المرحلي  السير المنهجي للوحدة الموارد المستهدفة الوحدة أهداف التعلم الكفاءة
 والمعالجة

الحجم 
 الزمني

 .(ض والتحضيضاالقتباس والتضمين ـ أحرف العرالموسيقى الداخلية والخارجية ) شعر الزهد ــ التحذير واإلغراء. ـ  تقييم مكتسبات المتعلم
 

ينتج المتعلّم 
في مقام 

تواصلّي دال 
مشافهة 
وكتابة 
نصوصا 

وفق النّمط 
الحجاجّي 
والوصفّي 
ونصوصا 

نقدية 
تفسيريّة 
ترتبط 
بالعصر 
 العباسيّ 

يتعرف على النثر وأهّم خصائصه في ــــ 
العصر العباسّي وأبرز الموضوعات التي 

 عالجها.
يستنتج خصائص النّمط الحجاجّي ورديفه  -

 الوصفّي.
 يكتشف ويطبّق مواضع كسر همزة "إّن". -

 ويطبّق على إيقاع وتفعيالت المتقارب يكتشف. 
 يكتشف ويطبّق مواضع فتح همزة "إن". -
يحلّل أساليب القصر ويستنتج عناصره  -

 وأنواعه وطرقه.
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 األسبوع األول:
 النّص األدبّي وروافده:

 للجاحظ.،تقسيم مخلوقات العالم -
 .وفتحهامواضع كسر همزة "إن" -
 المتقارب.بحر  -

التعبير الكتابي: "مظاهر ثقافة 
 اإلنسان المعاصر"

لى ـ يذكر أثر النّزعة العقلية واالنفتاح ع
 تطّور النّثر في العصر العبّاسي.

 ـ يحلّل النّص من حيث المضمون والّشكل.
 ــ يكتشف المعطيات ويناقشها

ــ يحدد بناء النص وأدوات االتساق 
 االنسجامو

 وفتح  همزة إّن.ـ يبرز مواضع  كسر 
 ـ يحلّل عروضيا بحر المتقارب.

ـ يوّظف أسلوب القصر في خدمة النمط 
 الحجاجي.

ــ يلخص مضمون أثر الحركة العلمية في 
 تطور النثر في األدب العربي.

 يناقش موضوع التعبير  -
  يعرض مشروعه  -

ــ يعبر مشافهة أو 
كتابة عن  األسباب 
التي أّدت إلى تطّور 

 العبّاسيين. النثر عند
ــ يميّز بين مواضع 

كسر وفتح همزة 
"إّن".من خالل نص 

 مقترح
يكتب فقرة توظف فيها 
 "إن" مكسورة الهمزة.

يقّطع أبياتا من بحر 
 المتقارب

يحرر فقرة عن احتدام 
فّن المناظرات في 

 العصر العبّاسّي.
يحدد عناصر القصر 

ونوعه في نص 
 مقترح.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سا08

 الثاني:األسبوع 
 :النّص التّواصلّي وروافده

علمية وآثارها على الفكر الحركة ال
 حنا الفاخوري.واألدب لـ:

 والواقع.الحقيقة القصر باعتبار -
إعداد خريطة تبين مواقع المشروع: -

اإلمارات التي استقلت عن الخالفة 
 العباسية في بغداد

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعية

مدى تقييم 
التحكم في 

 الكفاءة

 (ينجز في البيت) الوضعية األولى
وضعيّة 
 إبداعيّة

 إنجاز مطويّة 
 للتعبير عن الرأي

 حجاجيّ 
 

 ـ إّن وأّن.
 ـ أسلوب القصر.

  الوضعية الثّانية
وضعيّة 

 نقديّة
 أثر الحركة العلميّة في النّثر.

 تفسيريّ 
 

األحكام الفكريّة 
المستنتجة ومؤّشرات 

 النّمط.

 
 
 
 
 

 



 التدرجات السنوية
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 هــ(656هــ ــ 334الثاني : العصر العباسي الثاني ) المحور
التقويم المرحلي  السير المنهجي للوحدة الموارد المستهدفة الوحدة أهداف التعلم الكفاءة

 والمعالجة
الحجم 
 الزمني

 المتقارب (إّن وأّن. ـ أسلوب القصر.ــ بحر ) النثر في العصر العباسي ــ  تقييم مكتسبات المتعلم

 
ينتج المتعلّم 

في مقام 
تواصلّي دال 

مشافهة 
وكتابة 

نصوصا وفق 
النّمط 

 ألحجاجي
والّسردّي 
ونصوصا 

نقدية 
تفسيريّة 

ترتبط بالعصر 
العباسّي 

 الثاني

 في ــ يكتشف أثر الحياة الفكريّة والفلسفيّة
 الّشعر.

يتعرف على شعر الحكمة وخصائصه.  ــ
 ويوّظفها

ويطبّق مواضع تخفيف إّن يعرف ويكتشف 
 وأّن وكأّن ولكّن وعملها.

 يعرف األحرف المشبهة بليس.
 ــ يحلّل نماذج شعرية حول حركات القافية.

 يتعّرف على فّن المقامة وخصائصها.
ب، ــ  يميّز بين المساواة واإليجاز واإلطنا

 وأثرها البالغي في الكالم.

 ــ يعالج أخطاء إنتاجه الكتابيّ 

 :
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 األسبوع األول:
 النّص األدبّي وروافده:

 .صحب الناس قبلنا ذا ألّزمانا للمتنبي
 ، لكنّ  ، أّن، كأنّ  إنّ  ـ تخفيف 

 ـ حركات القافية
 حصة التصحيح: التعبير الكتابي

 

ية انعكاسات الحركة الفكرــ يطرح إشكالية 
 على األدب.

نى من حيث المع يحلل القصيدة تحليال أدبيا
 والمبنى.

 ــ يكتشف المعطيات ويناقشها 
ــ يحدد بناء النص وأدوات االتساق 

 واالنسجام
، ــ يُظهر أثر تخفيف همزة إّن، أّن، كأنّ 

لكّن. ووظيفة  األحرف المشبهة بليس في 
 وضوح الفكرة وانسجام المعنى 

 ــ يحدد حركات القافية
 ـ يستنتج خصائص فّن المقامة.

 طنابيبرز  فائدة المساواة واإليجاز واإلــ 
 المخففة ويبين داللتها 

 موضوع التعبير يناقش ويحرر ــ 
ية تأثر الشعر بالحركة العقلــ يستدل على 

 .والفلسفية

 ــ يتحدث عن مصادر 
 حكم المتنبي 

ــ يعرب األحرف 
المشبهة بالفعل في 

 نص مقترح
ــ يحّدد قافية أبيات 

مقترحة ويسّمي 
 ها وحركاتها.حروف

ــ يحرر فقرة عن  
أسباب ازدهار الحركة 
العقليّة وانتشار العلوم 

 في العصر العباسّي.
ـ يعرب األحرف 

المشبهة بليس  في 
 نص مقترح

يحدد أثر المساواة  
واإليجاز واإلطناب في 

 نص مقترح

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سا08

 األسبوع الثاني:
 :النّص التّواصلّي وروافده

 والفلسفية في الحواضر الحركة العقلية
 العربية لليازجي.

 ـ األحرف المشبهة "بليس".
 هاـ. المساواة واإليجاز واإلطناب، وأثر

 البالغي في الكالم.

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعية

تقييم مدى 
التحكم في 

 الكفاءة

 الوضعية األولى
وضعيّة 
 إبداعيّة

 دالئل القدرة اإللهية في الكون.
 وصفيّ 
 حجاجيّ 

الموارد اللّغويّة 
 والبالغيّة 

 (ينجز في البيت) الوضعية الثّانية
وضعيّة 

 نقديّة
 تفسيريّ  الّشعر الحكمّي العبّاسّي .

األحكام الفكريّة 
المستنتجة ومؤّشرات 

 النّمط.

 
 
 
 
 



 التدرجات السنوية
 

 

 

                                                                                          وزارة التربية الوطنية                                                                                                        

 

 هــ(656هــ ــ 334الثاني : العصر العباسي الثاني ) المحور
التقويم المرحلي  السير المنهجي للوحدة الموارد المستهدفة الوحدة التعلمأهداف  الكفاءة

 والمعالجة
الحجم 
 الزمني

 (هة "بليس"تخفيف همزة إّن، أّن، كأّن ـ حركات القافية ـــ األحرف المشب ) الحكمة والفلسفة في الشعر ــ  تقييم مكتسبات المتعلم
في مقام 

تواصلي دال 
ينتج المتعلم 

وكتابة مشافهة 
نصوصا وفق 

النمط الوصفّي 
والّسردّي، 

يحلّل ونصوصا 
نقدية تفسيريّة 
ترتبط بالعصر 

العباسّي 
 الثانّي.

 في ــ يكتشف ويناقش أثر الحياة االجتماعيّة
 حياة الفرد.

ـــ يقف على خصائص النّمط الّسردي 
والوصفّي، وتوظيفهما في تشخيص الظواهر 

 االجتماعيّة.
 خيم،االستغاثة والندبة والترــ يكتشف أحكام 

 ويحكم موارده فيها.
 ــ يحلّل عروضيا إيقاع وتفعيالت الرجز.

ــ يقف عند مظاهر الظلم في العصر 
 العباسّي.

 ــ يتعّرف على التوريّة.
ــ يتدّرب على روح التعاون والعمل 

ل لعدالجماعّي. ويدرك أهميّة القيم المثلى كا
 ونبذ الظلم والفساد.

يوّظف أسباب المنع من الّصرف ويكتشف ــ 
 .وع في إنتاجه الّشفهّي والمكتوبالممن

 هاياتيعّد التقارير ويتحّكم في آلياتها وتقن 
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 األسبوع األول:
 النّص األدبّي وروافده:

 للمتنبي. لـ:ـ أفاضل النّاس 
 اإلبداع األدبي )نقد أدبي( 

 والندبة والترخيم.ـ االستغاثة 
 ـ بحر الرجز

موضوع من شة مناق:التعبير الكتابي
مظاهر التّجديد في العصر العباسّي 
 . )الموضوعات واألوزان والقوافي(

ــ يطرح مشكلة انعكاس الحياة 
السياسية والفكرية على الحياة 

 االجتماعية للفرد
 ــ يحلل القصيدة معنى ومبنى .
 ــ يكتشف المعطيات ويناقشها 

ــ يحدد بناء النص وأدوات 
 االتساق واالنسجام.

ــ يبرز مواصفات اإلبداع األدبي 
 من خالل قصيدة المتنبي

ــ يوظف أسلوب االستغاثة  
 والندبة والترخيم بما يخدم النص 

ــ يحدد تفعيالت الرجز واألغراض 
يوظف الممنوع من  المناسبة له

بما يخدم الصرف والتورية 
 األهداف المحددة في الوحدة

 موضوع التعبير  يناقشــ 
ــ يلخص مظاهر الحياة االجتماعية 

 في العصر العباسي
 

ــ يعبر مشافهة أو كتابة 
عن مظاهر الظلم والفساد 
التي ينتقدها المتنبّي في 

 المجتمع العباسي.
ــ يحدد األنماط النصيّة 

 التي اعتمدها الشاعر
االستغاثة ــ يميز  بين 

 والندبة في نص مقترح
يحلل عروضيا أبياتا من 

 الرجز
ــ يفسر ظاهرة البذخ 

والتأنّق واللّهو 
واللّعب.التي شاعت في 
 العصر العباسي الثاني  

يستخلص جماليات  ـ
استخدام التورية في 

 رؤوس أقالم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سا08

 األسبوع الثاني:
 :النّص التّواصلّي وروافده

 الحياة االجتماعيّة ومظاهر الظلم.ـ 
 .بنوعيه ـ الممنوع من الصرف

 ـ التورية
 من الجنّ المطالعة الموجهة:في أرض 

 .ابن شهيدرسالة التّوابع والّزوابع، 

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعيّة

تقييم مدى 
التحكم في 

 الكفاءة

 (ينجز في البيت) الوضعية األولى
وضعيّة 
 إبداعيّة

 أثر احتقار الّضعيف واستصغاره
 وصفيّ 
 حجاجيّ 

 ـ الندبة واالستغاثة.
 ـ التورية.

 الممنوع من الصرف -

 الوضعية الثّانية
وضعيّة 

 نقديّة
الّشعر االجتماعّي في العصر 

 العبّاسّي.
 تفسيريّ 

ـ األحكام الفكريّة 
المستنتجة ومؤّشرات 

 النّمط.

 
 
 
 



 التدرجات السنوية
 

 

 

                                                                                          وزارة التربية الوطنية                                                                                                        

 : من الحركة الشعرية في المغرب العربي الثالث المحور

 السير المنهجي للوحدة الموارد المستهدفة الوحدة أهداف التعلم الكفاءة
التقويم المرحلي 

 والمعالجة
الحجم 
 الزمني

ز ــ  التورية ــ ــ بحر الرجـة الترخيم واالستغاثــ الندبة ــ الوصف والسرد )أثر اضطراب أحوال المجتمع على الشعر في العصر العباسي  تقييم مكتسبات المتعلم
 الممنوع من الصرف(

في مقام 
تواصلّي دال 
ينتج المتعلم 

مشافهة 
وكتابة 

نصوصا 
وفق النّمط 
الحجاجّي 
والوصفّي 
ونصوصا 

نقدية ترتبط 
بالدولة 

 الرستميّة.

ــ يعرف مميزات الشعر في عهد الدولة 
 الّرستميّة.

 والموضوعات التي تناولهاــ يقارب األغراض 
 الّشعراء في عهد الدولة الرستميّة.

ــ يعرف أنواع المصادر وأوزان مصادر 
 الثالثّي.

ــ يحلّل عروضيا نماذج شعريّة من بحر 
 المنسرح.

 ونــ أن يقف على الجهود التي بذلها الّرستميّ 
 في سبيل النّهضة الفكريّة.

ل جاهــ يتذوق جمالية التّعبير ويدرك بالغة ت
 العارف ويوّظف ذلك في تعبيره.

ة:
من

ثا
ال

 
ة.

ميّ
ست

لر
 ا
لة

دو
 ال

هد
ع
ي 

 ف
عر

ش
 ال

يا
ضا

 ق
ن
م

 

 األسبوع األول:
 النّص األدبّي وروافده:

في هجاء عمران بن حطان: بكر بن 
 حماد.

 ـ المصدر وأنواعه.ـ بحر المنسرح.
 التعبير الكتابي: تصحيح التعبير 

يشير إلى وضع األدب في تاريخ  
 الرستمية الدولة

يحلل القصيدة من حيث المضمون 
 والشكل :

 ــ يكتشف المعطيات ويناقشها
ــ يحدد بناء النص وأدوات االتساق 

 واالنسجام.
در بمختلف ــ يبين وظيفة المص

 النص أنواعه ودوره في بناء 
المنسرح  تفعيالت بحر يحددــ 

 وتغيراته ودالالته
ــ يستخرج من  نصوص الوحدة 

 الثالثي و يحدد أوزانها.مصادر 
 يُظهر قيمة تجاهل العارف في

 النص.
ــ يلخص خصائص األدب في عهد 

الدولة الرستمية بالربط بين 
 النصين التواصلي واألدبي .

 رالتعبي موضوع يصححــ 

ــ يحرر فقرة عن 
خصائص شعر بكر بن 
 حماد مع تعليل الرأي .

 
ــ يحدد في نص مقترح 
 المصدر ويبين أنواعه 

يحلل عروضيا أبياتا من 
 بحر  المنسرح.

 
ــ يتحدث عن المجاالت 
الفكرية التي اهتّم بها 

 الرستميون
 
يحدد  ضابطين غير ــ 

مّطردين لمصادر الثالثي 
 في نص مقترح .

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سا08

 األسبوع الثاني:
 :النّص التّواصلّي وروافده

نهضة األدب في عهد الدولة 
األصلي،  المصدرالرستمية.ـ أوزان 

تجاهل أوزان مصادر الثالثي.ـ 
 العارف.

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعية

تقييم مدى 
التحكم في 

 الكفاءة

 (ينجز في البيت) الوضعية األولى
وضعيّة 
 إبداعيّة

الرّد على من يهاجم الّدين 
 اإلسالمّي.

 ألحجاجي
 الوصفيّ 

 ـ المصدر.
 ـ تجاهل العارف. 

 الوضعية الثّانية
وضعيّة 

 نقديّة
مظاهر ازدهار الحياة الفكريّة 
 واألدبيّة في عهد الرستميّين.

 مؤّشرات النّمط. التّفسيريّ 

 2التقويم الفصلي 

 
 
 
 



 التدرجات السنوية
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 : من الحركة الشعرية في المغرب العربيالثالث المحور

 للوحدةالسير المنهجي  الموارد المستهدفة الوحدة أهداف التعلم الكفاءة
التقويم المرحلي 

 والمعالجة
الحجم 
 الزمني

 ) الهجاء في عهد الدولة الرستمية ــ الحجاج والتفسير  ــ المصدر ــ تجاهل العارف( تقييم مكتسبات المتعلم
 
 

في مقام 
تواصلّي دال 
ينتج المتعلم 

مشافهة وكتابة 
نصوصا وفق 

النّمط 
الحجاجّي 
والوصفّي، 
والّسردّي 
ونصوصا 

ترتبط  نقدية
بالدولة 

 الرستميّة..

ــ أن يقف على الصراعات الداخليّة على 
 السلطة في المغرب العربّي.

 .تهــ يحّدد نمط النّص ، ويتدّرب على محاكا
 يعرف المصادر القياسيّة وأوزانها.

 ــ يحلّل نماذج شعريّة من بحر السريع.
ــ يفهم ظروف انفصال المغرب عن الدولة 

 العباسيّة؟
ز بين المصدر الّدال على الهيأة ــ يميّ 

 والمصدر الّدال على المّرة.
ــ يتعّرف على اللّف والنشر  ويقف على 

 جمالياته.
ــ يتعّرف على بعض تقنيات السرد 

 وخصائص الفّن القصصي
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 األسبوع األول:
 النّص األدبّي وروافده:

لمسان/ألبي حمو ت استرجعت
 موسى الزيّاني.

 مصادر غير الثالثي. -
 ـ بحر السريع.

التعبير الكتابي: تصحيح موضوع 
 التعبير

السلطة في  الدائر علىــ يذكر الصراع 
 المغرب العربي

 وانعكاساته على األدب .
ــ يحلل القصيدة من حيث المضمون 

 والشكل :
 ــ يكتشف المعطيات ويناقشها

النص وأدوات االتساق  ءــ يحدد بنا
 واالنسجام

الثالثي   المصدر غيرـــ يبين وظيفة 
 ودوره في بناء  النص 

ه ــ يحدد  تفعيالت بحر السريع وتغيرات
 ودالالته

ة ــ يحدد وظيفة المصدر الدال على المر
 والهيئة .

ــ يلخص خصائص الشعر في هذا 
العصر بالربط بين النصين األدبي 

 والتواصلي.
 موضوع التعبير  يصححــ 

 ــ يعرض مشروعه

ــ يشرح القيمة 
التاريخية والقيمة الفنيّة 
البارزتين في نّص أبي 
 حمو موسى الزياني.)

 مشافهة أو كتابة(
ــ يصوغ مصادر األفعال 

غير الثالثية في نص 
 مقترح.

يحلّل عروضيّا أبياتا من 
 بحر السريع

يحرر فقرة عن الّدواعي 
التاريخيّة لهروب 

الخوارج إلى المغرب 
 العربي.

يصوغ اسم المّرة واسم 
الهيأة من الفعل الثالثي 

 ويعربهما.
يشرح اللّف والنّشر في 

 أبيات مقترحة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سا08

 األسبوع الثاني:
 :النّص التّواصلّي وروافده
استقالل بالد المغرب عن 

 المشرق.
ـ المصدر الّدال على المّرة 

 والهيأة.
إعداد دراسة حول  المشروع:

موضوع الوصف في الشعر 
 األندلسيّ 

 الموارد النّمط مجالها نوعها . الوضعية

تقييم مدى 
التحكم في 

 الكفاءة

  الوضعية األولى
وضعيّة 
 إبداعيّة

قّصة معركة من معارك الثورة 
 التي حدثت في مدينتك.

 الوصفيّ 
 الّسرديّ 

 ـ المصادر. 
 ـ اللّف والنّشر.

 (ينجز في البيت) الثّانية الوضعية
وضعيّة 

 نقديّة
حركة الّشعر في ظّل الصراع 

 على الّسلطة في المغرب.
 التّفسيريّ 

ـ األحكام الفكريّة 
المستنتجة ومؤّشرات 

 النّمط.
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 من األدب األندلسي : المحور الرابع

 السير المنهجي للوحدة الموارد المستهدفة الوحدة أهداف التعلم الكفاءة
التقويم المرحلي 

 والمعالجة
الحجم 
 الزمني

 لف والنشر (لمصادر ــ الاــ  يع ــ بحر السر ) الشعر الذي جسد الصراعات على السلطة في عهد الدولة الرستمية ــ الحجاج والوصف تقييم مكتسبات المتعلم
 

في مقام 
تواصلي دال 
ينتج المتعلم 

مشافهة 
وكتابة 
نصوصا 

وفق النّمط  
الوصفّي 
ونصوصا 

نقدية ترتبط 
باألدب 
 األندلسّي.

 

ــ يتعّرف على غرض الوصف  وأهم 
 موضوعاته.

ــ يستنتج خصائص الوصف عند شعراء  
 الطبيعة األندلسيّة.

ل حلّ ح.يــ يكتشف أحكام أحرف التّنبيه واالستفتا
 بحر الرمل.عروضياً نماذج شعرية من 

 أن يعالج أخطاء إنتاجه الكتابّي .
 اتجاهات شعر الطبيعة عند شعراءــ يقف على 

 األندلس.
، ــ يكتشف أحكام التّنازع ويضبط معارفه فيه

 ويوّظفه في إنتاجه.
 يقف على جماليات حسن التعليل

ــ يجنّد مكتسباته وينتج نّصا وصفيّا في 
 وضعيّة إدماجيّة.
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 األسبوع األول:
 النّص األدبّي وروافده:

 الجبل :ابن خفاجة وصف
 ـ أحرف التّنبيه واالستفتاح.

 . ـ بحر الرمل.
 

الطبيعة األندلسية شير إلى خصائص ي
 وتأثيرها في نفسية الشعراء

يحلل قصيدة ابن خفاجة مضمونا 
 وشكال: 

ــ يكتشف معطياتها ويحدد أدوات 
 بنائها 

ــ يبين وظيفة أحرف التنبيه 
 واالستفتاح وتأثيرها على المعنى 

يحدد خصائص بحر الرمل  ــ
  والتغيرات التي تطرأ عليه

يبين وظيفة كل من التنازع وأثر  -
 حسن التعليل في الكالم

ــ يتوسع في فكرة عناصر الطبيعة 
الملهمة للشعراء ، وربط النص 

 التواصلي  بنص  ابن خفاجة

ــ يحرر فقرة حول 
جوانب التجديد في 

الوصف التي أضفاها 
ابن خفاجة على 

 موضوعه.
معاني أحرف يميّز ــ 

التنبيه واالستفتاح في 
 نص مقترح

ــ يقّطع البيت األول من 
النشيد الوطني، وبيّن 
 التغييرات التي لحقته.

ــ يعبر شفاهيا عن 
خصائص وصف الطبيعة 

 في شعر األندلسيّين..
ــ يحدد جمالية حسن 

 التعليل في نص مقترح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سا08

 الثاني:األسبوع 
 :النّص التّواصلّي وروافده

 خصائص شعر الطبيعة
 ـ التنازع.

 ـ حسن التّعليل

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعية

تقييم مدى 
التحكم في 

 الكفاءة

 (ينجز في البيت) الوضعية األولى
وضعيّة 
 إبداعيّة

وصف منظر طبيعّي أثار 
 مشاعرك.

 الوصفيّ 
أحرف التّنبيه ـ  

 ـ التنازع. واالستفتاح.
 ـ حسن التّعليل.

 الوضعية الثّانية
وضعيّة 

 نقديّة
 التّفسيريّ  ر.أثر الطبيعة األندلسيّة في الّشع

ـ األحكام الفكريّة 
المستنتجة ومؤّشرات 

 النّمط.
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 المحور الرابع: من األدب األندلسي

 التقويم المرحلي والمعالجة السير المنهجي للوحدة الموارد المستهدفة الوحدة أهداف التعلم الكفاءة
الحجم 
 الزمني

 عليل(أحرف التّنبيه واالستفتاح.ـ التنازع.ـ حسن التّ تقييم مكتسبات المتعلم) وصف الطبيعة األندلسية ــ مؤشرات الوصف ــ 
 

في مقام 
تواصلي دال 
ينتج المتعلم 

مشافهة 
وكتابة 
نصوصا 

وفق النّمط  
الوصفّي 
 ونصوصا

نقدية ترتبط 
باألدب 
 األندلسّي.

 

وأهم الرثاء ــ يتعّرف على غرض 
 موضوعاته.

ــ يستنتج خصائص الوصف عند شعراء  
 الطبيعة األندلسيّة.

 ءــ يكتشف أحكام. وجوب اقتران الخبر بالفا
ــ يحلّل عروضياً نماذج شعرية من  بحر 

 المديد .
ــ يقف على اتجاهات شعر الطبيعة عند 

 األندلس.شعراء 
ه، ــ يكتشف أحكام التّنازع ويضبط معارفه في

 ويوّظفه في إنتاجه.
 ــ يقف على جماليات مراعاة النظير

يجنّد مكتسباته وينتج نّصا وصفيّا في 
 وضعيّة إدماجيّة.
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 األسبوع األول:
 النّص األدبّي وروافده:

 نكبة األندلس: ألبي البقاء الرندي.
ـ مواضع وجوب اقتران الخبر 

 بالفاء
 ـ بحر المديد.

 

يستفسر عن موضوعات الوصف ــ 
 األندلسيين في شعر

تحليل النص من حيث المضمون 
 والشكل: 

ــ يكتشف معطياتها ويحدد أدوات 
بنائها ــيظهر وظيفة الموارد 

المقررة في خدمة الغرض الشعري 
 ونمطه.

ــ يظهر  امتدادات شعر الوصف 
عند شعراء األندلس مع االستدالل 

 من النص األدبي 
 موضوع التعبير  يناقش ويحررــ 
 

ــ يحرر فقرة حول أثر 
سقوط األندلس على 
 الّشعراء المسلمين.

يبيّن مواضع وجوب ــ 
اقتران الخبر بالفاء من 

 خالل نص مقترح
ــ يحلّل عروضيا أبياتا من 

  بحر المديد
ــ يتحدث عن خصائص 

 شعر رثاء المدن .
ــ يحدد في نص مقترح  
أهّم ما تتميّز به "كان" 
 و"ليس" من خصائص.

ــ يبيّن مراعاة النظير في 
 نص مقترح.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سا08

 األسبوع الثاني:
 :النّص التّواصلّي وروافده

الممالك والمدن وخصائصه رثاء 
 الفنيّة.

 خصائص كان وليس. -
 مراعاة النظيرـ 
 

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعية

تقييم مدى 
التحكم في 

 الكفاءة

 (ينجز في البيت) الوضعية األولى
وضعيّة 
 إبداعيّة

 الوصفيّ  وصف مكان خرٍب.
 اقتران الخبر بالفاء.ـ 

 ـ كان وليس.
 ـ مرعاة النظير.

 الوضعية الثّانية
وضعيّة 

 نقديّة
 التّفسيريّ  الّرثاء األندلسّي.التّجديد في 

ـ األحكام الفكريّة 
المستنتجة ومؤّشرات 

 النّمط.
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 المحور الرابع: من األدب األندلسي

 السير المنهجي للوحدة الموارد المستهدفة الوحدة أهداف التعلم الكفاءة
التقويم المرحلي 

 والمعالجة
الحجم 
 الزمني

 اقتران الخبر بالفاء.ـ كان وليس.ـ مرعاة النظير(رثاء الممالك في األدب األندلسي ــ ـ  تقييم مكتسبات المتعلم)
في مقام 

تواصلّي دال 
ينتج المتعلم 

مشافهة وكتابة 
نصوصا  وفق 

النّمط الوصفّي  
ونصوصا نقدية 

تفسيريّة في 
موضوع 

الموشحات 
والتجديد في 

الشعر 
 األندلسّي.

 

أنّها نمط يتعّرف على الموشحات على ــ 

 شعرّي جديد في األدب األندلسّي.

يقف و يحّدد الخصائص الفنيّة للموشحاتــ 

 على بنيتها الفنيّة.

 يكتشف أحكام االشتغال ويوّظفها.ــ 

 .يتعرف على بحر المتداركــ 

يكتشف ويناقش عالقة الموّشحات ــ 

 بالغناء.

 ــ يكتشف أحكام ظاهرتي اإلعالل واإلبدالــ 

 جماليات التقسيم.يقف على ــ 
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 األسبوع األول:
 النّص األدبّي وروافده:

 ـ هل درى ظبي الحمى: البن سهل. 
 ـ االشتغال.

 ـ بحر المتدارك.

األدبية التي  ــ يذكر األشكال  
 الموشح(ظهرت في األندلس )

 النص معنى ومبنى: ــ يحلل 
 يظهر وظيفة االشتغال 

اإلعالل واإلبدال  يوضح أحكامــ 
ويميّز بينهما، ويقف على 

 أسبابهما.
اللف والنشر  ــ يبرز جمالية

 في األدب   فائدتهما و التقسيم
 .ــ يحدد تفعيالت ببحر المتدارك 

ــ يعلل  ارتباط الموشحات 
 بالغناء في األندلس 

 

يوازن بين القصيدة 
 العموديّة والموّشح.
يعّدد مواضع نصب 

رفعه في االسم ومواضع 
 االشتغال.

يذكر تفعيالت بحر 
المتدارك، وأهم 

 التغييرات التي تلحقه.
أسباب نشأة يتحدث عن 

الموشحات  وما الفرق 
 بينها وبين األزجال؟

يذكر أهم مواضع 
اإلعالل في كلمات داخل 

 نص مقترح.
من خالل أبيات مقترحة 

 يشرح التقسيم 
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 األسبوع الثاني:
 :التّواصلّي وروافدهالنّص 

 الموشحات والغناء.
 ـ اإلعالل واإلبدال.

 التقسيم.اللف والنشر+ ـ 

 الموارد النّمط  مجالها نوعها الوضعية

تقييم مدى 
التحكم في 

 الكفاءة

 (ينجز في البيت) الوضعية األولى
وضعيّة 
 إبداعيّة

 تقييم السنة الدراسيّة.
 السرديّ 
 الوصفي

 ـ االشتغال.
 اإلعالل واإلبدال.ـ 

 ـ التقسيم.

 الوضعية الثّانية
وضعيّة 

 نقديّة
 التّفسيريّ  تطّور الموّشح في العصر األندلسّي.

األحكام الفكريّة 
المستنتجة ومؤّشرات 

 النّمط.

 3التقويم الفصلي 
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 هــ(334 -هــ 132أ( العصر العباسي األول )المحور األول : 

التّقويم المرحلّي  الّسير المنهجّي للوحدة الموارد المستهدفة الوحدة أهداف التّعلّم الكفاءة
 والمعالجة

الحجم 
 الّزمنيّ 

 وي سالم أو األمصدر اإل عالقة بأدب العصر الجاهلي أوتقييم مكتسبات المتعلم  من خالل إنتاج  وضعيات ذات داللة وتقويم تشخيصي (  -) األسبوع األول

 
 

ينتج المتعلّم  .
في مقام تواصل 

دال مشافهة 
وكتابة نصوصا 

وفق النّمط 
الحجاجّي 

ونصوصا نقديّة 
ترتبط بالعصر 
العباسّي موّظفا 
الموارد اللّغويّة 

 المدروسة.

 _يتعّرف على مظاهر النّزعة العقليّة في العصر
 العباسّي.

 _يتذكر خصائص النّمط الحجاجّي والتّفسيرّي.
 _يكتشف ويضبط معارفه في معاني حروف العطف.

 _يتعلّم تقنيّة التلخيص ويمارسها كتابة.
 _يكتشف خصائص الّسرد في حكايات كليلة ودمنة.

ة _يتعّرف على أسباب النزعة العقليّة في القصيد
 العربيّة.

 باسّي._يستنتج مظاهر التّجديد في الّشعر الع
 _يكتشف ويضبط معارفه في معاني حروف الجر.

ق ذوّ _يتعّرف على التّشبيه الضمنّي والتمثيلّي ويت
 أثره الجمالّي.
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 النص األدبي وروافده
 تهديد و نصح  لبشار بن برد.

 ـ معاني حروف العطف.
التعبير: تقنية تلخيص نصوص 

 متنّوعة.
 المطالعة الموجهة 
 ـ الحمامة والثعلب

ي لتاـــ يذكر الّسياق التّاريخي والعوامل 
أنتجت انفتاحا على الحضارات األخرى 

 الهنود...(. ٬اإلغريق ٬)الفرس
 ـ يحلّل النّص األدبّي مضمونا وشكال:

يكتشف معطيات النص ويناقشها ـ يحدد 
نمط  النص ـ يظهر معاني حروف 

الجّر من خالل العطف ومعاني حروف 
 اقالنّص األدبّي مع إبراز دورها في اتّس

 النّص. 
ــ يبرز  أهّمية التّشبية التّمثيلي 

 والّضمني في دعم الحّجة العقلية.
ي ـيستنتج عوامل بروز النّزعة العقلية ف

 العصر العبّاسي.
 ـ يناقش و يلخص نصوصا متنوعة.

 

يعبر مشافهة أو كتابة  -
عن مظاهر تأثر 

العربية في  القصيدة
العصر العباسي بالحياة 
العقلية و التيار الفكري 

 السائد آنذاك 
ـ يحدد معاني حروف 

 العطف في نص مقترح
يعلل بروز النزعة 
العقلية في الشعر 

العباسي )مشافهة أو 
 كتابة (

ـ يحدد في نص مقترح 
 معاني حروف الجر.

ـ يبيّن نوع التشبيه مع 
التعليل في نص 

 مقترح.
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 . النص التواصلي و روافده 
 ـ النّزعة العقليّة في  القصيدة  

 العربيّة.
 ـ معاني حروف الجر.

 ـ التّشبيه الّضمنّي والتّمثيلّي.
 التعبير : ـ تحرير الموضوع

 

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعيّة 

تقييم مدى 
التّحّكم في 

 الكفاءة

 الوضعية األولى
وضعيّة 
 إبداعيّة

 النّمط الحجاجيّ  اإلقناع بالتزام مكارم األخالق

 ـ معاني حروف العطف
 ــ معاني حروف الجر

ــ التشبيه الضمني 
 والتمثيليّ 

 نجز في البيت(يالوضعية الثّانية) 
وضعيّة 

 نقديّة
مظاهر النّزعة العقلية في العصر 

 العباسي
 النّمط التّفسيريّ 

ـ األحكام الفكريّة 
المستنتجة ومؤّشرات 

 النّمط التّفسيرّي.
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 (هــ 334هــ / 132المحور األول : العصر العباسي األول )

 أهداف التّعلّم الكفاءة
 

التّقويم المرحلّي  الّسير المنهجّي للوحدة الموارد المستهدفة الوحدة
 والمعالجة

الحجم 
 الّزمنيّ 

 مثيلي(التشبيه الضمني والتــ  الشعر في العصر العباسي ــ معاني حروف العطف والجّر.تقييم مكتسبات المتعلم) النزعة العقلية في 
 

ينتج  .
المتعلّم في 

مقام 
تواصلّي 

دال، 
مشافهة 
وكتابة 

نصوصا 
وفق النّمط 

الوصفّي 
والحجاجّي،  

ونصوصا 
تفسيريّة 

تبرز 
الصراع بين 
المحافظين 

ودعاة 
التجديد في 

العصر 
 العباسّي.

عر ويستنتج على مظاهر التّجديد في الشّ يتعّرف ــ 
 العباسّي.

يقف على خصائص النّمط الحجاجّي والوصفّي ــ 
 والّسردّي والتّفسيرّي.

 يحكم على صدق النص باعتبار مقاييسه.ــ 
 يتعّرف ويكتشف ويضبط معارفه في التعّجب.ــ 

 يتدّرب على تقنيّة التلخيص.ــ 
 ذوالتجديد.يفهم دواعي الخصومة بين التقليد ــ 
 رديّ طبّق خصائص النّمط الوصفّي والحجاجّي والسّ ــ 

 والتفسيرّي.
 يعرف النسبة ويمتلك مهارة النسب إلى األسماء.ــ 

 يميّز بين أنواع التّشبيه
 قلتيتعرف المتعلّم على أهم اإلمارات التي استــ 

 عن الخالفة العباسيّة في بغداد.
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 األسبوع األول:
 النص األدبي وروافده :

 وصف النخل  لـ: أبو نواس. - 
 النقد:الصدق في التعبير األدبي.

 ـ التّعجب.
 التعبير:ـ تصحيح الموضوع.

 ـ بالد الّصينالمطالعة:

 ـ يًظٍهر انعكاس النّزعة العقلية 
 العربّي.على التّجديد في الّشعر 

 ـ يحلّل القصيدة مضمونا وشكال: 
ــ يكتشف معطيات النص ويناقشها ـ يحدد 

مؤشرات نمط النص ووسائل تحقق االتساق 
 بيّ واالنسجام فيه ــ يستدّل على الّصدق األد
من خالل القصيدة.ـ يبرز عالقة التّعّجب 

بغرض القصيدة ونمطها. ـ يحّدد وظيفية 
 النّسبة في النّص األدبّي.

 ـ يبيّن أثر ووظيفة التّشبيه في النّص.
 ــ يصحح موضوع التعبير 

 ة ـ يستثمر نّص المطالعة خدمة ألهداف الوحد
ين ـ يبرز مواطن التّجديد من خالل الّصراع ب

 .وربطه بالنّص األدبيّ  ٬المجّددين والقدماء
ح فتـ يحلل نقديا  تأثير أدب الّرحالت في التّ 

 على مختلف الحضارات.
 رض مشروعه ــ يع

يحلل و يناقش  -
رأيا نقديا حول 

القصيدة العربية 
شكال و مضمونا 

 في العصرالعباسي 
ـ يعرب صيغتي 

 التّعّجب
 في نّص مقترح.

يعبر كتابيا أو 
شفويا عن 

مجاالت الصراع 
بين القديم و 

 الحديث 
ـيحّدد نوع 

الّصورة البيانيّة 
 ومكمن بالغتها 
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 الثاني:األسبوع 
النص التواصلي وروافده: 

الّصراع بين القدماء والمحدثين 
 في األدب والحياة.ـ

 النّسبة -
 ــ بالغة التشبيه

إعداد خريطة تبيّن  -المشروع: 
مواقع اإلمارات التي استقلت 

 عن الخالفة العباسيّة في بغداد.

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعيّة 

تقييم مدى 
في  التّحّكم
 الكفاءة

 نجز في البيت(يالوضعية األولى  ) 
وضعيّة 
 إبداعيّة

 النّمط الوصفّي والحجاجّي  وصف جمال الريف
 ـ التعّجب 

 ـ النسبة ـ التّشبيه 

 الوضعية الثّانية
وضعيّة 

 نقديّة
مظاهر التّجديد وأسبابه في 

 العصر العباسي
 النّمط التّفسيريّ 

ومؤّشرات النّمط 
 التّفسيرّي.
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 الحجم التّقويم المرحلّي والمعالجة الّسير المنهجّي للوحدة الموارد المستهدفة الوحدة أهداف التّعلّم الكفاءة
 الّزمنيّ 

 التعّجب ــ النسبة(تقييم مكتسبات المتعلم) مظاهر التجديد في شعر الوصف في العصر العباسي ــ بالغة  التّشبيه ــ 

ينتج المتعلّم 
في مقام 

تواصلّي دال 
مشافهة 
وكتابة 

نصوصا وفق 
النّمط الوصفّي 

والسردّي 
ونصوصا 

تفسيريّة تبرز 
مظاهر 
المجون 

والزندقة في 
العصر 
العباسّي 

وآثارها في 
المجتمع  
 .العباسّي.

يتعّرف على مظاهر المجون والزندقة عند  -
 ابن الوليد.

 مظاهر التجديد في القصيدة.يقف على  -
يطبّق على خصائص النّمط الوصفّي  -

 والنّمط التفسيرّي.
يكتشف ويضبط معارفه في أفعال المدح  -

 والذّم.
 _ يتعّرف على حرف الوصل في القافية.

 يقّوم هفواته في التعبير ويصّححها. -
يستنتج خصائص الّسرد في رسالة  -

 الغفران.
والّشعوبيّة يكتشف أسباب الزندقة  -

 والمجون في العصر العبّاسّي.
ناقش أثر النهضة الفلسفيّة في الفكر  -

 العبّاسّي.
 يكتشف ويضبط معارفه في االختصاص. -

يقف على جماليات الخبر واإلنشاء 
 وأغراضهما.
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 ـ النص األدبي و روافده 
 أدهرا تولى لمسلم بن الوليد.

 المدح و الذّم.ـ أفعال 
 ـ الوصل.

التعبير الكتابي : مناقشة 
موضوع تبدأ حّرية الفرد حين 

 تنتهي حّرية اآلخرين.
 المطالعة الموجهة :

 ـ مقتطفات من رسالة الغفران.

ـ يقف على سلبيات االنفتاح على 
 دب.وأثر ذلك على األ ٬الثّقافة األجنبية

ـ يحلّل قصيدة مسلم بن الوليد من 
 والّشكل:  حيث المضمون

  هاــ يكتشف معانيها ــ يحدد أدوات بنائ
ـ يوّظف صيغتي المدح والذّم إلبراز 
معاني النّص.ــ يبين أغراض الخبر 

 واإلنشاء في النص
ـ يبرز الوصل وطريقة تحديده. . 

يوّظف أسلوب االختصاص بما يخدم 
 الكفاءة.

 ـ يفّسر أسباب انتشار اللّهو والمجون
مستداّل بالنّص في العصر العبّاسي 

 األدبّي.
 ـ يناقش ويحرر موضوع التّعبير

 

يعبر مشافهة أو كتابة عن -
مظاهر التجديد في شعر 

 مسلم بن الوليد
يحّدد عناصر أسلوب المدح  -

 والذم
يميز بين حروف القافية  -

 من خالل نماذج شعرية 
يحلل أسباب انتشار  -

الزندقة و المجون في العصر 
 العباسي ّ 
أسلوب االختصاص ـ يعرب 

 من خالل نّص مقترح.
ـ يحدد أغراض الخبر 

واإلنشاء من خالل نّص 
 مقترح 
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 ـالنص التواصلي و روافده :
 حياة اللّهو والمجون. 

 ـ االختصاص.
 ـ أغراض الخبر واإلنشاء.

 التعبير الكتابي : 
 ـ تحرير الموضوع داخل القسم..

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعيّة 

تقييم مدى 
التّحّكم في 

 الكفاءة

 نجز في البيت(يالوضعية األولى) 
وضعيّة 
 إبداعيّة

وصف سحر مدينة من خالل 
 رحلة.

 والنّمط الوصفّي والسردي
 . أفعال المدح والذّم

 االختصاص.
 الخبر واإلنشاء.

 الوضعية الثّانية
وضعيّة 

 نقديّة
األدب أثر تيار المجون في 

 قواألخال
 النّمط التّفسيريّ 

ـ األحكام الفكريّة المستنتجة 
 ومؤّشرات النّمط التّفسيرّي.
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الحجم  التّقويم المرحلّي والمعالجة الّسير المنهجّي للوحدة الموارد المستهدفة الوحدة أهداف التعلم الكفاءة
 الّزمنيّ 

 تقييم مكتسبات المتعلم) شعر المجون والزندقة ــ أفعال المدح والذّم ــ  الوصل  ـ أغراض الخبر واإلنشاء(

ينتج المتعلّم في 
مقام تواصلّي دال 

مشافهة وكتابة 
نصوصا وفق 

النّمط الوصفّي 
والسردّي 
ونصوصا 

تفسيريّة تبرز 
مظاهر المجون 

والزندقة في 
العصر العباسّي 

 وآثارها في
المجتمع  

 العباسيّ 

يتعرف على غرض الزهد ودوافع  -
ظهوره في العصر العباسّي وأبرز 

 شعرائه، وأهّم خصائصه.
 يقف على خصائص النمط الحجاجّي. -
يكتشف الخصائص الموسيقية للشعر  -

 ويتذوقها.
يتمكن من توظيف اإلغراء والتحذير في  -

 تعبيره الخاص مشافهة وكتابة. 
نماذج شعريّة من وزن يحلّل عروضيا  -

 الخفيف.
يتعّرف على مظاهر اللهو والمجون، ـ 

 وظروف ظهور الحركة اإلصالحيّة.
يكتشف  ويناقش أحكام اسم الفعل ويضبط 

 موارده فيها.
يقف عند ظاهرتي االقتباس والتضمين ، 

 ويوّظفهما في تعبيره.
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 ـ النص األدبي و روافده :
 ن ألبي العتاهية.للموت ما تلدو

 ـ الشعر والموسقى.
 ـ اإلغراء و التّحذير.

 .بحر الخفيفـ 
باب الحمامة المطالعة الموجهة : 

 والثّعلب ومالك الحزين ابن المقفّع
 التعبير الكتابي :ـ تصحيح الموضوع.

. ـ يبرز موقف الّشعراء 
 المحافظين من تيار الّزندقة.

ـ يحلّل قصيدة أبي العتاهية من 
 المضمون والّشكل.:حيث 

ــ يكتشف المعطيات ويناقشها ــ 
يحدد بناء النص وأدوات 

 االتساق واالنسجام .
ـ يدرس الموسقى الّداخلية 
والخارجية للنّص.ـ يوّظف 

أسلوب االتّحذير واإلغراء ـ 
 ٬أحرف العرض والتّحضيض

واالقتباس والتّضمين بما يخدم 
 الكفاءة.

ـ يفسر دور المفّكرين في  
 وة إلى اإلصالح.الّدع

 يصحح   موضوع التعبير
 ــ يعرض مشروعه

يعبر مشافهة أو كتابة عن  -
التقليد و التجديد عند 

 الشعراء العباسيين 
ــ يحدد أسلوب التحذير 

 وأسلوب اإلغراء ثم يعربه 
يحدد تفعيالت بحر الخفيف  -

و يرصد تغيراتها من خالل 
 أبيات مقترحة

يفسر انتشار ظاهرة الزهد  -
 عند الشعراء في هذه الفترة 

ــ يعرب اسم الفعل و 
 معموله في نص مقترح

ـ يحدد االقتباس والتضمين 
 في نصوص مقترحة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سا10

 ـ النص التواصلي و روافده 
الّدعوة إلى اإلصالح  والميل إلى 

 الزهد.
 ـ اسم الفعل.

 ـ االقتباس والتّضمين.
المشروع : أهم اإلمارات التي استقلت 

 عن الخالفة العباسيّة في بغداد
 

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعيّة 

تقييم مدى التّحّكم 
 في الكفاءة

 الوضعية األولى
وضعيّة 
 إبداعيّة

 والنّمط الوصفّي و الحجاجيّ  رقّة الّطباع وحسن معاملة اآلخرين
 اإلغراء والتحذير. -

 الفعل. ـ اسم
 ـ االقتباس والتضمين

 نجز في البيت(يالوضعية الثّانية) 
وضعيّة 

 نقديّة
 النّمط التّفسيريّ  تيار الزهد

ـ األحكام الفكريّة المستنتجة 
 ومؤّشرات النّمط التّفسيرّي.

 1التّقويم الفصلّي 

 



 التدرجات السنوية
 

 

 

                                                                                          وزارة التربية الوطنية                                                                                                        

 
 ه(334ه / 132المحور األول : العصر العباسي األول )

الحجم  التّقويم المرحلّي والمعالجة الّسير المنهجّي للوحدة الموارد المستهدفة الوحدة التّعلّمأهداف  الكفاءة
 الّزمنيّ 

 (ضمين ـ.تقييم مكتسبات المتعلم) شعر الزهد ــ التحذير واإلغراءــ  اسم الفعل ــ. ـ الموسيقى الداخلية والخارجية االقتباس والت

 
ينتج المتعلّم 

في مقام 
دال تواصلّي 
مشافهة 
وكتابة 

نصوصا 
وفق النّمط 
الحجاجّي 
والوصفّي 
ونصوصا 

نقدية 
تفسيريّة 

ترتبط 
بالعصر 
 العباسيّ 

 يتعرف على النثر وأهّم خصائصه في العصر - 
 العباسّي وأبرز الموضوعات التي عالجها.

يستنتج خصائص النّمط الحجاجّي ورديفه  -
 الوصفّي.

ويضبط يكتشف ويناقش أحكام النعت ،  -
 موارده فيها.

يكتشف موسيقى المتقارب،ويحلّل إيقاعاته  -
 وت

 فعيالته.
يكتشف ويستنتج آثار الحركة العلمية على  -

 الفكر واألدب، ويستثمر أفكار النّّص.
يكتشف ويناقش أحكام التوكيد، ويضبط  -

 موارده فيها.
يحلّل أساليب القصر ويستنتج عناصره  -

 وأنواعه وطرقه.
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 ـالنص األدبي و روافده : 
 تقسيم مخلوقات العالم للجاحظ.

 النّعت.ـ 
 ـ بحر المتقارب.

ع مطالعة موجهة : المقامة العلمية لبدي
 الزمان

 
 التعبير الكتابي: مناقشة موضوع : -

 ـمظاهر ثقافة اإلنسان المعاصر.
  

ح تاـ يذكر أثر النّزعة العقلية واالنف
النّثر في العصر على تطّور 

 العبّاسي.
ـ يحلّل النّص من حيث المضمون 

 والّشكل.
ــ يكتشف المعطيات ويناقشها ــ 

يحدد بناء النص وأدوات االتساق 
 واالنسجام .

ـ يبرز مواضع  كسر وفتح  همزة 
 إّن.

 ـ يحلّل عروضيا بحر المتقارب.
ـ يوّظف أسلوب القصر في خدمة 

 النمط الحجاجي
 فّن المقامة. يستنتج خصائص 

ــ يلخص مضمون أثر الحركة 
العلمية في تطور النثر في األدب 

 العربي.
 ــ يناقش ويحرر موضوع التعبير 

يعبر مشافهة أو كتابة  -
عن األسباب التي أدت إلى 
 تطور النثر عند العباسيين 

يميّز بين أنواع النعت و  -
يعربها .من خالل نص 

 مقترح
يقّطع أبياتا من بحر  -

 قاربالمت
يحرر فقرة عن احتدام فن 

المناظرات في العصر 
 العباسي 

يميّز بين أنواع التوكيد و  -
يعربها .من خالل نص 

 مقترح
يحدد عناصر القصر  -

 ونوعه في نص مقترح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سا 10
 ـ النص التواصلي و روافده :

 والحركة العلميّة و آثارها على الفكر 

 األدب.ـ التّوكيد.

 القصر باعتبار الحقيقة والواقع.ـ 

 التعبير الكتابي : 

 ـ تحرير الموضوع داخل القسم.

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعيّة 

تقييم مدى 
التحكم في 

 الكفاءة

 نجز في البيت(يالوضعية األولى) 
وضعيّة 
 إبداعيّة

 إنجاز مطويّة 
 للتعبير عن الّرأي.

 الحجاجيّ 
 النعت والتوكيد. ـ

 ـ أسلوب القصر

 الوضعية الثّانية
وضعيّة 

 نقديّة
 التّفسيريّ  أثر الحركة العلمية في النثر 

ـ األحكام الفكريّة 
المستنتجة ومؤّشرات 

 النّمط التّفسيرّي.

 



 التدرجات السنوية
 

 

 

                                                                                          وزارة التربية الوطنية                                                                                                        

 
 ه( 656ه/334المحور الثاني : ب( العصر العباسي الثاني )

التّقويم المرحلّي  الّسير المنهجّي للوحدة الموارد المستهدفة الوحدة أهداف التّعلّم الكفاءة
 والمعالجة

 الحجم الّزمنيّ 

 النعت والتوكيد . ـ أسلوب القصر.ــ بحر المتقارب (تقييم مكتسبات المتعلم) النثر في العصر العباسي ــ 

ينتج المـتعلّم 
فـــــــي مقـــــــام 
تواصـلّي دال 
مشـــــــــــــافهة 
وكتابـــــــــــــــــة 
نصوصــــــــــــا 
ـــنّمط  ـــق ال وف
الحجــــــــــاجّي 
ـــــــــردّي  والّس
 ونصوصـــــــــا

نقديـة تــرتبط 
بالعصــــــــــــــر 
العباســـــــــــــّي 

 الثاني.
. 

ي فيكتشف أثر الحياة الفكريّة والفلسفيّة  - 
 الّشعر.

 يتعرف على شعر الحكمة وخصائصه. -
 يوّظف الحكمة في تعبيره الخاّص. -
 يكتشف ويناقش أحكام البدل، ويضبط موارده -

 فيها.
 أن يتعّرف على فّن المقامة وخصائصها. -
شار ازدهار الحركة العقليّة وانتيعرف أسباب  -

 العلوم في العصر العباسّي.
 يعرف األحرف المشبهة بليس. -
ب، أن يميّز بين المساواة واإليجاز واإلطنا -

 وأثرها البالغي في الكالم.
 أن يعالج أخطاء إنتاجه الكتابّي. -
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  النص األدبي و روافده :
 بيالناُس قَبلَنا ذا الَزمانا ألَصِحَب 

 الطيب المتنبّي.
 نقد أدبي: اإلبداع األدبي  -

 ـ البدل.
 المطالعة الموجهة : المقامة العلمية 

 التعبير الكتابي :ـ تصحيح الموضوع. .
 

ـــــ يطـــــرح إشـــــكالية  انعكاســـــات ـ
الحركـــــــــــة الفكريـــــــــــة علـــــــــــى 

 األدب.
ن يحلل القصيدة تحليال أدبيا مـــ 

 حيث المعنى والمبنى. 
ــ يكتشف المعطيات ويناقشها ــ 

يحدد بناء النص وأدوات 
 االتساق واالنسجام

ــ يُظهر أثر البدل  ووظيفة  
األحرف المشبهة بليس في 

وضوح الفكرة وانسجام المعنى 
 ــ يحدد حركات القافية

 ـ يستنتج خصائص فّن المقامة.
ز  فائـــــــدة المســـــــاواة يبـــــــر   - 

واإليجـــــــــــــــــــاز واإلطنــــــــــــــــــــاب 
 المخففة ويبين داللتها 

يســــتدل علــــى  تــــأثر  الشــــعر  ـــــ
ــــــة والفلســــــفية  ــــــة العقلي بالحرك

 . يصحح  موضوع التعبير

يتحدث عن مصادر  -
 حكم المتنبي 

ــ يحدد البدل  يعربه في 
 نص مقترح

يحرر فقرة عن أسباب  -
ازدهار الحركة العقلية و 
انتشار العلوم في العصر 

 العباسي 
ـ يعرب األحرف 

المشبهة بليس  في نص 
 مقترح

يحدد أثر المساواة  - 
 واإليجاز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سا 10

 ـ النص التواصلي و روافده :
الحركة العقليّة و الفلسفيّة في  

 الحواضر العربيّة.
 المشبّهة بـليس.ـ األحرف 

 ـ المساواة و اإليجاز واإلطناب

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعيّة 

تقييم مدى 
التحكم في 

 الكفاءة

 الوضعية األولى
وضعيّة 
 إبداعيّة

 الحجاجيّ  خيُر جليٍس 
األحرف المشبهة  البدل،

 اإليجازبليس، المساواة،
 و اإلطناب 

 البيت(نجز في يالوضعية الثّانية ) 
وضعيّة 

 نقديّة
 التّفسيريّ  الّشعر الحكمي العباسي 

ـ األحكام الفكريّة 
المستنتجة ومؤّشرات 

 النّمط التّفسيرّي.

 



 التدرجات السنوية
 

 

 

                                                                                          وزارة التربية الوطنية                                                                                                        

 ه( 656ه/334المحور الثاني :العصر العباسي الثاني )

الحجم  والمعالجةالتّقويم المرحلّي  الّسير المنهجّي للوحدة الموارد المستهدفة الوحدة أهداف التّعلّم الكفاءة
 الّزمنيّ 

 ناب (تقييم مكتسبات المتعلم) الحكمة والفلسفة في الشعر ــ البدل  ـــ األحرف المشبهة "بليس ــ المساواة ــ اإليجاز ــ اإلط

 
 

ينتج المـتعلّم 
فـــــــي مقـــــــام 
تواصـلّي دال 
مشـــــــــــــافهة 
وكتابـــــــــــــــــة 
نصوصــــــــــــا 
ـــنّمط  ـــق ال وف
الحجــــــــــاجّي 
ـــــــــردّي  والّس
ونصوصـــــــــا 
نقديـة تــرتبط 
بالعصــــــــــــــر 
العباســـــــــــــّي 

 الثاني.
 

 يكتشف ويناقش أثر الحياة االجتماعيّة في -
 حياة الفرد.

يقف على خصائص النّمط الّسردي  -
والوصفّي، وتوظيفهما في تشخيص الظواهر 

 االجتماعيّة.
 يكتشف أحكام االستغاثة والندبة ، ويحكم -

 موارده فيها.
 يحلّل عروضيا إيقاع وتفعيالت الرجز. -
معطيات رسالة أبي حامد الغزالي،  يكتشف -

 وخصائص الكتابة لديه.
 يقف عند مظاهر الظلم في العصر العباسّي. -

 يكتشف أحكام الترخيم، ويحكم موارده فيها.
 يتعّرف على التوريّة. -
 عدلينّمي اإلحساس بأهميّة القيم المثلى كال -

 ونبذ الظلم والفساد.
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 ـ النص األدبي و روافده:
 أفاضل الناس ألبي الطيب المتنبّي.

 االستغاثة و النّدبة.ـ 
 ـ بحر الرجز.

 المطالعة الموجهة :
  ـ أيّها الولد ألبي حامد الغزالي.

التعبير الكتابي :ـ مناقشة موضوع من 
مظاهر التّجديد في العصر العباسّي 

 واألوزان والقوافي )الموضوعات

يطرح مشكلة انعكاس الحياة 
السياسية والفكرية على الحياة 

 االجتماعية للفرد
 ــ يحلل القصيدة معنى ومبنى .

ــ يكتشف المعطيات ويناقشها ــ 
يحدد بناء النص وأدوات االتساق 

 واالنسجام.ــ يبرز مواصفات اإلبداع
األدبي من خالل قصيدة المتنبي .ــ 

االستغاثة والندبة  يوظف أسلوب
 والترخيم بما يخدم النص 

ــ يحدد تفعيالت الرجز واألغراض 
المناسبة له يوظف الممنوع من 

الصرف والتورية بما يخدم األهداف 
 المحددة في الوحدة 

 
ــ يلخص مظاهر الحياة االجتماعية 

 في العصر العباسي 
 ــ يناقش ويحرر موضوع التعبير 

 

يعبر مشافهة أو كتابة عن  -
مظاهر الظلم و الفساد التي 
ينتقدها المتنبي في المجتمع 

 العباسي 
ــ يحدد األنماط النصيّة التي 

 اعتمدها الشاعر
ــ يميز  بين االستغاثة 
 والندبة في نص مقترح

يحلل عروضيا أبياتا من 
 الرجز

يفسر ظاهرة البذخ و التأنق -
و اللهو و اللعب التي شاعت 

 في العصر العباسي الثاني 
ـيستخلص جماليات استخدام 

 التورية في رؤوس أقالم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سا10

 ـ النص التواصلي و روافده : 
 الحياة االجتماعيّة و مظاهر الظلم.-

 ـ التّرخيم.

 ـ التّورية.
ـ تحرير الموضوع التعبير الكتابي :

 داخل القسم.

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعيّة 

تقييم مدى 
التحكم في 

 الكفاءة

 نجز في البيت(يالوضعية األولى ) 
وضعيّة 
 إبداعيّة

 الحجاجّي و الوصفي  احتقار الّضعيف واستصغاره
الندبة واالستغاثة. الترخيم، 

 التورية.

 الوضعية الثّانية
وضعيّة 

 نقديّة
 التّفسيريّ  الشعر االجتماعي في العصر العباسي 

األحكام الفكريّة المستنتجة ـ 
 ومؤّشرات النّمط التّفسيرّي.

 
 



 التدرجات السنوية
 

 

 

                                                                                          وزارة التربية الوطنية                                                                                                        

 المحور الثالث: من الحركة الشعرية في المغرب العربي

الحجم  التّقويم المرحلّي والمعالجة الّسير المنهجّي للوحدة الموارد المستهدفة الوحدة أهداف التّعلّم الكفاءة
 الّزمنيّ 

 ــ  التورية ــ( ــ بحر الرجزترخيم  ـاضطراب أحوال المجتمع على الشعر في العصر العباسي ــ الوصف والسرد ــ الندبة واالستغاثة التقييم مكتسبات المتعلم)أثر 
 
 

في مقام 
تواصلّي دال 
ينتج المتعلم 

مشافهة 
وكتابة 

نصوصا 
وفق النّمط 
الحجاجّي 
والوصفّي 
ونصوصا 

نقدية ترتبط 
بالدولة 

 الرستميّة.

مميزات الشعر في عهد الدولة يعرف  -
 .الّرستميّة

يقارب األغراض والموضوعات التي تناولها  -
 الّشعراء في عهد الدولة الرستميّة.

يعرف أنواع المصادر وأوزان مصادر  -
 الثالثّي.

يحلّل عروضيا نماذج شعريّة من بحر  -
 المنسرح..

ون أن يقف على الجهود التي بذلها الّرستميّ  -
 هضة الفكريّة.في سبيل النّ 

يكتشف أحكام اسمي الزمان والمكان ،  -
 ويحكم موارده فيهما.

ل يتذوق جمالية التّعبير ويدرك بالغة تجاه -
 العارف ويوّظف ذلك في تعبيره.

ل يتحّكم في تقنيات إعداد التقارير من خال -
 أدب الرحلة.
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 ـ النص األدبي و روافده: 
في هجاء عمران بن حطان لبكر بن  - 

 حماد.
 ـ المصدر و أنواعه.

 ـ بحر المنسرح.
 ـ تصحيح الموضوع. التعبير الكتابي :

يشير إلى وضع األدب في -
 تاريخ  الدولة الرستمية 
يحلل القصيدة من حيث 

 المضمون والشكل : 
ــ يكتشف المعطيات ويناقشها ــ 

بناء النص وأدوات يحدد 
االتساق واالنسجام.ــ يبين 

وظيفة المصدر بمختلف أنواعه 
ودوره في بناء  النص .ـــ يحدد 

اسما الزمان والمكان 
 ويوظفهما.

يُظهر قيمة تجاهل العارف في 
 النص. 

ــ يلخص  خصائص األدب في 
عهد الدولة الرستمية بالربط 

 بين النصين التواصلي واألدبي .
 موضوع التعبيرــ يصحح  

 .ــ يعرض مشروعه

يحرر فقرة عن خصائص  -
شعر بكر بن حماد مع تعليل 

 الرأي .
ــ يحدد في نص مقترح 
 المصدر ويبين أنواعه 

يحلل عروضيا أبياتا من بحر 
 المنسرح 

يتحدث عن المجاالت  -
الفكرية التي اهتم بها 

 الرستميون 
يستخرج أسماء المكان و  -

 . الزمان من  نص مقترح
ــ غاية المتكلّم من سوق 

المعلوم مساق المجهول في 
 نصوص مقترحة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سا10

 ـ النص التواصلي و روافده :ـ
نهضة األدب في عهد الدولة  

 الرستميّة.
 ـ اسما الزمان والمكان.

 ـ تجاهل العارف.
المشروع :ـ إعداد تقرير حول بعض -

الرّحالة مدن المغرب العربّي من خالل 
 العرب.

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعيّة 

تقييم مدى 
التحكم في 

 الكفاءة

 الوضعية األولى
وضعيّة 
 إبداعيّة

 الحجاجّي الوصفيّ  .الرّد على من يهاجم الّدين اإلسالميّ 
المصدر. اسما الزمان 

 والمكان.
 تجاهل العارف.

 نجز في البيت(يالوضعية الثّانية ) 
وضعيّة 

 نقديّة
ة يّ مظاهر ازدهار الحياة الفكريّة واألدب

 في عهد الرستميّين
 التّفسيريّ 

ـ األحكام الفكريّة المستنتجة 
 ومؤّشرات النّمط التّفسيرّي.

 2التّقويم الفصلي 

 
 



 التدرجات السنوية
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 المحور الثالث: من الحركة الشعرية في المغرب العربي

التقويم المرحلي  الّسير المنهجّي للوحدة المستهدفةالموارد  الوحدة أهداف التّعلّم الكفاءة
 والمعالجة

الحجم 
 الزمني

 العارف( ــ ةاسما الزمان والمكان تجاهل ــ الحجاج والتفسير  ــ المصدر تقييم مكتسبات المتعلم) الهجاء في عهد الدولة الرستمية 
 
 

في مقام 
تواصلّي دال 
ينتج المتعلم 

مشافهة 
وكتابة 

نصوصا 
النّمط وفق 

الحجاجّي 
والوصفّي 
ونصوصا 

نقدية ترتبط 
بالدولة 

 الرستميّة.

أن يقف على الصراعات الداخليّة على  -
 السلطة في المغرب العربّي.

 يحّدد نمط النّص ، ويتدّرب على محاكاته. -
يكتشف ويناقش أحكام الجمع و أنواعه، 

 ويضبط موارده فيها.
 يحلّل نماذج شعريّة من بحر السريع. -
يتعّرف على بعض تقنيات السرد وخصائص  -

 الفّن القصصي الفلسفّي.
يفهم ظروف انفصال المغرب عن الدولة 

 العباسيّة؟
در يميّز بين المصدر الّدال على الهيأة والمص

 الّدال على المّرة.
يتعّرف على اللّف والنشر  ويقف على 

 جمالياته.
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 النص األدبي و روافده: ـ
بي حمو استرجعت تلمسان أل 

 موسى الزيانّي.
 الجمع و أنواعه.ـ 

 ـ بحر الّسريع.
 المطالعة الموجهة : -

 (1ـ حي بن يقظان البن طفيل)
ـ مناقشة موضوع  التعبير الكتابي :

أبو تمام و المتنبّي حكيمان أّما 
 الّشاعر فالبحتري.

ــ يذكر الصراع الدائرعلى السلطة -
 في المغرب العربي 

 وانعكاساته على األدب .
ــ يحلل القصيدة من حيث المضمون 

 والشكل : 
ــ يكتشف المعطيات ويناقشها ــ 

يحدد بناء النص وأدوات االتساق 
واالنسجام ـــ يبين وظيفة الجمع 

وأنواعه  ودوره في بناء  النص ــ 
السريع يحدد  تفعيالت بحر 

 وتغيراته ودالالته
ــ يحدد وظيفة المصدر الدال على 

 المرة والهيئة .
 يبين فائدة اللف والنشر في األدب 

ــ يستثمر نص المطالعة الموجهة 
 بما يخدم أهداف الوحدة  

ــ يلخص خصائص الشعر في هذا 
العصر بالربط بين النصين األدبي 

 والتواصلي .
 ر  ــ يحرر ويصحح موضوع التعبي 

يشرح القيمتين ــ 
التاريخية و الفنية 

الواردتين في نص أبي 
 حمو موسى الزياني .

ــ يميز بين أنواع الجمع 
 في نص مقترح.

يحلّل عروضيّا أبياتا من ــ 
 بحر السريع

يحرر فقرة عن الدواعي ــ 
التاريخية لهروب الخوارج 

 إلى المغرب العربي 
يصوغ اسم المّرة واسم ــ 

لفعل الثالثي الهيأة من ا
 ويعربهما.

يشرح اللّف والنّشر في ــ 
 أبيات مقترحة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سا10

 ـ النص التواصلي و روافده : 
استقالل بالد المغرب  عن  

 المشرق.
ـ المصدر الّدال على المّرة و 

 الهيئة.
 ـ اللّف و النّشر.
 التعبير الكتابي :

 ـ تحرير الموضوع داخل القسم

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعيّة 

تقييم مدى 
التحكم في 

 الكفاءة

 نجز في البيت(ي) الوضعية األولى
وضعيّة 
 إبداعيّة

قصة معركة من معارك الثورة التي 
 حدثت في مدينتك 

 الحجاجي/  الوصفيّ 
 .الجمع بأنواعه 

 المصادر  -
 اللف و النشر  -

 الوضعية الثّانية
وضعيّة 

 نقديّة
حركة الشعر في ظل الصراع على 

 السلطة في المغرب 
 التّفسيريّ 

ـ األحكام الفكريّة 
المستنتجة ومؤّشرات 

 النّمط التّفسيرّي.

 



 التدرجات السنوية
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 المحور الرابع: من األدب األندلسي

 التّقويم المرحلّي والمعالجة الّسير المنهجّي للوحدة الموارد المستهدفة الوحدة أهداف التّعلّم الكفاءة
الحجم 
 الّزمنيّ 

 (اللف والنشر -المصادر -عهبأنوا الجمع -بحر السريع -الحجاج والوصف -تقييم مكتسبات المتعلم) الشعر الذي جسد الصراعات على السلطة في عهد الدولة الرستمية

في مقام 
تواصلي دال 
ينتج المتعلم 

مشافهة 
وكتابة 

نصوصا 
وفق النّمط  

الوصفّي 
ونصوصا 

نقدية 
تفسيريّة 

 ترتبط
باألدب 

 األندلسّي.
 

يتعّرف على غرض الوصف  وأهم  -
 موضوعاته.

يستنتج خصائص الوصف عند شعراء   -
 الطبيعة األندلسيّة.

 جوازتأنيث العامل للفاعليكتشف مواضع -
 ويضبط معارفه.

يحلّل عروضياً نماذج شعرية من  بحر  -
 الرمل.

 أن يعالج أخطاء إنتاجه الكتابّي . -
تقنيات السرد وخصائص  يتعّرف على بعض -

 الفّن القصصّي الفلسفيّ 
يقف على اتجاهات شعر الطبيعة عند شعراء  -

 األندلس.
 وجوب تأنيث العامل للفاعليكتشف مواضع -

 ويضبط معارفه فيها.
 يقف على جماليات حسن التعليل  ويوّظفه. -

 يجنّد مكتسباته وينتج نّصا وصفيّا.
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  النص األدبي و روافده: ـ 
 بن خفاجة.ال _وصف الجبل

 جواز تأنيث العامل للفاعل.ـ 
 ـ بحر الّرمل.

 المطالعة الموجهة: -
 حي يبحث عن الحقيقة 

 (2البن طفيل )
ـ تصحيح التعبير الكتابي :

 الموضوع.

يشير إلى خصائص  الطبيعة األندلسية 
 وتأثيرها في نفسية الشعراء

يحلل قصيدة ابن خفاجة مضمونا وشكال: ــ 
يكتشف معطياتها ويحدد أدوات بنائها ــ 

يبين وظيفة أحرف التنبيه واالستفتاح 
 وتأثيرها على المعنى 

 ــ يحدد خصائص بحر الرمل والتغيرات التي
 تطرأ عليه

يبين وظيفة وجوب تأنيث العامل للفاعل 
 وأثر حسن التعليل في الكالم

 المطالعة الموجهة بما يخدمــ يستثمر نص 
 أهداف الوحدة  

 ــ يتوسع في فكرة عناصر الطبيعة الملهمة
للشعراء ، وربط النص التواصلي  بنص  

 ابن خفاجة
 ــ يصحح  موضوع التعبير

 ــ يعرض مشروعه  

يحرر فقرة حول جوانب 
التجديد في الوصف التي 
أضفاها ابن خفاجة على 

 موضوعه 
وجوب تأنيث يعلل سبب 

العامل للفاعل من خالل 
 نص مقترح

يقّطع البيت األول من 
النشيد الوطني، وبيّن 
 التغييرات التي لحقته.

يعبر شفهيا عن خصائص 
وصف الطبيعة في شعر 

 األندلسيين .
وجوب تأنيث يعلل سبب -

العامل للفاعل من خالل 
 نص مقترح 

يحدد جمالية حسن التعليل 
 في نص مقترح

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النص التواصلي و روافده   سا10
 خصائص شعر الطبيعة. 
 وجوب تأنيث العامل للفاعل. -

 ـ حسن التّعليل.
المشروع: ـ إعداد دراسة حـول -

 موضوع الوصف األندلسّي.

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعيّة 

تقييم مدى 
التحكم في 

 الكفاءة

 الوضعية األولى
وضعيّة 
 إبداعيّة

طبيعّي أثار انتباهك وصف منظر 
 وشعورك

 الوصفيّ 
وجوب وجواز تأنيث  ـ

ـ حسن العامل للفاعل.
 التّعليل.

 نجز في البيت(يالوضعية الثّانية) 
وضعيّة 

 نقديّة
أثر الطبيعة األندلسيّة في 

 الّشعر.
 التّفسيريّ 

ـ األحكام الفكريّة 
المستنتجة ومؤّشرات 

 النّمط التّفسيرّي.
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 من األدب األندلسي المحور الرابع:

 الكفاءة
 

الحجم  التّقويم المرحلّي والمعالجة الّسير المنهجّي للوحدة الموارد المستهدفة الوحدة أهداف التّعلّم
 الّزمنيّ 

 تّعليل(الـ حسن بحر الرمل ــ وجوب وجواز تأنيث العامل للفاعل ـ تقييم مكتسبات المتعلم ) وصف الطبيعة األندلسية ــ مؤشرات الوصف ــ

 
 

في مقام 
تواصلي دال 
ينتج المتعلم 

مشافهة 
وكتابة 
نصوصا 

وفق النّمط  
الوصفّي 
ونصوصا 

نقدية 
تفسيريّة 
ترتبط 
باألدب 
 األندلسّي.

 يكتشف غرض رثاء المدن الّشعرّي. -
ي يتدّرب على بناء أفكار وفق  النمط الّسائد ف -

 النّص.
ط ويضبامتناع تأنيث العامل للفاعل، يكتشف مواضع -

 معارفه فيها.
 يحلّل عروضيا نماذج شعريّة من وزن المديد. -
 يتدّرب على العمل الجماعي و التعاوني. -
يدرك عالقة األدب بالمجتمع والحياة، وتفاعل  -

 الشعراء األندلسيين مع مأساة سقوط األندلس.
 يستنتج خصائص شعر رثاء المدن. -
، كام الممنوع من الصرف، ويناقش ِعللهيكتشف أح -

 ويضبط موارده فيها مشافهة وكتابة.
 يقف على جماليات مراعاة النظير.
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 النص األدبي و روافده: ـ
نكبة األندلس ألبي البقاء -

 الرندّي.
 امتناع تأنيث العامل للفاعل.ـ 

 ـ بحر المديد.
ـ حيرة الموجهة:المطالعة  -

 األحمر للبيهقي.
 العبير الكتابي: مناقشة موضوع 

ــ يستفسر عن موضوعات الوصف 
 في شعر األندلسيين 

ــ يحلل  النص من حيث المضمون 
 والشكل: 

ــ يكتشف معطياتها ويحدد أدوات 
بنائها ــيظهر وظيفة الموارد 

المقررة في خدمة الغرض الشعري 
 ونمطه.

ــ يستثمر نص المطالعة الموجهة 
 بما يخدم أهداف الوحدة  

ــ يظهر امتدادات شعر الوصف عند 
شعراء األندلس مع االستدالل من 

 النص األدبي 
 ــ يناقش ويحرر موضوع التعبير  

 

يحرر فقرة حول أثر سقوط  -
األندلس على الشعراء المسلمين 

. 
امتناع تأنيث العامل يعلل سبب  -

 خالل نص مقترح للفاعل من
يبيّن يحلّل عروضيا أبياتا من  -

 بحر المديد
يتحدث عن خصائص شعر رثاء 

 المدن  .
يحدد في نص مقترح الممنوع 

من الصرف لعلة واحدة و يعربه 
 خصائص.

يبيّن مراعاة النظير في نص 
 مقترح.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سا10

 ـ النص التواصلي و روافده 
رثاء الممالك والمدن  -

 وخصائصه الفنيّة.
ـ الممنوع من الصرف لعلة 

 واحدة.
 ـ مراعاة النّظير. 

 ــ إحكام موارد المتعلم وضبطها 
.تحرير الموضوع التعبير الكتابي:

 في القسم 

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعيّة 

تقييم مدى 
التّحّكم في 

 الكفاءة

 نجز في البيت(يالوضعية األولى ) 
وضعيّة 
 إبداعيّة

 الوصفيّ  وصف مكان خرٍب..
 ـ امتناع تأنيث الفاعل.
 ـ الممنوع من الصرف.

 ـ مراعاة النظير.

 الوضعية الثّانية
وضعيّة 

 نقديّة
 التّفسيريّ  التّجديد في الّرثاء األندلسيّ 

ـ األحكام الفكريّة المستنتجة 
 ومؤّشرات النّمط التّفسيرّي.
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 المحور الرابع: من األدب األندلسي 

 التّقويم المرحلّي والمعالجة الّسير المنهجّي للوحدة الموارد المستهدفة الوحدة أهداف التّعلّم الكفاءة
الحجم 
 الّزمنيّ 

 النظير(.ـ مرعاة تقييم مكتسبات المتعلم) رثاء الممالك في األدب األندلسي ــ امتناع تأنيث الفاعل ــ الممنوع من الصرف 

في مقام 
تواصلّي 

دال ينتج 
المتعلم 

مشافهة 
وكتابة 

نصوصا 
وفق 

النمط 
الوصفي 

ونصوصا 
تفسيريّة 

نقدية في 
موضوع 
الموشحا

ت، 
والتجديد 

في الشعر 
 األندلسّي.

يد يتعّرف على الموشحات على أنّها نمط شعرّي جد -
 في األدب األندلسّي.

 يحدد الخصائص الفنيّة للموشحات. -
 بنيتها الفنيّة. يقف على

، يكتشف أحكام الممنوع من الصرف، ويناقش ِعلله -
 ويضبط موارده فيها مشافهة وكتابة.

 .يتعرف على بحر المتدارك -
 يكتشف ويناقش عالقة الموّشحات بالغناء. -
 يكتشف أحكام ظاهرتي اإلعالل واإلبدال ويميّز -

 بينهما، ويقف على أسبابهما.
 سيم.يقف على جماليات التق -
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 النص األدبي و روافده: ـ 

ذكريات ليالي الصفاء للسان  

 الدين بن الخطيب.

 ـ الممنوع من الصرف لعلّتين.

 ـ بحر المتدارك.

ـ فـي أرض المطالعة الموجهـة:  -
 الجّن.

التعبير الكتابي : تصحيح 
 الموضوع 

ت التي ظهرــ يذكر األشكال   األدبية 
 في األندلس ) الموشح(

 ــ يحلل  النص معنى ومبنى : 
ــ يكتشف معطياتها ويحدد أدوات 

بنائها ــيظهر وظيفة الموارد 
المقررة في خدمة الغرض الشعري 

 ونمطه
.ــ يظهر  أحكام الممنوع من الصرف

 يبرز جمالية التقسيم 
 .ــ يحدد تفعيالت ببحر المتدارك 

عة الموجهة ــ يستثمر نص المطال
 بما يخدم أهداف الوحدة  

ــ يعلل  ارتباط الموشحات بالغناء 
 في األندلس 

 يصحح موضوع التعبير 
 ــ يعرض مشروعه

يوازن بين القصيدة العمودية و 
 الموشح 

يحدد في نص مقترح  الممنوع 
 من الصرف لعلتين و يعربه 

يحلّل عروضيا أبياتا من بحر 
 المديد

يتحدث عن أسباب نشأة 
الموشحات و الفرق بينها و 

 بين األرجاز 
يذكر أهم مواضع اإلعالل في 

 كلمات داخل نص مقترح.
 يبين التقسيم في نص مقترح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سا10

 ـ النص التواصلي و روافده
 الموّشحات و الغناء. -

 ـ اإلعالل و اإلبدال.
 ـ التّقسيم.

المشروع: ـ اختيار بعض -
حكايات ألف ليلة وليلة 

واستخالص خصائص الّسرد 
 والوصف

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعيّة 

تقييم 
مدى 

التحكم 
في 

 الكفاءة

 الوضعية األولى
وضعيّة 
 إبداعيّة

 تقييم السنة الدراسيّة تقييم السنة الدراسيّة
 الممنوع من الصرف 

 ـ اإلعالل واإلبدال.
 ـ التقسيم.

 نجز في البيت(يالوضعية الثّانية) 
وضعيّة 

 نقديّة
تطور الموشح في العصر 

 األندلسي 
 التّفسيريّ 

ـ األحكام الفكريّة المستنتجة 
 ومؤّشرات النّمط التّفسيرّي.

 3التّقويم الفصلّي 
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  :عامة توجيهات

 .والعروضية البالغية و النحوية الروافد أحكام استنتاج في النّصية المقاربة تنتهج -1
 لبيداغوجي للحّصة .لذا يجب التمييز بين الزمن الفلكي و الّزمن ا ال تستغرق بعض الموارد في )البالغة، العروض ، النقد..(ساعة كاملة ،  -2
 .مضمونه يخدم بما النص صاحب إلى باإلشارة االكتفاء -3
 األدبية( ضمن النصوص األدبية أو التواصلية.يدرج نشاط النقد األدبي في جميع المستويات ) بالنسبة للشعب  -4
 واستنتاج ، ومناقشتها الشاعر بأفكار الصلة ذات األفكار وتحديد للنص واحدة بقراءة نكتفي لذا األدبي، للنص داعم نقدي نص هو :التواصلي النص -5

 .النمط مؤشرات
 والثالثة شعب علمية مشتركة.يحرر موضوع التعبير ال صفيًا بالنسبة للسنة الثانية آداب وفلسفة  -6
ا( راءة )ال صفيً قبطاقة  ينجز نشاط المطالعة الموجهة بتحديد أسئلة دقيقة تدعم الجوانب البالغية واللغوية للوحدة، يجيب عنها المتعلم في شكل -7

 وتستثمر في القسم.
 .وأدواته المشروع إعداد تقنيات إلى وتوجيهه المقرر، المشروع بتحضير فصل كل بداية في المتعلم يُكلّف -8
 تنجز وضعية واحدة ) إبداعية أو نقدية ( نهاية كل وحدة تعلمية. -9

 البالغة ...( – العروض -للوقت ) نبذة عن العصر األدبي واختصاًرا للفهم تسهيال البصري السمعي ووسائل المفاهيم خرائط يعتمد األستاذ -10
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

 
 العام والتكنولوجيمديرية التعليم الثانوي للتربية الوطنية                                                                    المفتشية العامة 

 

 
 التدّرجات السنوية

 وآدابها  اللغة العربية: مادة ال

 الثانية الشعب العلمية : السنة 
 رياضيات ــ علوم تجريبية ــ تسيير واقتصاد ــ تقني رياضي

 

 2022 سبتمبر
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 المقدمــــة

الكفاءات  ن أجل تنصيبمتقويمها وإرساء الموارد الضرورية وإرسائها وإدماجها وتعّد التدرجات السنوية أداة بيداغوجية لتنظيم وضبط عملية بناء 
 المستهدفة في المناهج التعليمية مع تحديد سبل ومعايير التقويم وطرق المعالجة.

 تضاء.قند االوحتى تستجيب هذه التدرجات السنوية لمختلف المستجدات التنظيمية والبيداغوجية فإنه يتوجب مراجعتها وتحيينها ع
لتربوي لتّعليم وتحسين األداء اا، وَسعيا من وزارة التربية الوطنية لضمان جودة 2023ــ  2022ضمن هذا السياق وفي إطار التحضير للموسم الدراسي

الذي مّس بالدنا  19كوفيد  باءوة جراء البيداغوجي، وإثر إقرار العودة إلى تنظيم التمدرس العادي بعد  التنظيم االستثنائي الذي فرضته األوضاع الصحي
لممارسين التربويين اي بين أيدي تكنولوجعلى غرار بلدان العالم، تضع المفتشية العامة للتربية الوطنية بالتنسيق مع مديرية التعليم الثانوي العام وال

لعام والتكنولوجي، ايم الثانوي ة التعللميدان في مرحلالتدرجات السنوية للتعلمات  كأداة عمل مكّملة للّسندات المرجعية المعتمدة، والمعمول بها في ا
 بغرض تيسير قراءة المنهاج وفهمه وتنفيذه، وتوحيد تناول مضامينه كما هو منصوص عليه.

والسادة  من السيدات ما نطلبكوتجسيدا لهذه المعطيات، نطلب من األساتذة قراءة وفهم مبدأ هذه التدرجات السنوية من أجل وضعها حيز التنفيذ، 
 مستهدفة.فاءة الالمفتشين التدّخل باستمرار لمرافقة األساتذة لتعديل أو تكييف األنشطة التي يرونها مناسبة وفق ما تقتضيه الك

 

 
 : )رياضيات ــ علوم تجريبية ــ تسيير واقتصاد ــ تقني رياضي( ــ ملمح الدخول إلى السنة الثانية الشعب العلمية

ية .وإنتاج نصوص حجاجية العلم مكتسباته بتوظيف عليه يطرح داللة ذي موضوع في الرأي على إبداء قادرا يكون السنة هذه إلى المتعلم بدخول
 توظيفو التوثيق مصادر مختلفب واالنتفاع المراجع استخدام و المسائل تقصي و المنهجي كما يكون قادرا على البحث. دال تواصل مقام وتفسيرية في

 عليها. معللة أحكام دارإص و مضمونا و شكال األدبي العمل عناصر اإلدماج واستنتاج خاصة بمراعاة المؤثر األسلوب عليها يقوم التي األسس
 

 :)رياضيات ــ علوم تجريبية ــ تسيير واقتصاد ــ تقني رياضي(  ــ ملمح الخروج من السنة الثانية الشعب العلمية
 في المحاور المطروقةب عالقة ذات و سردي أو وصفي أو حجاجي طابع ذات نصوص وكتابة إنتاج على قادرا يكون السنة هذه من المتعلم بخروج
  تدريس
 . لعرضا جمالية و التعبير مصداقية ومراعاة الحجاج أو السرد أو الوصف خصائص بتمثل داللة ذات وضعيات في المادة نشاطات
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 هـ (334 -هـ 132)  األول أدب العصر العباسيأ( المحور األول : 

 التقويم المرحلي والمعالجة السير المنهجي للوحدة الموارد المستهدفة الوحدة أهداف التعلم الكفاءة
 الحجم
 الزمني

  و األمويأر اإلسالم ي أو صدعالقة بأدب العصر الجاهلإنتاج  وضعيات ذات داللة و تقييم مكتسبات المتعلم  من خاللتقويم تشخيصي (  -) األسبوع األول

 
 
ينتج المتعلّم  .

في مقام تواصل 
دال مشافهة 

وكتابة نصوصا 
وفق النّمط 
الحجاجّي 

ونصوصا نقديّة 
ترتبط بالعصر 
العباسّي موّظفا 
الموارد اللّغويّة 

 .المدروسة.

ــ يقف على مفهوم النزعة العقلية 
 وأهم مظاهرها والحجة العقلية 

 المستمدة من الواقع المعيش والتاريخ 
ــ يتعرف على دور المحسنات 
 البديعية في دعم حجاجية النص
ــ يطلع على بوادر نشأة مدرسة 

 الصنعة اللفظية
 ــ يتدرب على تقنية التلخيص 

ــ يميز بين انواع مختلفة ألسماء 
ممنوعة من الصرف  ويتعرف على 
 علة منعها من الصرف مع اعرابها 

 ــ يستخلص أهم أسباب انتشار
 النزعة العقلية في العصر العباسي 

ــ يتعرف على كتاب كليلة ودمنة من 
حيث موضوعاته وأهدافه ويقف 
قصة على مالمح النزعة العقلية في 

 .الحمامة

ى:
ول
أل
ا

 
ر.
ّشع

 ال
ي
 ف
ة يّ
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 األسبوع األول
ـ زحف عربي ظافر  لنّص األدبيّ ا

 ألبي تمام.
الممنوع نمن الصرف قواعد اللغة :

 لعة واحدة وبعلتين 
ـالتعبير الكتابي: تلخيص نصوص 

 متنّوعة األنماط

 رات التي احتك بهاــ يذكر أهم الحضا
 بعقلياتها  وتأثرواالعرب 

المضمون  ــ يحلل القصيدة من حيث
 : والشكل

   يبرز الصراع العقائدي بين العرب
وغيرهم ليصل إلى حقيقة الفتح 

 وسر انتصار المسلمين فيه 
ــ يستنتج أهم الحجج العقلية 
 المستمدة من الواقع المعيش

ــ يحدد جمالية النص بتوظيف 
المحسنات المكثفة كوسيلة من 

 وسائل التأثير 
ــ يعرب الممنوعة من الصرف ــ 

ور النزعة ظه  يستخرج أهم أسباب
 العقلية 

ودمنة ــ يبرز عمق قصة كليلة 
استخراج  إلىجه المتعلم وقيمها  ويو

 مظاهر النزعة العقلية فيها 
التعبير الكتابي: يناقش تقنية  -

 تلخيص نصوص متنوعة   

ــ يعلل سبب تسمية فتح 
 بفتح الفتوح .  عمورية

ــ يستخرج أسماء ممنوعة 
من الصرف  مع التعليل في 

 مقترح.نص 
ــ يلخص اهم األسباب التي 

أدت إلى ظهور النزعة 
العقلية في الشعر في العصر 

 العباسي 
ــ يبرز مظهرين من مظاهر 
النزعة العقلية في قصة ابن 

 المقفع 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سا 6  

 األسبوع الثاني:
ـ أثر النّزعة  النّص التّواصلي :

ي العقليّة في القصيدة العربيّة  لشوق
 ضيف.

"باب الحمامة و  ـالمطالعة الموجهة:
 الثعلب و مالك الحزين "

ة :الواردالوضعية اإلبداعية أو النقدية
 أدناه

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعيّة 

تقييم مدى 
التحكم في 

 الكفاءة

 الوضعية األولى
وضعيّة 
 إبداعيّة

 النّمط الحجاجيّ  اإلقناع بالتزام مكارم األخالق
الممنوع من الصرف بعلة 

 وبعلتين

 نجز في البيت(ي)  الوضعية الثّانية
وضعيّة 
 نقديّة

مظاهر النّزعة العقلية في العصر 
 العباسيّ 

 لتّفسيريّ 
األحكام الفكريّة المستنتجة 

 ومؤّشرات النّمط التّفسيرّي..
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 هـ (334 -هـ 132األول : أ( أدب العصر العباسي األول ) المحور 

 السير المنهجي للوحدة الموارد المستهدفة الوحدة أهداف التعلم الكفاءة
التقويم المرحلي 

 والمعالجة
الحجم 
 الزمني

 لتين (بع الصرف بعلة والنمط الحجاجي ــ الممنوع من  تقييم مكتسبات المتعلم) النزعة العقلية في الشعر في العصر العباسي ــ

 
في مقام 

تواصل دال 
ينتج المتعلّم 

مشافهة 
وكتابة 

نصوصاً 
وفق النّمط 
الحجاجّي، 

والنّمط 
الوصفّي،   

والتّفسيرّي،  
ونصوصا 

نقديّة ترتبط 
بالعصر 
 الجاهلي.

ي ف ية ــ يستنتج العالقة بين انتشار النزعة العقل
العصر العباسي وظاهرة التجديد في موضوعات 

 الشعر العربي 
س ــ يقف على مظاهر التجديد في قصيدة أبي نوا

 ويستخلص دواعي التجديد عنده 
ـــ يستخرج أهم دواعي التجديد في العصر 

العباسي ويتعرف على موقف النقاد المعاصرين 
 م طه حسين منها السيما عند أبي نواسومنه

ـــ يتحكم في صياغة أسلوب التعجب بصيغتيه 
 القياسيتين 

ــ يتحكم في مهارة إعداد التقرير ) ـ جمع 
 ئقالحقائق والمعلومات، ـ االشتغال على الحقا

 والمعلومات،  ـ صياغة التقرير ( .
ــ يتحكم في صياغة أسلوب التعجب بصيغتيه 

 القياسيتين 
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 األسبوع األول:
 نواس.وصف النخل ألبي لنّص األدبّي:
  أقعال التعجب قواعد اللغة : 
  تحرير الموضوع  تعبير كتابي :

ــ يستذكر مفهوم النزعة العقلية 
ودور الثقافات األجنبية في 

بروزها وفي مدى تأثيرها على 
 المنتوج الشعري 

 يحلل القصيدة من حيث ــ
 : المضمون و الشكل

ــ يستخلص أهم خصائص 
أسلوب أبي نواس  مركزا على 
مفهوم الصدق الفني كحجة في 
دعوة أبي نواس الشعراء الى 

 التحديد في الموضوعات 
ــ يوظف صيغتي التعجب ويظهر 

 أثرها في المعنى 
ـــ يبدي رأيه من موقف طه 

حسين في دفاعه عن ابي نواس 
 بطه بالنص األدبي بر

 ــ يحرر موضوع التعبير 
 ــ يعرض مشروعه

ــ يعيد تصوير الصورة 
الواردة في القصيدة 

 بأسلوبه 
 

ــ يوظف صيغتي 
التعجب في جمل من 

 إنشائه
 

 ــ يبدي رأيه في نص
حول حسين طه 

لقدماء الصراع بين ا
 والمحدثين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سا6

 األسبوع الثاني:
 : التّواصليّ النّص 

ـ الّصراع بين القددماء والمحددثين لطده 
 حسين.

إعداد تقرير حول ثالث  -:المشروع
شخصيات علميّة من العصر العباسّي 
أسهمت في إثراء الفكر اإلنسانّي في 
 مجال الرياضيات والفلك والفيزياء.

 

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعيّة 

تقييم مدى 
التحكم في 

 الكفاءة

 نجز في البيت(ي)  الوضعية األولى
وضعيّة 
 إبداعيّة

  صيغ  التعجب النّمط الحجاجّي والوصفيّ  وصف جمال الّريف

 الوضعية الثّانية
وضعيّة 
 نقديّة

في العصر  مظاهر التّجديد وأسبابه
 العباسيّ 

 النّمط التّفسيريّ 
األحكام الفكريّة 

المستنتجة ومؤّشرات 
 التّفسيرّي.النّمط 
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 هـ (334 -هـ 132المحور األول : أ( أدب العصر العباسي األول ) 

 التقويم المرحلي والمعالجة السير المنهجي للوحدة الموارد المستهدفة الوحدة أهداف التعلم الكفاءة
الحجم 
 الزمني

 النمط الوصفي  ــ صيغ التعجب ( ) الدعوة إلى التجديد في العصر العباسي ــ تقييم مكتسبات المتعلم

 
نتج المتعلّم 

في مقام 
تواصلّي دال 

مشافهة 
وكتابة 

نصوصا 
وفق النّمط 
الحجاجّي 
ونصوصا 
تفسيريّة 

نقديّة ترتبط 
بالعصر 
 العباسّي.

 ــ يقف علدى تدأثير انفتداح العدرب علدى الثقافدات

األجنبيدددة فدددي االنحدددالل الخلقدددي عنددددهم  ودور 

 الزهاد في اإلصالح 

ــ يتعدرف علدى غدرض الزهدد وأبدرز خصائصده 

 عند أبي العتاهية 

ــ يقدف علدى أهميدة أسدلوب الجمدع بدين السدبب 

 والنتيجة في دعم النمط الحجاجي 

      ــ  يتحكم في صياغة أسلوبي اإلغراء والتحدذير

كوسيلة مدن وسدائل ايجداز الكدالم وكمؤشدر مدن 

 مؤشرات الحجاج

لعصددر ـددـ يسددتخلص مراحددل تطددور الزهددد فددي ا

 العباسي 

 .ــ  يصوب أخطاءه في انتاجه الكتابي

 

ة:
لث
ثا
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ه
لّز
 ا
عر
ش

 

 
 األسبوع األول:

  النّص األدبّي وروافده:
 للموت ما تلدون ألبي العتاهية. -

 :قواعد اللغة 
 والتحذير اإلغراء -

ـــ يذكر  آثار انفتاح العرب على 
 الحضارات ايجابا وسلبا 
 ــ يحلل القصيدة من حيث

 : المضمون والشكل
 ــ يناقش معطيات النص ويبرز 
مظاهر الزهد في القصيدة و أهم 
مبررات الشاعر في الدعوة إلى 

 .. يحدد أدوات بناء النص  الزهد 
اإلغراء والتحذير  ويبين عالقة  

 بمضمون النص .

مراحل تطور الزهد في  يلخص -
 العصر العباسي 

 ــ يصحح موضوع التعبير
 

ه  في مبررات ــ يبدي رأي
الشاعر في دعوته للزهد مع 

 التعليل .
ــ يحدد أسلوبي  االغراء 

والتحذير  انطالقا من نماذج 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 سا 6

 األسبوع الثاني:
 :النّص التّواصليّ 

ـدد الددّدعوة إلددى اإلصددالح و الميددل إلددى 
 الّزهد للكفراوي.
 تصحيح الموضوع :التعبير الكتابي

 

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعيّة 

تقييم مدى 
التحكم في 

 الكفاءة

 الوضعية األولى
وضعيّة 
 إبداعيّة

 النّمط الحجاجّي والوصفيّ  رقّة الّطباع وحسن معاملة اآلخرين..
 ـ اإلغراء و التّحذير.

 

 نجز في البيت(ي)  الوضعية الثّانية
وضعيّة 
 نقديّة

 النّمط التّفسيريّ  دور الّزهد
الفكريّة المستنتجة ـ األحكام 

 ومؤّشرات النّمط التّفسيرّي.

 
 
 
 
 

 هـ (334 -هـ 132المحور األول : أ( أدب العصر العباسي األول ) 



 السنويةالتدرجات 
 

                                                                                          وزارة التربية الوطنية                                                                                                        

 التقويم المرحلي والمعالجة السير المنهجي للوحدة الموارد المستهدفة الوحدة أهداف التعلم الكفاءة
الحجم 
 الزمني

 النمط الحجاجي والتفسيري ــ  اإلغراء والتحذير ( ــتقييم مكتسبات المتعلم) شعر الزهد  

ينتج 
المتعلّم في 

مقام 
تواصلّي 

دال 
مشافهة 
وكتابة 

نصوصا 
وفق النّمط 
الوصفّي، 
والنّمط 

الحجاجّي 
ونصوصا 

ة تفسيريّ 
نقديّة 
ترتبط 

بالعصر 
 .العباسيّ 

يقف على العالقة الموجودة بين انفتاح ــ 
والتجديد في العرب على الحضارات األخرى 

 الشعر ال سيما الوصف
يستخلص اهم مظاهر التجديد في قصيدة ــ 

 البحتري
يتعرف على صيغتي المدح وصيغتي الذم ــ 

 .ويعرب عناصرها 
الطيبة مع األشرار ضرب  يناقش موضوعـــ 

 ة ويبني منهجيته من الغباو
ن يقف على جانب من تاريخ الحكام المسلميــ 

 دعوهم ومقارنتها بما تفي اساليب تربية أبنائ
 اليه علوم التربية اليوم  

 :
عة
اب
لر
ا

س
بّا
لع
 ا
ّي
عر
ش
 ال
ج
تا
لن
 ا
ي
 ف
يد
جد
لت
وا
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تق
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 ّي.

 األسبوع األول
 بركة المتوكل النّص األدبّي وروافده:

 للبحتري 
 : أسلوب المدح والذمقواعد اللغة

الطيبددددة مددددع األشددددرار  كتددددابي: تعبيددددر
 ضرب من الغباوة.

العالقة بين  ـــ يطرح إشكالية 
االنفتاح على الحضارات والتجديد 

 الذي عرفته القصيدة العباسية 
ــ يحلل القصيدة من حيث المضمون 

 :شكلوال
 ويناقشهاالمعطيات  يكتشف-ــ 

 هاالتجديد في ويستخلص مظاهر
ــ يحدد نمط النص وأدوات االتساق 

 واالنسجام في القصيدة 
صيغتي المدح وصيغتي الذم يعرب  -

 ويبين وظيفتهما في النص.
 ناقش موضوع التعبير ــ ي

اهم مظاهر التجديد في  ــ يستخلص 
 القصيدة العباسية 

اهم الوصايا التربوية ــ يلخص 
 .والتعليمية 

 

  ــ يعيد وصف البركة بأسلوبه
المدح والذم  تي صيغ ــ يصوغ 

 من  أفعال مقترحة 
المدح والذم ــ يعرب صيغتي  
 في جمل مقترحة

ــ يعبر في فقرة عن موقفه من 
 التجديد والتقليد في الشعر

 
 
 
 
 
 
 
 

 سا6

 
 األسبوع الثاني:
د ـ من مظاهر التّجدي:النّص التّواصليّ 

 والتّقليد في الّشعر لشوقي ضيف.
حيرة األحمر  - مطالعة موجهة:

 إلبراهيم بن محمد البيهقّي.
 

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعيّة 

تقييم مدى 
التحكم في 

 الكفاءة

 نجز في البيت(ي)  الوضعية األولى
وضعيّة 
 إبداعيّة

 المدح والذم ـ اسلوبا النّمط الوصفيّ  وصف سحر مدينة من خالل رحلة.

 الوضعية الثّانية
وضعيّة 
 نقديّة

 النّمط التّفسيريّ  جديد وصف البحتري.
 المستنتجـ األحكام الفكريّة 

 ومؤّشرات النّمط التّفسيرّي.

 1 التقويم الفصلي

 
 
 
 
 

 هـ (334 -هـ 132المحور األول : أ( أدب العصر العباسي األول ) 



 السنويةالتدرجات 
 

                                                                                          وزارة التربية الوطنية                                                                                                        

 التقويم المرحلي والمعالجة السير المنهجي للوحدة الموارد المستهدفة الوحدة أهداف التعلم الكفاءة
الحجم 
 الزمني

 التقليد والتجديد في الشعر في العصر العباسي ــ نمط الوصف ــ  أسلوبا المدح والذم ()  تقييم مكتسبات المتعلم
 

ينتج المتعلّم 
في مقام 

تواصلّي دال 
مشافهة 
وكتابة 

نصوصا 
وفق النّمط 
الحجاجّي 
والوصفّي 
ونصوصا 

 نقدية

ــ يقف على عالقة النزعة العقلية 
 في العصر العباسي بتطور النثر 
ــ يستنتج الخصائص الفنية لنثر 

 الجاحظ 
ــ يتعرف على بعض مؤشرات نمط 

 النص 
ــ يتعرف على داللة ال النافية 
للجنس ويتدرب على توظيفها 

 واعراب  اسمها 
 

ــ يستخلص أثر الحركة العلمية على 
 الفكر واالدب 

ــ يتعرف على ال النفية للجنس 
 وحاالت اعراب اسمها 
ات بناء يتدرب على أهم محط

 مشروع حكايا ألف ليلة وليلة

ة:
س
ام
خ
ال

 
ر.
نث
 ال
ط
شا
ن

 

 األسبوع األول:
ـ من أعاجيب الحيات  النّص األدبّي:

 الجاحظ.
 : ال النافية للجنس قواعد اللغة

:ـ تحرير الموضوع داخل التعبير الكتابي
 القسم

 

ـــ يفسر العالقة بين النزعة 
العقلية في العصر العباسي 

 بتطور النثر العلمي 
ـــ يحلل نص الجاحظ مضمونا 
وشكال للوصول الى خصائصه 

الفنية ويستنتج أثر الحركة 
 .العلمية على الفكر واألدب
ــ يحدد ال النافية للجنس 
ومختلف اعرابات اسمها 

 ويوظفها .
 ريل  أثاــ يبرز مع التعليل والتمث

الحركة العلمية على الفكر 
 واألدب 

 ــ يحرر موضوع التعبير 
 ــ يعرض مشروعه

مضمون ــ يعبر عن رأيه في  
 نص الجاحظ معلال .

، ــ يعرب ال النافية للجنس
اسمها وخبرها من خالل نص 

 مقترح 
ــ يحرر فقرة عن مظاهر 

التجديد في النثر العلمي في 
 العصر العباسي

 
 
 
 
 
 
 
 

 سا6

 :األسبوع الثاني
: ـ الحركدددة العلميّدددة و الدددنّص التّواصدددليّ 

 .آثارها على الفكر واألدب لحنّا الفاخوري
اختيار بعض حكايات ألف  :المشروعـ 

ليلة و ليلة واستثمارها في إعداد جدول 
 لخصائص السرد والوصف.

 

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعيّة 

تقييم مدى 
التحكم في 

 الكفاءة

 الوضعية األولى
ضعيّة  و

 إبداعيّة
 إنجاز مطويّة للتعبير عن الرأي 

 
 النّمط الحجاجي 

 
 ال النافية للجنس  

 نجز في البيت(ي)  الوضعية الثّانية
ضعيّة  و

 نقديّة
 التّفسيريّ  أثر الحركة العلميّة في النّثر.

ـ األحكام الفكريّة المستنتجة 
 التّفسيرّي.ومؤّشرات النّمط 
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 السنويةالتدرجات 
 

                                                                                          وزارة التربية الوطنية                                                                                                        

 السير المنهجي للوحدة الموارد المستهدفة الوحدة أهداف التعلم الكفاءة
التقويم المرحلي 

 والمعالجة
الحجم 
 الزمني

 ــ نمط الوصف ــ  أسلوبا المدح والذم () التقليد والتجديد في الشعر في العصر العباسي  تقييم مكتسبات المتعلم

. ينتج 
المتعلّم في 

مقام 
تواصلّي دال 

مشافهة 
وكتابة 

نصوصا 
وفق النّمط 
الحجاجّي 
والّسردّي 
ونصوصا 

نقدية ترتبط 
بالعصر 
العباسّي 

 الثاني

يكتشف أثر انفتاح العرب على الثقافة ـــ 
الهندية في ظهور شعر الحكمة والفلسفة في 

 العصر العباسي 
الحكمة والفلسفة من شعر  يستخلص مظاهرــ 

 المتنبي  
ــ يتعرف على االستدالل المنطقي كمؤشر من 

 مؤشرات الحجاج 
 ــ يقف على اوزان المبالغة ويتدرب عليها .

 

 :
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 األسبوع األول:
من حكم المتنبي " ـ النّص األدبّي 

 بيأل َصِحَب الناُس قَبلَنا ذا الَزمانا "
 الطيب المتنبّي.
 المبالغة أوزان  قواعد اللغة :

 

ح ـــ يذكر المتعلم بعض آثار انفتا
العرب على الحضارات االخرى  

 على ضوء ما سبق تناوله 
ــ يحلل قصيدة المتنبي مضمونا 

 وشكال:  
ــ يستخرج مظاهر الفلسفة 

 والحكمة 
ــ يحدد وسائل  االستدالل 

 المنطقي 
ــ يوظف المبالغة ويبين عالقتها 

 ببناء النص
يلخص  اهم عوامل ظهور  -

شعر الفلسفة والحكمة في 
 العصر العياسي 

 ــ يصحح موضوع التعبير 

ــ يعبر مشافهة أو كتابة 
عن رأيه في حكم 

 المتنبي 
 

ــ يستخدم أوزان 
المبالغة في فقرة 

حجاجية أو سردية حول 
شعر الحكمة في العصر 

 العباسي  . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سا6

 األسبوع الثاني:
 و : ـ الحركة العقلّيةالنّص التّواصليّ 

 ورالفلسفيّة في الحواضر العربيّة للدكت
 حنفي داود.

 تصحيح الموضوع :التعبير الكتابي ـ
 

  يتعرف على دور الترجمة في دفع عجلة
الحركة العلمية في العصر العباسي ومساهمة 
 هذه االخيرة في ظهور شعر الحكمة والفلسفة 

  في منتوجه الكتابي . أخطاءهيصوب 

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعيّة 

تقييم مدى 
التحكم في 

 الكفاءة

 نجز في البيت(ي) الوضعية األولى
وضعيّة 
 إبداعيّة

 أوزان المبالغة  حجاجيّ النّمط ال خيُر جليس  

 الوضعية الثّانية
وضعيّة 
 نقديّة

 التّفسيريّ  الّشعر الحكمّي العبّاسّي .
ـ األحكام الفكريّة 

المستنتجة ومؤّشرات 
 النّمط التّفسيرّي.
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 ه( 656 -ه  334 ) الثاني العباسي العصر ب( -المحور الثاني: 

 السير المنهجي للوحدة الموارد المستهدفة الوحدة أهداف التعلم الكفاءة
التقويم المرحلي 

 والمعالجة
الحجم 
 الزمني

 ) الحكمة والفلسفة في الشعر ــ الحجاج والسرد ــ أوزان المبالغة ( تقييم مكتسبات المتعلم

مقدام تواصدلي في 
دال يندددتج المدددتعلم 
مشددددافهة وكتابددددة 
نصوصددددددا وفددددددق 
الدددددنمط الوصدددددفّي 
والّسدددددددددددددددددددردّي، 
والنّمط الحجاجّي، 

نصوصدددا و يحلّدددل 
نقديددددددددة تددددددددرتبط 
بالعصددر العباسدددّي 

 الثانيّ 

ــ يكتشف اهم مظاهر اختالل المجتمع في 
العصر العباسي  وأثرها في ظهور الشعر 

 االجتماعي 
ــ يحلل  النص مبنى ومعني ويستخلص 

 خصائص الشعر االجتماعي 

  يتعرف على صيغ التصغير 

  يتدرب على تقنية الموازنة  وسبني
 منهجية لموضوعه 

ــ ويقف عند مظاهر الظلم في العصر 
 العباسّي.

ة سالر ــ يستنتج اآلراء األدبية والنّقديّة في
 التوابع والّزوابع البن شهيد.
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 األسبوع األول:
أفاضل الناس ـ  النّص األدبّي:

 ألبي الطيب المتنبّي.
 التصغير  -:قواعد اللغة

 التعبير الكتابي:
 أبو تمام و المتنبّي حكيمان -

 أّما الّشاعر فالبحتري

ــ يطرح مشكلة انعكاس الحياة  
السياسية والفكرية على الحياة 

 للفرداالجتماعية 
 ــ يحلل القصيدة معنى ومبنى .

 ــ يكتشف المعطيات ويناقشها ــ يحدد
بناء النص وأدوات االتساق 

واالنسجام.ــ يبرز مواصفات اإلبداع 
األدبي من خالل قصيدة المتنبي .ــ 

 يوظف التصغير بما يخدم نمط النص 
 ــ يناقش  موضوع التعبير 

ــ يلخص مظاهر الحياة االجتماعية 
 عصر العباسيفي ال

ــ يستثمر موضوع المطالعة 
 الموجهة في جوانب أدبية ونقدية 

 

ــ يعبر مشافهة أو كتابة 
عن مظاهر الظلم 

والفساد التي ينتقدها 
المتنبّي في المجتمع 

 العباسي.
ــ يحدد األنماط النصيّة 
 .التي اعتمدها الشاعر

 يستخرج صيغــ 
نص مقترح  التصغير من

 ويوظفها في تعبيره 
ــ يفسر ظاهرة البذخ 

والتأنّق واللّهو 
واللّعب.التي شاعت في 
 العصر العباسي الثاني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سا6 

 األسبوع الثاني:
 :النّص التّواصليّ 

ـ الحياة االجتماعيّة و مظاهر 
 الّظلم لشوقي ضيف.
  ـ المطالعة الموجهة:

 في أرض الجن البن شهيد.
 

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعيّة 

تقييم مدى التحكم 
 في الكفاءة

 الوضعية األولى
وضعيّة 
 إبداعيّة

 التصغير   وصفي حجاجي . احتقار الّضعيف واستصغاره .

 نجز في البيت(ي) الوضعية الثّانية
وضعيّة 
 نقديّة

الّشعر االجتماعّي في العصر 
 العبّاسيّ 

 التّفسيريّ 
ـ األحكام الفكريّة 

ومؤّشرات المستنتجة 
 النّمط التّفسيرّي.

 
 
 
 
 



 السنويةالتدرجات 
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  .لعربي ا المغرب في الشعرية الحركة من: المحور الثالث

 السير المنهجي للوحدة الموارد المستهدفة الوحدة أهداف التعلم الكفاءة
التقويم المرحلي 

 والمعالجة
الحجم 
 الزمني

 العصر العباسي ــ الوصف والسرد ـ صيغ التصغير( )أثر اضطراب أحوال المجتمع على الشعر في تقييم مكتسبات المتعلم
في مقام 

تواصلّي دال 
ينتج المتعلم 

مشافهة 
وكتابة 

نصوصا 
وفق النّمط 
الحجاجّي 
والوصفّي 
ونصوصا 

نقدية ترتبط 
بالدولة 

 الرستميّة.

يتعرف على أهم مظاهر ازدهار الحياة  ــ 
 الفكرية في الدولة الرستمية 
 منه خصائصهــ يخلل النص ويستخلص 

 ــ يدعم معارفه في مؤشرات اخرى لنمط النص 
ــ يتعرف على مواطن وجوب تانيث العامل 

 ويوظفها توظيفا سليما في كتاباته 
ي ــ يقف على الجهود الذي بذلها الرستميون ف

 سبيل نهضتهم الفكرية 
 ــ يدعم مهارة اعداد التقارير
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 األسبوع األول:
ن ب ـ "العلم" لإلمام أفلحالنّص األدبّي:

 الوهاب. عبد
 وجوب تأنيث العامل  -قواعد اللغة :

تحرير الموضوع  -لتعبير الكتابي:ا
 داخل القسم

يشير إلى وضع األدب في تاريخ   -
 الدولة الرستمية 

يحلل القصيدة من حيث  -
  المضمون والشكل:

ــ يكتشف المعطيات ويناقشها ــ 
يحدد بناء النص وأدوات االتساق 

يبين وظيفة وجوب واالنسجام.ــ 
تأنيث العامل للفاعل وأثر في 

 الكالم
ــ يلخص  خصائص األدب في 

عهد الدولة الرستمية بالربط بين 
 النصين التواصلي واألدبي .

 موضوع التعبير  يحررــ 
 ــ يعرض مشروعه

عن يحرر فقرة  -
خصائص شعر أفلح بن 
عبد الوهاب.مع تعليل 

 الرأي .
 ــ يحدد في نص مقترح 

حاالت وجوب تأنيث 
 العامل

يتحدث عن المجاالت  -
الفكرية التي اهتم بها 

 الرستميون 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سا6

 األسبوع الثاني:
عهد ـ نهضة األدب في النّص التّواصليّ 

 ير.لبحاز إبراهيم بك الدولة الّرستميّة 
إعداد تقرير حول الحركة  -:ـ المشروع

 صر العباسّي بذكرالعلميّة في الع
 روادها وتحديد حواضرها.

 

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعيّة 

تقييم مدى 
التحكم في 

 الكفاءة

 )تنجز في البيت(الوضعية األولى
وضعيّة 
 إبداعيّة

 وجوب تأنيث العامل حجاجيّ النّمط ال الرّد على من يهاجم الّدين اإلسالميّ 

 الوضعية الثّانية
وضعيّة 
 نقديّة

ة يّ مظاهر ازدهار الحياة الفكريّة واألدب
 في عهد الرستميّين

 التّفسيريّ 
ـ األحكام الفكريّة 

المستنتجة ومؤّشرات 
 النّمط التّفسيرّي.

 2التقويم الفصلي 
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 .لعربي ا المغرب في الشعرية الحركة منالمحور الثالث: 

 السير المنهجي للوحدة الموارد المستهدفة الوحدة أهداف التعلم الكفاءة
--التقويم المرحلي 
 والمعالجة

الحجم 
 الزمني

 وجوب تأنيث العامل(تقييم مكتسبات المتعلم) الهجاء في عهد الدولة الرستمية ــ الحجاج والتفسير ــ 

في مقام 
تواصلّي دال 
ينتج المتعلم 

مشافهة 
وكتابة 

نصوصا 
وفق النّمط 
الحجاجّي 

والوصفّي، 
والّسردّي 
ونصوصا 

نقدية ترتبط 
بالدولة 

 الرستميّة.

ــ يقف على الصراعات الداخلية على السلطة 
 في المغرب العربي 

 يحّدد نمط النّص ، ويتدّرب على محاكاته. -
 ــ يدعم معرفه في النمط السردي 

 ــ يتعرف على المجاز المرسل وعالقاته 
 ــ يتعرف تاريخيا على بداية انفصال المغرب

 عن المغرب 
ا ــ يقّوم هفواته اللّغويّة والمنهجية ذاتي

 وجماعيا
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 األسبوع األول:
 استرجعت تلمسان ألبيـ :النّص األدبيّ 
 حمو موسى.
 جواز تانيث العامل  - :قواعد اللغة

على  يذكر الصراع الدائر -
 السلطة في المغرب العربي 

 وانعكاساته على األدب .
حيث  يحلل القصيدة من -

 الشكل. المضمون و
 يكتشف المعطيات ويناقشها -
اء النص وأدوات يحدد بن -

 .االتساق واالنسجام
يبين وظيفة جواز تأنيث العامل  -

 .للفاعل وأثر في الكالم 
يلخص خصائص الشعر في  -

هذا العصر بالربط بين النصين 
 .األدبي والتواصلي

 يصحح موضوع التعبير    -

ــ يشرح القيمتين 
التاريخية و الفنية 

الواردتين في نص أبي 
 .حمو موسى الزياني

 ــ يحدد في نص مقترح 
 حاالت جواز تأنيث

 العامل
يحرر فقرة عن  -

الدواعي التاريخية 
لهروب الخوارج إلى 

 المغرب العربي 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سا6

 األسبوع الثاني:
ب المغرـاستقالل بالد :النّص التّواصليّ 

 عن المشرق لبحاز إبراهيم بكير.
 تصحيح الموضوع. -التعبير الكتابي:

 

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعيّة 

تقييم مدى 
التحكم في 

 الكفاءة

 الوضعية األولى
وضعيّة 
 إبداعيّة

قّصة معركة من معارك الثورة التي 
 حدثت في مدينتك

 النّمط السردي 
 

  جواز تانيث العامل
 

 ) تنطز في البيت(الوضعية الثّانية
وضعيّة 
 نقديّة

حركة الّشعر في ظّل الصراع على 
 الّسلطة في المغرب.

 التّفسيريّ 
األحكام الفكريّة ـ 

المستنتجة ومؤّشرات 
 النّمط التّفسيرّي.
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 األندلسياألدب  -: المحور الرابع

 السير المنهجي للوحدة الموارد المستهدفة الوحدة أهداف التعلم الكفاءة
التقويم المرحلي 

 والمعالجة
الحجم 
 الزمني

 (العامل يثتأنجواز ) الشعر الذي جسد الصراعات على السلطة في عهد الدولة الرستمية ــ الحجاج والوصف ــ  تقييم مكتسبات المتعلم

في مقام 
تواصلي دال 
ينتج المتعلم 

مشافهة 
وكتابة 

نصوصا 
وفق النّمط  

الوصفّي 
ونصوصا 

نقدية ترتبط 
باألدب 

 األندلسيّ 

يقف على أثر الطبيعة الجميلة في ــ 
 شعراء االندلس على ال

ــ يستخرج خصائص شعر الطبيعة عند 
 ابن خفاجة 

 ــ يناقش موضوع المستقبل وما يميزه
 
الفعل  امتناع تأنيثيكتشف مواضع ــ 

 ويضبط معارفه فيهامع الفاعل 
يقف على اتجاهات شعر الطبيعة عند ــ 

 شعراء األندلس.
ــ يقف على خصائص الوصف والّسرد 

 في أدب الّرحلة.
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 األسبوع األول:
في وصف الجبل ـ  :النّص األدبيّ 
 البن خفاجة.
 ل امتناع تأنيث العام -:قواعد اللغة

ثالثة مظاهر  -التعبير الكتابي:
تميّز المستقبل القريب: ثورة 
 التّقنيات المواصالت والطب.

 

يشير إلى خصائص  الطبيعة األندلسية  - 
 الشعراءوتأثيرها في نفسية 

 :يحلل قصيدة ابن خفاجة مضمونا وشكال
ـ ـــ يكتشف معطياتها ويحدد أدوات بنائها  

العامل للفاعل  أسباب امتناع تأنيثيبين 
 وأثره.

 ــ يستثمر نص المطالعة الموجهة بما يخدم
 أهداف الوحدة  

 ــ يتوسع في فكرة عناصر الطبيعة الملهمة
 للشعراء ، وربط النص التواصلي  بنص 

 ابن خفاجة
 ــ يناقش   موضوع التعبير

ــ يحرر فقرة حول 
جوانب التجديد في 

الوصف التي أضفاها 
ابن خفاجة على 

 موضوعه 
 امتناعيعلل سبب  -

تأنيث العامل للفاعل من 
 مقترحخالل نص 

ــ يعبر شفهيا عن 
خصائص وصف الطبيعة 

 في شعر األندلسيين .

 
 
 
 
 
 
 

 سا6

 األسبوع الثاني:
ـ خصائص شعر  التّواصلّي:النّص 

 الطبيعة لعبد العزيز عتيق.
ـالمطالعة الموجهة : نساء الهند  

 البن بطوطة

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعيّة 

تقييم مدى 
التحكم في 

 الكفاءة

 نجز في البيت() يالوضعية األولى
وضعيّة 
 إبداعيّة

وصف منظر طبيعّي أثار انتباهك  .
 وشعورك

 النمط الوصفي 
 

 امتناع تأنيث العامل

 الوضعية الثّانية
وضعيّة 
 نقديّة

 التّفسيريّ  .ثر الطبيعة األندلسيّة في الّشعرأ
الفكريّة   ـ األحكام

المستنتجة ومؤّشرات 
 النّمط التّفسيرّي.

 

 
 
 
 
 
 
 

 األندلسياألدب  -:  الرابع المحور
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 التقويم المرحلي والمعالجة السير المنهجي للوحدة المستهدفةالموارد  الوحدة أهداف التعلم الكفاءة
الحجم 
 الزمني

 امتناع تأنيث العامل( ) وصف الطبيعة األندلسية ــ مؤشرات الوصف ــ تقييم مكتسبات المتعلم

فدددددي مقدددددام  
تواصددلي دال 
ينتج المدتعلم 
مشددددددددددددافهة 
وكتابددددددددددددددددة 

 نصوصا 
 وفق النّمط
الوصفّي 

والّسردي، 
ونصوًصا 

ترتبط نقدية 
باألدب 

 األندلسيّ 

م ـــ يقف على جانب من تاريخ االسالم االلي
 قبيل سقوط االندلس 

ــ يحلل النص ويستخلص أهم خصائص رثاء 
 المدن  

ــ يتعرف على أسلوب االختصاص واعرابه 
 وأهميته 

 ــ يتعرف على مراحل تطور الرثاء من رثاء 
 األشخاص الى رثاء المدن

ــ يقف على اهمية رثاء المدن في التأريخ 
 لالحداث 

ــ يتدرب على تقنية البحث والجمع لمراثي 
المدن واستخراج خصائها المتشابهة من 

 خالل االدماج
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 األسبوع األول:
ـ نكبة األندلس ألبي  النّص األدبّي:
 البقاء الّرندّي.
 االختصاص قواعد اللغة:

 :التعبير الكتابي
 داخل القسم. ـ تحرير الموضوع 

ــ يستفسر عن موضوعات 
 الوصف في شعراألندلسيين 

ــ يحلل النص من حيث 
 المضمون والشكل: 

ــ يكتشف معطياتها ويحدد 
ـيظهر وظيفة  أدوات بنائهاـ

االختصاص في خدمة الغرض 
 الشعري ونمطه.

 موضوع امتداداتــ يناقش 
شعر الوصف عند شعراء 
األندلس مع االستدالل من 

 النص األدبي 
 ــ يحرر موضوع التعبير  

 ــ يعرض مشروعه

يحرر فقرة حول أثر  -
سقوط األندلس على 
 الشعراء المسلمين .
ــ يستخرج ثم يعرب 

أسلوب االختصاص في 
 نص مقترح

عن خصائص شعر  يعبر -
 رثاء المدن  .

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سا 6

 األسبوع الثاني:
ـ ـ رثاء الممالك النّص التّواصلّي 

والمدن وخصائصه الفنيّة لعبد العزيز 
 عتيق.

المشروع :ـ جمع بعض  مراثي 
الممالك والمدن األندلسيّة واستخراج 

 خصائص الوصف منها.
 

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعيّة 

تقييم مدى 
التحكم في 

 الكفاءة

 األولىالوضعية 
وضعيّة 
 إبداعيّة

 . وصف مكان خرب .
 الحجاجيّ 
 الوصفي

 اسلوب االختصاص
 

 نجز في البيت(ي) الوضعية الثّانية
وضعيّة 
 نقديّة

 التّجديد في الّرثاء األندلسّي.
 التّفسيريّ 

 

ـ األحكام الفكريّة 
المستنتجة ومؤّشرات 

 النّمط التّفسيرّي.
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 األندلسياألدب  -المحور الرابع: 

 السير المنهجي للوحدة الموارد المستهدفة الوحدة أهداف التعلم الكفاءة
التقويم المرحلي 

 والمعالجة
الحجم 
 الزمني

 تقييم مكتسبات المتعلم ) رثاء الممالك في األدب األندلسي ــ أسلوب االختصاص(

في مقام 
تواصلّي دال 
ينتج المتعلم 

مشافهة 
وكتابة 

نصوصا  
 وفق النّمط
الوصفّي،  
ونصوصا 
نقدية في 
موضوع 

الموشحات 
والتجديد في 

الشعر 
 األندلسيّ 

يربط بين الطبيعة الخالبة لالندلس ــ 
ومظاهر اللهو فيها ومساهمة هذه 

 المظاهر في نشاة الموشحات
يحلل القصيدة مبنى ومعنى ويستخرج ــ 

 خصائص فن الموشح
يقف على تنوع المؤشرات في ــ 

 أنماطها المتنوعةالموشح وتحديد 
يراجع دروس النحو والصرف  ــ 

 ويتحكم فيها .
يتعرف على  مكانة الموشحات ــ 

 وعالقتها بالغناء
 يصوب أخطاءه في نتوجه الكتابي
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 األسبوع األول: .
:ـ ذكريات ليالي النّص األدبّي 

 الصفاء للسان الدين بن الخطيب.
مواضيع قواعد اللغة: مراجعة 
 النحو للسنة

ي ــ يذكر األشكال   األدبية التي ظهرت ف 
 األندلس ) الموشح(

 ــ يحلل  النص معنى ومبنى : 
ــ يكتشف معطياتها ويحدد أدوات بنائها 
ــيظهر وظيفة الموارد المقررة في خدمة 

 الغرض الشعري ونمطه
ــ يعلل  ارتباط الموشحات بالغناء في 

 األندلس 
 تعبير يصحح موضوع ال
 ــ يعرض مشروعه

يوازن بين القصيدة 
 العمودية و الموشح 

ــ يراجع الروافد النحوية 
 الخادمة لنمط الوصفي 
يبدي رأيه في أسباب 
نشأة الموشحات و 
الفرق بينها و بين 

 األرجاز

 
 
 
 
 
 
 

 سا6
 األسبوع الثاني:
: ـ الموّشحات و النّص التّواصليّ 

 الغناء ألحمد هيكل
:  تصحيح الكتابيالتعبير 

 الموضوع

 الموارد النّمط مجالها نوعها الوضعيّة 

تقييم مدى 
التحكم في 

 الكفاءة

 نجز في البيت(ي)الوضعية األولى
وضعيّة 
 إبداعيّة

 السردي الوصفي تقييم السنة الدراسيّة. .
ـ مواضيع القواعد 
 المدروسة في السنة

 الوضعية الثّانية
وضعيّة 
 نقديّة

الموّشح  في العصر تطّور 
 األندلسّي.

 التّفسيريّ 
ـ األحكام الفكريّة 

المستنتجة ومؤّشرات 
 النّمط التّفسيرّي.

  3التقويم الفصلي 
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  :عامة توجيهات

 .البالغية و النحوية الروافد أحكام استنتاج في النّصية المقاربة تنتهج -1
 لحّصة .للذا يجب التمييز بين الزمن الفلكي و الّزمن البيداغوجي  ساعة كاملة ، القواعد والبالغة ال تستغرق بعض الموارد في  -2
 .مضمونه يخدم بما النص صاحب إلى باإلشارة االكتفاء -3
 واستنتاج ، ومناقشتها الشاعر بأفكار الصلة ذات األفكار وتحديد للنص واحدة بقراءة نكتفي لذا األدبي، للنص داعم نقدي نص هو :التواصلي النص -4

 .النمط مؤشرات
ا( راءة )ال صفي  قبطاقة  ينجز نشاط المطالعة الموجهة بتحديد أسئلة دقيقة تدعم الجوانب اللغوية والبالغية للوحدة، يجيب عنها المتعلم في شكل -5

 وتستثمر في القسم.
  .وأدواته المشروع إعداد تقنيات إلى وتوجيهه المقرر، المشروع بتحضير فصل كل بداية في المتعلم يُكلّف -6
 تنجز وضعية واحدة ) إبداعية أو نقدية ( نهاية كل وحدة تعلمية. -7
ا للفهم تسهيال البصري السمعي ووسائل المفاهيم خرائط يعتمد األستاذ -8  ــ البالغة( القواعد –للوقت ) نبذة عن العصر األدبي واختصار 
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