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 1  وزارة التربية الوطنية
 

الجوهىريت الجشائزيت الديوقزاطيت الشعبيت  

وسارة التزبيت الىطنيت 

 

 والتكنىلىجي العام الثانىي التعلين هديزيت                                            للبيداغىجيا                 الوفتشيت العاهت   

 

 

 السنىيت التدرجاث

  اللغت العزبيتهادة

  الثانيت آداب وفلسفت  السنت
 

 

 

 2018سبتوبز 
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هقدهــــت 

 خٕدح انتّؼهٛى ٔتسسٍٛ األداء انتزثٕ٘ انٕطُٛخ نضًبٌ، َٔسؼٛب يٍ ٔسارح انتزثٛخ 2019-2018فٙ إطبر انتسضٛز نهًٕسى انذراسٙ 

هخ تذرج انتؼهًبد،ٔيٕاصهخً نإلصالزبد انتٙ ثبشزتٓب، تضغ انًفتشٛخ انؼبيخ نهجٛذاغٕخٛب ثٍٛ أٚذ٘ انًًبرسٍٛ انتزثٍٕٚٛ انجٛذاغٕخٙ ًّ  كأدٔاد ػًم يك

ثغزض تٛسٛز لزاءح ٔفٓى ٔتُفٛذ انًُٓبج ٔتٕزٛذ تُبٔل انًضبيٍٛ فٙ انثبَٕ٘،  انتؼهٛى حنهّسُذاد انًزخؼٛخ انًؼتًذح، ٔانًؼًٕل ثٓب فٙ انًٛذاٌ فٙ يززم

تسمٛك  ة يٍ انُبزٛخ انًُٓدٛخانتذرخبد كًب تسًر ْذِ .، ٔانذ٘  تّى تٕضٛسّ فٙ انٕثبئك انًزافمخ نكّم يبدحانتٕخٛٓبد انتٙ ُٚص ػهٛٓب انًُٓبجإطبر 

 انتذرخبد لزاءح ٔفٓى يجذأ ْذِ اندًٛغاالَسدبو ثُّٛ ٔثٍٛ يخطظ انتمٕٚى انجٛذاغٕخٙ ٔيخطظ انًزالجخ انًستًزح، ٔتدسٛذا نٓذِ انًؼطٛبد َطهت يٍ 

خبصخ يُٓب انتطجٛمٛخ زست - تكٛٛف األَشطخ تؼذٚم أٔ انًفتشٍٛ ثبستًزار نًزافمخ األسبتذح خبصخ اندذد يُٓى ليٍ أخم ٔضؼٓب زٛش انتُفٛذ، ٔتذّخم 

انًصبدلخ ٔفك يب تمتضّٛ انكفبءح انًزصٕدح، شزٚطخ ح  يُبستْبٚزٌٔانتٙ -أخٓشح اإلػالو اٜنٙ نهًسبكبح تٕفز انتدٓٛشاد انًخجزٚخ نًبدح انتكُٕنٕخٛب أٔ

 . انتزثٛخ انٕطُٛخ نهًبدحيفتشػهٛٓب يٍ طزف 
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 3  وزارة التربية الوطنية
 

 :هذكزة هنهجيت 
نمذ  ٔردد فٙ دٚجبخبد انًُبْح انتؼهًٛٛخ ٔ انٕثبئك انًزافمخ نٓب  تٕخٛٓبد تزثٕٚخ ْبيخ، تخص كٛفٛخ انتُفٛذ انجٛذاغٕخٙ نهًُبْح، غٛز أٌ     

انًًبرسبد انًٛذاَٛخ  يٍ خٓخ، ٔ اػتًبد انٕسارح ؛يُذ يذح، تٕسٚؼبد سُٕٚخ نهًمزراد انذراسٛخ تهشو األسبتذح ثبزتزاو آخبل تُفٛذْب، ٔ تكهٛف ْٛئبد 

 يًب دفؼُب إنٗ إػبدح طزذ انًٕضٕع ثإنسبذ ثغزض تزاكًٛب، استكًبال كًٛب  انسهٕل الستكًبنٓبانزلبثخ ٔ انًتبثؼخ يٍ تمٛٛى َسجخ اَدبسْب خطٛب،ٔ تمذٚى

فبألٔل ٚؼتًذ ػهٗ تٕسٚغ آنٙ، يمٛذ، يؼذ ٔفك يمبٚٛس زسبثٛخ سيُٛخ ثجزيدخ .  انفزق شبسغ ثٍٛ تُفٛذ انًُٓبج ٔ انتذرج فــٙ تُفٛــذِانجذٚم كٌٕتمذٚى 

 يًبرسبد سهجٛخ  يًب تزتت ػُّ خطٛخ يسضخ، ٚكٌٕ انتُبٔل فّٛ تسهسهٛب ٔ ثكم اندشئٛبد ٔ انسٛثٛبد ثذػٕٖ انتسضٛز اندذ٘ نهًتؼهًٍٛ ناليتسبَبد

 .لتصز انتمٛٛى ػهٗ يُر ػاليبد اكبنتهمٍٛ ٔ انسشٕ نذٖ ٔ انسفظ ٔ االستزخبع دٌٔ تسهٛم أٔ تؼهٛم ، ٔ 

 ، ٔاػتجبرثًُٛب انثبَٙ أ٘ انتذرج انسُٕ٘ نجُبء انتؼهًبد ٚزكش ػهٗ  انكٛفٛخ انتٙ ٚتى ثٓب تُفٛذ انًُٓبج ثبزتزاو ٔتٛزح انتؼهى ٔ لذراد انًتؼهى ٔ استمالنٛتّ 

 كًٕرد يٍ انًٕارد  انًؼزفٛخ انًستٕٚبدكًب اػتجز   .ثًثبثخ يُطهك ٔ َمطخ ٔصٕل أل٘ ػًم تزثْٕ٘ذِ انكفبءح  نهًُٓبج،ٔ تكٌٕ اانكفبءح يجذأ يُظى

 . انًفبْٛى انًٓٛكهخ نهًبدح ثألم األيثهخ ٔ انتًثٛالد انًٕصهخ إنٗ انكفبءاد انًستٓذفخفٙ إطبر  شجكخ. انًٕارد انتٙ تخذو نكفبءح
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 التـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــم التــــــــــــــــشخيــــــــــــــــــصـــــــــــــــــي 

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

 الزمنية

ٗ
ٔن

أل
ا

:
ّشعر

يف ال
لّية 
لعق
عة ا
النز

. 

 

 

 

ينتج ادلتعّلم يف مقام 
تواصل دال مشافهة 
وكتابة نصوصا وفق 
الّنمط احلجاجّي 
ونصوصا تفسرييّة نقديّة 
ترتبط بالعصر العباسّي 
موظّفا ادلوارد الّلغويّة 
 .ادلدروسة

  ّيتعّر  علل مماىر الّنزعة العقلّية يف العصر العباسي. 
  ّيتتكر  صاائ الّنمط احلجاجّي والّتفسريي. 
 يكتشف ويضبط معارفو يف اإلعراب والبناء يف األمساء. 
 يتدّرب علل ادلصطلحات العروضّية. 
 يتعّلم تقنّية التلخيئ ويطّبقها. 
 يتدرب علل بناء أفكار وفق منط الّنئ .

ل النّص  األدبّص     اوّص
ورو فأله 

 

. بشار بن برد: هتديد ونصح- 

. اإلعراب والبناء يف األمساء- 

. ادلصطلحات العروضّية- 

 

 

 

 سا08

. تلخيئ نصوص متنّوعةتعدير كتادبّص  

  ّيتعّر  علل مماىر الّنزعة العقلّية يف العصر العباسي. 
  ّيتتكر  صاائ الّنمط احلجاجّي والّتفسريي. 
 يكتشف ويضبط معارفو يف اإلعراب والبناء يف األمساء. 
 يتدّرب علل ادلصطلحات العروضّية. 
 يتعّلم تقنّية التلخيئ ويطّبقها. 
 يتدرب علل بناء أفكار وفق منط الّنئ .

 اتّصو صلب         النّص 
ورو فأله 

. النزعة العقلّية يف القصيدة العربّية- 

. البناء واإلعراب يف األفعال- 

. التشبيو الضمين والتمثيلي- 

  امو رأل الّصمط مجااها لوعها  اوضعيّصة 
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تقومي الكفاءة من 
 الل بناء وضعية 
: إنتاج كتايّب يف

الوضعية األولى 

 
وضعّية إبداعّية 

اإلقناع بالتزام 
 .مكارم األ الق

حجاجي 
. البناء واإلعراب يف األمساء واألفعال

. التشبيو الضمين والتمثيلي

 

الوضعية الثّانية 
وضعّية نقديّة 

 

مماىر الّنزعة 
العقلية يف العصر 

العباسّي 
. األحكام الفكريّة ادلستنتجة ومؤّشرات الّنمطتفسيرّي 

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

 الزمنية

 الّدعوة :انثبَٛخ
إىل اجلديد 
والّسخريّة من 

 

 

ينتج ادلتعّلم يف مقام 
تواصلي دال مشافهة 
وكتابة نصوصا وفق 

  يتعّر  ويستنتج علل مماىر الّتجديد شكال ومضمونا يف
 .الّشعر العباسيّ 

  ّيقف علل  صاائ الّنمط الوصفّي والسردّي والتفسريي. 
 يتعّر  ويكتشف ويضبط معارفو يف التعّجب. 
  - ميّيز بني احلرو  اليت تصلح أن تكون رويّا واليت ال تصلح

 .لتلك
  يتدّرب علل تقنّية التلخيئ

ل النّص  األدبّص     اوّص
ورو فأله 

. وصف النخل أليب نواس- 

. التعجب- 

. احلرو  اليت ال تصلح أن تكون رويا- 

 

 

 

ـ حترير ادلوضوع دا ل القسم تعدير كتادبّص   
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الّنمط الوصفّي  .القدمي
واحلجاجّي، والّسردّي،  
ونصوصا تفسرييّة تربز 
الصراع بني احملافمني 
ودعاة التجديد يف العصر 
 ..العباسيّ 

 يفهم دواعي اخلصومة بني التقليد والتجديد. 
  يطّبق  صاائ الّنمط الوصفّي واحلجاجّي والّسردّي

 .والتفسرييّ 
 يعر  النسبة وميتلك مهارة النسب إىل األمساء. 
  يقف علل مجاليات وبالغة التشبيو واالستعارة واجملاز يف

. الكالم
 ينفتح علل ثقافات أمم أ رى. .

 اتّصو صلب  النّص 
ورو فأله 

الصراع بني القدماء واحملدثني يف األدب - 
. واحلياة

. النسبة- 

. بالغة التشبيو واالستعارة واجملاز- 

 

 

 

 

 

 

 سا08

بالد الّصني ابن بطوطة -   امطااعة  اموجهة

  امو رأل الّصمط مجااها لوعها  اوضعيّصة 

تقويم الكفاءة من 
خالل بناء وضعية 

: إنتاج كتابّي في
 وصف مجال الريف وضعّية إبداعّية الوضعية األولى 

وصفّي 

حجاجّي 

النسبة ـــــــ التعّجب  ــــــ الّتشبيو

 

الوضعية الثّانية 
وضعّية نقديّة 

 

مماىر الّتجديد 
يف العصر  وأسبابو
 العباسيّ 

تفسيرّي 
. األحكام الفكريّة ادلستنتجة ومؤّشرات الّنمط
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 1المراقبـــــــــــــــــــــــــــــة المستمـــــــــــــــــــــــــــــــــــّرة  

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

 الزمنية

ثخ
ثبن

ان
:

دقة
والزن
ون 
 اجمل

. 

 

 

ينتج ادلتعّلم يف مقام 
تواصلّي دال مشافهة 
وكتابة نصوصا وفق 

  يتعّر  علل مماىر اجملون والزندقة من  الل  شعر مسلم بن
 .الوليد

 يقف علل مماىر التجديد يف شكل القصيدة ومضموهنا. 
  ّيطّبق علل  صاائ الّنمط الوصفّي الّنمط التفسريي.. 
  ّيكتشف ويضبط معارفو يف أفعال ادلدد والتم. 
 يتعّر  علل حر  الوصل يف القافية. 
 يقّوم ىفواتو يف التعبري ويصّححها. 

ل النّص  األدبّص     اوّص
ورو فأله 

. مسلم بن الوليد: أدىرا توىّل ـ 

. أفعال ادلدد والتمّ - 

. الوصل- 

 

 

 

. تصحيح ادلوضوعـ كتادبّص   لتعدير  ل سا08



ثبَٕ٘- انتذرخبد انسُٕٚخ  
 

 
 

 8  وزارة التربية الوطنية
 

الّنمط الوصفّي 
والسردّي ونصوصا 
تفسرييّة تربز مماىر 
اجملون والزندقة يف 
العصر العباسّي وآثارىا 
 .يف اجملتمم  العباسيّ 

 

  ّيكتشف أسباب الزندقة والّشعوبّية واجملون يف العصر العّباسي. 
  ّيناقق أثر النهضة الفلسفّية يف الفكر العّباسي. 
 يكتشف ويضبط معارفو يف اال تصاص. 
 يقف علل مجاليات اخلرب واإلنشاء وأغراضهما. 

 اتّصو صلب  النّص 
ورو فأله 

. ـ حياة الّلهو واجملون

. ـ اال تصاص

. ـ أغراض اخلرب واإلنشاء

  امو رأل الّصمط مجااها لوعها  اوضعيّصة 

تقويم الكفاءة من 
خالل بناء وضعية 

: إنتاج كتابّي في

الوضعية األولى 

 
وضعّية إبداعّية 

وصف سحر مدينة من 
وصفّي  . الل رحلة

سردّي 

. أفعال ادلدد والّتم ـ 

. اال تصاصـ 

. اخلرب واإلنشاءـ 

 

 
وضعّية نقديّة الوضعية الثّانية 

أثر تيار اجملون يف 
. األحكام الفكريّة ومؤّشرات الّنمطـ  يتفسرياألدب واأل الق 
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 2المراقبـــــــــــــــــــــــــــــة المستمـــــــــــــــــــــــــــــــــــّرة  

 المّدة  ( امحتويات و  الشاطات )     اسير  املهجب الوحألة مؤشرات الكفاءة/ أهداف التعلّم  الكفاءة الوحدة

ت 
بع

زا
ال

:
هد

لّش
 ا
عز

ش
  

.
 

  

 

 

 

ينتج ادلتعّلم يف مقام 
تواصلّي دال مشافهة 
وكتابة نصوصا وفق 
النمط احلجاجّي 
ونصوصا تفسرييا نقديّة 
ترتبط بالعصر 

  يتعر  علل غرض الزىد ودوافم ظهوره يف العصر العباسّي وأبرز
 .شعرااو، وأىّم  صااصو

  ّيقف علل  صاائ النمط احلجاجي. 
  يتمكن من توظيف اإلغراء والتحتير يف تعبريه اخلاص مشافهة

 .وكتابة
 يتعر  علل احلرو  اليت تصلح وصال ورويا 

ل النّص  األدبّص     اوّص
ورو فأله 

. للموت ما تلدون أليب العتاىية- 

. التحتير واإلغراء- 

. احلرو  اليت تصلح وصال ورويا- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إعداد  ريطة تبني مواقم اإلمارات اليت   امشروع
. استقلت عن اخلالفة العباسية يف بغداد

  يتعّر  علل مماىر اللهو واجملون، وظرو  ظهور احلركة
 .اإلصالحّية

 يكتشف  أحر  العرض والتحضيض. 
  
  يتعر  ادلتعّلم علل أىم اإلمارات اليت استقلت عن اخلالفة

 .العباسّية يف بغداد

 اتو صلب  النّص 
ورو فأله 

عبد : ـ الّدعوة إىل اإلصالد وادليل إىل الزىد
. العزيز الكفراوي

. ـ أحر  العرض والتحضيض

. ـ االقتباس والتضمني
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تبدأ حرية الفرد حني تنتهي حريّة اآل رين " ـ   اتعدير  اكتادب  .يقف عند ظاىريت االقتباس والتضمني ، ويوظّفهما يف تعبريه  ..العباسيّ 
 "

 

 

 

 

 

 سا08

  امو رأل الّصمط مجااها لوعها  اوضعيّصة 

تقومي الكفاءة من 
 الل بناء وضعية 
: إنتاج كتايّب يف

الوضعية األوىل 

 
وضعيّصة إدأل عيّصة 

رّقة الطّباع وحسن 
. معاملة اآلخرين

حجاجّي 

. التحتير واإلغراء- 

. ـ أحر  العرض والتحضيض

. ـ االقتباس والتضمني

 
تّيار الّزهد وضعيّصة لقأليّصة الوضعية الثّانية 

تفسيرّي 

 
. األحكام الفكريّة ومؤّشرات الّنمط

 1التـــــــــــــــــــقــــــــــــــويـــــــــــــــــم الفـــــــــــــصـــــــــــــــلــــــــــي                            



ثبَٕ٘- انتذرخبد انسُٕٚخ  
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 الوحدة

 :انخبيسخ
نشاط 
 .النثر

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

 الزمنية

 

ينتج ادلتعّلم يف مقام 
تواصلّي دال مشافهة وكتابة 
نصوصا وفق الّنمط 
احلجاجّي والوصفّي 
ونصوصا نقدية تفسرييّة 
 ترتبط بالعصر العباسيّ 

 

 

 

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

  ّيستنتت خصائئ الّنمم اللجاجّي ورريفه الوصفي. 
  إإّ "يكتشف ويطّبق مواضع كسر همزة" 
 يكتشف ويطّبق على إيقاع وتفعيالت المتقارب. 
  إن"يكتشف ويطّبق مواضم فتح مهزة." 
 حيّلل أساليب القصر ويستنتج عناصره وأنواعو وطرقو. 
  يتعرف على النثر وأهّم خصائصه في العصر العباسّي

. وأبرز الموضوعات التي عالجها
  ّيستنتت خصائئ الّنمم اللجاجّي ورريفه الوصفي. 

ل النّص  األدبّص     اوّص
ورو فأله 

. للجاحظ: تقسيم خملوقات العامل - 

". إن"مواضم كسر مهزة - 

 .حبر ادلتقارب- 

 

 

 

 سا08

  إإّ "يكتشف ويطّبق مواضع كسر همزة." 
 يكتشف ويطّبق على إيقاع وتفعيالت المتقارب. 

 اتو صلب  النّص 
ورو فأله 

:  احلركة العلمية وآثارىا علل الفكر واألدب- 

. حنا الفا وري

". أن" " مواضم فتح مهزة- 

. القصر باعتبار احلقيقة والواقم- 

. حترير ادلوضوع دا ل القسمتعدير كتادبّص 



ثبَٕ٘- انتذرخبد انسُٕٚخ  
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  امو رأل الّصمط مجااها لوعها  اوضعيّصة 

تقويم الكفاءة من 
خالل بناء وضعية 

: إنتاج كتابّي في

الوضعية األولى 

 

وضعّية 
إبداعّية 

إذماز مطويّة  

للتعبري عن الرأي 

حجاجّي 

 

. ـ إّن وأنّ 

. ـ أسلوب القصر

 
الوضعية الثّانية 

وضعّية نقديّة 

 

أثر احلركة العلمّية 
. يف الّنثر

. األحكام الفكريّة ادلستنتجة ومؤّشرات الّنمطتفسيرّي 

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

 الزمنية

 

 

 

 

 :الّسادست

 

 

 

 

 

 يكتشف أثر احلياة الفكريّة والفلسفّية يف الّشعر. 
 يتعر  علل شعر احلكمة و صااصو. 
  ّيوّظف احلكمة يف تعبريه اخلاص. 
  يعر  ويكتشف ويطّبق مواضم ختفيف إّن وأّن وكأّن

 .ولكّن وعملها
 يعر  األحر  ادلشبهة بليس. 
 حيّلل مناذج شعرية حول حركات القافية. 
 أن يتعّر  علل فّن ادلقامة و صااصها ..

ل النّص  األدبّص     اوّص
ورو فأله 

. للمتنيب: ـ صحب الناس قبلنا ذا الزمانا

. ـ  ختفيف إّن، أّن، كأّن، لكنّ 

. ـ حركات القافية

 

 

 

 

 

هة   امطااعة  اموجّص
. ـ ادلقامة العلمية لبديم الزمان



ثبَٕ٘- انتذرخبد انسُٕٚخ  
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 الحكوت

 

 والفلسفة

 في

    الشعر

ينتج ادلتعّلم يف مقام 
تواصلّي دال مشافهة 
وكتابة نصوصا وفق 
الّنمط احلجاجّي 
والّسردّي ونصوصا 
نقدية تفسرييّة ترتبط 

بالعصر العباسّي 
 الثاين

  أن ميّيز بني ادلساواة واإلجياز واإلطناب، وأثرىا البالغي يف
 .الكالم

  ّأن يعاا أ طاء إنتاجو الكتايب 

 اتو صلب  النّص 
ورو فأله 

ـ احلركة العقلية والفلسفية يف احلواضر العربية 
. لليازجي

". بليس"ـ األحر  ادلشبهة 

. ـ ادلساواة واإلجياز واإلطناب

 

 

 

 

 

 

 سا08

  اتعدير  اكتادب
 .تصحيح ادلوضوع

  امو رأل الّصمط مجااها لوعها  اوضعيّصة 

تقويم الكفاءة من 
خالل بناء وضعية 

: إنتاج كتابّي في
الوضعية األولى 

وضعّية 
إبداعّية 

دالئم انمذرح 

اإلنٓٛخ فٙ 

 .انكٌٕ

 وصصبّص 

ادلوارد الّلغويّة والبالغّية حجاجبّص 

  

الوضعية الثّانية 
 ةوضعّية نقديّ 

انّشؼز 

 ّٙ انسكً

 ّٙ  .انؼجّبس

تصسيريّص 
 األحكام الفكريّة ادلستنتجة ومؤّشرات الّنمط



ثبَٕ٘- انتذرخبد انسُٕٚخ  
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 الوحدة

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

 الزمنية

 

 

 

 

 :ةابعاللّ 
الّشكوى 
واضطراب 
أحوال 

 .المجتمع

 

 

يف مقام تواصلي 
دال ينتج ادلتعلم 
مشافهة وكتابة 
نصوصا وفق 
النمط الوصفّي 
والّسردّي، حيّلل 
ونصوصا نقدية 
تفسرييّة ترتبط 
بالعصر العباسّي 
 الثاينّ 

 

 يكتشف ويناقق أثر احلياة االجتماعّية يف حياة الفرد. 
  يقف علل  صاائ الّنمط الّسردي والوصفّي، وتوظيفهما يف تشخيئ

 .المواىر االجتماعّية
 يكتشف أحكام االستغاثة والندبة والرت يم، وحيكم موارده فيها. 
 حيّلل عروضيا إيقاع وتفعيالت الرجز.. 

ل النّص  األدبّص     اوّص
ورو فأله 

 

 

. للمتنيب: ـ أفاضل الّناس 

. ـ االستغاثة والندبة

. ـ حبر الرجز

 

 

 

 سا08

  ّيقف عند مماىر الملم يف العصر العباسي. 
 يتعّر  علل التوريّة. 
  ّيتدّرب علل رود التعاون والعمل اجلماعي. 
 ينّمي اإلحساس بأمهّية القيم ادلثلل كالعدل ونبت الملم والفساد. 

 . يعّد التقارير ويتحّكم يف آلياهتا وتقنياهتا

 اتو صلب  النّص 
ورو فأله 

. ـ احلياة االجتماعّية ومماىر الملم

. ـ الرت يم

. ـ التورية

إعداد تقرير حول بعض مدن   امشروع
ادلغرب العريب من  الل الرحالة 
 .العرب

  امو رأل الّصمط مجااها لوعها  اوضعيّصة 



ثبَٕ٘- انتذرخبد انسُٕٚخ  
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تقويم الكفاءة 
من خالل بناء 
وضعية إنتاج 

: كتابّي في

الوضعية 
األولى 

 

وضعّية إبداعّية 
أثر احتقار الّضعيف 
 واستصغاره

وصفّي 

حجاجّي 
. الندبة واالستغاثةـ 

. التوريةـ 

 .األحكام الفكريّة ادلستنتجة ومؤّشرات الّنمطـ تفسيرّي  .الّشعراالجتماعّيفالعصرالعّباسيّ وضعّية نقديّة الوضعية الثّانية  

 3المراقبـــــــــــــــــــــــــــــة المستمـــــــــــــــــــــــــــــــــــّرة  

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

 الزمنية

 

 :ةثاهنال
من قضايا 
الشعر في 

عهد 

 

 

 

 

 يف مقام .

 أن يعر  دميزات الشعر يف عهد الدولة الّرستمّية. 
 يقارب األغراض وادلوضوعات اليت تناوذلا الّشعراء يف عهد الدولة الرستمّية. 
  ّيعر  أنواع ادلصادر وأوزان مصادر الثالثي. 
 حيّلل عروضيا مناذج شعريّة من حبر ادلنسرد .

ل النّص  األدبّص     اوّص
بكر بن : ـ يف ىجاء عمران بن حطانورو فأله 

 .محاد

. ـ ادلصدر وأنواعو

. ـ حبر ادلنسرد

 

 

 

 

 



ثبَٕ٘- انتذرخبد انسُٕٚخ  
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الدولة 
 .الرستمّية

تواصلّي دال ينتج 
ادلتعلم مشافهة 
وكتابة نصوصا 
وفق الّنمط 
احلجاجّي 
والوصفّي 
ونصوصا نقدية 
 ترتبط بالدولة

 الرستمّية

 ـ مماىر ثقافة اإلنسان ادلعاصر   اتعدير  اكتادب 

 

 

 

 

 

 سا08

 أن يقف علل اجلهود اليت بتذلا الّرستمّيون يف سبيل الّنهضة الفكريّة. 
  يتتوق مجالية الّتعبري ويدرك بالغة جتاىل العار  ويوّظف ذلك يف

. تعبريه

 اتو صلب  النّص 
ورو فأله 

. ـ هنضة األدب يف عهد الدولة الرستمية

ـ أوزان ادلصدر األصلي، أوزان مصادر 
. الثالثي

.ـ  جتاىل العار   

 

 

 

  امو رأل الّصمط مجااها لوعها  اوضعيّصة 

تقويم الكفاءة 
من خالل بناء 
وضعية إنتاج 

: كتابّي في

الوضعية 
األولى 

 

وضعّية إبداعّية 

الرّد علل من يهاجم 
اللجاجّي  .الّديناإلسالميّ 

الوصفّي 

. ادلصدرـ 

.  جتاىل العار ـ 



ثبَٕ٘- انتذرخبد انسُٕٚخ  
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وضعّية نقديّة الوضعية الثّانية 

مماىر ازدىار احلياة الفكريّة 
 .واألدبّية يف عهدالرستمّيني

 .األحكام الفكريّة ادلستنتجة ومؤّشرات الّنمطـ الّتفسيرّي 

2 التـــــــــــــــــــقــــــــــــــويـــــــــــــــــم الفصــــــــــــــــــــلــــــــــي  



ثبَٕ٘- انتذرخبد انسُٕٚخ  
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المّدة  (المحتويات والنشاطات)الّسير النمهجي للوحدة مؤشرات الكفاءة/ أهداف التعلّم  الكفاءة الوحدة

 الزمنية

 

 

 

 :التاسعت

 الشعر في ظّل 
الصراعات 

الداخلّية على 

 .السلطة

 

 

يف مقام تواصلّي 
دال ينتج ادلتعلم 
مشافهة وكتابة 
نصوصا وفق 
الّنمط احلجاجّي 
والوصفّي، 
والّسردّي 
ونصوصا نقدية 
ترتبط بالدولة 
 الرستمّية

 

  أن يقف علل الصراعات الدا لّية علل السلطة يف ادلغرب
 .العريبّ 

 حيّدد منط الّنئ ، ويتدّرب علل حماكاتو. 
 يعر  ادلصادر القياسّية وأوزاهنا. 
 حيّلل مناذج شعريّة من حبر السريم .
1.  .

ل النّص  األدبّص     اوّص
ورو فأله 

أليب محو موسل : ـ اسرتجعت تلمسان
 . الزيّاين

. ـ مصادر غري الثالثي

. ـ حبر السريم

 

 

 

 سا08

. ـ حترير ادلوضوعتعدير كتادبّص  

 يفهم ظرو  انفصال ادلغرب عن الدولة العباسّية؟ 
  ميّيز بني ادلصدر الّدال علل اذليأة وادلصدر الّدال علل

 .ادلرّة
 يتعّر  علل الّلف والنشر  ويقف علل مجالياتو. 
  يتعّر  علل بعض تقنيات السرد و صاائ الفّن

القصصي 

 النّص 
ورو فأله  اتو صلب

. ـ استقالل بالد ادلغرب عن ادلشرق

. ـ ادلصدر الّدال علل ادلرّة واذليأة

. ـ الّلف والنشر

ـ يف أرض اجلّن ، من رسالة الّتوابم والّزوابم،   امطااعة  اموجهة
 . ابن شهيد



ثبَٕ٘- انتذرخبد انسُٕٚخ  
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  امو رأل الّصمط مجااها لوعها  اوضعيّصة 

تقويم الكفاءة من 
خالل بناء وضعية 

: إنتاج كتابّي في

الوضعية 
األولى 

 

وضعّية إبداعّية 

قّصة معركة من 
معارك الثورة اليت 

يف  حدثت
 .مدينتك

الوصفّي 

الّسررّي 

. ادلصادرـ 

. الّلف والّنشرـ 

 

الوضعية الثّانية 
وضعّية نقديّة 

 

حركة الّشعر يف 
ظّل الصراع علل 

يف  الّسلطة 
 .ادلغرب

 .األحكام الفكريّة ادلستنتجة ومؤّشرات الّنمطـ الّتفسيرّي 

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

 الزمنية

. 

 :  العاشزة

وصف الطبيعة 

يف مقام تواصلي 
دال ينتج ادلتعلم 
مشافهة وكتابة 
نصوصا وفق 

 يعر  اخلصاائ الفنّية للقّصة. 
 حيّلل قصصا باعتماد الّتحليل الوظاافّي، والَعالِمّية. 
 يستنتج ادلضمون الّسياسّي واالجتماعّي يف القّصة. 
 حيّلل اإلنتاج الّسردّي وفق الّدراسات الّسرديّة. 
 يعر  دالالت األحر  ادلشّبهة بالفعل، ويوظّفها. 

ل النّص  األدبّص     اوّص
ورو فأله 

ابن  فاجة :ـ وصف اجلبل 

. حبر الرملــ .ـ أحر  الّتنبيو واالستفتاد

 

 

ـ تصحيح ادلوضوع تعدير كتادبّص   



ثبَٕ٘- انتذرخبد انسُٕٚخ  
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 .الجميلة

 

الّنمط  الوصفّي 
ونصوصا نقدية 
ترتبط باألدب 
 األندلسيّ 

 

 

. 

 يقف علل اذلفوات الّلغويّة والفنّية ادلرتكبة حني الّتحرير.  

 

 

 

 

 

 

 

 سا08

 حيّلل اإلنتاج القصصّي وفق الّدراسات الّسرديّة. 
  ّحيّلل صورة الّشخصية وعالقتها بادلوقف القصصي. 
 يكتشف أحكام اسم اجلمم، وضبط معارفو فيها. 
  ّيكتشف ادلصادر الفكريّة والواقعّية للقصئ اجلزااري. 

 .يتحّكم يف آليات حتليل الّنصوص الّسرديّة

 اتو صلب  النّص 
ورو فأله 

ـ  صاائ شعر الطبيعة 

. ـ حسن الّتعليل.ـ التنازع

  امو رأل الّصمط مجااها لوعها  اوضعيّصة 

تقويم الكفاءة من 
خالل بناء وضعية 

: إنتاج كتابّي في

الوضعية 
األولى 

 

وضعّية إبداعّية 
وصف منمر 
طبيعّي أثار 
 .مشاعرك

الوصفّي 

 .أحر  الّتنبيو واالستفتادـ 

. ـ التنازع

 .ـ حسن الّتعليل

 
الوضعية الثّانية 

وضعّية نقديّة 

 

أثر الطبيعة 
 .األحكام الفكريّة ادلستنتجة ومؤّشرات الّنمطـ الّتفسيرّي األندلسّية يف 
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 .الّشعر

 4المراقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المستمــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 

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

 الزمنية

انسبدٚخ 

 :ػشزح
رثاء 
 ..ادلمالك

 مقام تواصلي دال يف 
ينتج ادلتعلم مشافهة 
وكتابة نصوصا وفق الّنمط 

الوصفّي والّسردي، 
ونصوًصا نقدية تفسرييّة 
 ترتبط باألدب األندلسيّ 

 .

  ّيكتشف غرض رثاء ادلدن الّشعري. 
 يتدّرب علل بناء أفكار وفق  النمط الّسااد يف الّنئ. 
  مواضم وجوب اقرتان اخلرب بالفاءيكتشف ويناقق. 
 حيّلل عروضيا مناذج شعريّة من وزن ادلديد. 
 يتدّرب علل العمل اجلماعي و التعاوين. 
2. . 

ل النّص  األدبّص     اوّص
ورو فأله 

. أليب البقاء الرندي: ـ نكبة األندلس

. ـ مواضم وجوب اقرتان اخلرب بالفاء

. ـ حبر ادلديد

 

 

 

ـ إعداد دراسة حول موضوع الوصف يف   امشروع سا08
. الشعر األندلسيّ 

 اتو صلب  النّص يدرك عالقة األدب باجملتمم واحلياة، وتفاعل الشعراء األندلسيني مم 
ورو فأله 

. ـ رثاء ادلمالك وادلدن و صااصو الفنّية
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. مأساة سقوط األندلس

" كان " يكتشف  صاائــــ .يستنتج  صاائ شعر رثاء ادلدنــــ 
 ليس " و

 يقف علل مجاليات مراعاة النمريــــــ 

. ـ  صاائ كان وليس

. ـ مراعاة النمري

أبو دتّام وادلتنيّب حكيمان ، أّما الشاعر كتادبّص  لتعدير  ل
 .فالبحرتي

  امو رأل الّصمط مجااها لوعها  اوضعيّصة 

تقويم 
الكفاءة من 
خالل بناء 
وضعية إنتاج 

: كتابّي في

الوضعية األولى 

 
وضعّية إبداعّية 

وصف مكاإ 
. خربٍب 

الوصفّي 

. اقرتان اخلرب بالفاءـ 

. ـ كان وليس

 .ـ مرعاة النمري

 

 

 

الوضعية الثّانية 
وضعّية نقديّة 

 

الّتجديد في 
الّرثاء 

 .األندلسيّ 
 .األحكام الفكريّة ادلستنتجة ومؤّشرات الّنمطـ الّتفسيرّي 
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المّدة  (المحتويات والنشاطات)الّسير النمهجي للوحدة مؤشرات الكفاءة/ أهداف التعلّم  الكفاءة الوحدة

 الزمنية

زح
ش

ػ
خ 

َٛ
ثب
ان

:
ات
ّشح
ادلو
 

. 

يف مقام تواصلّي دال 
ينتج ادلتعلم مشافهة 
وكتابة نصوصا وفق 

الّنمطالوصفّي ونصوصا 
نقدية تفسرييّة يف 
موضوع ادلوشحات 
والتجديد يف الشعر 

 .األندلسيّ 

ادلوشحات علل أهّنا منط شعرّي جديد يف األدب يتعّر  علل ــــ 
 .الفنّية للموشحاتصاائــ حيّدداخل.األندلسيّ 

 .ــ يكتشف أحكام االشتغال ويوظّفها.ــ يقف علل بنيتها الفنّية

 .ادلتداركيتعر  علل حبر ــ 

ل النّص  األدبّص     اوّص
ورو فأله 

 . البن سهل: ـ ىل درى ظيب احلمل

 .ـ االشتغال

 .ـ حبر ادلتدارك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ـــ يكتشف ويناقق عالقة ادلوّشحات بالغناء

يكتشف أحكام ظاىريت اإلعالل واإلبدال وميّيز بينهما، ويقف ــــ 
 .ـــــ يقف علل مجاليات التقسيم.علل أسباهبما

 اتو صلب  النّص 
ورو فأله 

ـ .ـ اإلعالل واإلبدال.ـ ادلوشحات والغناء
 .التقسيم

 .تصحيح ادلوضوعتعدير كتادبّص 

  امو رأل الّصمط مجااها لوعها  اوضعيّصة 

تقويم الكفاءة 
من خالل بناء 
وضعية إنتاج 

: كتابّي في

الوضعية األولى 

 
إَتبج زٕار وضعّية إبداعّية 

 ّٙ ّ٘  .يسزز  انسٕار

 .نونا الّتوكيد

 ".َما " معاين 
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الوضعية الثّانية 

وضعّية نقديّة 

 

َمذ رأ٘ 

 10ّيسززٙ

 ّٙ  .ٔانسدبخ

 

  اتصسيريّص 

 سا08 . األحكا  الحكرّيج  المستستج  لمؤّيك ا  اتّيلم  اسّيلمركرّي 

 3التـــــــــــــــــــقــــــــــــــويـــــــــــــــــم الفصلـــــــــــــــــــــي 
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