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 :دهيمت

ستجدات العلمية و البيداغوجيـة     وية و مواكبة امل   ـمناهج الترب ـالح ال ـية إص ـركـار ح ـيف إط  
الديكاكتيكية باعتماد املقاربة بالكفاءات يف التعليم و اليت تبنتها وزارة التربية الوطنية، قام املعهـد الـوطين                 و

اإلصالح، بإنشاء جلنة من املختصني إلعداد دروس       لتكوين مستخدمي التربية و حتسني مستواهم، مبرافقة هذا         
منوذجية عملية على أساس املقاربة بالكفاءات يف خمتلف املواد، موجهة لألسـاتذة و املعلمـني يف املـرحلتني                  

 .اإلبتدائية و املتوسطة
ففي هذا اإلطار أسندت إيلّ مهمة دراسة و إعداد سندات تكوينية تتضمن دروسا منوذجية يف مـواد                  

التربية املوسيقية و التربية البدنية و التربية التشكيلية اليت تضم          : يقاظ أو ما يسمى باملواد اجلمالية أيضا و هي        اإل
فن الرسم و فنون التصميم، بغية تقريبها من املعلم و املتعلم و جعلها مستساغة حمبوبة من قبلـهما باعتبارهـا                    

 ما يف بناء شخصية املتعلم املتوازنة اليت حتافظ على الوطن           و السمو دف إىل تربية احلس اجلمايل و العاطفي        
 .و الطبيعة و البيئة و تسعى إىل حتسينها و تزيينها و إضفاء طابع السعادة على احلياة ا

 بكفـاءة و اطمئنـان، قمـت بتـذليل          و بغية تقريب هذه املواد من املعلم و تشجيعه على تدريسها           
 :الصعوبات التالية

 املرافقة هلا لبناء وثيقة موحدة قد تغين عن الرجوع إليهما            التوفيق بني وثيقة املناهج و الوثيقة      السعي إىل  -
يجية يف كثري من اجلوانب خاصة يف اجلانب العملي التطبيقي و ما يرتبط به مـن منهجيـة و اسـترات                   

 .لك ذة بالكفاءات يف كل ب املقارالتدريس و التقومي باعتماد
، والقصد منها تسهيل األمر علـى  ها غموض ار يف كثري من الوضعيات اليت اعت     ةإيضاحيالقيام بشروح    -

 ي التربية لربناجم بالنسبة   الشأن عرض الربنامج بكيفية واضحة ومتكاملة مثلما هو         إعادة: املعلم ، منها    
 . البدنيةربيةالتشكيلية و الت

 . للمواد الثالث اليبهاأس و تقنياا و طرائقها التعليم و التعلم يف استراتيجيةتوضيح  -
 . مثلما هو األمر بالنسبة ملنهاج التربية الفنية التشكيلية اقتراح مواضيع و حمتويات -
 .بناء شبكات تقومي ملاديت التربية التشكيلية و التربية املوسيقية -
 إجناز مذكرات منوذجية لدروس وحصص مجلة من الوحدات التعلمية من مناهج املواد الثالث باالعتماد              -

على املقاربة بالكفاءات يف بنائها، و هي مثال للمعلم ميكنه أن حيذو حذوها و يعـد دروسـه علـى                    

אאאאאאא 
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منهاجها ذج أخرى إذا ما حتكم يف املادة و       منواهلا، و قد يدخل عليها تعديالت أو يبتكر على ضوئها منا          
 .تهايو تعليم

 . به من الغاية املرجوة منهترب أمتىن أن أكون قد وفقت يف إجناز هذا العمل املوكل أيلّ و اقت-
 .و ما توفيقي إال باهللا العلي القدير

 
 

 :و يتضمن فيما يتضمن
 :علميتني التنيصص الوحدتحل دروسا منوذجية - 
 :فن الرسم و التلوينمن . 1 
 .العناصر التشكيلية:  الوحدة الثانية-  
 :فن التصميممن . 2 
 .اخلامات:  الوحدة األوىل-  

ار حتضري هاتني الوحدتني توسيعا لدائرة الوحدات و الدروس احملضرة، باعتبار أن الوثيقة و قد مت اختي 
 .املرافقة للمنهاج تكفلت بالوحدة األوىل من فن الرسم و التلوين و الوحدة الثانية من فن التصميم
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 : تقدمي املادة-
مهية عن سائر املواد األخرى يف بناء مناهج املدرسـة          ال شك أن مادة التربية الفنية التشكيلية مادة ال تقل أ          

اجلزائرية اليت أعطت، يف إطار إصالح املناهج، مكانة مرموقة هلذه املادة بالنظر إىل دورهـا املتميـز يف بنـاء                    
لية و تتكيف مع البيئـة و الوسـط         شخصية املواطن اجلزائري املتزنة و املتفائلة جبعلها تتفاعل مع القيم اجلما          

 ...مل على إضفاء طابع اجلمال و النظافة عليهما تعو
و قد أدخلت عليها، يف إطار املناهج اجلديدة، حتسينات بيداغوجية، و فنية و علمية و منهجية هامة قصـد      

ري بكفاءة عن ذواـم و أفكـارهم        عبإحداث تغيريات إجيابية هامة يف نفوس املتعلمني ليكونوا قادرين على الت          
و باعتبار أن التربية الفنية التشكيلية تطور االنتباه على مستوى التعبري  ... عرهم و انفعاالم  أحاسيسهم و مشا  و

 ...و اإلدراك و تساهم يف بناء اللغة و تطوير املواقف املراد تبليغها، و التحكم يف الوقت و حل املشكالت 
التشكيلية، نتيجة تطور الصـناعة      و قد ظهر يف السنني األخرية كثري من الوظائف و املهن يف جمال الفنون             

 نفس الوقت جماال مهنيا نفعيـا  وسائل االتصال و التوسع العمراين، و هذا يعين أن هلذه املعرفة جماال فنيا و يف           و
كل هذا جعل املدرسة اجلزائريـة، يف إطـار إصـالح           ... حضاريا يساعد على مواكبة املستجدات العاملية     و

ني االعتبار و تعيد بناء مناهجها، مثلها مثل بقية املواد األخرى، مبنظور مقاربـة              مناهجها، تأخذ هذه املادة بع    
 .جمايل البيداغوجيا و التعليميةيف الكفاءات اليت تعترب آخر املستجدات االستراتيجية 

ولة لتقريـب املـادة مـن املعلمـني         جاءت هذه احملا  ) املقاربة بالكفاءات (و على ضوء هذه االستراتيجية      
التدريس مبقاربة الكفاءات، و قد اسـتمدت       علمني بإعداد سندات تكوينية و دروس منوذجية دائما رفق          املتو

 :مواضيعها من املنهاج يف هذا املستوى و الذي اشتمل على جمالني تعلميني مها
I . تعلميةوحدات) 04(جمال فن الرسم و التلوين و يضم أربع : 
 .تقنيات اخلامات: الوحدة األوىل. 1
 .العناصر التشكيلية: الوحدة الثانية. 2
 .علم األلوان: الوحدة الثالثة. 3
 .التركيب: الوحدة الرابعة. 4
II . وحدات تعلمية هي) 03(جمال فن التصميم و يضم ثالث: 
 .اخلامات: الوحدة األوىل. 1
 .التقنيات: الوحدة الثانية. 2
 .املواد املسترجعة: الوحدة الثالثة. 3
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 :الفنية التشكيلية يف بناء شخصية املتعلمدور التربية * 
تسعى التربية الفنية التشكيلية بفروعها وجماالا املختلفة إلنضاج القدرات التعبريية واالتصالية بواسطة             

 ...اللغات اخلاصة بفن الرسم والتلوين وفهم وإنتاج وقراءة الرسائل املرئية
ملرتبطة بالتقنيات التعبريية املستعملة، وبالعوامل التارخيية      مترن هذه القدرات على أساس اللغات املختلفة ا        

 .و البيئية احمللية و العاملية و الصحية
و الغاية األساسية من التربية الفنية التشكيلية هي حتريك القدرات اجلمالية للمتعلمني، من خالل خربات    

دة وفق متطلبات املتعلمني و احمليط      ذات طابع إثرائي نقدي، و من خالل مواضيع متنوعة تفرض خربات جدي           
العام للعملية التربوية اليت تسعى دوما إىل مواكبة التطور املدرسي و األخذ باملستجدات التربوية و البيداغوجية                

 ...و التعليمية
لية قد خضعت هـي األخـرى للدراسـة         فإن مادة التربية الفنية التشكي    ...و يف إطار إصالح املناهج     

 :ادة التنظيم النظري و املنهجي االا املعرفية وفق املنظور اآليتالتحليل و إعو
 : ااالت املعرفية-
، و هـذا يعـين أن       )الفهم و التصور  (املعرفة املفهمية يف مستوى التعبري اللغوي املرتبط باملهارات العقلية          . 1

فيها وفق تطـور قـدرات املـتعلم،        املنهاج يسعى إىل جتسيد هذا النوع من املعرفة يف كفاءة يتدرج التحكم             
نضجه، حبيث متنحه هذه الكفاءة القدرة على التجاوب مع هذا النوع من املعرفة بلغة مناسبة و مصـطلحاا          و

 ...).لوحات فنية، رسومات بيانية، صور فتوغرافية، رموز و إشارات مرور (املعروفة من خالل رسائل مرئية 
، و يتكفل هـذا     )اإلبداع و اإلنتاج  (بري التشكيلي املرتبط باملهارات التطبيقية      املعرفة الفعلية يف مستوى التع    . 2

اجلزء من املعرفة بإنعاش املواهب الفنية عند األطفال و تنمية قدرام العقلية و النفسية و احلركية و تشجيعهم                  
دئها اجلمالية و قواعـدها     على ممارسة هذا النوع من التعبري متاشيا مع مدى حتكمهم يف اللغة التشكيلية و مبا              

 ...الفنية و وسائلها املتاحة 
، و يهدف هذا النوع من      )النقد و التذوق  (املعرفة الوجدانية يف مستوى االتصال و احلكم املرتبط باملواقف          . 3

لنوع املعرفة إىل بناء شخصية الطفل يف جوانبها النفسية و االنفعالية والعاطفية و االجتماعية حبيث يتيح له هذا ا                 
 و احملافظة عليها و علـى الوسـط        من املعرفة القدرة على التفاعل مع األعمال الفنية و التمتع باألشياء اجلميلة           

احمليط و التعبري عن رأيه و احترام آراء اآلخرين و التعاون معهم يف إنتاج األشياء اجلميلة و املفيدة و تـزيني                     و
 ...عليهو إضفاء الطابع الفين و اجلمايل ... احمليط
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  :أهداف التربية الفنية التشكيلية* 
 :دف التربية الفنية التشكيلية إىل إعطاء األجيال املتمدرسة تكوينا متوازنا بغية تطوير قدرام يف 

 ...اإلبداع و التخيل و املالحظة و احلس النقدي و القابلية يف تكوين أحكام و التعبري عنها  •
يات اجلديدة من خالل لغات مرئيـة       فهم العامل احمليط و التأقلم مع الوضع      حب اإلطالع و االستقاللية و       •

 :يعين ذلكو
 .اكتساب خربات العامل و التعبري عن اخلربات الذاتية -
 ...تطوير أمناط فكرية عامة، كالتحليل و التركيب و التنسيق املنطقي و التفكري اإلبداعي  -
التوسع شيئا فشيئا حنو عامل ثقايف أكثر اتساعا، يف         الوعي باألصالة و التراث للشخصية الوطنية مث         -

 .احلاضر و املاضي للثقافة الوطنية و العاملية و التوجه حنو بلورة ثقافة جديدة يف آفاق املستقبل
 :و من أجل بلوغ هذه األهداف املنشودة جيب التركيز على املبادئ اآلتية من خالل املراحل اخلاصة باملادة

 .تعددة و املتواجدة يف احمليطالوعي بالوسائل امل - أ
 .نضج القدرات اإلدراكية و البصرية - ب
 .تطوير القدرات التعبريية و ربطها باملتطلبات - ج
 . اكتساب املعرفة الفنية من خالل مراحل منطية التفكري يف بيانات اللغة البصرية-د
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 "خصائص منو التعبري الفين عند املتعلم" 
 )نوات س9 – 6(يف املرحلة 

 ). سنوات09 إىل 06ابتداء من (مرحلة املدرك الشكلي  -
 :خصائصها

مير منو الطفل مبراحل تعبريية تشكيلية متعددة تبعا لعمره الزمين، و تتميز رسوماته يف هـذه املرحلـة                   
 :باخلصائص التعبريية التشكيلية التالية

به، يكرر رسوماته قصد االسـتمتاع      يدرك الطفل يف هذه املرحلة العامل اخلارجي عن طريق رسوم خاصة             .1
النفسي، املبالغة يف األجزاء اليت يعتربها ذات قيمة أثناء التعبري، حذف األشياء اليت يعتربها ال قيمـة هلـا،                   

 .ظهور الشفافية و التسطيح يف رسوماته، و اجلمع بني السطوح و األزمنة و األمكنة
جي و الصلة بينهما، يستعمل خط األرض ليعرب عن القريب          يدرك العالقة بني العامل الداخلي و العامل اخلار        .2

 .و البعيد و الصلة بني العامل اخلارجي و عامله الداخلي، يستعمل خطوط شبه هندسية يف رسوماته
يعرب عن األشخاص برسومات خاصة به، مييزها تكرار نفس األشكال، تعبري خاص به حسب االنفعاالت                .3

 .اليت هلا قيمة بالنسبة إليهاملختلفة، املبالغة يف األجزاء 
جية، يكرر اللون لعناصر معينة إال أنه يتغري حسـب االنفعـاالت            ريدرك معىن اللون و عالقته بالبيئة اخلا       .4

 .اخلاصة، يستخدم اللون من الناحية الذاتية
 .أو املعرفية عند التعبري) التصورية(االعتماد على احلقائق الذهنية  .5
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 ة املنتظرة يف ايةالكفاءة اخلتامي
 السنة الثانية االبتدائية

 :يكون املتعلم قادرا على: نص الكفاءة
 تبليغ األفكار و التجارب و األحاسيس الشخصية من خالل إجنازات فنية تشـكيلية متنوعـة                -

اخلطوط و األلوان و ذات بعدين أو ثالثة أبعاد بتطبيق التقنيات املكتسبة و بإتباع مراحل سريورة                
 .بداع الفيناإل

 عناصر الكفاءة ااالت املعرفية

ــة  . 1 ــة املفهمي املعرف
): مستوى التعبري اللغوي  (

الفهـم و   (مهارات عقلية   
 )التصور

 ...).أفقية، عمودية، مائلة ( حيدد وضعية و اجتاه خمتلف اخلطوط -
 .ملساء، صلبة، رخوة، يابسة، ناعمة:  يصف خمتلف مالمس السطوح-
 ..الربتقايل، األخضر، البنفسجي،: لثانوية مييز األلوان ا-
 ...رباعي، مخاسي األضالع، سداسي األضالع:  يذكر خمتلف األشكال اهلندسية-
 ...الفراشة، النافذة، الوجه:  يتعرف على األشكال املتناظرة يف حميطه الطبيعي و االصطناعي-
لون (يف خمتلف الفنون التشكيلية      يتعرف على العناصر التشكيلية األساسية لألشياء املعتادة، و          -

 ..).الثياب، شكل الباب، ملمس الطاولة
 ...الرسم، التلوين، الزخرفة، النحت، الطباعة:  يعرف بعض جماالت الفنون التشكيلية-

مستوى (املعرفة الفعلية   . 2
التعبري التشكيلي، مهارات   
ــداع و   ــة، اإلب تطبيقي

 )اإلنتاج

باستعمال خامات  ..) خطوط، أشكال، مالمس، ألوان   (  يستكشف عناصر تشكيلية متنوعة      -
 ...).أوراق أشجار، خيوط متنوعة، كرتون، ورق تغليف(متنوعة و مواد مسترجعة 

احملفظـة، املقلمـة،    : ( يسطر خطوطا مبختلف االجتاهات و يرسم أشكاال هندسية و عضوية          -
 ...).السمكة، التفاحة

الرسم بالطباشري الزييت، الطباعة    (لتلوين و الطباعة     يطبق تقنيات بسيطة يف جماالت الرسم و ا        -
 ...).باإلسفنج

 . حيدد موضوع عمله الفين و يتبع مسعى فنيا يف إجنازه و يعطيه عنوانا مناسبا-
 ينتج أعماال فنية ببعدين و بثالثة أبعاد تعكس أفكاره و أحاسيسـه و خرباتـه و ميوالتـه                   -

 .اخلاصة
عة و يالحظ حميطه البيئي عند التحضري إلجناز عمـل فـين             يبحث و يطلع على مصادر متنو      -

 .مبتكر
ــة . 3 ــة الوجداني املعرف
ــال و ( ــتوى االتص مس

احلكم، مهارات متعلقـة    
ــاملواقف ــذوق و : (ب الت

 )النقد

 . يصف موضوع الرسائل و حمتواها يف التحف الفنية املختلفة-
ساسية يف أعماله الفنية و أعمـال        يعلق على كيفية استعمال و استغالل العناصر التشكيلية األ         -

 .زمالئه بتوظيف مفردات مناسبة
 . يربز االختالفات و التشاات بني التحف الفنية اليت تنتمي إىل حقب زمنية خمتلفة-
.  يتحدث عن أعماله الفنية و أعمال زمالئه و يربز نقاط قوا و املظاهر اليت تتطلب التحسني-



 8 )السنة الثانية ابتدائي(                                                      مادة التربية الفنية والتشكيلية     وطني لتكوين مستخدمي التربيةالمعهد ال

 ات املستهدفة يف منهاجالكفاء
 "السنة الثانية اإلبتدائية"
 .كفاءات جمال التصميم .كفاءات جمال الرسم و التلوين

 منصوص الكفاءات
 

إجناز عمل فين بتوظيف تقنيات خامات الرسم       . 1
 .و التلوين

التعبري تشكيليا بواسطة اخلطوط و األشـكال       . 2
 .اهلندسية املتنوعة

يـة بتوظيـف األلـوان      إجناز أعمال فنية تعبري   . 3
 .األساسية و الثانوية

جتسيد مبدأ التناظر يف إجناز األشكال املستوحاة       . 4
الفراشـة،  : من األشياء الطبيعيـة و االصـطناعية      

 ...النافذة، الوجه

 منصوص الكفاءات
 
ل فنية تشكيلية مبختلف اخلامـات      تصميم أعما . 1
 .املواد املسترجعة وفق خصائصها امللمسيةو
از تصاميم فنية خمتلفة، بتطبيق تقنيات بسيطة       إجن. 2

 ).الطباعة باإلسفنج(يف جمال فن الطباعة 
التعبري تشكيليا بالعناصر التشـكيلية املتنوعـة       . 3

أوراق (باستعمال اخلامات و املـواد املسـترجعة        
...).أشجار، خيوط متنوعة، كرتون، ورق تغليف
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