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

 "تصميم منوذجي للوحدات التعلمية"           .ليةبرنامج التربية الفنية و التشكي
 .السنة الثانية اإلبتدائية: املستوى            .فن الرسم و التلوين: اال

 .تقنيات اخلامات: الوحدة األوىل
 .إجناز عمل فين بتوظيف خامات الرسم و التلوين: الكفاءة القاعدية

 معايري األداء احملتويات املقترحةاألنشطة و  املعارف املستهدفة عناصر الكفاءة
 التعرف على بعض مميزات تقنيـات       -

 .اخلامات اخلاصة بفن الرسم و التلوين
 توظيف تقنيات خامات فن الرسـم       -
 .التلوين يف إجناز أعمال فنيةو
 تذوق املظهر التعبريي و الغرافيكـي       -
نيات اخلامات اخلاصة بفـن الرسـم       لتق
 .التلوينو

صة بالرسم و التلـوين      التقنيات اخلا  -
مائية، حصـية، مشعيـة، ملاعـة،       : هي

 ...شفافية، عتمة
 خصائص تقنيات اخلامـات يف فـن        -

الشفافة، عتمة، فاحتة،   : الرسم و التلوين  
 ...قامتة

. مجال التقنية يكمن يف تأثرياا احلسية-

زخرفة خبطوط ملونة بألوان مائيـة،      . 1
 .اخل...خشبية 

نيـة رسـم    زخرفة على الورق بتق   . 2
 ..إجناز أشكال هندسية و تلوينهاو
 .رسم العلم الوطين و تلوينه. 3
رســم حــر باســتعمال األلــوان . 4

 )نشاط إدماجي...(املختلفة

 التمييز بني تقنيات اخلامـات علـى        -
 .أساس خصائص مظهرها

 تنفيذ التقنية باستغالل اخلامة املناسبة      -
 .هلا
سامهة  احملافظة على األعمال الفنية و امل      -

 .ا يف تزيني القسم و احمليط املدرسي

و املعرفة الوجدانية، فعلى املعلم أن يوسع هـذا         ) التطبيقية(و حمتوى ينجز يف حصة ذات ساعة واحدة و تستهدف املعرفة املفهمية و املعرفة الفعلية                أ كل نشاط    :مالحظة
 ...يستجيب للمعارف املختلفةلاملوضوع 

 
 
 
 



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

 "تصميم منوذجي للوحدات التعلمية"           .ية و التشكيليةبرنامج التربية الفن
 .السنة الثانية اإلبتدائية: املستوى            .فن الرسم و التلوين: اال

 .العناصر التشكيلية: الوحدة الثانية
 .التعبري تشكيليا بواسطة اخلطوط و األشكال اهلندسية املتنوعة: الكفاءة القاعدية

 معايري األداء األنشطة و احملتويات املقترحة املعارف املستهدفة ةعناصر الكفاء
 الـتـعرف على خصائص اخلطوط     -

 .و األشكال اهلندسية
 توظيف مـختلف أنـواع اخلطوط     -

و األشكال اهلندسية يف أعمـال فنيـة        
 .تشكيلية

 . احملافظة على نظافة األعمال الفنية-

  اخلطوط و األشكال هلا دور يف التعبري       -
 .الفين التشكيلي و تريب احلس اجلمايل

أفقية، عموديـة،   / خصائص اخلطوط  -
رفيعة، خشنة، لينـة،    : مائلة، و مميزاا  

 ...مرنة، صلبة، عشوائية
ثالثية، /  خصائص األشكال اهلندسية   -

 ...رباعية، مخاسية، سداسية
 مجال اخلطوط و األشكال يكمن يف       -

 اطريقة و أسلوب تنفيذ اخلامة املعرب. 

التعرف على اخلطوط و خصائصها     . 1
 .و توظيفها يف أعمال فنية تشكيلية

توظيف خمتلف أنـواع األشـكال      . 2
 ....اهلندسية يف أعمال فنية

توظيف و استعمال اخلطوط املائلـة      . 3
 .يف تشكيل لوحة فنية

توظيف خمتلف اخلطوط و األشكال     . 4
اهلندسية إلجناز أعمال فنية تشكيلية حرة      

 )دماجينشاط إ(

ــوط و  - ــائص اخلط ــف خص  تعري
 .األشكال

 حسن توظيف اخلطوط و األشـكال       -
يف أعمال فنية تشكيلية وفق خصائصها      

 ...و مميزاا
 احملافظة على النظافة يف البيئة و احمليط        -

 .و اإلحساس جبماهلا

 : وظائف عناصر الكفاءة هي كاآليت:مالحظة
 ).الفهم و التصور(مية املتعلقة بالتعبري اللغوي و املهارات العقلية يهتم بتحديد املعرفة املفه: العنصر األول .1
 ).اإلبداع و اإلنتاج(يهتم بتحديد املعرفة الفعلية املتعلقة بالتعبري التشكيلي و املهارات التطبيقية : العنصر الثاين .2



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

 ).النقد و التذوق(رات االنفعالية يهتم بتحديد املعرفة الوجدانية املتعلقة باالتصال و احلكم و املها: العنصر الثالث .3
 "تصميم منوذجي للوحدات التعلمية"           .برنامج التربية الفنية و التشكيلية

 .السنة الثانية االبتدائية: املستوى            .فن الرسم و التلوين: اال
 .علم األلوان: ةالوحدة الثالث

 .بتوظيف األلوان األساسية و الثانويةإجناز أعمال فنية تعبريية : الكفاءة القاعدية
 معايري األداء األنشطة و احملتويات املقترحة املعارف املستهدفة عناصر الكفاءة

التعرف على األلوان الثانوية و متييزها       -
 .عن غريها

 
استكشاف طريقة مـزج األلـوان       -
تكوين األعمال الفنية التشكيلية وفق     و

 .ةقاعدة األلوان األساسية و الثانوي
 
 
إبداء الفرحة و املتعة عند التعامل مع        -

 .األلوان

األخضـر،  : األلوان الثانوية هـي      -
 .الربتقايل، البنفسجي

نتحصل على األلوان الثانويـة عـن        -
طريق مزج األلوان األساسية فيمـا      

 :بينها مثىن مثىن 
 أخضر= أصفر + أزرق . 
 برتقايل= أمحر + أصفر . 
 بنفسجي= ازرق +  أمحر . 
أللوان األساسـية و الثانويـة      مجال ا  -

تكمن يف العالقة اإلنسجامية فيمـا      
 .بينها مثل ما هو يف قوس قزح

رسم أشكال هندسـية و تلوينـها        .1
 .بألوان أساسية و ثانوية

رسم أمسـاك خمتلفـة باسـتعمال        .2
 .األلوان

رسم أشجار باسـتعمال األلـوان       .3
 .املختلفة

 
 
تعبري حر باأللوان و تركيبها علـى        .4

 .ةمساحات خمتلف
 )نشاط إدماجي(

تعريف األلوان الثانويـة و طريقـة        -
 .استخراجها عن طريق املزج

حتديد طريقة احلصول على األلـوان       -
، تنقـيط (الثانوية و توظيفها تقنيـا      

يف الرسـم   ) تظليل، شـري، لطـخ    
 .التكوينو

 
 
إبراز مظاهر مجال األلوان يف قـوس        -

قزح و األعمال الفنيـة التشـكيلية       
 .املختلفة
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 . للمعلم أن يعوض احملتويات و املواضيع مبضامني أخرى يراها أفضل:ظةمالح
 

 "تصميم منوذجي للوحدات التعلمية"           .برنامج التربية الفنية و التشكيلية
 .السنة الثانية االبتدائية: املستوى            .فن الرسم و التلوين: اال

 .التركيب: رابعةالوحدة ال
 ...).الفراشة، النافذة، الوجه(جتسيد مبدأ التناظر يف إجناز األشكال املستوحاة من األشياء الطبيعية و االصطناعية : يةالكفاءة القاعد

 معايري األداء األنشطة و احملتويات املقترحة املعارف املستهدفة عناصر الكفاءة
التعرف على األشياء يف الطبيعة و يف        -

 .العامل املصنع
 
املستوحاة مـن   استكشاف األشكال    -

احمليط و املصنع على أساس قاعـدة       
 .التناظر

 
 
االعتناء بالبيئة و احملافظة على نظافـة        -

 احمليط

اجلسم، (األشكال املتناظرة يف الطبيعة      -
؛ يف  ...)العينان، األذنان، األطراف    

النافذة، الفراشـة،   : (احمليط املصنع   
 ...)السبورة 

التناظر هو تقايس و تطابق عنصرين       -
 :ستوى معني، و هو نوعان يف م

 .تناظري بالنسبة خلط. 
 .تناظري بالنسبة لنقطة. 
ف البيئة يعطيها رونقا و مجـاال       تنظي -

 .مناخا صحياو

حـروف،  (رسم أشكال بسـيطة      .1
متناظرة بواسـطة   ) أرقام، كلمات 

طي الورقة و تقنية األلوان املائيـة و        
 ...الترابية 

رسم أشـكال وتطبيـق تناظرهـا        .2
 ).فراشة(بالنسبة خلط 

رسم أشـكال خمتلفـة و جعلـها         .3
 ).مثلث(متناظرة بالنسبة لنقطة 

...رسم حر باستعمال تقنية التناظر  .4

تعريف األشكال املتناظرة و متييزهـا       -
 .عن غريها من األشكال

 
 
جتسيد التناظر احملـوري و التنـاظر        -

 .الكلي يف تركيبات فنية متنوعة
 
 
 .االعتناء بالبيئة و احملافظة عليها -

Moussaoui
Line




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

 "تصميم منوذجي للوحدات التعلمية"           .برنامج التربية الفنية و التشكيلية
 .السنة الثانية االبتدائية: املستوى            .     فن الثصميم: اال

 .اخلامات: وىلالوحدة األ
 . وفق خصائصها امللمسيةإجناز تصميم أعمال فنية تشكيلية مبختلف اخلامات و املواد املسترجعة: الكفاءة القاعدية

 معايري األداء األنشطة و احملتويات املقترحة املعارف املستهدفة عناصر الكفاءة
التعرف على خمتلف اخلامات و املاد       -

 .املسترجعة
ية استكشــاف اخلصــائص امللمســ -

ــترجعة   ــواد املس ــات و امل للخام
 .توظيفها يف تصاميم فنية مناسبةو

احملافظـة  االهتمام بالبيئة و احمليط و       -
 .على نظافتهما

أنواع اخلامات و املواد املسـترجعة       -
العجني امللون، الـورق املقـوى،      (

األسالك، ‘ األوراق الالصقة، اخليوط  
الطني، الصلصال، القطن، الصوف،    

 ...)اخلشب، الزجاج 
ملساء، صلبة،  : خصاءصها امللمسية    -

 ...رخوة،  يابسة، ناعمة 
 هـو   االهتمام بنظافة البيئة و احمليط     -

 .أساس الصحة و اجلمال

إجناز أشكال هندسية بتقنية الطي و       .1
 .القص

تشكيل خضر و فواكه و جمسمات       .2
 .أخرى بالعجينة امللونة

تشكيل لوحة فنية ملساحات هندسية      .3
 .كقص و إلصاق الورق امللون

انتقاء خامات و مواد و توظيفها يف        .4
 .إجناز تصاميم فنية

 )نشاط إدماجي(

 و  تعريف أنواع اخلامـات    -
املواد املسترجعة اخلاصة بفن    

 .التصميم
اختيار اخلامـات و املـواد       -

املناسبة لتصميم أعمال فنية    
 .مثرية

إبداء االهتمام بنظافة القسم     -
 ...و جتميله 

  ميكن للمعلم أن ينتقي مواضيع أخرى تكون أفضل يف حتقيق الكفاءة و عناصرها:مالحظة
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 "تصميم منوذجي للوحدات التعلمية"           .برنامج التربية الفنية و التشكيلية
 .السنة الثانية االبتدائية: املستوى            .فن التصــميم: اال

 .التقنيــات: الوحدة الثانية
 ).الطباعة باإلسفنج(إجناز تصاميم فنية خمتلفة لتطبيق تقنيات بسيطة يف جمال فن الطباعة : الكفاءة القاعدية

 معايري األداء األنشطة و احملتويات املقترحة عارف املستهدفةامل عناصر الكفاءة
التعرف على بعض التقنيات يف جمال       -

 .فن الطباعة
 
 
تصميم أعمال فنية بتقنيات الطباعـة       -

 .البسيطة
 
 
 
تذوق مجاليات فن الطباعة، و احملافظة       -

على الكتب املدرسية من التلـف و       
 .الضياع

، القص، اللصق : تقنيات فن الطباعة     -
التجويف، التلوين، الورق الشفاف،    

..الطباعة باإلسفنج، العجن، الضغط 
 
 نتحصل على تقنيات فـن الطباعـة       -

باستعمال خامات و مـواد طبيعيـة       
اإلسفنج، الورق  : اصطناعية و هي    و

..الشفاف، البطاطا، املمحاة، املطاط 
 
أمهية فن الطباعة تكمن يف خمتلـف        -

 .وظائفها املنفعية و اجلمالية

إجناز حروف كبرية، أرقام كـبرية،       .1
بعض إشارات املرور بالورق امللون     

 .و تقنية القص و اللصق
) منـاظر وتلوينـها   (إجناز رسـوم     .2

 .باستعمال الورق الشفاف
استعمال تقنية الطباعة باإلسفنج أو      .3

البطاطا لطبـع أشـكال بسـيطة       
ــات،  ( ــام، مثلث ــروف، أرق ح

 ...)مربعات
يسـتعمل التالميـذ    : موضوع حر    .4

لتقنيات اليت تدربوا عليها و متكنوا      ا
 ...من استعماهلا 

 )نشاط إدماجي(

تعريف بعض التقنيات البسـيطة يف       -
 .جمال الطباعة

 
تصميم جمسمات و كتل متنوعـة ،        -

تزيينها بتوظيف تقنيات بسـيطة يف      و
جمال فن الطباعة تعكـس امليـوالت       

 .الرغبات الذاتية للمتعلمو
 
 
ـ        - ة التحدث عن أمهيـة فـن الطباع

احملافظة علـى الكتـب املدرسـية       و
 .تغليفها و عدم متزيقهاو
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 "تصميم منوذجي للوحدات التعلمية"           .برنامج التربية الفنية و التشكيلية
 .السنة الثانية االبتدائية: املستوى            .فن التصــميم: اال

 .املواد املسترجعة: لثةالوحدة الثا
 .لتعبري تشكيليا بالعناصر التشكيلية املتنوعة باستعمال اخلامات و املواد املسترجعةا: الكفاءة القاعدية

 معايري األداء األنشطة و احملتويات املقترحة املعارف املستهدفة عناصر الكفاءة
التعرف علـى خمتلـف العناصـر        -

خطـوط، أشـكال ،     (التشكيلية  
 ...)مالمس، ألوان 

 
نوعة يف  التعبري بالعناصر التشكيلية املت    -

تصميم األعمال الفنية باسـتعمال     
 .اخلامات املتنوعة و املواد املسترجعة

 
تذوق مجـال التصـاميم الفنيـة        -

 .استغالهلا يف تزيني احمليطو

أوراق : اخلامات و املواد املسترجعة هي       -
األشجار، الكرتون، األسالك املعدنيـة،     

 ...)اخليوط املتنوعة 
 
: د هي   اخلصائص امللمسية ملختلف املوا    -

 ...الصالبة، الليونة، اخلشونة، النعومة 
 
 
مجاليات اخلامات و املواد املسـترجعة       -

 .تكمن يف خصائصها امللمسية

جناز العلم الوطين بتقنية القـص      إ .1
 .اللصق على الورق امللونو

 

إجناز رمـوز األحـوال اجلويـة        .2
...) الشمس، الغيـوم، املطـر      (

 .باستعمال الورق امللون
ناء على مناذج بتقنية    إجناز أظرفة ب   .3

 .القص و اللصق
 

فردي، أو مجـاعي يف     : إجناز حر    .4
 .شكل أفواج
 )نشاط إدماجي(

متييز بني اخلامات و املواد املسترجعة       -
اخلاصة بفن التصميم عن غريهـا، و       

 .إبراز خصائصها امللمسية
التعبري خبامات و مـواد مسـترجعة        -

خمتلفة يف تصاميم ذات أشكال و كتل       
ــة و اك ــرها متنوع ــاف عناص تش

خطوط، أشكال،  (التشكيلية املتنوعة   
 ...)مالمس، ألوان 

استغالهلا تذوق مجال التصاميم الفنية و     -
 .يف تزيني احمليط

 

Moussaoui
Line


Moussaoui
Line




