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

 مية يف جمال فن الرسم والتلوينلتصميم وحدة تعليوذج من
 .السنة الثانية االبتدائية: املستوى      .تربية فنية و تشكيلية: املادة

 .األوىل: احلصة      .فن الرسم و التلوين: اال 
 . سا1: املدة     .العناصر التشكيلية: ثانيةالوحدة ال
 .التعبري تشكيليا بواسطة اخلطوط و األشكال اهلندسية املتنوعة: الكفاءة

 . التعرف على خصائص اخلطوط-: ةف التعلمياهداأل
 . و توظيفها يف أعمال فنية تشكيلية-        
 . و تذوق األشكال اليت حتدثها حسيا و انفعاليا-        
 .لم رصاص، أقالم ملونة، ألوان مائية، مسطرة، أوراق بيضاء، ألوان مشعيةق: وسائلال

 التقومياملعارف املستهدفة نشاط املتعلمني نشاط املعلم سريورة احلصة
وضــــعية . 1

 .االنطالق
 
 
 
 
 
 
 عرض وضعية   -

 .إشكالية
 
 
ــبات -  مكتسـ

 .قبلية

 يطلب منهم إخراج    -
كل أنواع أقالمهـم و     

و وضعها على الطاولة،    
 .ورقة رسم بيضاء

ماذا تفعل  :  و يسأل  -
 ا؟
 
 يطلب منهم رسـم     -

خطوط كيفية و حـرة     
باســــــتعمال 

املرغوب ) األداة(الوسيلة
 .فيها

يسأل املعلم و يـدعو     
ملالحظة ما أجنزوه بغية    
الوقوف على أنـواع   
 .الـخطوط و مميزاا

 

 يعرض كـل تلميـذ      -
أدواته املطلوبة مع تسمية    

 .بعضها
 
 
ــط، نر- ــا  خن  ــم س

خطوطا، أشكاال، نكتب   
 ..نلون ا.. ا 

يرسم التالميذ كل على    - 
ورقته خطـا أو أكثـر و       
بالقلم أو األقالم اليت بني     

 .يديه
 
 كل تلميـذ ينظـر إىل       -

ورقـته و حياول ذكر و     
تسمية اخلطوط اليت رمسها    
ــفات  ــفها بالص و وص

 .املناسبة

 
 
 
 
 
 
 
 
:  أنواع اخلطـوط   -

ــة،  ــة، عمودي أفقي
ــ ــة، مائل ة، مغلق

 مفتوحة، معقدة
رفيعة، :  و مميزاا  -

، )غليظــة(خشــنة 
لينة، مرنة، صـلبة،    

 ...عشوائية

 
 تســـــمية -

 .األدوات
 
 
 
 
 
 رسم خطـوط    -

 .متنوعة و خمتلفة
 التعرف علـى    -

 أنواعها و مميزاا

مرحلة بنـاء   . 2
 .التعلم

ــة - ــس الورق  يف نف
يطلب منهم التـدرب    

 يقوم التالميذ مبا طلب     -
منهم و حياولون عـرض     

 اخلطوط بأنواعها   -
 .و مميزاا

ــق - ــاز وف  إجن
 .املطلوب منهم



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

التجريب، العمل  .أ
املوجه، املتابعـة،   
الـمـراقـبة، و  

 .التوجيه
لتجســـيد، ا.ب

 .العمل مستقل
 التـشـجيع  -

 .و التوجيه

على رسـم خطـوط     
خمتلفة و بأدوات خمتلفة    

 .كل حسب رغبته
 
 على ورقة أخـرى     -

يطلب منـهم رسـم     
خطوط أفقية و أخرى    
عمودية بألوان خمتلفـة    

 .قصد تشكيل لوحة

 .إنتاجهم
 
 
 
 
 يتابع التالميذ بانتباه و     -

يقومون بالعمل املطلـوب    
منهم بعناية و متعن انطالقا     
مــن فكــرة يف املخيلــة 

 .الذاتية

 
 
 
 
 
 اخلطوط األفقية و    -

اخلطوط العموديـة   
ــبه  ــكل يش يف ش
 .االنتظام و التكرار

 .يين تقومي تكو-
 
 
 
 
 حماولة إجنـاز و     -

.تشكيل لوحة فنية

مرحلة إعـادة   .3
 .االستثمار

 . مراقبة األداء-
. تقومي حتصيلي-

 ينبههم إىل القيـام     -
 .بعمل حر و مستقل

 قد يعرض األعمـال     -
ــجيعا   ــزة تش املتمي

 .ألصحاا
 و إثارة للمنافسة و     -

 .حب التفوق

 يتهيأ كل تلميذ و يهيئ      -
 الـيت   الوسائل و األدوات  

يراها تساعده على إجنـاز     
 .ما يريد القيام به

ــل - ــيلة ك  حص
اخلطوط بأنواعها و   

 .مميزاا

 وجوب إجنـاز    -
ــر و   ــل ح عم

 .االعتناء به
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 .السنة الثانية االبتدائية: املستوى      .تربية فنية و تشكيلية: املادة
 .الثانية: احلصة      .فن الرسم و التلوين: اال 

 . سا1: املدة     .العناصر التشكيلية: ثانيةالوحدة ال
 .التعبري تشكيليا بواسطة اخلطوط و األشكال اهلندسية املتنوعة: الكفاءة

 ..توظيف خمتلف أنواع األشكال اهلندسية يف أعمال فنية تشكيلية برغبة و تذوق: اهلدف التعلمي
 .ة، أوراق بيضاء، ألوان أخرىقلم رصاص، أقالم ملونة، ألوان مائية، مسطر: وسائلال

 التقومياملعارف املستهدفة نشاط املتعلمني نشاط املعلم سريورة احلصة
وضــــعية . 1

 .االنطالق
ــارة -  إثـــ

 .اإلشكالية
 
ــبات -  مكتسـ

 .قبلية

ــم  ــتذكرهم املعل يس
بالنشــاط الســابق مث 

 :يسأل
 ماذا ميكن أن نبين أو      -

 نشكل باخلطوط؟
 مسوا األشكال الـيت     -

 .تعرفوا

ــتطيع أن  ــاخلطوط نس ب
مثـل  ...نرسم أشـكاال  

 ...املربع
 يســمي التالميــذ  -

األشكال املختلفـة الـيت     
تعرفوا عليها يف الرياضيات    
ــها  ــزون كــال من و ميي

 .خبصائص عرفوها

ــواع األشــكال  أن
: اهلندسية املسـتوية  

املربع، املسـتطيل،   
 ...املثلث 

 التعرف علـى    -
األشـــــكال 

و ... وتـسميتها
 .متييزها

 مرحلة بنـاء    .2
 .التعلم

التجريب، العمل  .أ
ــه،  املوجـــ
الـمـراقـبة، و  

 .التوجيه
 
التجســـيد، .ب

 .العمل املستقل
 التـشـجيع  -

 .و التوجيه

 يدعوهم تدرجييا إىل    -
ــع، مث   ــكيل مرب تش
مســتطيل، مث مثلــث 
بالطي و اتباع آثـاره     
باملسطرة و القلـم، مث     
ــاحات   ــوين املس تل

 .املشكلة
 يطلب منهم إخراج    -
قة بيضاء و رسـم     ور

أشكال متنوعة عليهـا    
حسب الرغبة مث تلوين    

 .ذلك

 يقوم التالميذ بالنشاط    -
املطلوب تدرجييا، و بتأن و     

 .ثبات و نظافة
ــوين - ــهيأون لتل  مث يت

املساحات املشكلة بأقالم   
 .التلوين

 يقوم التالميذ بالعمـل     -
املطلوب منهم حتت املتابعة    

 ..و التشجيع

األشكال اهلندسـية   
تنوعة يف صـورة    امل

 .تكرارية
 
 
 
 
 رســم أشــكال -

ــتوية ــع، : مس مرب
مستطيل، مثلـث و    

 ...تلوينها

 تقومي تكويين
إجنــاز املطلــوب 

 بوضوح، 
 .و تلوينه بعناية

 
 
 
ــل - ــاز عم  إجن

حـر تـشكيال و   
 .تلوينا

مرحلة إعـادة   .3
 .اإلستثمار

 . مراقبة األداء-

ايـة  يعود املعلم إىل بد   
ع و يطلب منهم    املوضو

على ) إطار(ز  حتديد حي 

يقوم التالميذ بعمل حر و     
ــم  ــم أ ــتقل، امله مس
يـتجاوبون مع املعلـم و     

 : تقومي حتصيلي- 
ــد- ــرض  ق  تع

األعمــال الفنيــة 



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

ورقة بيضاء و رسـم     . تقومي حتصيلي-
أشـكـال مـربعة و   
مثلثة و مستطيــلة و     

اخل لتشكيل  ...أخرى  
 .لوحة

ينـجزون رسـومات و    
يقومون بتلوينـها كـل     
حسب هـواه لتشـكيل     

 .لوحة

املتميزة يف زاويـة    
ــارة   ــم إث القس
للمـنـافـسة و  
تشجيعا ألصحاا  
ــدة مث تعــوض  مل
ــأخرى يف  بــ
الـحـــصص و 
 .الوحدات املقبلة
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 .السنة الثانية االبتدائية: املستوى      .تربية فنية و تشكيلية: املادة
 .الثالثة: احلصة    .فن الرسم و التلوين: اال التعلمي األول

 . سا1: املدة     .العناصر التشكيلية: ثانيةالوحدة ال
 .التعبري تشكيليا بواسطة اخلطوط و األشكال اهلندسية املتنوعة: الكفاءة

 .توظيف و استعمال اخلطوط املائلة يف تشكيل لوحة فنية: اهلدف التعلمي
 .ة، أوراق بيضاء، ألوان أخرىقلم رصاص، أقالم ملونة، ألوان مائية، مسطر: وسائلال

 التقومي املعارف املستهدفة نشاط املتعلمني نشاط املعلم سريورة احلصة
ــعية . 1 وضــ

 .قالاإلنط
 مكتسبات قبلية   -

تستدعى يف سياق   
 .إشكالية

  مراجعة اخلطوط-
بأنواعها وخصائصـها   
بطريقة اختبارية كـأن    
يعرض املعلم لوحة حتمل    
أشـكـاال كـثرية و   

 يطلـــب خمتلفـــة و
التـمـيـيز بينـها و    

 .تسميتها

 يالحظ التالميذ اللوحة و     -
يتمعنــون يف فــرز خمتلــف 
األشكال منـها اخلطـوط،     
فيعينوــا و يســموا مــع 
 .التركيز على اخلطوط املائلة

  تسمية األشكال-
خطــوط مائلــة  
مستقيمة، ملتويـة،   

... معقدة، متعرجـة،  
... سطوح، مربعات 

 .اخل

 متييـــــز -
األشـكـــال و 

 .تسميتها

مرحلـة بنــاء  . 2
 .التعلم

 التجريب . أ
 .العمل املوجه

 
 
 
التجســـيد، . ب

العمل املسـتقل،   
.املتابعة و التشجيع

 مما سبق تسـتخلص     -
اخلطوط املائلة يف خمتلف    

ــات  ــا و (االجتاه ميين
و يدعو املعلـم    ).. مشاال

إىل التدرب على رمسهـا     
 .باملسطرة و بدوا

 دعــوة التالميــذ إىل -
ماد على قـدرام    االعت

اإلبداعية و التخيـل يف     
تشكيل لوحة خبطـوط    

 .مائلة

يقوم التالميذ بالدربة علـى     
رمسها و ختطيطها مبختلـف     
األقالم العاديـة و امللونـة،      
قصرية و طويلة و متوسـطة،      

 .يف أشكال كيفية
 تعطى فرصة ال بأس ـا       -

للتالميذ، حبيـث ينشـطون     
خميالم يف تشكيل لوحـات     

لة و بكيفيات حرة    خبطوط مائ 
و ذاتية تتم عـن قـدرام       

 .اإلبداعية

اخلطــوط املائلــة يف 
خمتلــف اجتاهاــا و 
أحجامهــا، رفيعــة، 

اخل مع  ..خشنة، ملونة 
شيء من االنتظـام و     

 .التكرار
 حتديد إطار علـى     -

ورقة يف شكل مربـع     
أو مستطيل أو مثلث    
و زخرفته خبطـوط    

 .مائلة حرة

 رسم خطـوط    -
مائلــة مبميــزات 

ـنـــوعة و مـت
 .أطوال خمتلفة

 . تقومي تكويين-
 . إجناز لوحة-

مرحلة إعـادة   . 3
 االستثمار

  مراقبة األداء-
 . التشجيع-

 محل التالميـذ علـى      -
ــين   ــل ف ــام بعم القي
باستعمال املكتسـبات   

 .القبلية

 تعطى احلرية الكاملة هلـم      -
يف إبــداع أعمــال فنيــة و 
تشكيلية باستعمال خمتلـف    

.ر التشكيليةاخلامات و العناص

 . تقومي حتصيلي- 
 األعمال املتميزة   -

تعرض بـركن يف    
القسم، تشـجيعا   
ــة و  للمنافســ

 .التفوق
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 .السنة الثانية االبتدائية: املستوى      .تربية فنية و تشكيلية: املادة
 .الرابعة: احلصة    .فن الرسم و التلوين: اال التعلمي األول

 . سا1: املدة     .العناصر التشكيلية: ثانيةالوحدة ال
 .التعبري تشكيليا بواسطة اخلطوط و األشكال اهلندسية املتنوعة: الكفاءة

 .توظيف خمتلف أنواع اخلطوط و األشكال اهلندسية: اهلدف التعلمي
 .قلم رصاص، أقالم ملونة، ألوان مائية، مسطرة، أوراق بيضاء، ألوان أخرى: وسائلال

 التقومياملعارف املستهدفة نشاط املتعلمني نشاط املعلم حلصةسريورة ا
وضــــعية . 1

 .االنطالق
ــبات -  مكتسـ

 .قبلية
. إثارة الوضعية-

 يعرض املعلم لوحـة     -
ــة و   ــواح فني أو أل
يدعوهم إىل املالحظة و    

 .و التذوق..التأمل

 يقوم التالميذ بالتعبري عن     -
اللوحة أو اللوحات بلغـة     

صـص  فنية مكتسبة من احل   
 .املدروسة

فـرز العـناصر و   
ــيت   ــات ال اخلام
تشــكلت ــا  
اللوحات املعروضة  
ــة  ــة حتليلي بطريق

 .مناسبة

 القدرة علـى    -
التجــاوب مــع 
اللـوحـات و  
توظيـــــف 
املكتســـبات 

 .القبلية
 

وضعية بنـاء   . 2
 .التعلم

 التجريب . أ
 العمل املوجه،

 املراقبة
 و التوجيه

 
ــيد، . ب التجس

العمل مسـتقل، 
 .التشجيع

ــم إىل - ــود املعل  يع
املكتسبات التشـكيلية   
السابقة و يدعوهم إىل    
ـــدرب و  التـــ

 .التحكم فيها تدرجييا
 
 يهيئهم لتحسني مـا     -

أجنزوه تدرجييا كـأن    
يدعوهم إىل تأطـريه و    

 .تلوينه

 فيقوم التالميـذ برسـم      -
خطوط و أشكال هندسية    
وفـق تـدرج و تسلسل    
يتم االتفـاق عليـه، قـد       

 .ا و تكراريايكـون منتظم
 
 يعمل التالميذ على تزيني     -

و زخرفة العمل التجـرييب     
 ...املوجه

 اخلطوط الفنية و    -
األشكال اهلندسـية   
مبختلف أنواعهـا و    

 .مميزاا

  تقومي تكويين-
 تقومي األعمال   -

 املنجزة
 
 
 
 
. تقومي حتصيلي-
 تذوق العمـل    -

 .املنتج
 
 
 

مرحلة إعادة  . 3
 االستثمار

 داء مراقبة األ-

 يشجع املعلم التالميذ    -
و يهيئهم ذهنيا و نفسيا     
إىل التفكري إي إجنـاز     

 تعطى فسحة زمنية كافية     -
 للقيام بعمل تشكيلي منظم   
بكل املعطيات و املكتسبات    

 تقومي حتصيلي- 
 
 عرض األعمال   -
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عمل فـين تشـكيلي      . العمل احلر-
ــل  ــف كـ بتوظيـ
املكتسبات القبليـة يف    
اخلامــات و العناصــر 

 .التشكيلية
ــه يف  - ــدي رأي  يب

ــزة   ــال املنج األعم
 ...بتقديرات مشجعة

 .اليت ميتلكها كل تلميذ
 
 
 
 
 يعرض التالميذ أعمـاهلم     -

للتأمل و التقـدير علـى      
 .بعضهم بعضا

املتميزة بـالركن   
اخلاص بالقسـم   
تشـــــجيعا 
ــحاا و  ألصـ
حتفيزا للمنافسة و   

 .إرادة التفوق
 

و مبا أن املادة فنية     ... ة كاملة من حصتها األوىل إىل احلصة الرابعة       هذا منوذج إلجناز وحدة تعلمي    : مالحظة
اء احلصص و تنفيذها يقومان على قدر كبري من التصـرف            تشكيل فين، فكذلك االجتهاد يف بن      و النشاط 

 .الفين خاصة فيما يتعلق باختيار و انتقاء حمتوى احلصص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moussaoui
Line
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 التصميممية يف جمال فن تعليلتصميم وحدة وذج من
 

 .السنة الثانية االبتدائية: ملستوىا      .تربية فنية و تشكيلية: املادة
 .األوىل: احلصة     .فن التصميم: اال التعلمي األول

 . سا1: املدة     .اخلامات: تعلمية األوىلالوحدة ال
 .تصميم أعمال فنية تشكيلية مبختلف اخلامات و املواد املسترجعة وفق خصائصها امللمسية: الكفاءة

 .ى خمتلف اخلامات و املواد املسترجعة و استكشاف ملمسها التعرف عل-: ةف التعلمياهداأل
 . و إجناز أشكال هندسية بتقنية الطي و القص-        
 ...أوراق عادية، أوراق الصقة، مقص مدرسي، أقالم ملونة، مسطرة : وسائلال

 التقومياملعارف املستهدفة نشاط املتعلمني نشاط املعلم سريورة احلصة
 
ــعية  .1 وضــ

 . االنطالق
.إثارة اإلشكالية -
 
ــبات  - مكتسـ

 .قبلية

 
ما هي املواد الـيت      -

هــي عنــدك للقيــام 
 بتشكيل أشياء فنية ؟

 
 
هل تعرف مـواد     -

 أخرى غري هذه ؟
 
 
 
 
ما هو إحساسك و     -

أنت تراها أو تلمسها ؟

 
يعرضون ما عندهم من     -

أدوات و مواد و يسموا و      
 .يتحسسون ملمسها

 
ــذكرها و  - ــون بت يقوم

مبـا  تسميتها و وصـفها     
 .يعرفون عنها

 
 
 
حياولون أن يصفو بعض     -

 .خصائصها اليت يعرفوا

 
عجينة ملونـة،    -

ورق أبيض، غراء،   
 ...أقالم ملونة 

 
 
ــني،  - الطـــ

الصلصال، األسالك،  
ــورق  ــوط، ال اخلي

 ...املقوى 
 
 
: من خصائصها  -

ــة،  ــاء، ناعم ملس
رخوة، عامتة، لينة،   

 ...لزجة، شفافة 

 
تسمية األشياء   -

 .املتوفرة
 
 
 
املواد فحص   -

و اخلامـــات 
 .بتركيز و اهتمام

 
 
ذكـــــر  -

خصائصــــها 
 .امللمسية 

 
ــا  - و متييزهـ

.حسب كل مادة
 

مرحلة بنـاء    .2
 .التعلم

 

يطالبهم بإحضـار    -
 أوراق خمتلفة، بيضاء

مث يظهر ورقة و يبدأ      -

حياكون املعلم يف كـل      -
 : عملية يقوم ا حيث 

يقومون بالطي بإتبـاع     -

تشكيل الورقة و    -
ــق  ــا وفـ طيهـ
التوجيهـــــات 

.تقومي تكويين -
 .حماكاة -
ــات  - التوجيه
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 التجريب. أ
 .تدرج تعلمي

 
 
 
 التجسيد. ب
 العمل مستقل -
 مراقبة األداء -
 التقومي -
)تثبيت املعارف(

ــا ب ــات يف طيه كيفي
ــة و  ــة و متنوع خمتلف

 .متدرجة تعليميا
 
يهيئهم لعمل مستقل    -

يف تشكيل مسـاحات    
.خمتلفة بالطي مث بالقص

و يبقى حريصا على     -
متابعــة اجلهــد و  

 .اإلجنازات املختلفة

 .آثار الطي بالتسطري
 مث ينتقلون إىل القص -
 
 
 
يقومون بالعمل املطلوب    -

يف جو مستقل بالعودة إىل     
مهــارام (معــارفهم 

 ).املكتسبة
فيختارون و يشـكلون     -
اال بالطي مث يقصـوا     كأش

 .بأناة و تبصر

 .املالحظة
 .مهارة القص -
 
 
 
تشكيل أشكال   -

 .هندسية معروفة

 .العملية
 
 
 
إجناز أعمـال    -

متميزة تدل على   
 .حصول التعلم

مرحلة إعادة   .3
 االستثمار

ــر - ــاج ح  إنت
بواسطة نشـاط   

 .إدماجي

ــة  - يف هــذه املرحل
يهيئهم املعلم للتفكري و    
ــوع و   ــل موض ختي
تشكيله بوقت كـاف    

 .قبل زمن احلصة
ينوه املعلم بأصحاب    -

ــزة و  ــال املتمي األعم
النظيفة و حيث البقيـة     

 .على املنافسة

قوم التالميذ باختيـار    ي -
مواضيع يكونون قد حضروا    
هلا الوسائل و الفكرة الفنية     

خـالل  (األساسية من قبل    
، )األيام اليت تقدمت احلصة   

و حياولون إنتاج أعمال فنية     
 .يف مستواهم

تستثمر و توظف    -
ــبات  ــل املكتس ك

معرفــة، : (القبليــة
معرفة فعلية و معرفة    

 ).وجدانية

ــومي  - تقــ
 .حتصيلي

ــال  - األعمـ
ملتميزة تعـرض   ا

يف ركن خـاص    
ــم  يف القســ
ــجيع و  للتشـ

 .املنافسة
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 .السنة الثانية االبتدائية: املستوى      .تربية فنية و تشكيلية: املادة
 .الثانية: احلصة     .فن التصميم: اال التعلمي األول

 . سا1: املدة     .اخلامات: تعلمية األوىلالوحدة ال
 . تشكيلية مبختلف اخلامات و املواد املسترجعة وفق خصائصها امللمسيةتصميم أعمال فنية: الكفاءة

 . التوسع يف التعرف على خملف اخلامات و خصائصها امللمسية-: ةف التعلمياهداأل
 . و تشكيل خضر و فواكه بالعجينة امللونة و جمسمات أخرى-        
 ...العجينة امللونة، الطني، الصلصال، اخلشب : وسائلال

 التقومياملعارف املستهدفة نشاط املتعلمني نشاط املعلم ورة احلصةسري
ــعية  .1 وضــ

 . االنطالق
.إثارة اإلشكالية -
 
ــبات  - مكتسـ

 .قبلية
 

انطالقا مـن صـور      -
خلضر أو فواكـه، أو     
ــرى   ــمات أخ جمس

 ).سيارة، دمية(
 
 انطالقا من مـواد     -

 : ملموسة يسأل 
ما هي املواد اليت تصلح     
لتشكيل هذه األشياء ؟

وب التالميذ مع مـا     يتجا -
ــم فينوعــون  ــاره املعل أث
أجوبتهم بتنوع املواد الـيت     
ميكن استعماهلا يف جتسيم و     

 .جتسيد أشياء يسموا

املواد اخلام القابلة    -
لتشكيل خضـر و    
فواكه و جمسـمات    

العجني : أخرى هي   
ــني،  ــون، الط املل
الصلصال، اخلشب،  

 ...البالستيك 

تعريف بعـض    -
اخلامـــات و 
ــفها  وصـــ
ا خبصائصــــه

 .امللمسية

مرحلة بنـاء    .2
 .التعلم

 
 
 التجريب. أ

 .العمل موجه
 .املتابعة 
 .التوجيه
 اإلسناد

 
 التجسيد. ب
 العمل مستقل -
ــجيع و  - التشـ

 .املراقبة

من املمكن أن يعرض     -
املعلم مناذج خلضـر و     

من العجينة  ... فواكه و 
أو البالســتيك قصــد 
استثارة النشاط لـدى    
األغلبية، و تشـجيعها    

 على اعمل   على اإلقدام 
 .املتميز

هنا يدعوهم املعلم إىل   -
اختيار شيء و تشكيله    
بإتقان انطالقا من رؤيته    

 .أو تصوره

يتهيأون لعجن العجني و     -
و . تليني قابليتها للتشـكيل   

انطالقا من صورة أو جمسم     
لربتقالة، تفاحـة، مـوزة،     

 ...سيارة 
 

يقومون بتشكيل العجينة و    
االقتراب النموذج املقتـرح    

 .مرةيف كل 
 
تعطى مهلة لالستعداد  و      -

ــم  ــماح هل ــهيؤ بالس الت
بالتشاور و االحتكـاك و     
متكينهم من القدرة علـى     

ــة العجــني  - قابلي
 .امللون للتشكيل

 
 
 
 
 
 
 
 
كل املكتسـبات    -

 .القبلية و الذاتية

 تقومي تكويين -
 .تذليل -
 .الصعوبات -
 
 
 
 
 
 
 
.تقومي حتصيلي -
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 .االختيار و اإلجناز
مرحلة إعادة   .3

 االستثمار
 .عمل حر -
 
 

 .اخلامتة

حيضرهم املعلم حبثهم    -
على جلـب األشـياء     
اجلميلة و اختيار مـا     
حيبونه مـن أشـياء و      

 .جتسيده
يشــجع املعلــم   -

ــال  ــحاب األعم أص
 .اجلميلة

بعد مهلة من التفاعل مع      -
منــاظر مجيلــة بالقســم، 
ــكيل   ــون إىل تش ينطلق

 .جمسمات من اختيارهم

.تقومي حتصيلي - 
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 .السنة الثانية االبتدائية: املستوى      .تربية فنية و تشكيلية: املادة
 .الثالثة: احلصة     .فن التصميم: اال التعلمي األول

 . سا1: املدة     .اخلامات: تعلمية األوىلالوحدة ال
 .تصميم أعمال فنية تشكيلية مبختلف اخلامات و املواد املسترجعة وفق خصائصها امللمسية: الكفاءة

 .ملسترجعةا التعرف على اخلصائص امللمسية ملواد -: ةف التعلمياهداأل
 .، بقص و إلصاق الورق امللونة لوحة فنية مبساحات هندسي تشكيل-        
 ...أوراق بيضاء، ورق ملون، غراء، مسطرة، أقالم، مقص مدرسي : وسائلال

 التقومياملعارف املستهدفة نشاط املتعلمني نشاط املعلم سريورة احلصة
 
ــعية  .1 وضــ

 . االنطالق
.إثارة اإلشكالية -
 

 .مكتسبات قبلية

دعوة التالميـذ إىل     -
ذكر مميزات و وظائف    
خامات و مواد يذكرها    
ــدرجييا أو   ــم ت املعل

 .يعرضها يف مترين

يقوم التالميذ شـفهيا أو      -
كتابيا على األلواح، ذكـر     
ميزة خامة من اخلامات أو     
وظيفة مادة من املـواد يف      

 .عمال الفنيةتصميم األ

ــاء،  - األوراق ملس
الطني لينة، القطـن    
ناعم، العجينة امللونة   
ــوة،   ــة و رخ لين
ــة  األوراق امللونـ

 ...تصلح للزخرفة 

التعريــــف  -
مبميــــزات و 
وظائف خامات  
 .و مواد معروفة

مرحلة بنـاء    .2
 .التعلم

 
 التجريب. أ

 .العمل موجه
ــدرج تعلمــي  ت
يتميز باملتابعـة و    

 .املساعدة
 

 .عمل األفواج
 
 
 التجسيد. ب
 العمل مستقل -
ــجيع و  - التشـ

 .التوجيه

يطلب منهم إخـراج     -
 .وسائل يذكرها

و يدعوهم إىل رسم     -
مربعات و مثلثـات و     

 .مستطيالت و قصها
 
 
 
قد ينظم املعلـم يف      -

-3(شكل أفواج من      
 .تالميذ) 4
يواصل املعلم متابعته    -

ــة   ــال الفردي لألعم
بالتوجيه و التشـجيع    

 .ني على التحس
 
و قد تكون أعمـاال      -

يقومون بـإخراج أوراق     -
بيضاء، ورق ملون، غراء،    
مسطرة، مقص مدرسـي،    

 .أقالم
ــم  - ــرعون يف رس مث يش

أشكال هندسية و قصها مث     
إلصاقها على الورقة البيضاء    

  - فرادى-
 
-3(أو يف أفواج                   -
 .تالميذ) 4
 
حياولون استكمال املنجز    -

 اللوحة و   بتنظيمه و ترصيع  
زخرفتها بأشكال متنوعـة    

 يف صورة شبه منتظمة

أشكال هندسـية    -
 :متنوعة 

مربــع، مســتطيل، 
 ...مثلث 

 
 
 
 
 
 
 
 

عرض لوحة تتميـز    
بزخرفــة بأشــكال 
هندسية يف صـورة    
شبه منتظمة تتميـز    

 .تقومي تكويين -
تـــــذليل  -

 .الصعوبات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .تقومي تكويين -
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 .عمل األفواج -

بــــالتكرار، و  .يف إطار أفواج
التساوي، و التقابل   

... 
رحلة إعادة  م .3

 االستثمار
 .مراقبة األداء -
 
 
 
 .احلوصلة -

يدعوهم إىل التفكري    -
حبب و رغبة يف تصميم     
عمل فين كـانوا قـد      
حضروا له الوسـائل     

 .املناسبة
 
تعـرض اإلجنــازات   -

ــذوق و  ــد و الت للنق
ــحاب   ــجع أص يش

 .األعمال املتميزة

ميرون إىل عمل حر كانوا      -
قد فكروا فيه من قبـل و       

الوسائل حضروا له املواد و     
 .املالئمة

ــل  - ــتثمار ك اس
 .املكتسبات القبلية

األعمال املتميزة   -
تعرض بزاويـة   
القسم املتخصصة  
ــجيعا  ــا تش هل
ألصحاا و إثارة   
للمنافسة و حب   

 .التفوق
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 .السنة الثانية االبتدائية: املستوى      .تربية فنية و تشكيلية: املادة
 .الرابعة: احلصة     .فن التصميم: اال التعلمي األول

 . سا1: املدة     .اخلامات: تعلمية األوىلالوحدة ال
 .تصميم أعمال فنية تشكيلية مبختلف اخلامات و املواد املسترجعة وفق خصائصها امللمسية: الكفاءة

 . استكشاف خصائص اخلامات و املواد و توظيفها يف تصاميم فنية-: ةف التعلمياهداأل
 .ام بنظافة و مجال البيئة و احمليط و االهتم-        
 ...ورق أبيض، ورق ملون، عجينة ملونة، مسطرة، مقص مدرسي : وسائلال

 التقومياملعارف املستهدفة نشاط املتعلمني نشاط املعلم سريورة احلصة
 
ــعية  .1 وضــ

 . االنطالق
.إثارة اإلشكالية -
 

 .مكتسبات قبلية

ــة،  - ــة اختياري بكيفي
يسأل التالميذ شفهيا أو    

تابيا حول مكتسبات   ك
قبليــة يف اخلامــات و 
املــواد و خصائصــها 

 .املدروسة

يقوم التالميذ باإلجابة عن     -
األسئلة املثـارة أو بإجنـاز      
التمارين اليت تعرض عليهم،    

 .و تقوم أعماهلم

: اخلامات نوعان    -
خامات طبيعيـة و    
مواد مسترجعة، من   
ــا  ــها أ خصائص
ناعمة، ملساء، لينة،   
رخوة، صلبة، خشنة   

... 

ــومي  - تقـــ
 .تشخيصي

مرحلة بنـاء    .2
 .التعلم

 
 التجريب. أ

 .العمل موجه
 
 

املتابعة و املساعدة   
ــذليل  و تـــ

 .الصعوبات
 
 التجسيد. ب
 العمل مستقل -

مراقبة و مرافقـة    
 .اإلجناز

 
انطالقا مـن هـذه      -

املرحلة، يدعوهم املعلم   
إىل اختيار املوضوع و    
 .التصميم املرغوب فيه

 
 
 
 
 
 
 
ــم يف  - ــتمر املعل يس
وجيه و مسـاعدة و     ت

مراقبة إجناز املشـاريع    
 .املختارة

 
يقوم التالميـذ باختيـار      -

ــائل و  ــيع و الوس املواض
الشروع يف اإلجناز مع طلب     
املساعدة و التوجيـه مـن      
املعلم كلما احتـاجوا إىل     

 .ذلك
 
 
 
 
 
 
يواصلون عملهم الـذي     -

بدؤوه من قبل و قد ذللت      
أكثر صعابه و أوشكوا على     

 
كل املكتسـبات    -

ــة  ــة (القبلي معرف
مفاهيمية، معرفـة   
ــة   ــة و معرف فعلي

 ).وجدانية
 
 
 
 
 
 
 
استثمار و توظيف    -

ــبات  ــل املكتس ك
 .السابقة

 
 تقومي تكويين -
تـــــذليل  -

الصــــعوبات 
حسب الطلب أو   

 .عند معاينتها
 
 
 
 
 
 
 .تقومي تكويين -
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 . االنتهاء منه
مرحلة إعادة   .3

 االستثمار
 

إدمـــــاج  
 .املكتسبات

ــة،  - ــذه املرحل يف ه
ال للنقد و   تعرض األعم 

 .التذوق

يعرضــون أعمــاهلم   -
للمالحظة و التأمل و النقد     

 .و التذوق

العناية باألعمـال    -
 .املنجزة

االهتمام بالبيئة و    -
 .احمليط

و احملافظة علـى     -
 .نظافتهما

ــياء  - ــب األش ح
 .اجلميلة

 .تقومي حتصيلي -
األعمال املتميزة   -

تعرض بالقسـم   
ــجيع و  للتشـ

 .املنافسة
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 التعليم و التعلم يف مادة التربية الفنية التشكيليةاستراجيية 
من أجل بلوغ األهداف املنتظرة من النشاطات التعلمية، ال بد من التفكري يف بنـاء اسـتراتيجية                 
تستجيب ملكونات املنهاج و تأخذ باملستجدات التربوية و التعليمية املتمثلة خصوصا يف منظور التـدريس               

م على االنتقال من منطق التعليم إىل منطق التعلم الذي يعتمد كثريا على نشـاط  ة الكفاءات اليت تقو  بمبقار
بفضـل جتنيـد     املتعلم الذي تثار قابليته للتعلم إما بطريقة حل املشكالت اليت يكون قادرا على جتاوزها             

 النشـاط   واسطة مشاريع مشوقة و حمفزة و ذات داللة بالنسبة إليه، فتدعوه إىل           بمكتسباته املختلفة؛ وإما    
بإرادة و رغبة ؛ و باعتبار مادة التربية الفنية التشكيلية ذات بعد فين و إبداعي ، فإن منهجية تدريسها متيل                    

 :أكثر ما متيل إىل التعلم بواسطة املشاريع ؛ و اليت جتاوبا معها، اعتمد املنهاج اخلطة التالية 
 .السنة الثانية ابتدائي يف اية السنة الدراسيةبناء الكفاءة اخلتامية اليت هي مبثابة ملمح خترج تلميذ  
 .حتديد الكفاءات القاعدية للوحدات التعلمية 
 .ميوا قابلة للمالحظة و القياس و التقحتديد عناصر كل كفاءة قاعدية و تدعيمها مبعايري أداء جعله 
ضـيع ذات داللـة     تعيني املعارف املستهدفة و النشاطات املقترحة و احملتويات املناسبة يف شكل موا            

 .علمتبالنسبة للم
 حصر اخلامات و املواد و األدوات و الوسائل التعلمية 
 .اختيار األساليب التعلمية 
 .وضع شبكة تقومي 

 

و بالرجوع إىل األساليب التعلمية، فإن املنهاج اعتمد اخلطوات التالية يف بناء األنشطة التعليميـة               
 .تدعيمها و إيضاحها جبملة من التوجيهات البيداغوجية و التعليميةالتعلمية ؛ فنحاول أن نقرا من املعلم ب

 :و خطوات الطريقة يف جمملها تتركب من ثالث وضعيات تتفرع إىل أربع مراحل كاآلتى 
 : وضعية االنطالق -01
 .إثارة الوضعية: املرحلة األوىل . 

 : وضعية بناء التعلم -02
 .التجريب: املرحلة الثانية . 
 .التجسيد:  الثالثة املرحلة. 

 : وضعية استثمار املكتسبات -03
 .إعادة االستثمار: املرحلة الرابعة . 
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 :وضعية االنطالق  -1
ميذ و يرتكز جتاوزها على مكتسبام      رات التال سب مع قد  تتطلب إثارة إشكالية تتنا    : إثارة الوضعية  •

بالنسـبة  ) منفعة(قة و ذات داللة     القبلية ؛ و قد يشترط فيها من الناحية البيداغوجية أن تكون مشو           
 ).الفهم و التصور(مية يف إىل اكتساب املعرفة املفاهدلتالميذ ؛ و يهل

 :وضعية بناء التعلم  -2
عـبري و الفهـم و      تحياول التالميذ يف هذه املرحلة أن يقوموا مبهام حتتاج منهم إىل ال            : التجريب •

 و الوسائل املالئمة ؛ حتت توجيه و إسناد املعلـم           التدرب على تقنيات الرسم و التشكيل و استعمال املواد        
الذي جيب عليه أن يتنبأ بإدماج تقومي تكويين يف كل مراحل التعلم ؛ و جيعله ذا مفعول رجعـي حبيـث                     

 .يساعد التالميذ على ضبط سلوكام و تعديلها باستمرار حىت تستجيب للمهام املطلوبة
 قد متكنوا من التقنية أو      - حتت مراقبة املعلم و توجيهه     -يف هذه املرحلة يكون التالميذ       : التجسيد •

التقنيات اليت مت جتريبها يف املرحلة السابقة ، فيدعون إىل القيام بإجناز مشاريع باختيارهم أو باقتراح مـن                  
املعلم حسب املواد و الوسائل املتوفرة لديهم ؛ و يبقى التقومي التكويين ذا فائدة خاصة يف تشجيعهم علـى          

 .اوز أخطائهم و االستمرار يف العمل جبد و تبصر و رغبةجت
، باكتساب املعرفة الفعلية يف مستوى التعبري       )التجريب و التجسيد  (و ختتص هذه الوضعية مبرحلتيها      
،  و يقوم التقومي التحصيلي يف ايتها على نقد و           )اإلبداع و اإلنتاج  (التشكيلي املرتبط باملهارات التطبيقية     

 .زام و تشجيع األعمال املتميزة و قبول األعمال التشكيلية األخرى مبختلف مستويااتذوق إجنا
 :وضعية استثمار املكتسبات  -3

تشجع هذه الوضعية التالميذ على االستقالل و التحرر و تـدعوهم إىل             : مرحلة إعادة االستثمار   •
ها للموهوبني التميز و الربوز فيقومون      التفكري حبرية يف اختيار مواضيع وفق ميوهلم و رغبام ، و يكون في            

بإجنازات كثريا ما تكون بوحي من قدرام الذاتية و مكتسبام املختلفة باعتبار نشـاط هـذه املرحلـة                  
 .مشروعا إدماجيا يكون فيه التعلم مرتبطا بتعليمات أخرى

 اليت تعـرض يف الزاويـة       ختضع اإلجنازات يف اخلتام إىل التقومي التحصيلي و التنويه باألعمال املتميزة          
اخلاصة بالقسم، تشجيعا ألصحاا و إثارة للمنافسة على التفوق التعلمي و الفين ؛ و تم هذه املرحلـة                  

 ).النقد و التذوق(باملعرفة الوجدانية يف مستوى االتصال و احلكم املرتبطة باملواقف 
 :و هكذا نستخلص ما يلي   

، )الفهم و التصور  (ناصر ؛ يتكفل العنصر األول باملعرفة املفهمية        حتتوي كل كفاءة قاعدية على ثالثة ع       .1
، و يهتم العنصر الثالث باملعرفة الوجدانية       )اإلبداع و اإلنتاج  (ة التطبيقية   ية الفعل رفو حيمل العنصر الثاين املع    
 .املرتبطة بالنقد و التذوق
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يف أربع حصص ، مدة كل حصـة،        تنجز الوحدة التعلمية اليت دف إىل حتقيق كفاءة قاعدية واحدة            .2
 .ساعة واحدة يف األسبوع

تنفذ احلصة يف ثالث وضعيات تتفرع إىل أربع مراحل تتضمن أنشطة و حمتويات تصـبو إىل حتقيـق                   .3
 .أهداف تعلمية بيداغوجية متعددة على مدى احلصص األربعة استجابة لتحقيق الكفاءة القاعدية بعناصرها

لكفاءة و عناصرها ، و تتماشى مع قدرات التالميذ و ميـوالم ألن             ضرورة اختيار حمتويات مناسبة ل     .4
أركان املنهاج أشارت إىل املعارف املستهدفة و تركت اقتراح املواضيع مبحتوياا إىل املعلم الذي نـدعوه                
                   ا إىل التبصر عند اختيارها ؛ و قد نقترح عليه يف هذه اإلضبارة، عند نشر الربنامج ، مواضيع لالستئناس

 .و االسترشاد ا
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 وميــالتق
التقومي ركن أساسي من األركان اليت يبىن عليها املنهاج مبفهومه احلديث و املعاصر ؛ و غيابـه أو                  
عدم االهتمام به يعترب خطأ جسيما ألن العملية التربوية بكل مكوناا تفقد رقيبا يرعاها و يرافقها إىل غاية                  

باعتبار أن التقومي عملية مصاحبة لسري العملية التعليمية التعلمية و مراحل تنفيذها، إذ مـن               . حتقيق مبتغاها 
احل اخلطأ أن نعترب عنصر التقومي خطوة ائية نقوم ا بعد االنتهاء من األعمال ، بل هي خطوات ترافق مر

 .جزة إىل النتائج املطلوبة التعديل و إصالح اخلطأ للوصول باألعمال املنالعملية جنبا إىل جنب بغية
و باعتبار أن للتقومي وظائف متعددة ، حيث أنه يقوم يف بداية العملية التعلمية بتشخيص و حتليـل                  

و يهتم أثناءها مبرافقة التعلمات و تعديلـها و         . الوضعيات، و احلاجيات ، و مالمح و مكتسبات املتعلمني        
 احلصص خبطواا و مراحل تنفيذها ؛ فهو تقومي مدمج يف           معاجلتها ؛ و يكون هذا العمل كله أثناء سريورة        

كل مراحل التعلم ، و يسمح بتحديد مواطن القوة و الضعف لدى املتعلم بالنظر إىل األهداف املنشودة و                  
 حيث أنه يرتكز على مؤشرات التعلم يف        ا رجعي كما أن للتقومي التكويين مفعوال    . تعديل التعلم وفقا لذلك     

 . لنجاح بدقةحتديد عتبات ا
 العملية التعلمية و برزتا واضحتني      اص و التكوين للتقومي قد رافقت     و مبا أن كال من وظيفيت التشخي      

ل فـن الرسـم و      يف جما ) العناصر التشكيلية (يف املذكرات النموذجية اليت عاجلت الوحدة التعلمية الثانية         
، فإنه من املفيد أن يسلط الضوء على التقـومي          يف جمال فن التصميم     ) اخلامات( األوىل   التلوين ؛ و الوحدة   

فية عن مستوى كـل     ا على مجع البيانات الو     و التحصيلي باعتبار أن وظيفته تنصب على تقومي الكفاءات       
 .و األهداف و الوسائل اليت ميكن استخدامها بدقة من أجل أن تبلغ عملية التقومي الغاية منها. تلميذ 

 .مي الفردية و اجلماعية اآلتية يف الكشف عن نتائج التقومي التحصيلي التقوو ميكن االستعانة بشبكة
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 شبكة تقومي الكفاءة القاعدية
 :التاريخ :                                                            املؤسسة 

 .الثانية ابتدائي: ى املستو.                                           الرسم و التلوين: اال 
 :نص الكفاءة 
 :رقم احلصة 

 20سلم التنقيط على أساس النقطة من 

عناصر الكفاءة اللقب و االسمالرقم
 )األهداف التعلمية(

 غري كاف
 10 حتت
\20 

 حســن
10-11.99 

\20 

 جيــد
12-13.99 

\20 

 جيد جـدا
14-15.99 

\20 

 ممتـاز
16-20  
\20 

     
     01

 املعرفة املفهمية -1 
 رفة الفعليةاملع -2
املعرفة الوجدانية -3

     
     
     02

 1-  
2-  
3-  

     
     
     03

 1-  
2-  
3-  

      
       امــوع

 

      النســبة
 :تقنية استعمال الشبكة 

 .كل حصة حتضر هلا شبكة تقومي -
صة أو تسجيلها يف دفتر التقـومي       باألهداف التعلمية لكل ح   ) 03(ميكن تعويض أنواع املعرفة      -

 .بوضوح ليسهل الرجوع إليها
 .يف اية كل حصة يسهل اإلطالع على النتائج و حتليلها و عالج النقائص الحقا -
 .يف اخلانة املناسبة لكل تلميذ و لكل هدف تعلمي)1(اإلشارة بالرقم  -
 .يف اية تنفيذ الوحدة التعلمية ميكن تقييمها بنفس الشبكة -
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 .طات املدرسية الالصفيةالنشا
إن مادة التربية الفنية التشكيلية، و انطالقا من طبيعتها و أهدافها اليت تتوخى تنمية احلس اجلمـايل و                   -

ء طابع مجلي على البيئة و احمليط، حتتاج إىل نشاطات          التعبري عنه بأعمال ملموسة إلمتاع الغري و إضفا       
 هي نشاطات مدرسية الصفية، جتري داخل املدرسـة و          إضافية خارج توقيتها الرمسي املمنوح هلا، و      

 .خارجها
فأما داخل املدرسة فإا تتمثل يف عرض أعمال فنية من إنتاج التالميذ أو فنانني، و يف تزيني املدرسة،                   -

 اخل..جتميل املكتبة، تنسيق حديقة املدرسة، تنظيم أصص الزهور و النباتات يف أرجاء الفناء 
ائطية بعرض النماذج الفنية املختارة، و يف تنظيم معـارض          احل الة الدورية أو     و تتمثل يف مسامهة يف     -

مبناسبة األعياد الوطنية و الدينية و جعلها فرصة للتعارف بني املتعلمني، و كل النشاطات ذات الطابع                
 .الفين و اليت ميكن تصورها و تنظيمها للعرض و التبليغ

زيارة املتاحف، و املنـاطق األثريـة،       : ى تنظيم رحالت سياحية   و أما خارج املدرسة، فإا تقوم عل       -
العمران، املركبات الصناعية، املعارض الفنية، الطبيعية، حمالت احلرفيني، ورشات الفنانني، و مـدارس             

 .إخل...الفنون اجلميلة 
 .و تتمثل يف تنظيم معارض فنية تربز إبداعات املتعلمني و احتكاكهم باحمليط اخلارجي -
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 :املراجع املعتمدة
 .كتاب منهاج السنة الثانية االبتدائية .1
 ). إ2س(الوثيقة املرفقة للمنهاج  .2
 .كتاب منهاج السنة األوىل االبتدائية .3
 ). إ1س(الوثيقة املرفقة للمنهاج  .4
 .1996كتاب مناهج الطور األول من التعليم األساسي املعدل لعام  .5
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