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  تقدیــم المــادة
  
ظھرت في ھذه السنین األخیرة الكثیر من الوظائف و األدوار و المھن في مجاالت الفنون    

لتشكیلیة، خاصة المتعلقة بتدریس الفنون و الممارسة الفنیة، و ھذا الظھور لیس ولید الصدفة، بل ا
ھو نتیجة تطور الصناعة و وسائل االتصال و التوسع العمراني في ظل العولمة و اقتصاد 

مما جعل الكثیر من المنظومات التربویة العالمیة و الجزائریة على الخصوص تعطي . السوق
  ة الحقیقیة لمادة التربیة الفنیة التشكیلیة لتلعب الدور األساس في تربیة المتعلمین، المكان

و فھم و قراءة و إنتاج الرسائل المرئیة بواسطة ، تعبیریة و اتصالیة و تمكینھم من كفاءات أساسیة
و فنون التصمیم، قصد الوصول بھم إلى تحقیق أھداف  ،الرسم و التلوینفن اللغات الخاصة ب

لیس ضروریا لما ھو فن للفن خرى خارج مجال الفن، خاصة إذا علمنا أن تعلیم و تعلم الفن أ
بل ھو ضرورة لفوائد أخرى یتحصل علیھا المتعلمون لمساعدتھم على النمو المتوازن و  فقط،

  .المتكامل في جوانب عدة
، و تساھم في بناء اللغة، و فالتربیة الفنیة التشكیلیة تطور االنتباه على مستوى التعبیر و اإلدراك  

تطویر المواقف المراد تبلیغھا، و تسییر الوقت، و حل المشكالت، مما یساعد المتعلمین على 
اكتساب كفاءات، في إطار القیم الجمالیة التي تمكنھم من شق طریقھم في میادین الحیاة العملیة 

  .طنھم و أمتھمكمواطنین عاملین و منتجین في المستقبل، فخورین بانتمائھم لو
، و بالعوامل باللغة التشكیلیة المرتبطة التقنیات التعبیریةو من ھنا تبرز أھمیة تعلیم و تعلم   

، خاصة إذا أتیحت الفرصة و الصحیة والبیئیة العالمیة و المحلیةإضافة إلى العوامل  التاریخیة
ا یتطلبھ العصر من تحدیات للمتعلمین؛ لتطویر كفاءاتھم و التحكم فیھا، من خالل تعلمات وفق م

. بتكاریة، في شتى المیادین الفنیة و الفكریة و العلمیة و التكنولوجیةفي المجاالت اإلبداعیة و اإل
و ذلك بتمكینھم من الحصول على المعرفة الفنیة، و مواكبة المستجدات العالمیة، و اإللمام 

غیة والتوسع شیئا فشیئا نحو التراث بموروثھم الحضاري المتھم العربیة و اإلسالمیة و األمازی
  . العالمي؛ لبلورة ثقافة جدیدة في المستقبل

و بناء على توصیات اللجنة الوطنیة للمناھج، التي تنص على مواكبة المستجدات في إطار   
، تدائيباالإصالح المنظومة التربویة، بإعادة النظر في بناء مناھج التربیة الفنیة التشكیلیة للتعلیم 

  المتعلقة بالمھارات الفكریة و التطبیقیة و عناصرھا حیث تحدید كفاءاتھ  من
  : و المواقف، و مجاالتھ المعرفیة و التعلمیة التالیة

  :ـ كفاءات متعلقة بالمجاالت المعرفیة 1
  ).الفھم و التصور : ( في مستوى التعبیر المرتبط بالمھارات العقلیة ھمیةاالمفأ ـ المعرفة     

اإلبداع و :( في مستوى التعبیر التشكیلي المرتبط بالمھارات التطبیقیة الفعلیةلمعرفة ب ـ ا   
  ).اإلنتاج 

  ). النقد و التذوق : ( في مستوى االتصال و الحكم المرتبط بالمواقف الوجدانیةج ـ المعرفة    
  :ـ مجاالت األنشطة التعلمیة 2
  .أ ـ الرسم و التلوین    

  .ب ـ فنون التصمیم  
و من ھذا المنطلق جاءت مناھج التربیة الفنیة التشكیلیة؛ الخاصة بالتعلیم القاعدي، من اجل    

تمكین المتعلمین من الكفاءات األساسیة التي تؤدي إلى التنوع في األفكار و الحلول في میادین 
یكونوا على  و لتجسید ما جاء في مناھج التربیة الفنیة التشكیلیة، ینبغي على المعلمین أن. الحیاة

درایة بالتربیة و علم النفس و المستجدات، ال سیما المتعلقة منھا ببیداغوجیة المقاربة بالكفاءات، 
 .التشخیصي و التكویني و التحصیلي: و عالم الفنون التشكیلیة و طرائق التقویم
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   أھــداف المــــادة  
 

ازنا لألجیال المتمدرسة قصد تطویر تھدف التربیة الفنیة التشكیلیة إلى إعطاء تكوینا متو    
اإلبداع والتخیل وكذلك حب : قدراتھم التي لم یكن بإمكان نماذج التدریس التقلیدیة تحقیقھا وھي 

. اإلطالع واالستقاللیة والحس النقدي والمالحظة وكذا القابلیة في تكوین أحكام والتعبیر عنھا
طفال وسائل المالحظة لفھم العالم المحیط بھم فاألمر ال یتعلق بتكوین فنانین ولكن بإعطاء األ

 :   والتفكیر بأنفسھم والتأقلم مع الوضعیات الجدیدة من خالل استعمال لغات مرئیة و یعني ذلك
  .ـ اكتساب خبرات العالم و التعبیر عن الخبرات الذاتیة

  ...اإلبداعيـ تطویر أنماط فكریة عامة، كالتحلیل و التركیب و التنسیق المنطقي و التفكیر 
و التراث للشخصیة الوطنیة ثم التوسع شیئا فشیئا نحو عالم ثقافي أكثر أتساعا،  لةاباألصـ الوعي 

في الحاضر و الماضي للثقافة الوطنیة و العالمیة و التوجھ نحو بلورة ثقافة جدیدة في أفاق 
  .المستقبل

ادئ التالیة من خالل المراحل و من أجل بلوغ ھذه األھداف المنشودة یجب التركیز على المب   
  :الخاصة بالمادة

  .أ ـ الوعي بالوسائل المتعددة و المتواجدة في المحیط 
  .ب ـ نضج القدرات االدراكیة البصریة

  .ج ـ تطویر القدرات التعبیریة و ربطھا بالمتطلبات
  . د ـ اكتساب المعرفة الفنیة من خالل مراحل نمطیة تفكیر في بنیات اللغة البصریة
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  ) البتدائيالنھائیة لمرحلة التعلیم  ةالكفاء(الملمح الخاص 
  

 :النھائیة منصوص الكفاءة
تبلیغ األفكار والتجارب واألحاسیس : ، یكون المتعلم قادرا علىالبتدائيالتعلیم بعد االنتھاء من    

د متنوعة الخطوط و األلوان الشخصیة من خالل إنجازات فنیة تشكیلیة ذات بعدین و ثالثة أبعا
 .و بإتباع مراحل سیرورة اإلبداع الفني ،بتطبیق التقنیات المكتسبة

   :عناصر الكفاءة النھائیة
 فھم و التصورال( مستوى التعبیر اللغوي مھارات عقلیة: ( 

  ...).أفقي، عمودي، مائل( ـ یحدد وضعیة و اتجاه مختلف الخطوط 
 ...ء، صلبة، رخوة، یابسة، ناعمةملسا: ـ یصف مختلف مالمس السطوح

 .البرتقالي ،األخضر، البنفسجي: ـ یمیز أللوان الثانویة
 ... خماسي األضالع، سداسي األضالع: ـ یذكر مختلف األشكال الھندسیة

 ..الوجھ الفراشة، النافدة،:الطبیعي و االصطناعيـ یتعرف على األشكال المتناظرة في محیطھ 
( ، و في مختلف الفنون التشكیلیةشكیلیة األساسیة في األشیاء المعتادةـ یتعرف على العناصر الت

  )....لون الثیاب، شكل الباب، ملمس الطاولة
   ...النحت، الطباعة الزخرفة، الرسم، التلوین،: ـ یصف بعض مجاالت الفنون التشكیلیة 

  اإلبداع و اإلنتاج(مستوى التعبیر التشكیلي مھارات تطبیقیة: (  
 ...) أفقي، عمودي، مائل ( ضعیة واتجاه مختلف الخطوط ـ یحدد و

باستعمال خامات متنوعة ) خطوط، أشكال، مالمس ألوان ( ـ یستكشف عناصر تشكیلیة متنوعة
  ...).أوراق أشجار، خیوط متنوعة، كرتون، ورق تغلیف( ومواد مسترجعة

فظة، المقلمة، المح: (ـ یسطر خطوط بمختلف االتجاھات ویرسم أشكال ھندسیة وعضویة 
  )....السمكة، التفاحة

 ة، الطباعالرسم بالطباشیر الزیتي(ـ یطبق تقنیات بسیطة في مجاالت الرسم والتلوین والطباعة 
  ...). باإلسفنج

  .ـ یحدد موضوع عملھ الفني و یتبع مسعى فني في إنجازه ویعطیھ عنوانا مناسبا 
  .أفكاره وأحاسیسھ وخبراتھ و میوالتھ الخاصةـ ینتج أعماال فنیة ببعدین وبثالثة أبعاد تعكس  
ـ یبحث ویطلع على مصادر متنوعة ویالحظ محیطھ البیئي عند التحضیر إلنجاز عمل فني  

  . مبتكر
 النقد و التذوق(االتصال والحكم مھارات متعلقة بالمواقف : مستوى: (  

  . ـ یصف موضوع ومحتوى الرسائل في التحف الفنیة المختلفة
ى كیفیة استعمال واستغالل العناصر التشكیلیة األساسیة في أعمالھ الفنیة وأعمال ـ یعلق عل 

  .زمالئھ بتوظیف مفردات فنیة مناسبة
  .ـ یبرز االختالفات والتشابھات بین التحف الفنیة التي تنتمي إلى حقب زمنیة مختلفة 
  .التي تتطلب التحسین یبرز نقاط قوتھا والمظاھر ـ یتحدث عن أعمالھ الفنیة وأعمال زمالئھ و 
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  االبتدائية من التعلیم نیالكفاءات المستھدفة في السنة الثا  
  

  : أ ـ كفاءات مجال الرسم و التلوین
  منصوص الكفاءات 

  التلوین الرسم و تقنیات خاماتإنجاز عمل فني بتوظیف.   
 الثانویة األساسیة وبتوظیف األلوان  ز أعماال فنیة تعبیریةانجإ. 
 الفراشة، النافدة  :الطبیعة األشیاء مستوحات منال لشكااألإنجاز  د مبدأ التناظر فيیسجت

  ....الوجھ
  

  : ب ـ منصوص الكفاءات مجال الرسم و التلوین
 أوراق ( مسترجعةالمواد ال خامات والمتنوعة باستعمال التشكیلیة ال عناصرالب التعبیر تشكیلیا

 ...).فورق تغلی، أشجار، خیوط متنوعة، كرتون
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  مجال الرسم و التلوین  لكفاءات المستھدفة في ا
  

  تقنیات الخامات:  01الوحدة 
  المعیار  الكفاءة 

   :ص الكفاءة منصو
 إنجاز عمل فني بتوظیف 

  .الرسم والتلوین تقنیات خامات 
 

  : قرینة اإلنجاز
ش یمعـ  ینجز العمل الفني انطالقا من الواقع ال   

للمتعلم، من خالل وضعیات تعلمیة تسمح بإبراز 
الشفافیة، (المستھدفة الخامات خصائص تقنیة 

  ...) .التنقیط، التھشیر، اللطخ
 وـ اختیار خامة من الخامات التي یمتلكھا المتعلم 

األلوان المائیة، األلوان : تقنیة المستھدفة لل ةاسبالمن
  ...الترابیة، أقالم ملونة

قیق ھذه الكفاءة أربعة حصص تعلمیة ـ یتطلب تح
تلم بالمحتوى المعرفي للوحدة، بمعدل ساعة لكل 

  .حصة
 

  معاییر األداء  عناصر الكفاءة 
تقنیات ممیزات ـ التعرف على بعض 

  . الخامات الخاصة بفن الرسم و التلوین
فن الرسم والتلوین  خامات تقنیات توظیفـ 

  . في إنجاز األعمال الفنیة
مظھر التعبیري و الغرافیكي ال تذوقـ 

الخامات الخاصة بفن الرسم  لتقنیات
  .والتلوین

  

 خصائص سعلى أساالخامات  التقنیاتـ التمییز بین 
  . مظھرھا

  . ـ تنفیذ التقنیة باستغالل الخامة المناسبة لھا
  

ـ المحافظة على األعمال الفنیة و المساھمة بھا في 
  .تزیین القسم و المحیط المدرسي

  المعارف المستھدفة  ة التعلم المقترحةأنشط
تقنیات الخامات الخاصة بفن  ةسادرـ 

   .الرسم و التلوین حسب خصائصھا
فن  خاماتال تقنیات خصائص ـ استكشاف

األعمال و توظیفھا في الرسم والتلوین 
  . الفنیة

تذوق  و، الفنیة بعض التقنیات لیحلت ـ
  .الحسیة ھاتأثیرات

  

مائیة،  :م و التلوین ھي تقنیات الخاصة بالرسـ 
  ...جصیة، شمعیة، لماعة، شفافة، عتمة

ھي  فن الرسم والتلوین خاماتال تقنیات خصائصـ 
  ...عتمة، فاتحة، قاتمة ،شفافة: 
  
  .جمال التقنیة یكمن في تأثیراتھا الحسیة ـ
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  علم األلوان:  03الوحدة 
  المعیار  الكفاءة 

   :منصوص الكفاءة 
 اال فنیة تعبیریةز أعمانجإ 

 .األساسیة  والثانویةبتوظیف األلوان 
  

 

  : قرینة اإلنجاز

   .صورة لقوس قزح تبرز فیھا ألوان الطیفانطالقا من 

الظاھرة تنجز ھذه المشاریع انطالقا من دراسة    
، من خالل وضعیات تعلمیة تسمح الطبیعیة لقوس قزح

  :ویتطلب ھذا  بتحدید األلوان األساسیة و الثانویة
  . اإلنجاز موضوعـ تحدید 

الشفافیة، التنقیط، التھشیر، (ـ تحدید التقنیة المناسبة لھ 
  ...).اللطخ

الكتاب المدرسي، صور فتوغرافیة، : ـ استغالل الوسائل 
  ...تحف فنیة، األقراص المضغوطة

ـ یتطلب تحقیق ھذه الكفاءة أربعة حصص تعلمیة تلم 
 .ة، بمعدل ساعة لكل حصةبالمحتوى المعرفي للوحد

  معاییر األداء  عناصر الكفاءة 

أللوان الثانویة و اتعرف على الـ 
  .أمیزھا عن غیرھا

 ، واأللوانمزج  استكشاف طریقةـ  
وفق عمال الفنیة التشكیلیة األن یلوت

  .األلوان األساسیة والثانویةقاعدة 
عن�د التعام�ل  ةفرح�الو  المتع�ة اءب�دإـ  

  .باأللوان

یف األلوان الثانویة و طریقة استخراجھا عن طریق ـ تعر
  . المزج

 توظیفھا و طریقة الحصول على األلوان الثانویةـ تحدید 
  .و التلوین الرسمفي ...) تنقیط، تھشیر، لطخ(  تقنیا

األلوان في قوس قزح و األعمال ـ إبراز مظاھر جمال 
  . مختلفل الفنیة التشكیلیة

  

  معارف المستھدفةال  أنشطة التعلم المقترحة

  .األلوان األساسیة و الثانویة ةسادرـ 

  
  

و توظیفھا الثانویة ـ استكشاف األلوان 
  .تلوین مساحات و أشكال حرةفي 

  
  
 و، الفنیة الرسوماتل مختلف یحلت ـ

  .جمال ألوانھاتذوق 

   .االخضر، البرتقالي، البنفسجي: األلوان الثانویة ھي ـ 
  
  
نویة عن طریق مزج األلوان نتحصل على األلوان الثاـ 

  :األساسیة فیما بینھا مثنى مثنى 
  أخضر= أصفر + أزرق * 
  برتقالي= أحمر + أصفر * 
   بنفسجي= أزرق + أحمر * 
العالقة یكمن في  و الثانویة األساسیةاأللوان جمال ـ 

  .فیما بینھا مثل ما ھو في قوس قزحاالنسجامیة 
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  التركیب:  04الوحدة 
  المعیار   الكفاءة

   :منصوص الكفاءة 
 د مبدأ التناظر فيیجست 

 األشیاء مستوحات منال لشكااألإنجاز 
الفراشة، : و االصطناعیة الطبیعة

  ...النافدة الوجھ
 

  : قرینة اإلنجاز

تنجز ھذه المشاریع انطالقا من وضعیات تعلمیة    
  التناظر في األشیاء الطبیعیة ترتكز على دراسة و تحلیل 

  :و یتطلب ھذا . صطناعیة في البیئة و المحیطو اال
  : ـ تحدید الموضوع المناسب 

  .ـ تحدید خامة األلوان المناسبة
الكتاب المدرسي، صور : ـ استغالل الوسائل 

  ...فتوغرافیة، تحف فنیة، األقراص المضغوطة
ـ یتطلب تحقیق ھذه الكفاءة أربعة حصص تعلمیة تلم 

 .دل ساعة لكل حصةبالمحتوى المعرفي للوحدة، بمع

  معاییر األداء  عناصر الكفاءة 

في  األشیاء تعرف على تناظرالـ 
  .المصنع و في العالم .الطبیعة

من مستوحات ال لشكااستكشاف األـ 
على أساس الطبیعي و المصنع  المحیط

  .قاعدة التناظر
على نظاف�ة  ةحافظالمبالبیئة واالعتناء ـ 

  .المحیط
  
  

زھا عن غیرھا من یمیتاظرة وف األشكال المتنیعرتـ 
   .األشكال

د التناظر المحوري والتناظر الكلي في تركیبات یجستـ 
  .فنیة متنوعة

  
ا معلى مظھرھ ةافظالمح وبالبیئة والمحیط  االعتناءـ 

  . امالجمالي بتنظیفھ
  

  المعارف المستھدفة  أنشطة التعلم المقترحة

في األشكال المتناظرة  ذكرو  ةحظمالـ 
 األشیاء الطبیعیة  ونسان و جسم اإل

    .االصطناعیة في البیئة  والمحیط
 ةتناظرمشكال الاألمختلف ف استكشاـ 

من خالل تركیبات فنیة متنوعة 
  .المحیط ةمستوحاة من البیئال عناصرال
على نظافة البیئة والمحیط  المحافظةـ  

 و كسر األشجار بعدم رمي األوساخ و
  . ...)خربشة الجدران

  .القواعد للعنایة بھاص بعض ستخالأ و

العینان، : الجسم(في الطبیعة ـ األشكال المتناظرة 
النافذة ( في المحیط المصنع، )...األذنان األطراف

  )....الفراشة السبورة،
تقایس و تطابق عنصرین في مستوي : ـ التناظر ھو

  : وھو نوعان. معین
  . تناظر بالنسبة لخط*
   .تناظر بالنسبة لنقطة *
البیئة والمحیط یعطیھا رونقا و جماال ومناخا یف تنظ *

  .صحیا
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  فن التصمیمالكفاءات المستھدفة في مجال 
  

   المواد المسترجعة:  03الوحدة 
    المعیار  الكفاءات المستھدفة

  :منصوص الكفاءة 
 عناصرالب التعبیر تشكیلیا 
 خامات والمتنوعة باستعمال التشكیلیة ال
  مسترجعةالمواد ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :  قرینة اإلنجاز
تنجز ھذه التصامیم في إطار وضعیات تعلمیة    

 خامات والمتنوعة تستغل فیھا نماذج فنیة ملونة 
یتم تحلیلھا قصد الوصول بالمتعلم  مسترجعةالمواد ال

. )، ألوانخطوط، أشكال، مالمس( خصائصھا إبراز
  :یتطلب ھذا

   الموضوع المستھدفـ تحدید نوع 
  امة المناسبة ـ تحدید الخ

الكتاب المدرسي، صور : ـ استغالل الوسائل 
  ...فتوغرافیة، تحف فنیة، األقراص المضغوطة

ـ یتطلب تحقیق ھذه الكفاءة أربعة حصص تعلمیة تلم 
  .بالمحتوى المعرفي للوحدة، بمعدل ساعة لكل حصة

  
 

  :معاییر األداء   :عناصر الكفاءة 
العناص����ر مختل����ف تع����رف عل����ى الـ����  

خط���وط، أش���كال، مالم���س، ( یلیة التش���ك
  ).ألوان

متنوع��ة التش��كیلیة العناص��ر الر بی��بالتع ـ��
 الس���تعمبافنی���ة ال األعم���التص���میم ف���ي 

   .مسترجعةالمواد ال متنوعة والخامات ال
  

  ـ تذوق جمال التصامیم الفنیة 
  .استغاللھا في تزیین البیئة و المحیط و

بفن  الخاصة الخامات والمواد المسترجعةبین  زیمیتـ 
  . خصائصھا الملمسیة إبراز والتصمیم عن غیرھا، 

بخامات ومواد مسترجعة مختلفة في تصامیم  ریعبالتـ 
ف عناصرھا اكتشا ذات أشكال و كتل متنوعة و

  . )خطوط، أشكال مالمس، ألوان(التشكیلیة المتنوعة 
ھا في تزیین لستغالاـ تذوق جمال التصامیم الفنیة و 

  . البیئة و المحیط
  

  المعارف المستھدفة  المقترحة نشطة التعلمأ

المسترجعة  الخامات والمواد أحصيـ 
و أذكر خصائصھا الموجودة في البیئة 

  .الملمسیة
 الخصائص الملمسیة لمختلفف استكشاـ 
لخامات والمواد المسترجعة الموجودة ا

ھا في تصامیم فنیة فیوظت و في البیئة
  .تعبیریة

، لمحیطو تزیین ا ةفانظال ةكبمواـ 
جمال فن التصمیم  حول ءزمالال ةناقشم
  .أشجعھمو

التركیب ھو تنظیم فضاء العمل الفني من حیث ـ 
على أساس توازن العناصر التشكیلیة و الفراغات 

  . قاعدة التناظر و الالتناظر
النسب و القیاسات ھي أساس قاعدة الخط العربي ـ 

في رسم الحروف و الفراغات عند كتابة كلمة أو 
  .لة من الجملجم
  
جمالیات الخط العربي و الزخرفیة تكمن في  ـ

إیقاعات الحروف الھندسیة الصلبة، و الحروف الحرة 
  .اللینة
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 التقـویــــم
  :مفھوم التقویم 

  ھو اختیار الوسائل الضروریة ؛ الكفاءات  تقویممن أھم األسس التي یتطلب مراعاتھا عند   
اصطیاد األخطاء و حصر العیوب أو انتقاد المشاریع و األعمال،  ال یعني اذھو  .او الالزمة لھ

  .قصد الوصول بأعمالنا إلى نتائج أفضل ؛ بل ھو قیاس مدى تحقیق األھداف التي نصبو إلیھا
وإذا كان ھذا ھو المفھوم السلیم للتقویم، فھو أیضا عملیة مصاحبة لسیر األعمال و خطوات   

خطوة التقویم خطوة نھائیة نقوم بھا بعد االنتھاء من األعمال، بل  إذ من الخطأ أن نعتبر، تنفیذھا
من مما یساعدنا على تعدیل ما نقع فیھ . العمل جنبا إلى جنب مراحل ات تصاحبھي خطو

أو نكلف بھ من ، فضل فیما نقوم بھأأو نصلح ما قد أصابنا من خطأ للوصول إلى نتائج  ھفوات،
  .أعمال

  
  :لمنھاج ارتباط التقویم بأھداف ا

لتحقیق الغایات المنشودة، بھذا  في المنھاج؛ التقویم مرتبط باألھداف التي رسمت من قبل   
فمثال إذا كان المنھاج یرمي  ،المعنى، فالتقویم یجب أن یكون مرتبطا باألغراض التي نرجوھا منھ

با على مدى كان تقویمنا منص، قیم التسامح و حب فعل الخیر و إلى بث قیم الجمال و النظافة
  .المدرسة فناء في تعاون التالمیذ فیما بینھم في المدرسة داخل الحجرات أو

؛ على قراءة و رسم صور فنیة مرئیة تعبیریةالمتعلمین؛ تدریب  علىیركز  المنھاجأو إذا كان   
التي ھداف باألو لذا فالتقویم مرتبط . من ھذه الناحیة المتعلمیناستعداد  بمدىكان تقویمنا مرتبطا 

التقویم یشمل  كما أن. مراعاتھا في عملیة التقویم یتطلباألسس التي  ینص علیھا المنھاج؛ وفق
من معلومات، أو المتعلم یقتصر على ما قد حصلھ  أبعاد شخصیة المتعلم ؛ فھو الجمیع جوانب 

ب و ، بل یقیس التقویم ھذه الجوانالمستھدفةمدى ما تدرب علیھ من مھارات و إتقان للعملیة 
و خاصة ذلك الجانب الذي یتصل بسلوكھ و مدى التعدیل . المتعلمغیرھا  من جوانب شخصیة 

و . خرآال یھدف إلى العنایة بجانب دون جانب ؛ الن المنھاج بصورتھ السلیمة. الذي قد طرأ علیھ
  : المتعلمبعبارة أخرى یجب أن یشمل التقویم كل أبعاد شخصیة 

  .و التصوراتقیاس المعلومات و المفاھیم ـ ففي البعد المعرفي یتطلب  
  .ـ و في البعد النفس حركي یتطلب قیاس المھارات و االداءات و العادات 
  .المیول و االتجاھاتمن حیث  المواقفالوجداني یتطلب قیاس  البعد ـ وفي 

  

  تقویم الكفاءة
ربیة الفنیة التشكیلیة، ولذا التي ینص علیھا منھاج الت؛ تقویم الكفاءة یعني تثمین كفاءة المتعلمین  

   ،و التربیة و علم النفس ،یطلب من صاحبھ درایة علمیة معرفیة أكادیمیة للفنون التشكیلیة
إذ یرتكز تقویم الكفاءة على جمع البیانات الوافیة عن مستوى كل . و التقویم، و طرائق التدریس

األھداف المراد تحقیقھا من و راء أو ، ، و ھذا یتطلب من المقوم القدرة على تحدید الھدفمتعلم
كذلك . و الوقت المناسب لذلك، األداء أو األسلوب الذي یمكن استخدامھ كتحدیدعملیة التقویم، 

تحدیدا دقیقا، ھذا باإلضافة إلى التعرف على فعالیة ما ؛ تحدید جوانب التعلمات المراد تقویمھا
ولكي یحقق . ن على تحقیق األھدافمن اجل مساعدة المتعلمی، وأسالیب یستعمل من طرائق 

  : یجب أن یكون المقوم متمكنا من الكفاءات الرئیسیة التالیة ،التقویم أھدافھ
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 : إعداد االختبارات
  : في جوانبھا التالیة ،یعني قدرة المقوم على إعداد اختبارات متنوعة األغراض   

اھات، بحیث تكون شاملة ومتنوعة أداءات عملیة، مقاییس و اتج اختبارات تحصیلیة، اختباراتـ 
ھذا إلى جانب القدرة على تقنین ھذه  .الفقرات مستوفاة لكافة الشروط الالزمة لنجاحھا وفعالیتھا

، لكل االختبارات، وما یتطلبھ ذلك من صدق و ثبات ھذه االختبارات، باختیار المعاییر المناسبة
  :أنواع االختبارات مثل

  .تخص قیاس كفاءة التعلمالتي  بأنواعھا،ـ االختبارات التحصیلیة  01

تخص قیاس مدى تمرن المتعلم على اكتساب مھارات التي  ـ االختبارات العملیة بأنواعھا، 02
  .و أداءات عملیة متقنة ،جدیدة

للوقوف على مدى تبني المتعلم لمواقف جمالیة،  ؛ ـ استخدام مقاییس المواقف و االتجاھات 03
  .أخالقیة و خیریة
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