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 مــــة دقم
را ألهمية تطبيق مناهج التربية الفنية الجديدة، التي أدخلت عليها تحسينات ظن

بيداغوجية وفنية، وعلمية، وتقنية هامة قصد إحداث تغييرات إيجابية في نفوس المتعلمين، 
 ن ذواتهم، وأفكارهم، وأحاسيسهم، ومشاعرهمليكونوا قادرين على التعبير بكفاءة ع

 . وانفعاالتهم

ة التي ألقيت على مد تسهيل المهصق االبتدائيةة لم المرحلعملع هذا دليل الموجه ضو
 . عاتقه

ولتمكينه من مسايرة التطورات البياعوجية، السيما المتعلقة بتطوير كفاءته والتحكم 
 واء تعلق األمر بتمكينس ،اف عامةدهأفيها، قصد ترجمة ما ينص عليه المنهاج من 

ة طمتعلمين من الكفاءات األساسية في ميدان الفنون التشكيلية، وفق ما برمج من أنشلا
رسم والتلوين وفن لا :ومعارف تستهدف التحكم في اللغة التشكيلية من خالل مجالي

االدراكية التصميم، وتحسيسهم بجميع أنواع أشكال التعبير، وذلك على أساس الممارسة 
يترجموها إلى ي ات التي تأهلهم إلى التحكم في األشياء الفنية، لكراهواكتساب الم. البصرية

 .لية تمكنهم من التعبير، واإلبداع التشكيلييلغة فنية تشك
يمانا من المجموعة المتخصصة في المادة بأن تحسين نوعية التعليم يعنى تحسين وإ

ود، وضع هذا الدليل شنمولبلوغ هذا الهدف ال. بويةالمردود البيداغوجي للمنظومة التر
لملمح، والكفاءات اك :وناتهكث مفاهيمه وأسس بنائه، ومحيلتيسير ما جاء في المنهاج من 

 :وفي أنشطته التعليمية. صرها، وذلك في المعرفة األكاديمية والثقافيةانوعالمستهدفة، 
قييمية تلا تهطشنوفي أ.  لذا المتعلملمعارف المنهجية والمهارات، والكفاءات المحسوسةاك

 .ني والتحصيليويلتقويم التشخيصي والتكاك :بأنواعها
لدليل الموجه والمرشد األساسي في الفعل التربوي عند تطبيق المنهاج، ا يعتبر امك

تلف النشاطات التعليمية التعلمية، ويضمن استمرارية خم لنطقيةملافهو يعكس الخطوات 
. تحقق التغيير المنشود لدى المتعلمين نحو األفضليل  انسجام وتالؤماألداء التعليمي في

ذلك بتطوير المهارات العقلية، والمهارات التطبيقية، ومهارات المواقف، من خالل و
 :المجاالت المعرفية واألنشطة التعلمية التالية

  

 :مجاالت المعرفیة لا ـ 01
 ).الفهم والتصور: (ات لعقليةراه بالم مستوى التعبير المرتبطيف فهميةملا المعرفة -أ
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:  مستوى التعبير التشكيلي المرتبط بالمهارات التطبيقيةيف عليةفلا المعرفة -ب
 ).إلنتاجوااإلبداع (

النقد : ( مستوى االتصال والحكم المرتبط بالمواقفيف جدانيةولا ـ المعرفة ج
 ).والتذوق

 

 :مجاالت األنشطة التعلمیة ـ 02
 .التلوين الرسم و-أ

 . فنون التصميم-ب
 

 معلملل ند أساسيسك بتدائيالالسنة الثالثة من مرحلة التعليم الهذا جاء هذا الدليل الخاص بو
 :يسير تحقيق الملمح العام المحدد في المنهاج وفق العناصر التاليةتل

 . تحقيق الملمح العام للمتعلميف إسهام التربية الفنية ـ 01
 .بتدائيالايم تعللاير الفني التشكيلي لمتعلم خصائص نمو التعب ـ 02
 .حلة التعليم االبتدائيرملهج التربية الفنية التشكيلية انمهداف العامة لألا ـ 03
 .مفهوم الكفاءة ـ 04
 .حجم الساعي اإلجمالي األسبوعي للمادةلا  توزيعـ 05
 . توجيهات منهجيةـ 06
 .ويةبرتتوجيهات وإرشادات  ـ 07
 .لمعملادور  ـ 08
 . خطوات التحضير الموضوعي لنشاط تعلميـ 09
 .العناصر التشكيلية و القواعد الفنية ـ 10
 خطيط لعملية التعلمتلا ـ11
 . الخطة السنوية و الخطة اليومية ـ 12
 ).السنوي، الشهري( مخطط توزيع الكفاءات ـ13
 . خطوات بناء األنشطة التعلميةـ 14
 . تعلميةصصح مخطط ـ 15
 .ويمالتق ـ 16
 .الفنية التشكيليةة  أهمية ورشات التربيـ 17
 .ثاث الضروري لمادة التربية الفنية التشكيلية األـ 18
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 . األدوات والخامات و الوسائل الضرورية لمادة التربية الفنية التشكيليةـ 19
 . النشاطات المدرسية الالصفيةـ 21
  والفنيةةيج مدونة المصطلحات البيداغوـ 22

 

كفاءات التي للحصص المادة حقها لتحقيق اا  يعطونأ مينالعمموحنا كبير في  طإن
 .ينص عليها منهاج التربية الفنية، ويترجمونها ميدانيا وفق االمكانات والوسائل المتاحة

 

  ملعام التربیة الفنیة التشكیلیة في تحقیق الملمح العام للمتھسإ
 

جاالتها المختلفة إلنضاج القدرات التعبيرية عى التربية الفنية التشكيلية بفروعها ومست
واالتصالية بواسطة اللغات الخاصة بفن الرسم والتلوين وفهم وإنتاج وقراءة الرسائل 

 . المرئية
 ةيرمرن هذه القدرات على أساس اللغات المختلفة المرتبطة بالتقنيات التعبيت

 .مية، والصحيةلية، العالمحالعوامل التاريخية، البيئية، الوبالمستعملة، 
غاية األساسية من التربية الفنية التشكيلية هي تحريك القدرات الجمالية للمتعلمين، لا

 .من خالل خبرات ذات طابع إثرائي نقدي
 

ر فيها، بل يتطلب ييغال يتطلب اإلبقاء على المواضيع المختلفة المبرمجة وعدم الت ـ
 الضرورية التي تفرض خبرات جديدة وفق التغيير التدريجي في العمليات اإلبداعية المرئية

متطلبات المتعلمين في إطار التنسيق التربوي مع المعلمين والمشرفين على العملية 
 .التربوية
المدرسي  روومن جانب آخر يجب األخذ بعين االعتبار عالقة إيقاع التعلم والتطـ 

 .المتعلمينن سواء تعلق األمر باألفراد أو الجماعات م
واجهة الخبرات المختلفة واسترجاعها تدريجيا والتعمق فيها حسب مكن من المم ـ

 .أنماط التعليم الدوري
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  التعليم القاعدينم بتدائيةالاح تخرج متعلم المرحلة ملم
 

 : ويات أبعادها الثالثةتسمفاءات في كلا جالملا
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 :علم قادرا على االنتهاء من التعليم القاعدي للمرحلة االبتدائية، يكون المتدعب
ساب المفاهيم األساسية للجمال الطبيعي واالصطناعي، التي تتماشى تكا

ته الذاتية لذلك راسباته القبلية، والتحكم فيها فنيا وفق تصوتكموقدراته العقلية و
 : يتوقع منه أن

كتسب معارف حول الجمال من حيث نظافة جسمه وعمله الفني ومحيطه ي -
 . المدرسي

 .النظافة من حيث الجمال والصحةيفهم قيمة  -
 صطناعي الايدرك أهمية وظيفة الجمال في تنظيم الحياة في جانبها الطبيعي و -
 .تعرف على األسس التشكيلية في فن الرسم والتلوين والتصميم ي-
لوحات فنية، رسومات بيانية، صور (يشرح ويفسر الرسائل المرئية  -

 ). ...فوتوغرافية، رموز وإشارات المرور
 .تعرف على الوسائل والمواد والخامات الفنية ومجاالت توظيفها ي-
 ماعيجتلذي ينظم الحياة في جانبها االقتصادي واالا ي يصف المظهر الجمال-
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مالية للغة التشكيلية في  العلمية والقواعد الفنية والمبادئ الجستحكم في األسـ ي
 حل المشكالت وإنجاز أعمال ومشاريع فنية بانتهاج مسعى وسيرورة إبداع فني

 . كيرح  تتماشى ومكتسباته القبلية ومدى نضجه العقلي والسيكو
ناسبة معمال الوسائل والخامات الستنجز مشاريع فنية فردية وجماعية باـ ي

 .المتاحة
نية بناء على مخطط تدرجي يتماشى وقدراته يبلور استراتيجية إبداعية ف ـ

 .العقلية
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بلغ الخبرات واألحاسيس والمشاعر الذاتية عند استكشاف العناصر التشكيلية ي ـ
 .في مختلف مجاالت الفنون التشكيلية ةيوالمبادئ الجمال

لل مشاعره الذاتية اتجاهها من حيث عختلف اإلنتاجات الفنية ويم تذوقـ ي
 .مواضيعها و طرائق إنجازها وأساليبها التعبيرية والوسائل والتقنيات المستعملة

 .يتبنى مواقف جمالية وصحية تتماشى والقيم الجمالية المكتسبة ـ
ئبة ة صايقبكل حرية ويتحلى بالموضوعية ويقدم حججا بطر هييعبر عن رأ ـ

 .حترم الرأي اآلخر ويبدي استعداده للتعاون مع الغيريوحضارية ويصغي و
 
 

 
 

 المرحلة االبتدائیة من التعلیم القاعدي يفئص نمو التعبیر الفني عند المتعلم خصا
 

 )تاون س09  إلى06تبدأ من (مرحلة المدرك الشكلي  ـ 1
 :ئصهااصخ

 نمو الطفل بمراحل تعبيرية تشكيلية متعددة وفق عمره الزمني، وتتميز رسوماته رمي
 :في هذه المرحلة بالخصائص التعبيرية التشكيلية التالية

 يدرك متعلم هذه المرحلة العالم الخارجي عن طريق رسوم خاصة به، يكرر -أ
في األجزاء التي لها قيمة أثناء التعبير، المبالغة  ،يرسوماته قصد االستمتاع النفس

حذف األشياء التي ليست لها قيمة بالنسبة إليه، ظهور الشفافية والتسطيح في 
 .األزمنة واألمكنةو رسوماته، والجمع بين السطوح

 يدرك العالقة بين العالم الداخلي والعالم الخارجي والصلة بينهما، يستخدم خط -ب
تعمل سعالم الخارجي والداخلي، يالالبعيد والصلة بين  ليعبر عن القريب وضراأل

 .خطوط شبه هندسية في رسوماته
 يعبر عن األشخاص برسومات خاصة به، يميزها تكرار نفس األشكال، تعبير -ج

 .خاص حسب االنفعاالت المختلفة، المبالغة في األجزاء التي لها قيمة بالنسبة له
 أنه اليكرر اللون لعناصر معينة إ، الخارجيةك معنى اللون وعالقته بالبيئة ردي -د

 .    تتغير حسب االنفعاالت الخاصة، يستخدم اللون من الناحية الذاتية
 .العتماد على الحقائق الذهنية أو المعرفية عند التعبيرا ـ ه

 

 )ةنس 12 إلى 09تبدأ من (مرحلة محاولة التعبیر الواقعي  ـ 2
 :ئصهااصخ
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عور قوي بالفوارق الفردية وخاصة شم الخاصة به، ولديه  الرسوار يتحول عن تكر-أ
من ناحية الجنس، لديه رغبة كبيرة في تكوين جماعة أو جماعات خاصة من نفس 
الجنس، تختفي من رسوماته بعض االتجاهات المعينة كالشفافية والتسطيح 

  .والمبالغة
م خط دينهما، يستخ العالقة بين العالم الداخلي والعالم الخارجي والصلة بكرد ي-ب

األرض ليعبر عن القريب والبعيد والصلة بين العالم الخارجي والداخلي، ويستعمل 
 .خطوط شبه هندسية في رسوماته

 
 
 
 

ي تمييز األشخاص توقف عن تكرار نفس األشكال، يعتمد على ف ري له اهتمام كب-ج
 .المميزة الخارجي ومظاهره لمائق المرئية، ولديه وعي ذاتي كامل بالعاقحلا

 يتحول من استخدام خط األرض وبعض االتجاهات األخرى التي تعبر عن القريب -د
والبعيد، باعتماد الحقائق البصرية شكال ولونا، كما أنه يستخدم اللون أحيانا ألسباب 

 .ذاتية محضة
 

 طسل التعلیم القاعدي والمتواحتلف مرخملھج التربیة الفنیة التشكیلیة انمل ھداف العامةألا
 

مح المتعلم الذي تهدف إليه التربية الفنية التشكيلية من خالل استعمال اللغات المرئية لم
 .هو ملمح عام، مثله مثل جميع المواد األخرى

علم إلى تحقيق األهداف تملوالغرض من تدريس التربية الفنية التشكيلية هو الوصول با
 :العامة التالية

 .ن الخبرات الشخصيةاكتساب خبرات العالم والتعبير ع ـ 
 …كالتحليل والتركيب والتنسيق المنطقي والتفكير اإلبداعي :  تطوير أنماط فكريةـ 
ثم التوسع شيئا فشيئا نحو عالم . الوعي باألصالة والتراث الثقافي للشخصية الوطنية ـ 

دة رة ثقافة جديوة الوطنية والعالمية، لبلاففي أكثر اتساعا في الحاضر والماضي للثقاقث
ولتحقيق هذه المالمح المنشودة من خالل المراحل الخاصة بالمادة . في آفاق المستقبل

 :يتطلب التركيز على المبادئ التالية
 :  الوعي بالوسائل المتعددة المتواجدة في المحیط ـ 1

 لتقنياتواتعبير عن المشاعر واألحاسيس تجاه التحف الفنية والمناظر الطبيعية ـ ال
 .تواجدة في المحيطلوسائل الموا

 …لتشكيليةوااللغة الشفوية والكتابية : لتعبير عن المشاعر بمختلف وسائل التبليغا ـ
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 : نضج القدرات االدراكیة ـ 2
 .ية والذوقيةشمظواهر المرئية والسمعية واللمسية واللا لتمييز بين عناصرا ـ
ة والذوقية ير عن عناصر الظواهر المرئية والسمعية واللمسية والشميبلتعا ـ

 .باستعمال مصطلحات لغوية خاصة بذلك
 : اكتساب المعرفة الفنیة من خالل مراحل التفكیر النمطي في بنیة اللغة البصریة ـ 3

تعبيرية الفنية لخالل الطرائق واألساليب ان حقيق الذات والتعرف على ذوات اآلخرين مت ـ
 .التشكيلية والحرفية والفنون الشعبية

 
 
 

 .صده ومقاصد اآلخرين بكل وضوح حسب وظيفة اإلنتاجات الفنيةأكيد مقات ـ
 :الحكم و البرهنة بالحجج المقنعة ـ 4

 .الظواهر الفنية وواألحكام واآلراء المتعلقة باإلنتاجات قولدفاع عن الذا ـ
 :تعليل والتعبير عن مشاعره تجاه إنتاجاته الفنية وإنتاجات اآلخرين، في الجوانب التاليةال ـ

ات ءادوتقنيات األ ار المواضيع والطرائق واألساليب التعبيرية المتبعة والوسائلتيخا
 .المستعملة

 

 وم الكفاءةھفم
I ؟ كفاءاتلاب قاربةملا لماذا ـ  

 

تعلمين والتحكم ملا ءاتافك يروطت ىلإ ىعسي ثيدح اغوجيديب بهذم كفاءاتلاب قاربةملا
 .فيها عند مواجهة التحديات في وضعيات مختلفة

 

ف ادهألا كدؤتل تءاج السيكية، ولكنهاكلا يداغوجيةبلا عم ارضعتت ال كفاءاتلاب قاربةملا
ذا يعني أن الهدف األساسي لهذا هو .جتمعملوا درسةملا روطت عتبارالا نيعب ذخأت يتلا

المسعى البيداغوجي الحديث هو إعداد متعلمين يتجاوبون مع عالم الشغل على أساس 
 ما كانت عليه المدرسة سابقا والتي سعت إلى سكع لبها الوظيفة،طتتالكفاءة المهنية التي 

شغل على حساب ب بشهادات على أساسها يتم التوظيف في مناص جوتلقين معارف تت
إذا كان الهدف من المقاربة التقليدية سابقا هو تحليل الحاجيات . كم فيهاحالمهنة والت

 ، المهامضعب رورية عند تنفيذوالتعرف على النوعيات، والقدرات والمعارف الض
لى النتائج التي تبرهن على التنفيذ ع فلمقاربة المؤسسة على الكفاءة تهدف إلى التعراف

اندماجية للقدرات والمعارف والخبرات وكل (ولذا عرفت الكفاءة على أنها .  للمهامالالفع
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لكفاءة هي وصف اف اذإ .)اما يؤدي إلى التنفيذ الفعال للمهام نسبة لمنصب شغل أو لدور م
  :لألداء الذي يجيب على السؤالين التاليين

  على الناس فعله حتى يكونوا فعالين في مهامهم ؟بجياذا م ـ
 ؟ما هي الكفاءة  ـ

 

 الكثير من المؤسسات بما فيها وزارة التربية الوطنية بينت في السنوات األخيرة نإ
 .ال الذي تلعبهاهتمامها الكبير بوصف ماهية العمل و الدور الفع

 
 
 
 
 

التي تؤدي إلى أداء فعال  رصليديا كان الوصف يرتكز على التعرف على العناقت
فهم جيد للطريقة التي يتطلب تطبيقها وفي أي  ولكن دون) والمعارف مثالت القدرا(للمهام 

مثال، كيف نستطيع حقا توضيح ميزات المعلم عند الشخص؟ عندما . مستوى تطبق فيه
رفنا ما ننتظره من خالل العمل الفعال، ونستعمله للمقارنة والتعرف على نكون قد ع

 .المجاالت التي تتطلب التغيير، وهذا يعني تطوير قدرات اكتساب المعارف
 

  : تعریف الكفاءة التعلیمیة التعلمیةـ أ
ددت التعاريف التي تناولها رجال التربية حول مصطلح و مفهوم الكفاءة، ولعل عت

 : المفهوم وراء هذا التعدد، ومن التعاريف األكثر شيوعا ما يليحداثة هذا
رة وريسلا ومعارف وجدانية ومعارف يةمعارف ومعارف فعل: الكفاءة مجموعة منـ 
 ). االنتقال من تطور متكامل إلى أكثر كماال(

 .علم التحكم في مستويات الكفاءات القاعدية عند القيام بالمهام التعلمية المطلوبة من المتـ
كم في األداء هو القابل للقياس، حتلرة أداء نشاط أو مشروع ما، الن اوريس التحكم في ـ

 .و المظهر العلمي للكفاءة هفاألداء
 :)Hainaut’Louis D(يف لوي دانو رعت

وعة من التصرفات االجتماعية الوجدانية ومن المهارات النفس حركية التي تسمح مجم ـ
 . وظيفة ما أو نشاط مابممارسة الئقة لدور ما أو 

 .ةييفظو و مجةدنم وعةمجم  :يه فاءةكلا ـ
 .صيريةملا عرفةملاجدانية وولا عرفةملاملية وعلا عرفةملاعرفة وملا  :يه فاءةكلا ـ
 ازجنوإ شاكلملل لولحلا ادجيوإ ضعيات،ولا نم ةئف مامأ أقلمتلا ىلع عداست فاءةكلا ـ

 .شاريعملا

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 4ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوثیقة المرافقة لمناھج السنة 
 ابتدائي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوثیقة المرافقة لمنھاج مادة التربیة 
231 التشكیلیة

 عرفةملا صرانع نم بةكرم دة،قعم وعةمجم يه ءةافك ن كّلأب :وبهذا يصح القول
 ). Contexte( قرينةلاب الإ حديثتلا لبقت ال يتلا ةبرخلوا

 .رفاعم جمدت ءةافك  أخرى كّلةهج نوم .دةقعم قاتالع فاءاتكلا عرفةملا نيب ذإ
نطقية ملا طواتخلا لكتمي يذلا سيل بيرخلا .لاجم يأ يوف رينةقلل نسبةلاب مرألا كلذكو
 عضي نأ كانهمإب يذلا أيضا هو لب  ،ةبناسملا علفلا دودر و رارقلا ذخأحليل وتلا اتططخمو
و أ تالاح وأ عياتضول ةبسن سبتتكا ارفعملعطيات وملل اعدوقو كرته،اذل عيةجرم
 سوؤر بتكي ذلككو .ناسبةملا راراتقلا ذخأوي حللوي طقيةنمب ملعلا نم نهكمت هراتاظت
 نم ملةج يوظف وأ لةصوح قرأ ملخصا لنص أو يحرراضرة أو يحمل رهوضح دنع مالقأ
 .علومةملا لجتهاعم دنع عقدةملا هنيةذلا ملياتعلا

 
 
 

 :)اصر الكفاءةنع (ـ مركبات الكفاءة ب
تساب المعارف على مستوى كا صرانعهي : عد المعرفيبلا يفءة افكلا اصرنع ـ

 ).الفهم و التصور(التعبير اللغوي 
لى أداء المتعلم إ رتي تشيلا ناصرعلاهي : معرفة الفعلية الدعب يفءة افكصر الانع ـ

 ).اإلبداع واإلنتاج(أثناء نشاطاته العملية على مستوى التعبير التشكيلي 
تي تمثل المستوى النهائي لا ناصرعلا يه :عد الوجدانيبلا يفءة افكصر الانعـ 

 ).ذوقالنقد والت(للكفاءة أي نواتج التعلم على مستوى التبليغ واالتصال 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

 )رفھم والتصولا (:ةیمھا المعرفة المفدعبءة في افكصر الانع ـ 01
hension et conceptualisationécompr: tence du savoir éments de la compéEl 

  

 دة صياغة الكفاءةعاق
 .نشاط البيداغوجي الذي ينص عليه المنهاجللي الفعال والنهائي رتبطة بالغرض التكوينم ـ
 .ن قدرة الفعل المستقل، الفعال القابل للتحويلع رتعب ـ

  ).المعرفة، المعرفة الفعلية، المعرفة الوجدانية(رتكز على المعرفة المندمجة ـ ت
 فق معاييررتبطة بمجال عملي خاص ومحددة بشروط واضحة قابلة للمالحظة والقياس وم ـ
 .ي مستوى تكويني معين فمكيفة ـ
 .)اصرهانع (احة من خالل مركباتهضمو ـ
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عد المعرفي للفهم والتصور لدى المتعلمين تشكل بلا يفءة افكلا اصرنع تطوير نإ
يرورة العملية س نأل .ستهدفة في مستوى التعبيرملا ةقاعدة أساسية في تطوير الكفاء

اإلبداعية عند المتعلمين تستدعي كفاءات التعبير، كما أنها تتعلق مباشرة باإلجابات والحلول 
  .والتخيل واالنفعالج الفردية للمتعلمين عند مواجهة المشكالت في مجال اإلبداع واإلنتا

 

 التشكيلية، نون المعايير الخاصة بالفظيف مجموعة منوت  المستوىاذهب لطتيا ذلو
القابلة للتطبيق والتقويم في مختلف مراحل سيرورة اإلبداع واإلنتاج، في اختيار الفكرة 

 .اس، في التفكير، وفي األداء المتقنبتقالالمناسبة، في ا
 

د في المنهاج     دحملا ر الكفاءةصنعفاءات التعبيرية على أساس لكتطوير ا: ثالم
دئ الجمالية للغة التشكيلية بتوظيف المصطلحات اللغوية ابملعناصر األساسية والشرح ا<< 

 .>>الصحيحة الخاصة بالفنون التشكيلية 
 
 
 

توقع  يولذا. تظر في هذه الحالة أن يكون مردود المتعلمين مختلف األوجه والتقنياتين
تظر ني لى المعلم أنمين أن تكون إجاباتهم فردية وذاتية، وال يجب علوبالضرورة من المتع

من المتعلمين أن يأتوا بإجابة واحدة صحيحة، بل ينتظر منهم إجابات عديدة متنوعة حسب 
 .أمزجتهم وفق قدرات وميوالت واستعدادات كل واحد منهم

هل عبر المتعلم عن  << والمعلمات مثل هذا السؤالن ا فالمحبذ أال يطرح المعلمولذ
 :ب على هذا السؤال يجب على المعلم أناوجولل>> أفكاره بطريقة تعبيرية ذاتية ؟ 

ف المتعلمين وبعض أجوبتهم التي يرتبط مظهرها بمنهاج التربية الفنية رعي ـ
طور الحاصل لتالتشكيلية، لمعرفة مدى درجة األجوبة التعبيرية الشخصية، وا

 .عندهم
" يار عملال على امث. فة بعض المعايير العامة لتقويم التعبيرات الفنية التشكيليةرعمـ 

 :"إلى أي مدى
 يحاول المتعلم أن يفعل شيئا لم يفعله من قبل ؟  ـ
  يظهر المتعلم استعداده إلنجاز مشروع أو المساهمة في الحوار ؟ـ
   يظهر المتعلم فضوله ؟ ـ
  يقدم المتعلم أجوبة شخصية ؟ـ
 اثلة ؟ ممل يبرهن المتعلم على تطوره مقارنة بأجوبته السابقة في األعمال اـ
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يوظف المتعلم فهمه في أجوبته انطالقا من هذا المجال أو مجاالت أخرى أو مواد ـ 
 أخرى ؟

اء المتعلمين فرص التخمين الفردي والتحدث بالمنطق الذي أدى بهم إلى إنجاز طعإ ـ
 أعمالهم 

رص التعبير عن آرائهم تجاه التعبيرات المنعكسة من أعمال ف نيطاء المتعلمعإ ـ
 .ي القسمف مزمالئه

 

عبيري لألعمال والمشاريع والتجارب تلامستوى لابى المعلم أن يكون على دراية لع
تعبيري يتطلب تقييمه على انفراد دون ربطه بالفهم لا ستوىملاهذا . المطلوبة من المتعلمين

 يطلب إبداع تركيبة تشكيلية بأشكال: التصوري الذي تحتويه جل األعمال والمشاريع مثال
بإمكان المعلم أيضا .  مختلفة األضالع والخطوط والمساحات، كمفاهيم قابلة للتقييمدسيةنه

 فهملل اف تعلميةدهأ(أن يطلب من المتعلمين إدماج ألوان متضادة بين القواتم والفواتح 
 ).كفاءات تعبيرية(وبطريقة تعبيرية ) رلتصووا

 
 

 
 

  )واإلنتاجاإلبداع  (ةی المعرفة الفعلدعب يفءة افكصر الانع ـ 02
 tence du savoir faireé Elements de la comp 

    
) العملية(رفة الفعلية عملا بعد يف ةءافكصر الانعأهم الشروط اإلبداعية توظيف  نم

ل األعمال والمشاريع الناجحة المنجزة من طرف ج نالتي ترتكز عليها الفنون التشكيلية، أل
الممنهجة على أساس القواعد الفنية واألسس رة وريسفيها ال تقالمتعلمين هي التي طب

رة العملية وريسإن تقييم هذه األعمال والمشاريع يرتكز على فهم . العلمية الخاصة
المعلم مالحظة األداء العملي لألعمال  ا، ولذا يتطلب منهرخآا إلى لهاإلبداعية من أو

 .نهائيةلا والمشاريع في كل خطواتها إلى غاية النتيجة
رفة الفعلية تتطلب إدماج معارف خطوات رد الفعل اتجاه عملا بعد يف ةءافكصر الانع

 ةءافكعناصر ال نم مكنتلاحظة الم هذا الباب يف و. ل التحف الفنية التشكيليةاكشاف لتخم
فهم المتعلمين خالل التكوين : رفة الفعلية ليست بالسهلة، مثال على ذلكعملا بعد يف

لب التطوير الدائم طتتناصر علاهذه . دان الفنون التشكيليةى دقة أفكارهم في ميدم ومالحظة
اتي لذوال يمكن تقويمها إال من خالل المالحظة الدائمة من طرف المعلم، والتقييم ا

 .للمتعلمين أنفسهم
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 . المعرفة الوجدانیةدعب يفءة افكصر الانع ـ 03
tre  êtence du savoir éments de la compéEl 

    

هات والميول اجتعد الوجداني المتعلقة بالمواقف واإلبلاي ف ةءافكر الصانع توظيف دعي
تي تهدف إليها التربية الفنية التشكيلية لا صر الكفاءةانع مهأ نمألحاسيس والمشاعر وا

 دقوذلك لمساعدة المتعلمين على إصدار أحكام قيمية عن الجمال على أساس التذوق والن
ى حد سواء، مما يجعلهم يتحسسون الجمال فيقدرونه عند تذوق الفن والجمال الطبيعي عل

مواقف ن بحيث إ. ويعكسون قيما فنية جمالية على البيئة والمحيط الذي يعيشون فيه
 . متعلمين تصبح قابلة للمالحظة والتقويملواتجاهات وميوالت ا

وظيف مجموعة من المعايير الخاصة ت بعد الوجداني تتطلبلا يفءة افكصر الانع
، القابلة للمالحظة والتطبيق والتقويم في مختلف )النقد والتذوق(االتصال والحكم بمستوى 
 ،)جتبليغ، اإلبداع، اإلنتالاالتصال، ا(لغوي والتشكيلي الرة التعلم التعبيري وريسمراحل 

ة الشخصية في المستويات التالية يلاعبيرية، األفكار والخبرات الجمتلا يغ الرسائللبت دنع
 :توولاركحسب تصنيف 

 
 
 
 

Ö وعي، الرغبة في التقبل، االنتباهلا (:تقبل واالنتباهلا.( 
Ö صغاء، الرغبة في االستجابة، الرضى في االستجابةإلا (:ستجابةالا.( 
Ö بل القيمة، تفضيل القيمة، االلتزامقت (:دير القيمةقت.( 
Ö مةيقلوين مفهوم اكت( :تنظيملا(. 
Ö العام، التمييزالتهيؤ : (تنظيم والتمييز القيميلا(. 

 

 جم الساعي اإلجمالي األسبوعي المخصص للمادةحلا
 
 
 

 یھات منھجیةجوت
هاج التربية الفنية التشكيلية يتيح عدة فرص إلدماج تعلمات أساسية في مستوياته نم
 يف ويعكس التسلسل المنطقي) د والتذوققنلالفهم والتصور ـ اإلبداع واإلنتاج ـ ا(الثالثة 

 واإلبداع والتقييم واإلثراء، ألن وظيفتهما المتبادلة توفر للمتعلم أنماطا تطوير اإلنتاج

 ) سا01(ربية الفنية التشكيلية ساعة واحدة في األسبوع تلا
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 ت المحددةاة واعية، خاصة المتعلقة بالبنييقمنظمة في العمل وقراءة الصور المرئية بطر
 : المعلميننم فهومها الجمالي والثقافي، ولذا فالمطلوبوم

 .ئيابول كل عمل فني تعبيري حتى و لو كان ضعيفا وعشواق ـ
لقضاء على اإلنتاج العشوائي يتطلب إعطاء األولوية لنشاطات تعبيرية، طرق عملية ا ـ

ائل والوسائط سلعمليات المستهدفة عن طريق الو لمؤسسة على الوعي المباشر
 .المخصصة لذلك

ألن . المنطقية تتطلب األولوية للواقع المرئي الخاص بالمتعلم ةيالتطبيقات العملية التعلم ـ
الل واقعه وخبراته المباشرة ينتقل تدريجيا إلى العالم المرئي والثقافي األكثر من خ

أن تكون فترات  بلوغ هذه الغايات الضرورية يجبلو. اتساعا في المكان والزمان
تدريبية خاصة بنشاطات اإلدراك، على أساس اإلثارة الحسية والسمعية واللمسية، 

نتباه والمالحظة والتخزين، باالعتماد على ية واالنهذلاكأولوية ضرورية للعمليات 
 .الذاكرة والتحليل والتركيب ألي عمل إبداعي

لمين بالتدرج وفق مستوياتهم الثقافية عنية المعتمدة يجب أن تقدم للمتلفلخبرات اا  
 .يوالتهم واستعداداتهم، تراعي الحاالت الفردية والجماعية في آن واحدوموقدراتهم الفكرية 

 
 
 
 
 
 

ا يستحسن استغالل عدة تقنيات مختلفة ممكنة، حتى يتمكن كل متعلم أن يعمل مك ـ
ته ونوع الرسالة التي ي والجسدية، وأن تتوافق وشخصيةباالختيار وفق قدراته العقل

 . يميل إلى التعبير عنها
 .س تسهل للمتعلمين إيصال معلوماتهم وتعلماتهم المدرسيةوردتنظيم  ـ
دد ممكن من ع ربكأ طاءعإ متعلمينلل ناحيتي انذلليم التخطيط للدروس والتقيا ـ

 .لشروحوااألجوبة 
 

 :يع المتعلمين علىجشت •
 .فكير في إيجاد الحلول وإعطاء تفسيرات منطقية عند أخذ المبادرة أو القرارتلا ـ
 .محادثة داخل القسم وخارجه حول المشاريع الفنيةلالم واكلا ـ

 

 :يه المتعلمين إلىجوت •
 .برات الفنية إلثراء مفاهيمهم بالمصطلحات الفنية والعلمية الجديدةيل الخلحت ـ
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 .ير أداءاتهم الفنية التشكيليةوطت ـ
 

 ةييزة أساسية في العملكر علمملا إطار بيداغوجية المقاربة بالكفاءات يعتبر يف
عى التربوية ألنه الوسيط بين المنهاج و المتعلم ولذلك حتى تتم عملية التواصل عليه أن يرا

 : التوجيهات التالية
 .بول أعمال المتعلمين التعبيرية الفنية التشكيلية بمختلف مستوياتهاـ ق

 .إعطاء األولوية للواقع المرئي الخاص بالتعلم أثناء التطبيقات العملية التعلمية ـ
 ...) بصرية، سمعية، لمسية(مية اإلدراك من خالل اإلثارة الحسية نـ ت
 .جل تعدد الخيارات لدى المتعلمنويع التقنيات من أـ ت

يرات الفنية التشكيلية عباحترام اتجاهات المتعلمين وإشباعها عن طريق الت ـ
 .ةالمتنوع

 .ونيةاعتالتركيز على التعلمات الحسية وباألخص ذات الصيغة الجمالية ال ـ
عطاء األولوية للنشاطات التعبيرية من خالل طرق عملية منهجية مؤسسة على ـ إ

 . المباشر للمتعلم بالعمليات المستهدفةالوعي
لمتكاملة اسبة لخصائص متعلم هذه المرحلة نااختيار الخامات والمواد واألدوات الم ـ

 .مع محيطه وبيئته
علم من خالل التعلمات الزاخرة بالفروق تملتنشيط وتحفيز وإثارة الوعي الذاتي ل ـ

 .الفردية
 
 
 

 .للمتعلمثارة الخبرات والمكتسبات القبلية ـ إ
 ).التشخيصي، التكويني، التحصيلي(شمولية التقويم  ـ
لرؤية واضحة والتنفيذ اراكي العميق للمنهاج حتى تكون داإلطالع الواعي اال ـ

 .الميداني له سليم
 هيفع زوت يونسثل في التوزيع المتي وعناصرها تااءفكلاوضع مخطط توزيع  ـ

 .شهري و األسبوعيلا صص التعلمية وفق الحجم الساعيحلاالدروس و
 

 علـــمملا دور
 : يحترم في نشاطاته التعلمية ما يلينأ علمملا على بجي

 امك ،ريقة واضحةطب صرهاانع خالل نم كل نشاط تعلمي يجب أن يستهدف كفاءة ـ 01
 .وذلك باحترام منصوص الكفاءة وقرينة اإلنجاز التي تنفذ فيها منهاجلا اينص عليه
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لن عنها للمتعلم بأسلوب لغوى يتماشى وسنه ومستوى عي ةطشنابكفاءات لا هدفتست ـ 02
 عليه عناصر الكفاءة ومعايير األداء في مستويات أبعادها نصفق ما تو ،نموه

 .الثالث
تي ينص عليها الدليل لا ماتلعتاء النب ترم مسعىحت النشاطات التعلمية يجب أن ـ 03

 .)دة االستمرارية االنطالق، وضعية بناء التعلم، وضعية إعاعضو(
شاطات انطالقا من وضعية ينتظر منها أن تثير عند المتعلم دافعا قويا للتعلم نلاذ فنت ـ 04

 ...).الفضول، االهتمام، االنشغال(
 في هيكلة أنشطة التعلم انطالقا من عناصر مألوفة هده يبذل أقصى جنأ ملعم على الـ 05

 .وميةخبرات خاصة، حياة عامة، أحداث ي: لدى المتعلم
البد أن يتوج التعليم بتنفيذ وإنهاء المهام من طرف المتعلمين وبمشاركتهم الفعالة في  ـ 06

 . التعلمةروريس
االت، االستكشاف، حلاحسب :  النشاطات التعلمية يجب أن تتضمن مرحلة اكتشافـ 07

 .البحث الشخصي عن المعلومات والتجريب و بلورة فرضيات
 .للمتعلم بلورة استراتجيات تعلم خاصة بهالتعلم يجب أن يتيح  ـ 08
لبية اختالف أساليب توعا كافيا لنت سركتها يجب أن ملاطات التعلم في مجشن نإ ـ 09

 .التعلم عند المتعلمين
ب أن تكون مالئمة لمستوى نمو المتعلم وتسمح له بأداء جي  النشاطات المقترحةـ 10

 .المهام المطلوبة
 
 
 
 

 .نبأ بإدماج تقويم تكويني في كل مراحل التعلم يجب أن يتملعمال ـ 11
لضعف لدى المتعلم بالنظر ان يسمح بتحديد مواطن القوة و أ التقويم التكويني يجبـ 12

 .ذلكل اإلى األهداف المنشودة وتعديل التعلم وفق
التقويم التكويني ذو المفعول الرجعي يجب أن يستغل كأداة ويرتكز على مؤشرات  ـ 13

 .دد بدقة عتبات النجاحالتعلم ويح
معارض، لا (:نشاطات الالصفية كـالالتحفيز على االتصال والتواصل من خالل  ـ 14

 ...).المسابقات الفنية، الملتقيات، اإلصدارات الفنية، االنترنت
 .التعرف على وسائل تنفيذ المنهاج  ـ15
والحلول المقترحة الحظات حول المشاكل المعترضة أثناء التطبيق مل علمملاتدوين  ـ 16

 .ةدلالن ذلك من أهم عوامل تطوير وتحسين المناهج واأل
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الوثیقة المرافقة لمنھاج مادة التربیة التشكیلیة 
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 نشاط تعلميل يعوضات التحضیر المووطخ

 : خطيطتلا •
 ية للتعلم ساس الدرس يجب أن تحترم األربع مراحل األةطخ ـ
 .اضحة جداو ها المعلمعضيي تلاصص التعلمية حلا أهداف نوكتأن ـ 
 .لةاعف وضع خطة للدرس جد ـ
مراحل  نملة حرمكل حصة من حصص الدرس، ولكل ول ،ل الدرسكل يد الوقتدحت ـ

 .الحصة
 :نظيمتلا •
 .موذج المقترح في الدليلنلامراحل الدرس يجب أن تحترم  ـ
 .لة من مراحل الحصةحرمل كل خصصملا تقو احترام الـ
 .قابسملوسائل واألدوات الالزمة للعمل ا ةئيهت ـ
 .وعبت من طرف التالميذتسالمستجدات المعرفية والتطبيقية او التأكد من أن المعطياتـ 
 .لمعللخصصة ملان كامألاواحترام  ,ائل واألدواتسول المحافظة على اىلعتعلم ملا ثح ـ
  :علمتلا •
 . م بالعمل الموكل إليهمايقللبية المتعلمين لغيسير المهام ألوت يلهست ـ 
يق الهدف المنشود بإدماج التقويم التكويني حظة أداء معظم المتعلمين للتأكد من تحقالم ـ 

 .في كل مرحلة من مراحل الحصة
 .جزةنملائج ذات مستوى مرضي في األعمال اتن ية المتعلمينبلغبلوغ أ نم علمملا دكأت ـ 

 
 
 
 

 : اء العملوجأ •
 .يزكرتموكلة إليهم بجد ولا فيذ المهامنتبمتعلمين لا زامتلا ـ
 .هانع وقت الكافي لإلجابةلا بتوفير, ا بينهمميف األسئلة حرطحاور و تلل نيتعلممللماح سلا ـ
 .وتقويمه اقبة عمل المتعلمر مالحظة ومـ
 . تصحيح الخطأ عندما تستدعي الضرورةـ
 :نشيطتلا •
 .اء مختلف مراحل الحصة بتشويقه وتحفيزهنثأتباه المتعلم نا بلج ـ
 .ذلك من خالل تفاعالتهالحصة و يف جاء ام ةأهمي أكد من أن المتعلم استوعبتلا ـ
 .يط الحصة نتيجة ردود األفعال االيجابية للمتعلمينشنتلراحة وقت اب علمملا إحساس ـ
 .لهدف المنشودا قنشاطه نتيجة تحقي نع علمملا ى رضـ
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 كفءلا علمملاح ملم
I الجانب البیداغوجي ـ: 

 :الوضوح من حيث الصرامة والفعالية في التخطيط للتعلمات ـ 01
 .ها ومستوى المتعلمينفيكيار أنشطة تعلمية فعالة وفق ما ينص عليه المنهاج وتخي ـ 
 .نشاطلا ةرويعلن عن األهداف وسير ـ 
 .يقة بيداغوجية معقولةرطبنشاط لا ةرو ينظم سيرـ 

 . اء والصعوبات مسبقاطخألايتوقع  ـ 
  :نشطةألا ةرومراقبة سير ـ 02

 .ولوية لسير األنشطةألا  حسبوفر الخامات المناسبةويتقنيات لا ددحي ـ
 .لمعتلا ل مرحلة من مراحلكل خصصملا زمنلا قفوراقب النشاط ي ـ
 .نشاط وفق محتوى التعلملا ةرويضبط سير ـ

 :التنويع في النشاط و اإلثارة ـ 03
 .نوع في مختلف النشاطاتي ـ
 .اليةكشإية عضوالتعلمات من خالل  يفق الطنإلا ـ

   :مرة التعلوريساحترام  ـ 04
 .سى واقع ملمولإ مة األهدافجرت يف يةولوعطاء األإ ـ
 .يمنح فرص للمتعلم أن يترجم مكتسباته القبلية في تعلمات جديدة ـ
 .عديل في مسعى التعلمتل طاء بطريقة محكمة و فعالةخأليستغل ا ـ
 .ضبط التعليم في وضعيات التعلمي ـ
 
 
 

II صاليتالالجانب ا ـ 
 :لجة المعلوماتالوضوح من حيث معا ـ 01

 .عرف المصطلحات والمفاهيمي ـ
 .نعةقم يقدم المعلومات بطريقة بيداغوجية ـ
 .يعاين المهم من األهم ـ

 :راومراقبة جدية الح ـ 02
 .ضع قرينة لالتصال الفعالي ـ
 . ضمن التوافق المستمر في االتصالي ـ
 .عبر بلغة صحيحة تناسب مستوى المتعلميني ـ
 .لجيد للشروحيتأكد من الفهم ا ـ
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الوثیقة المرافقة لمنھاج مادة التربیة التشكیلیة 
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  :رة الحيويةاثإلا ـ 03
 .عبر بطريقة حيويةي ـ
 .ينوع في وسائل االتصال و أنواع التواصل ـ
 .)حركات واإليقاعات الجسميةلا (ةيغل جدية التعابير الال شفهتسي ـ

 احترام قيم الحوار ـ 04
 .عرض خدماته على المتعلميني ـ
 .يستقبل أسئلتهم بتفهم ـ
 .اعيةجموال ى المشاركة الفرديةلع متعلمينلا يحفز ـ

 

III الجانب التأطیري ـ: 
 توضيح نوعية المستلزمات ـ 01

 .برهن على واقعية المستلزمات العمليةي ـ
 .وصارمة لمتعلمين بتعليمات واضحةا ميلز ـ
 .يمات اإللزاميةلعتلابرر ي ـ

 مراقبة االنضباط  ـ 02
 .جنب المتعلمين مصادر الشغب واإلزعاجي ـ
 .سلوكات المزعجةلا نياعي ـ
 .المقبولة يتدخل بصرامة ضد السلوكات غير ـ
 . يطبق قواعد االنضباط بموضوعية على الجميعـ
 
 
 
 
 

 ر االستقالليةيوطالحث على ت ـ 03
 .يسند مسؤوليات للمتعلمين ـ
 . يتيح للمتعلمين فرص االختيار وأخذ المبادراتـ
 . يقيم العمل والسلوكات االيجابيةـ

 أ المشاركة والعدالة بدرام ماحت ـ 04
 .يستشير المتعلمين ـ
 .رينة في أحكامه وتدخالتهقلان االعتباريعبيأخذ  ـ
 .يعامل المتعلمين بعدل ـ

 

IV الجانب المرتبط بالمواقف ـ 
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 . ةيوبتوضيح االنشغاالت التر ـ 01
 .قسملا لخادييسر الرهانات األخالقية في وضعيات المعيشة  ـ

 ذات و مراقبتهاالتحكم في ال ـ 02
 .يضبط نفسه للضرورة األخالقية و المهنية ـ
 . يتدخل بهدوءـ
 .لحقيقة للمتعلمينا ل يقوـ
 .يضمن تفاعالت منسجمة داخل القسمـ 

 التعرف على المتعلمين و احترامهم ـ 04
 .يتعرف الفروق بين عالم الكبار وعالم الصغار ـ

 .أخذ بعين االعتبار حياة وثقافة الصغارـ ي
 

 یر القسم و التحكم فیھیست
 :عل البيداغوجيفلا

لم المتعلمين هو الغاية األساسية من المهمة المسندة للمعلم، عت :يجوالجانب البيداغ ـ 01
عني في هذه الحالة وي .فالبيداغوجية هي المظهر األساس واألهم في تدخالته

 .  والتقويم التكوينيجيات التعليمية يالتدخالت الناتجة عن التخطيط الفوري، واالسترات
رة بناء وريساءته اتجاه مادته، وبرنامجه، وفك في الفعل البيداغوجي يبرز المعلمو

 .التعلمات
 
 
 
 
 

أما الفعل .  التعلم يقوم أساسا على الخبرات وردود األفعالنإ: الجانب االتصالي ـ 02
اراته االتصالية  من خالله المعلم مهرالذي يظه. عل التبليغي األساسيلفالتعليمي هو ا

وحات، والتحكم في اللغة، رشلكونه مرسال للمعلومات التي تتصف بوضوح ا
 .وكونه مستقبال يتسم بالقدرة على االستماع والتفتح. الحيوية في التعبير

 

 يجدون أنفسهم مرغمون على همالتصال هو المظهر الذي يزعج الكثير من المعلمين ألنوا
 ،اهغيرة، كالشخصية، الموهبة الطبيعية، الغريزة ومحدوديتالتظاهر بمظاهر ثابتة غير مت

 ... الصفات الوراثية
 

 : انب التأطیريجلا
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الوثیقة المرافقة لمنھاج مادة التربیة التشكیلیة 
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يضمنه المعلم بالسهر على االنضباط، وذلك بفرض . تم التعلم في إطار جماعي مهيكلي
، فضلية للمبادرة واالستقالليةت غير المرغوب فيها، بإعطاء األكااحترام القواعد ومراقبة السلو

 .وتشجيع السلوكات المستحبة
 

 :ب المواقفناج
ظر المجتمع من المعلم أن ال يكون تقنيا كفء في التعلمات وفقط، بل ينتظر منه أن ينت

ولذا يجب على المعلم أن يبرهن يوميا من خالل مواقفه وأفعاله عن القيم التي . يكون مربيا
 . واقفهم بتبني القيم التربويةتحركه وتدفع به إلى تشجيع المتعلمين على أن يطوروا م

 

سات واألبحاث أن هذا المظهر مجرد صعب المنال، عكس ما جاء في ارد أكدت الدقل
 االجوانب األخرى ألنه يرتكز على المواقف أكثر من التقنيات، بحيث أن هذا الجانب واسع جد

الذي يتمسك به فهذا المظهر . الترفيه، وحب الصغارونان داخل القسم، ئمطراحة واإلالمل شي
إذ هو السبيل الوحيد الذي به ينال المعلم ثقتهم . م المرهفهساالصغار كثيرا ناتج عن إحس

 .ها عوامل هامة في انسجام القسم بصفة دائمةنأل .حترامهم و رضاهموا
 

 ناصر التشكیلیة و القواعد الفنیة للبنیة التشكیلیةعلا
 سوأسرتكز في بنيتها على قواعد فنية  أي عمل فني تشكيلي يتضمن عناصر تشكيلية تنإ
 .د قيمة العمل الفنيدحتعلمية 

I ناصر التشكیلیةعل اـ:  
 الذي يحدد معالم األشكال والمساحات واألحجام والمالمس كما يعبر عن وه :الخط ـ 01

 إنتاج العمل يف اومؤثر ،ك فإنه عنصر بناء كامل في حد ذاتهلذلو ، التشكيليةيةالمعاني التعبير
 :لالخ لفني، ولقد تم التطرق إليه منا
 
 
 

 .الخطوط في البيئة ـ
 .تعريف الخط ـ
 .أنواع الخط ـ
 .مميزات الخطوط ـ
 .خصائص الخطوط ـ
 .اإليحاءات واالنفعاالت الخطية ـ
 . الخامات والخطوط ـ
 .الخطوط وسيلة تربوية وعالجية ـ
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 مانب التنظيوج ب منناجو ،شكيلي أحد المقومات الرئيسة للعمل الفني التيه :احةسالم ـ 02
 ةيبيرعت وسيلة يهساحة ملاو .مظن منظم أو غير منوكيارة عن سطح قد بع يهو .لجماليا
ميزها ت تاوصيصخ حةاسم لكلون متنوعة الشكل واللون والملمس، وكت دق ةئمالم ةكيليشت

ويساعد  ،ل الفنيد في قيمة العميزيساحة ملام يظنتف اذلوتتكامل بها مع غيرها من المساحات، 
حيث  نم  التعبير التشكيلييف وم المساحةهفمول انت كنميو .عملية اإلدراك حوعلى وض

 :تاليةلا وانبجلا
 .لمساحة في الطبيعة والبيئةا ـ
 .تعريف المساحة ـ
 .أنواع المساحة ـ
 .العالقة بين الخطوط والمساحات ـ
 .التعبيرات االنفعالية والحسية للمساحات ـ
 .مات الفنيةيمص بين المساحات والتالعالقة ـ

   

اد الثالثة عبألادة بناء وتشكيل في األعمال الفنية ذات حو وهو ،زا من الفضاءيح :الحجم ـ 03
تي تعتمد لا خرىتشكيلية األلا  بقية األعمال الفنيةيف حجملا ا يمكن أن يدركمك .كالعمارة والنحت

 : التالية بن ذلك في الجواحضوي دقو .تصويرلا رسم ولا ةصاخالقيم اللونية 
 .لتحسيس باألحجام في الطبيعة والبيئةـ ا

 .تعريف الحجم ـ
 .بنية األحجام ـ
 .مميزات وخصائص األحجام ـ
 .العالقات الحسية واالنفعالية لألحجام ـ
 .العالقة بين التصميمات الفنية واألحجام ـ
 
 
 
 

ما دعب ماسجالا نمي تنعكس تلا ةيئضولا طريق االنعكاسات نعن يتم وللاراك دإ :اللون ـ 04
تتلقى الضوء الطبيعي أو االصطناعي الذي يحمل جميع األلوان في طيته في شكل أمواج لونية 

األجسام التي تستهدفها هذه ف ، 760mµ و 400تدركها العين المجردة، تتراوح أطوالها بين 
 العين هكري تدذلانعكس هو ملاوالجزء  ها وتعكس المتبقي،نم ضعبلا صتمونية تللا ألمواجا
  .نولكجردة ملا

 نوكت دق لتيا ،لوانألاالفنون التشكيلية عامة هي  يفساسية ألاشكيلية تلاناصر علان أهم م
 : خالل ما يلينم ااولهنت  يتمو ،ضوئية أو صبغية
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 .للون في الطبيعةا ـ
 .تعريف اللون ـ
 .مصادر األلوان ـ
 .المظهر الحسي لأللوان ـ
 .األساسيةاأللوان  ـ
 .لوان الفرعيةأل اـ

 .لخامات اللونيةـ ا
 .لتأثيرات الحسية واالنفعالية للونا ـ
 .العالقة بين اللون و التصميمات الفنية ـ
 .العالقات اللونية ـ
 .الدرجات اللونية ـ

تي تختلف من سطح آلخر لا ،فات المميزة لكل سطحصصد بها القي :مالمس السطوح ـ 05
 :يلي  ماقفو ،هد مظهردحت يتلاة ماخلاصية اخته وينب بسح

 .الطبيعة والبيئة يفسطوح لا مالمس ـ
 .تعريف الملمس ـ
 .مميزات وخصائص الخامات ـ
 .العالقة بين المالمس والتقنيات ـ
 . التأثيرات الحسية واالنفعالية للمالمس ـ

II القواعد الفنیة ـ. 
لتحف الفنية، وتكمن قيمتها في العالقات ا ا أهم القيم الجمالية التي تتميز بهنم :الوحدة ـ 01

  .االنسجامية بين األجزاء والكل وذلك في الخط والمساحة واللون
حيث  نم ةزناوتمعناصر التشكيلية اللا ي تحدثهاتلاقة الحسية االنفعالية العال وه :النظام ـ 02

 يفنسجام الاز ربتقياسات الصحيحة التي لاوب سنلمساحات وفق الاو طوطخلل مظوزيع المنتلا
 .نوللالشكل و ا

 
 
 

يزة أساسية ألي كر وهو لوان،ألاو طوط والمساحات واألحجامخلا يفر يغتلا وه :التنوع ـ 03
 . عمل فني

 حيث تبويب  نم مةظنماصر التشكيلية بطريقة نعلتوازن لملايع زوتلا وه :التوازن ـ 04
 .عمل الفنيلا وتركيب

تالف بين العناصر التشكيلية للعمل الفني بحيث ال يظهر أحد ئالاو التوافق وه :االنسجام ـ 05
 . غيرهنع ذالعناصر شا
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 لنسب  احيث نمجم حلا أجزاء المساحة أو نيبمثل في العالقة تت :النسبة والتناسب ـ 06
 .ينفلا والقياسات التي تحدد العناصر التشكيلية وفضاء العمل

التي تحددها العناصر التشكيلية من خط ومساحة انية كملالحركة الزمنية وا وه :اإليقاع ـ 07
  .  ولون

 

 خطیط لعملیة التعلمتلا
 :س أن يأخذ بعين االعتبار المبادئ التاليةردلل عند التخطيط ملعمب على الجي

القا طنا سيول الكفاءات التي ينص عليها المنهاج وأ فادهألان مالتخطيط البد أن ينطلق  ـ
 .هوياتتحممن 

 . أن يتنبأ إلى بلوغ كل األهداف المنتظرةالتخطيط يجب ـ
ستهدفة ملاا الكفاءات هيفاء كانت سنوية أو مرحلية أو لدرس يجب أن تحدد وس ةلخطا ـ

 . وعناصرها
 .هاجنملالطريقة المنطقية التي تنظم ا مارتحاخطيط السنوي تلالب طتي ـ
 .نهاجمللالتخطيط للدرس يجب أن يحترم المسعى التعلمي  ـ
ط للدرس يجب أن يكون مبلور في شكل نشاطات تعلمية تنجز من طرف التخطي ـ

 .يس كأنشطة تعليمية ينجزها المعلمولين ملعتالم
التي تتيح  مش لحرية التصرفاه هايف كرتيي ركيجب أن تحتوي الخطة على مسعى ح ـ

 .)الفجائية(ظرة تنملافرص تعديل السيرورة الحقيقية للتعلم غير 
 االعتبار نيعب ذخاأل عم ,نية للتقويم التكوينيمز اترتفه يف مدتعتلتخطيط يجب أن ا ـ

 . النشاطات العالجية
 

 طة السنویةخلا
 تحقيق أهداف المنهاج المعرفية والبيداغوجية يجب أن يرتكز على التخطيط المستقبلي نإ

بعين  ذخن األ ذلك البد ممتي يكو ,ذيفلة للتنباقلاالمبني وفق استراتيجية واضحة المعالم واألركان 
 : االعتبار المبادئ التالية

 
 

 .توافق الحصص التعلمية المقررة مع الحجم الساعي ـ
 ...).عطل مدرسية، مناسبات دينية و وطنية(اعات الدراسية المختلفة طقناإل ـ
 .توزيع الكفاءات بالتوافق مع المجاالت و الحصص التعلمية والحجم الساعي ـ
 . المحققة للكفاءات المستهدفة في كل مجال الخامات و الوسائلريفتو ـ

 .لمكتسبات القبليةـ ا
 . مختلف الموادنيبالتكامل األفقي  ـ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


الوثیقة المرافقة لمناھج مادة التربیة التشكیلیة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .حيطملا يف  سواء في المدرسة أوج،داف المنهاهأ قيقحتلالمكانات ا ريتوف ـ
 .ملعلاعد ب وناء ثأ خطة المعتمدةلا تقويم ـ

 

 طة الیومیةخلا
هيئة تب  المعلم القيامىلعالنشاطات التعلمية الصفية  األهداف المنتظرة من قيق أجل تحنم

 الكفاءات لمشي تتلا ةيلحرملا ةطخلااشى ومتت ,رورة الحصة التعلميةيس هلست بيداغوجية
   :وعناصرها وفق المراحل التالية

 .خاصة بالوحدة التعلميةلا ستهدفةملا الكفاءات ـ        
 .نجازإلا  قرينةـ        
 .  الكفاءةعناصر ـ        
 .عايير األداءم ـ        
 . النشاطات المقترحةـ        
 .ف المستهدفةراعم الـ        
 . الخامات و المواد واألدوات و الوسائل التعلميةـ        
 .األساليب التعلميةـ         
 . التقويمـ        
 .  المالحظاتـ        

 

  الدرسفصو
 البيداغوجي كما ينص عليه الدليل السنوي، أو توضيح ويعني ذلك وصف وجيز للنشاط

 .مكانة الدرس في المنهاج و منفعته في التكوين
 
 
 
 

 
 فاءات وعناصرھاكلا

 
 
 
 
 

 ن الكفاءات المطلوب تطويرهاايب
 

 .غة الكفاءة المطلوب تطويرها، حسب المقاربة بالكفاءاتايص
 :فاءة هيكلا 

 ي الفعال والنهائي للنشاط البيداغوجي الذي ينص عليه المنهاج   مرتبطة بالغرض التكوين ـ 
 عبر عن قدرة الفعل المستقل، الفعال القابل للتحويل ت ـ 
 )ة، والمعرفة الوجدانيةيالمعرفة، المعرفة الفعل(ترتكز على المعرفة المندمجة  ـ 

 .اس وفق معايير مرتبطة بمجال عملي خاص ومحددة بشروط واضحة قابلة للمالحظة والقيـ 
  مكيفة في مستوى تكويني معين ـ 
  مركباتهالال موضحة من خـ 
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 تعلمیةلا تعلیمیةلا ات بناء األنشطةوطخ
 المتعلمين وأن يقترح ملعرة توريسذي يريد بناء نشاط تعلمي أن يحترم لا علمملا نمب لطي

م نشاطات تعلمية، تكون أغلبيتها مستمدة من المنهاج، بتجنيد طاقة المتعلم وبتحفيزه، عليه
 :قحامه في وضعيات ثالثة مركبة من أربع مراحل هيوإ

 

  :وضعية االنطالق ـ 01
 .إثارة الوضعية:  ـ المرحلة األولىأ

  : وضعية بناء التعلمـ 02
 .    تجريبلا : ـ المرحلة الثانيةأ

 تجسيدلا : الثالثة ـ المرحلةب
 : وضعية استثمار المكتسباتـ 03

 .إعادة االستثمار: رابعةال ـ المرحلة أ
 
 
 
 
 
 
 
 

  : االنطالقةیعضو
 . إثارة الوضعيةـ أ

 يرتكز النشاط البيداغوجي على عنصر أو أكثر من عناصر الكفاءة المقصود تطويرها دق :حظةالم
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الوثیقة المرافقة لمنھاج مادة التربیة التشكیلیة 
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 عارف والطرائق والوسائلملا ط المعلماشن
 .جنيد طاقة المتعلمت ـ
 .دانية مناسبةجو ير روابطتوف ـ

 .وفير جو معرفي مناسبـ ت
 .توجيه سير النشاط التعلمي ـ
توفير الشروط الضرورية  ـ

 .لسير النشاط التعلمي
 

 ).إثارة الفضول واالهتمام، وضع تحد(إلثارة ا ـ
 ).الثقة، التشجيع، التذكير بالنجاح(الطمأنة  ـ
إعطاء تعليمات دقيقة، تعريف المصطلحات، (التوضيح  ـ
 ). منتوج منتظر مثال عن تدقيق قواعد التقويمءاطإع

األدوات، التنظيم، فهم التعليمات، التحكم في (لمراقبة ـ ا
 ).المكتسبات

راتجيات سابقة تخدم تمعارف، إس(لتذكير بالمكتسبات اـ 
 ).  النشاط

 

 :یة بناء التعلمعضو
 لتجـريبا ـ أ

 عارف و الطرائق و الوسائلملا ط المعلماشن
 .ث على تنفيذ المهمةح الـ

وفير تمارين ملموسة لتحليلها ـ ت
 .فيما بعد

 .تشجيع وضع فرضيات ـ
 .السماح بالمحاولة و الخطأ ـ
 ".استراتجيات"السماح بتطوير ـ

سهيل إدماج المعارف ـ ت
 .الصائبة

تنظيم النشاط التعلمي، إسناد وتوزيع المهام، حل (لمعاينة ـ ا
 ). وقتلا المشكالت التنظيمية، مراقبة

ح أسئلة، تشجيع المحاوالت رط( سهيل االكتشافـ ت
 ).  واالستعماالت، وضع فرضيات

قتراح سبل التذكير بمنهجية،  اتقديم مؤشرات،(المساعدة  ـ
 ).وفير األدواتت

 ديم أدوات قت ،تقديم عروض، توفير نصوص(عالم إلا ـ
 ).سبةانم

تصحيح لا لدعوة للتحسين، توفير وسائلا(تشجيع النجاحات  ـ
 ).  الذاتي المساعدة على تشخيص األخطاء واستعمالها

 
 
 
 
 
 
 
 

 لتجسيدا ـ ب
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 عارف و الطرائق و الوسائلملا ط المعلماشن
 .قديم حصيلةت ـ
 .تقويم المسعى ـ
 استخراج نموذج القواعد الفنية  ـ
 .ألسس العلميةا و
 .هيكلة المعارف المحصلة ـ
 .استنباط المفاهيم االدماجية ـ
 .  ما هو أساسيجاتاستن ـ
 

طرح أسئلة، رواية، وصف (لتقديم الشفوي ا ـ
 ).مسعى، التعبير عن أحاسيس

ضم األشياء، مقارنة المسائل (ثارة التبادالت إ ـ
 ).النتائج، الحوار والنقدو
 فاهيم والقواعـد ملا تحديد المفردات و(البناء  ـ
 اءات، التعمـيم، تسمية المهـارات إلجرا و
  )ت، واألدوات المنهجية المستعملةايجإلستراتيا و
التصرف بأمثلة مناقضة، تحديد التطبيقات (التمييز ـ

 ).بدقة، تقديم استثناءات
تقويم ذاتي، تقويم بواسطة اآلخرين، تقويم (التقويم  ـ

 ) تحصيلي من طرف المعلم
 خالصة إتمام سجل إنجاز أو أمر بإنجاز(التسجيل  ـ

 ). يومي، تسجيل المهم
 

 :ستثمار المكتسباتا ةیعضو
  إعادة االستثمار ـ أ

  الطرائق و الوسائل عارف وملا ط المعلماشن
 .لحث على التعمق في المهاما ـ
 .الحث على إنهاء المهام المختلفة ـ
 .التخلي عن نسق التعلم ـ
 .حويل المهارات وانتقالهاوت تفضيل ـ
 .تقوية المهارات ـ
 .تدعيم االستقاللية الذاتية ـ

الحث على إيجاد أمثلة أخرى، اقتراح (يع المجال ستوـ 
 ).أمثلة متنوعة ومدققة إدخال حاالت أكثر تعقيدا

 الحث على إنجاز تتقديم تدريبا(لحث على التطبيق ـ ا
 ).تمارين

اقتراح امتداد في منهاج أخر أو نشاط تعلمي (اإلدماج  ـ
 إدماجي يكون فيه التعلم مرتبطا أخر، اقتراح مشروع

 ). أخرىتامبتعل
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  الفنية في مجال الرسم والتلوينل عن خطوات تحضير دروس التربيةاثم
 ـ درسلا صفو ـ

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   :ية الدرس بالنسبة للمتعلممهأ 

 التعرف على تركيب األشكال المتداخلة واستكشاف نم هذا الدرس يمكن المتعلم   إن 
 ...)رية، ثالثية، رباعية، مخروطية، كروية، أسطوانية، مكعبةئاد (ةفأنواعها المختل

خالل أعمال فنية تشكيلية  نمب ما توحيه من أثر العمق، وإبراز قيمها الجمالية سح
نية فردية أو جماعية،  في يستطيع أن ينجز مشاريعكل. ياتنقتبيق عدة طتب ،مختلفة

 :لكفاءة المنتظرة منه التاليةايق قحتل ات الرسم و التلوينماخها مختلف ييوظف ف

 :ستهدفةملافاءة كلا
 .داخلة توحي بأثر العمق في أعمال فنيةتم يب أشكالكرت   
 :اف التعلم    أهد

 .تداخلةملاال كشألا راكيب فيتلاواع نأ لتعرف علىا ـ
 ةيال متداخلة توحي بأثر العمق في أعمال فنكشأستكشاف أنواع التراكيب في توظيف ا ـ

 . تشكيلية
 .ي توحي بأثر العمق في األعمال الفنيةتلاراكيب تلاال مج قوذتـ 

ص تعلمية تلم بالمحتوى المعرفي للوحدة، بمعدل صح طلب تحقيق هذه الكفاءة أربع   يت
طة أو البرمجة السنوية لمنهاج التربية الفنية انسجاما خلاساعة لكل حصة توزع في إطار 

ة للمتعلم، لذا يتوقع منه أن يكون على دراية كافية، بالمبادئ النظرية يلبمع المكتسبات الق
افة إلى ما يحصله من ضإ .تداخلةملاقواعد الفنية المتعلقة بتركيب األشكال األولية وال

يع ر التي تساعده في إنجاز المشاة،معلومات تتعلق بالنسب والقياسات، والمهارات التطبيقي
 . ميوالته و رغباته الذاتيةستعك تيلا الفنية التشكيلية

 

دقت
س

در
 ال
يم

 

 : المتعلمينددع دائيتبانة الرابعة سلا: ستوىملا ةيليية فنية تشكبرت:  ادةملا 
  01:حدةولا سم و التلوينرلا: الجملا
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 یة تحضیر وتسییر حصة تعلمیة وفق المراحل المنطقیة للمخطط المدون أعاله فیك
 

  :ة التعلمرتف
 )التوزيع السنوي لمنهاج التربية الفنية(وي أو الفصلي نسللنسبة للمخطط ااب
 

  :ستهدفةملافاءة كلا
 .داخلة توحي بأثر العمق في أعمال فنيةتم يب أشكالكرت •
 

 :اف التعلمدهأ
   .متداخلةلا شكالألا راكيب فيتلاواع نأ لتعرف علىا ـ

 ةينف المعأ لعمق فيا رال متداخلة توحي بأثكشأستكشاف أنواع التراكيب في توظيف ـ ا
 .يليةكشت

 .ثر العمق في األعمال الفنيةي توحي بأتلاراكيب الفنية تلاال مج قوذت ـ
 

  :وع الحصةرشم
 .از تراكيب مختلفة بتوظيف أشكال متداخلة توحي بأثر العمقجنإ
 

 : كتسبات القبليةملا
 .يات مختلفة، قواعد تبويب السندنقت
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عارف ملا
 المستهدفة

وسائل لا
ئق اثووال

 والسندات
 وقتلا راحلملا علمملااط شن ط المتعلميننشا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

عضو
الق

النط
ية ا

 

قتراح ا ـ
وضعية إشكالية 

حول أنواع 
التراكيب في 

األشكال 
 المتدخلة 

إثارة  ـ
 الوضعية

 إلثارة ا(
لتشويق في ا و

وضعية 
تصنيف 

التراكيب 
 الموجودة في

األشكال 
المتداخلة التي 

ي بأثر حوت
 .العمق

إلعالن عن ا ـ
 .الهدف التعلمي

 
 
 
راقبة الفهم م ـ
تقويم (

 ).تكويني
 
 

قش المعلم اني ـ
أنواع تركيب 

األشكال المتدخلة في 
 .أعمال فنية

 
يسأل المتعلمين  ـ

حول تركيب 
متداخلة األشكال ال

الموجودة في 
 .األعمال الفنية

طرح إشكالية ي ـ
لتصنيف التراكيب 

الموجودة في 
اإلشكال المتداخلة 

ثر أب التي توحي
 .قمعال

نجاز تراكيب إـ 
مختلفة بتوظيف 
أشكال متداخلة 

  .مقعلاتوحي بأثر 
 
يسأل و يطلب  ـ

حوصلة حول ما 
 .طرح في الحصة

 
 

 

الحظون أنواع ي ـ
 يب األشكالكرت
متدخلة في أعمال لا

 .فنية
 

ذكرون أنواع ـ ي
التراكيب الموجودة 

 .شكال المتداخلةألا في
 
 
يتحاورون معا  ـ

لتصنيف التراكيب 
لموجودة في األشكال ا

المتداخلة التي توحي 
 .بأثر العمق

 
يعرفون األشكال  ـ

 .المتداخلة
يوازنون بين ما  ـ

طرح والهدف 
 .التعلمي

يبلورون حوصلة  ـ
فرديا أو جماعيا 

 .شفويا
 

 

ة روص ـ
ألعمال فنية  

تشكيلية مختلة 
  اكيبالتر

بأشكال 
 .متداخلة

 
 
 
 
لرجوع إلى ا ـ

 الصور 
ألعمال ا و

 . الفنية التشكيلية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عريف ت ـ

األشكال 
 يه: تداخلةالم

عبارة عن تداخل 
أشكال فيما بينها 

في تراكيبات 
عفوية أو منظمة 

توحي بأثر 
العمق في العمل 

 . الفني
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 لتجريبا: أ
 لعملا ـ
 موجهلا
 
مراقبة  ـ
ويم قت(داءألا

 )تكويني
 
 
 
 
 
 
 لتجسيدا: ب

مل علا
 المستقل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هيأ القسم حسب ي ـ
طبيعة الحصة 

 التعلمية
طلب من ي ـ

المتعلمين إخراج 
الخامات الخاصة 

 :بفن الرسم والتلوين
يقترح تمارين  ـ

متسلسلة الستكشاف 
أنواع التراكيب في 

  .األشكال المتداخلة
ح األخطاء حص يـ

 . المنهجية و النسقية
قترح على ي ـ

المتعلمين إنجاز 
تركيبات مختلفة 

 أشكال بتوظيف
متداخلة توحي بأثر 

  .العمق
ترك الحرية                        يو 

للمتعلمين في إنجاز 
 .أعمال فنية متنوعة

خلق وضعييات ي ـ
تواصل و تبادل بين 

 .المتعلمين
يعدل في مسعى  ـ

 .التعلم
 

 

تجاوبون مع ما طلب ي ـ
 منهم 

 
خرجون األدوات ي ـ

والخامات و الوسائل 
 .الخاصة بالحصة

 
يستكشفون أنواع  ـ

التراكيب في األشكال 
ئرية، اد:(المتداخلة

ثالثية، رباعية 
مخروطية، كروية 

 ...).أسطوانية، مكعبة
بون و يتمرنون رجي ـ

على أنواع التراكيب في 
ال متداخلة توحي كشأ

 . عمقلا بأثر
 
 
 
 
 
 
تواصلون في ما ي ـ

بينهم و يتبادلون األفكار 
 و الخبرات 

 .التجارب و
 

هيئة ت ـ
 الطاوالت

طبيعة  و 
النشاط 

 المستهدف
ألدوات ا ـ

الضرورية 
إلتجازالنشاط 

حسب 
إمكانيات 
المتعلمين 

والتي تتناسب 
و قدراتهم 

 العقلية
 .الجسمية و 
 
 ورسومات  ـ
ور ألشكال ص

 متداخلة توحي
 .ثر العمقأب

ستعمال ا ـ
السبورة 
كوسيلة 
 .عرض

 
أنواع التركيب  ـ

في األشكال 
ئرية، اد(: المتداخلة

ثالثية رباعية، 
مخروطية كروية، 

أسطوانية 
 ....). مكعبة

 
 
 
  
 
 
 
شرح الخطوات  ـ

المنطقية الكتشاف 
اع التراكيب في ونأ

األشكال المتداخلة 
التي توحي بأثر 
العمق في العمل 

                                                       .الفني

و
عض

علم
الت

ء 
بنا

ة 
ي
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حرم
ار
ثم
ست

اال
ة 
عاد

ة إ
ل

 

جوع رلا
إلى 

لوضعية ا
 .اإلشكالية

 
 
 
 
 
 
 
راقب م ـ

 األداء
قويم ت(

 .)تحصيلي

عود إلى الهدف ي ـ
ذي فيه تتجسد ال

 وأ ،اإلشكالية
المشروع الفني 

المصغر و يطلب 
از تراكيب جنإ

 بتوظيف فةمختل
أشكال متداخلة 

 .توحي بأثر العمق
سمح للمتعلمين ي ـ

بالتصرف في تقديم 
 أمثلة مناقضة 

 .ستثناءاتا و
 راقب األداء ي ـ
تأكد من تحويل ي و

 المهارات وانتقالها 
 .قيم النتائجـ ي

 نجزون أعمال فنيةي ـ
ب أشكال يكرتشكيلية بت

متداخلة توحي بأثر 
العمق وفق ميوالته و 

.                                                    رغباته الذاتية
 
 
 
 
يعملون باستقاللية و  ـ

 .يؤكدون مهارتهم
 يستعرضون مهارتهم ـ 

 .عند األداء
يقومون أعمالهم وفق  ـ
 .لتعلما فهد

 
 
 
 
 
 
 
 
لرجوع ا ـ

إلى معايير 
األداء 

المقترحة في 
المنهاج عندما 

تتطلب 
 .الضرورة

 
 

مال تراكيب ج ـ
األشكال المتداخلة، 

يكمن في وحدة 
موضوعها و تنوع 

 .عناصرها
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  الخبرات حول اشكال متداخلة توحي بأثر العمق في العمل الفنيضعب

 
 : وم االشكال المتداخلةهفم

مق في ل فيما بينها في تركيبات عفوية أو منظمة توحي بأثر العاكش عبارة عن تداخل أيه
 :دة فنانين نذكر منهم ع دنالعمل الفني كما نالحظ هذا األسلوب ع

 

فوية بين أشكال متداخلة توحي بأثر  وعقات منظمةالعفنان فكتور فزارلي الذي يبني لا
يات مختلفة منها التخطيط، التنقيط، نقتالعمق بتوظيف التضاد اللوني أو األلوان المتباينة بتطبيق 

 .الخ…مات الحبر الصيني وأقالم اللباد واأللوان الزيتية والترابية بخا…المأل، التفريغ
 
 
 
 
 
 
 

 ل عن خطوات تحضير دروس التربية الفنية مجال فن التصميم اثم
 صف الدرس ـو ـ

 
 
 

 ية فنية تشكيليةبرت:  ادةملا  
 

 دائيتبانة الرابعة سلا: المستوى
 

 : المتعلمينعدد
 التصميم نف: جالملا

 
 02 :حدةولا
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   :ية الدرس بالنسبة للمتعلممهأ
خالل تصاميم  نممع  الجيات التلصيق ونقت على عرف المتعلم من خالل هذا الدرستي  

اعدها وق يستكشف و .)...اكبرم ،زلانم ،ىمدعلب، (فنية تشكيلية متنوعة التراكيب 
 مما. وحدة الموضوع وتنوع العناصر الطبيعية و االصطناعية يف تكمن يتلالفنية ا
و أ ،علمملاف ى تناول مشاريع فنية فردية و جماعية  قد تقترح عليه من طرلع يساعده

يختارها بمفرده بكل استقاللية، أو بمعية زمالء الفوج الذي ينتمي إليه، و يتقبل المساهمة 
و منه فإن المتعلم سوف . حترام الرأي والرأي اآلخرا سفيها بروح ديمقراطية، على أسا

 :ليي ايتوصل إلى م
   :ستهدفةملافاءة كلا

  طبيق تقنيات التلصيقتب ماتوعة التراكيب و الخانتمميم فنية اصتاز جنإ •
 ). الوحدة و التنوع(مع على أساس القواعد الفنية جلا و
  :اف التعلمدهأ

 . التلصيقو عى تقنيات الجملع لتعرف ـ ا
تصميم أعمال فنية متنوعة التراكيب بتطبيق تقنيات التلصيق و الجمع، على أساس  ـ 

 ). وحدة و التنوعلا(القواعد الفنية 
 .غاللها في تزيين البيئة و المحيطتسا و الجمالية للوحدة و التنوع يمقلاتبني  ـ 
 

 المعرفي للوحدة، بمعدل ىوتص تعلمية تلم بالمحصح طلب تحقيق هذه الكفاءة أربعتي     
طة أو البرمجة السنوية لمنهاج التربية الفنية انسجاما خلاساعة لكل حصة توزع في إطار 

موعة من جم ىلع يكون قد حصل فيها نأ هنملذا فالمنتظر مع المكتسبات القبلية للمتعلم، 
مات جديدة تتعلق لعتالمعارف العلمية والخبرات الفنية الضرورية التي تسهل له مباشرة 

 وحدة لا (القواعد الفنية با يتوقع منه أن يكون على درايةذل. نيات الجمع والتلصيققتب
ض التراكيب والخامات الخاصة بفن ما يستحسن أن يكون قد تعرف على بعك ، )لتنوعوا

 .ظيفها، مما يمكنه  مستقبال من إنجاز تصاميم فنية مختلفةوت فيةيكالتصميم و
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