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 ادةتقديم الم
 
 

المھن في مجاالت الفنون ة الكثیر من الوظائف واألدوار وظھرت في ھذه السنین األخیر
ھذا الظھور لیس ولید الصدفة، بل ، خاصة المتعلقة بتدریس الفنون والممارسة الفنیة، والتشكیلیة
. لعمراني في ظل العولمة واقتصاد السوقالتوسع ا تطور الصناعة ووسائل االتصال وھو نتیجة

الجزائریة على الخصوص تعطي المكانة ن المنظومات التربویة العالمیة ومما جعل الكثیر م
الحقیقیة لمادة التربیة الفنیة التشكیلیة لتلعب الدور األساس في تربیة المتعلمین، وتمكینھم من 

تاج الرسائل المرئیة بواسطة اللغات الخاصة إنقراءة ووفھم و، اتصالیة تعبیریة وكفاءات أساسیة
فنون التصمیم، قصد الوصول بھم إلى تحقیق أھداف أخرى خارج مجال و ،التلوینالرسم وفن ب

 بل ھو ضرورة لیس ضروریا لما ھو فن للفن فقط،تعلم الفن الفن، خاصة إذا علمنا أن تعلیم و
 .نمو المتوازن والمتكامل في جوانب عدةلفوائد أخرى یتحصل علیھا المتعلمون لمساعدتھم على ال

 

یر واإلدراك، وتساھم في بناء فالتربیة الفنیة التشكیلیة تطور االنتباه على مستوى التعب
حل المشكالت، مما یساعد المتعلمین اللغة، وتطویر المواقف المراد تبلیغھا، وتسییر الوقت، و

لحیاة كنھم من شق طریقھم في میادین اعلى اكتساب كفاءات، في إطار القیم الجمالیة التي تم
 .أمتھمبانتمائھم لوطنھم ومنتجین في المستقبل، فخورین العملیة كمواطنین عاملین و

   
، وبالعوامل  باللغة التشكیلیةالمرتبطة التقنیات التعبیریةتعلم ومن ھنا تبرز أھمیة تعلیم و

، خاصة إذا أتیحت الفرصة والصحیة والبیئیة العالمیة والمحلیة إضافة إلى العوامل التاریخیة
للمتعلمین؛ لتطویر كفاءاتھم والتحكم فیھا، من خالل تعلمات وفق ما یتطلبھ العصر من تحدیات 

 ة ـــــفي المجاالت اإلبداعیة واإلبتكاریة، في شتى المیادین الفنی
 

 
 
 

فنیة، ومواكبة من الحصول على المعرفة الوذلك بتمكینھم . والفكریة والعلمیة والتكنولوجیة
األمازیغیة یة واإللمام بموروثھم الحضاري المتھم العربیة واإلسالمالمستجدات العالمیة، و

ث العالمي  .لبلورة ثقافة جدیدة في المستقبل؛  والتوسع شیئا فشیئا نحو الترا
 

إطار  لتي تنص على مواكبة المستجدات فيبناء على توصیات اللجنة الوطنیة للمناھج، او
، االبتدائيالمنظومة التربویة، بإعادة النظر في بناء مناھج التربیة الفنیة التشكیلیة للتعلیم إصالح 

المتعلقة بالمھارات الفكریة والتطبیقیة والمواقف، ومجاالتھ عناصرھا ومن حیث تحدید كفاءاتھ 
 : التعلمیة التالیةالمعرفیة و

  

 :  ـ كفاءات متعلقة بالمجاالت المعرفیة1
 ).الفھم والتصور( :  في مستوى التعبیر المرتبط بالمھارات العقلیةالمفاھمیةفة أ ـ المعر

 اإلبداع( : بالمھارات التطبیقیة في مستوى التعبیر التشكیلي المرتبط الفعلیةـ المعرفة  ب
 ).واإلنتاج
 ).النقد والتذوق( :  في مستوى االتصال والحكم المرتبط بالمواقفالوجدانیةج ـ المعرفة 
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 :  مجاالت األنشطة التعلمیة ـ2
 .أ ـ الرسم و التلوین
 .ب ـ فنون التصمیم

 

؛ الخاصة بالتعلیم القاعدي، من اجل  ومن ھذا المنطلق جاءت مناھج التربیة الفنیة التشكیلیة
الحلول في میادین تمكین المتعلمین من الكفاءات األساسیة التي تؤدي إلى التنوع في األفكار و

 أن یكونوا على ما جاء في مناھج التربیة الفنیة التشكیلیة، ینبغي على المعلمینلتجسید و. الحیاة
بیداغوجیة المقاربة بالكفاءات، المستجدات، ال سیما المتعلقة منھا بدرایة بالتربیة وعلم النفس و

 .التحصیليالتكویني والتشخیصي و:  طرائق التقویموعالم الفنون التشكیلیة و
   
 
 
 

  

  ادةأھداف الم
 
 
 

تكوینا متوازنا قصد تطویر ألجیال المتمدرسة اتھدف التربیة الفنیة التشكیلیة إلى إعطاء 
اإلبداع والتخیل وكذلك حب : قدراتھم التي لم یكن بإمكان نماذج التدریس التقلیدیة تحقیقھا وھي 

. بیر عنھااإلطالع واالستقاللیة والحس النقدي والمالحظة وكذا القابلیة في تكوین أحكام والتع
فاألمر ال یتعلق بتكوین فنانین ولكن بإعطاء األطفال وسائل المالحظة لفھم العالم المحیط بھم 

 :یعني ذلك دة من خالل استعمال لغات مرئیة ووالتفكیر بأنفسھم والتأقلم مع الوضعیات الجدی
  

 .ـ اكتساب خبرات العالم و التعبیر عن الخبرات الذاتیة
 ...التفكیر اإلبداعيوالتنسیق المنطقي  عامة، كالتحلیل والتركیب ویر أنماط فكریةـ تطو

ث للشخصیة الوطنیة ثم التوسع شیئا فشیئا نحو عالم وباألصالةـ الوعي   ثقافي أكثر الترا
التوجھ نحو بلورة ثقافة أتساعا، في الحاضر والماضي للثقافة الوطنیة والعالمیة و

 .جدیدة في أفاق المستقبل
 

وغ ھذه األھداف المنشودة یجب التركیز على المبادئ التالیة من خالل من أجل بلو
 : المراحل الخاصة بالمادة

 .المتواجدة في المحیطالوعي بالوسائل المتعددة و   أ ـ 
 . نضج القدرات االدراكیة البصریة ب ـ
 .ربطھا بالمتطلبات تطویر القدرات التعبیریة و ج ـ

 . تفكیر في بنیات اللغة البصریةالالل مراحل نمطیة د ـ اكتساب المعرفة الفنیة من خ
 
 
 
 

 
 ) تدائيالبا النھائیة لمرحلة التعلیم ةالكفاء(الملمح الخاص 
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 : النھائیة منصوص الكفاءة

تبلیغ األفكار والتجارب واألحاسیس :  ، یكون المتعلم قادرا علىاالبتدائيالتعلیم في نھایة 
وثالثة أبعاد أذات بعدین األلوان متنوعة الخطوط وكیلیة الشخصیة من خالل إنجازات فنیة تش

 .بإتباع مراحل سیرورة اإلبداع الفني و،بتطبیق التقنیات المكتسبة
 

 :  عناصر الكفاءة النھائیة
 ) :التصورفھم وال (مھارات عقلیة/ مستوى التعبیر اللغوي  •

 ...).ة، مائلة، عمودیةأفقی(اتجاه مختلف الخطوط ـ یحدد وضعیة و
 ...ملساء، صلبة، رخوة، یابسة، ناعمة:  ـ یصف مختلف مالمس السطوح

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

 دة،الفراشة، الناف : االصطناعيالطبیعي وـ یتعرف على األشكال المتناظرة في محیطھ 
 ..الوجھ

في مختلف الفنون ، وـ یتعرف على العناصر التشكیلیة األساسیة في األشیاء المعتادة
 )....لون الثیاب، شكل الباب، ملمس الطاولة( التشكیلیة

 ... النحت، الطباعة الزخرفة،الرسم، التلوین،:   بعض مجاالت الفنون التشكیلیةیعرف ـ 
  

 ) :اإلبداع و اإلنتاج(تطبیقیة مھارات / مستوى التعبیر التشكیلي  •
باستعمال خامات ) خطوط، أشكال، مالمس ألوان(تنوعةـ یستكشف عناصر تشكیلیة م

 ...).أوراق أشجار، خیوط متنوعة، كرتون، ورق تغلیف( متنوعة ومواد مسترجعة
 
 

 
المحفظة، : (  ھندسیة وعضویة بمختلف االتجاھات ویرسم أشكاالا ـ یسطر خطوط
 )....مكة، التفاحةالمقلمة، الس

، الرسم بالطباشیر الزیتي(  ـ یطبق تقنیات بسیطة في مجاالت الرسم والتلوین والطباعة
 ...).  باإلسفنجةالطباع

 . في إنجازه ویعطیھ عنوانا مناسباایتبع مسعى فنی ـ یحدد موضوع عملھ الفني و
میوالتھ وخبراتھ وتعكس أفكاره وأحاسیسھ ـ ینتج أعماال فنیة ببعدین وبثالثة أبعاد  

 .الخاصة
 ـ یبحث ویطلع على مصادر متنوعة ویالحظ محیطھ البیئي عند التحضیر إلنجاز عمل 

 . فني مبتكر
 ) :التذوقالنقد و(مھارات متعلقة بالمواقف /  االتصال والحكم مستوى •

 . في التحف الفنیة المختلفةومحتواھا  الرسائل ـ یصف موضوع
واستغالل العناصر التشكیلیة األساسیة في أعمالھ الفنیة ـ یعلق على كیفیة استعمال 

 .وأعمال زمالئھ بتوظیف مفردات فنیة مناسبة
 .ـ یبرز االختالفات والتشابھات بین التحف الفنیة التي تنتمي إلى حقب زمنیة مختلفة
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 مظاھر التي تتطلبـ یتحدث عن أعمالھ الفنیة وأعمال زمالئھ ویبرز نقاط قوتھا وال
 .التحسین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكفاءات المستھدفة  
 
 

  :التلوینكفاءات مجال الرسم و   ـ) أ
 منصوص الكفاءات  -

 . الرسم والتلوینتقنیات خاماتإنجاز عمل فني بتوظیف  •
   .األشكال الھندسیة المتنوعةالخطوط و لتعبیر تشكیلیا بواسطةا •
 .ویةاألساسیة والثانبتوظیف األلوان   فنیة تعبیریةز أعمالانجإ •
 الفراشة، : الطبیعة األشیاء مستوحات منال لشكااألإنجاز  د مبدأ التناظر فيیجست •

 ...النافدة الوجھ
 

  :التصمیممجال  كفاءات ـ )ب
 منصوص الكفاءات -

  وفق خصائصھامختلف الخامات والمواد المسترجعةب تصمیم أعمال فنیة تشكیلیة •
 ..).. رخوة، یابسة، ناعمة،ملساء، صلبة( الملمسیة

الطباعة (الطباعة فن  تقنیات بسیطة في مجال بتطبیق ة، تصامیم فنیة مختلفإنجاز •
 .)باإلسفنج

 مسترجعةالمواد الخامات والمتنوعة باستعمال التشكیلیة ال عناصرال بالتعبیر تشكیلیا •
 ...).ورق تغلیف، أوراق أشجار، خیوط متنوعة، كرتون(
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 الرسم و التلوين الكفاءات المستھدفة في  مجال 
 

 تقنیات الخامات : 01الوحدة 
  المعیار  الكفاءة 

  :ص الكفاءة منصو
 تقنیات خامات إنجاز عمل فني بتوظیف •

 .الرسم والتلوین
 

  :قرينة اإلنجاز
ـ  ينجز العمل الفني انطالقا من الواقع المعاش 

عيات تعلمية تسمح بإبراز للمتعلم، من خالل وض
ة، الشفافي(المستهدفة ت الخاماتقنية خصائص 

 ...)التنقيط، التهشير، اللطخ
ـ اختيار خامة من الخامات التي يمتلكها المتعلم 

األلوان المائية، : تقنية المستهدفة ل ةاسبوالمن
 ...األلوان الترابية، أقالم ملونة

 حصص تعلمية ـ يتطلب تحقيق هذه الكفاءة أربع
ة لكل تلم بالمحتوى المعرفي للوحدة، بمعدل ساع

 .حصة

 معاییر األداء عناصر الكفاءة 
تقنیات الخامات ممیزات ـ التعرف على بعض 

 . الخاصة بفن الرسم والتلوین
 فن الرسم والتلوین في خامات  تقنیاتتوظیفـ 

 . إنجاز األعمال الفنیة
 الغرافیكي لتقنیاتالمظھر التعبیري و تذوقـ 

 .الخامات الخاصة بفن الرسم والتلوین

 سعلى أساالخامات  تقنياتمييز بين ـ الت
 .مظهرها خصائص

 
 . تنفيذ التقنية باستغالل الخامة المناسبة لها ـ 
 

ـ المحافظة على األعمال الفنية والمساهمة بها في 
 .المحيط المدرسيتزيين القسم و

 المعارف المستھدفة أنشطة التعلم المقترحة
التلوین نیات الخامات الخاصة بفن الرسم وتق ةسادرـ 

  .حسب خصائصھا
 فن الرسم خامات تقنیات  خصائصـ استكشاف
 . األعمال الفنیةتوظیفھا في ووالتلوین 

 ھاوتذوق تأثیرات،  الفنیة بعض التقنیاتلیحل تـ
 .الحسیة

مائية،  :التلوين هي الرسم وتقنيات الخاصة بالـ 
 ...جصية، شمعية، لماعة، شفافة، عتمة

 

 فن الرسم والتلوين خاماتال تقنيات خصائصـ 
 ... عتمة، فاتحة، قاتمة،شفافة: هي 

 

 .جمال التقنية يكمن في تأثيراتها الحسية ـ
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 العناصر التشكیلیة : 02الوحدة 
 المعیار  الكفاءة 

  :منصوص الكفاءة
 لتعبیر تشكیلیا بواسطةا •
 .واألشكال الھندسیة المتنوعة الخطوط

  :قرينة اإلنجاز
وضعيات تعلمية ترتكز على دراسة شاريع انطالقا من    تنجز هذه الم

التحف في  و في المحيط.لهندسيةاألشكال اتحليل أنواع الخطوط وو
االنفعالية والحسية إلى استنتاج الخصائص بالمتعلم قصد الوصول  الفنية،

، والتعبير بها تشكيليا في مواضيع فنية للتضاد الناتج عن المكمالت
 :ويتطلب هذا . مختلفة

 ـ تحديد الموضوع 
 ـ تحديد الخامة المناسبة للتقنية 

الكتاب المدرسي، صور فتوغرافية، تحف : ـ استغالل الوسائل 
 ...فنية، األقراص المضغوطة

 حصص تعلمية تلم بالمحتوى ـ يتطلب تحقيق هذه الكفاءة أربع
 .المعرفي للوحدة، بمعدل ساعة لكل حصة

 معاییر األداء عناصر الكفاءة 
 الخطوطخصائص تعرف على الـ 
 .األشكالو
األشكال وف مختلف أنواع الخطوط توظیـ 

 .         الھندسیة في أعمال فنیة تشكیلیة
 . على نظافة أعمالي الفنیةةحافظالمـ 

 .األشكال والخطوطخصائص ف يعر تـ
  
  

األشكال الهندسية في أعمال و مختلف الخطوط فيوظت حسنـ 
مميزاتها في إنجاز أعمال فنية ها وخصائص وفق فنية تشكيلية

 .تعبيرية مختلفة
 تعميم مبدأ النظافة حوليناقشهم ه باحترام، وءـ يحاور زمال

 .المحيط البيئة وفي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المعارف المستھدفة أنشطة التعلم المقترحة

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 مناهج السنة الثانية ابتدائي --------------------------------------------------- 

219 منهاج التربية الفنية التشكيلية

 .األشكال والخطوط ةسادر ـ 
 

 باستعمال األشكالتوظیف الخطوط وـ 
 التلوین الخاصة بالرسم وماتمختلف الخا

 .في مواضیع فنیة
 
الخطوط ة  الفنیة مختلفالعمالل یحل تـ

 ھاإیحاءات  جمالوتذوق، األشكالو
 .ھاوانفعاالت

 ا دور في التعبير الفني التشكيلي وتكمن أهميتهالهاألشكال وط والخطـ 
هندسية الشكال األتحدد وحيه من إيحاءات وانفعاالت، وتفيما 
 .منتظمةال

، ةأفقي(الخطوط خصائص : األشكال  والخطوطمميزات  وصائصخـ 
 ،ة، مرنة، لينة خشنة،رفيع(الخطوط :  مميزات. )ة، مائلةعمودي
رباعي، ثالثي، الال( لهندسيةخصائص األشكال ا. ) عشوائيةصلبة،
 . ...)سداسيالخماسي، ال

 
 

 تنفيذ الخامة أسلوب يكمن في طريقة واألشكالالخطوط و جمال ـ
 .  بهاالمعبر

  
 
 

 

 علم األلوان : 03الوحدة 
  المعیار  الكفاءة 

  :منصوص الكفاءة
  فنیة تعبیریةز أعمالانجإ •

 .األساسیة  والثانویةبتوظیف األلوان 
 

 

  :قرينة اإلنجاز
صورة لقوس قزح تبرز فيها ألوان انطالقا من    تنجز هذه المشاريع 

، من خالل  لقوس قزحالظاهرة الطبيعيةانطالقا من دراسة ، والطيف
 : ويتطلب هذا بتحديد األلوان األساسية والثانويةوضعيات تعلمية تسمح 

 . . اإلنجازموضوعـ تحديد 
 ...)ية، التنقيط، التهشير، اللطخالشفاف(تحديد التقنية المناسبة له  ـ

الكتاب المدرسي، صور فتوغرافية، تحف فنية، : ـ استغالل الوسائل 
 ...األقراص المضغوطة

 حصص تعلمية تلم بالمحتوى المعرفي ـ يتطلب تحقيق هذه الكفاءة أربع
 .للوحدة، بمعدل ساعة لكل حصة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 معاییر األداء عناصر الكفاءة 

 تمییزھاأللوان الثانویة واتعرف على الـ 
 .عن غیرھا

ن یلوت، واأللوان مزج استكشاف طریقة ـ 

 . طريقة استخراجها عن طريق المزج تعريف األلوان الثانوية و ـ
 

تنقيط،  (تقنيا توظيفها وطريقة الحصول على األلوان الثانويةـ تحديد 
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وفق قاعدة عمال الفنیة التشكیلیة األ
 .األلوان األساسیة والثانویة

ل     ةـــــفرحال و ةـــالمتع اءبدإ ـ   عن د التعام 
 .باأللوان

 . والتلوينالرسمفي ...) تهشير، لطخ
 
 
 

 األعمال الفنية التشكيليةاأللوان في قوس قزح وإبراز مظاهر جمال ـ 
 . ةمختلفلا

 المعارف المستھدفة أنشطة التعلم المقترحة
 .الثانویةاأللوان األساسیة و ةسادرـ 

 

وتوظیفھا في الثانویة ـ استكشاف األلوان 
 .تلوین مساحات وأشكال حرة

 
 

وتذوق ،  الفنیةالرسوماتل مختلف یحل تـ
 .مال ألوانھاج

  .االخضر، البرتقالي، البنفسجي: األلوان الثانوية هي ـ 
 

األلوان األساسية فيما لى األلوان الثانوية عن طريق مزج نتحصل عـ 
 :بينها مثنى مثنى 

 أخضر= أصفر + أزرق * 
 برتقالي= أحمر + أصفر * 
 .بنفسجي= أزرق + أحمر * 
  
فيما العالقة االنسجامية من في يك والثانوية األساسيةاأللوان جمال ـ 

 .بينها مثل ما هو في قوس قزح

 
 التركیب   :04الوحدة 

  المعیار  الكفاءة 
  :منصوص الكفاءة 

إنجاز ي د مبدأ التناظر فیجست •
 األشیاء  منةمستوحاال لشكااأل

 الفراشة، :  واالصطناعیةةیالطبیع
 ... الوجھ،ةذالناف

 

  :قرينة اإلنجاز
ترتكز على  وضعيات تعلميةلمشاريع انطالقا من اتنجز هذه    

 التناظر في األشياء الطبيعية تحليل دراسة و
 :ويتطلب هذا . واالصطناعية في البيئة والمحيط

  . المناسبـ تحديد الموضوع
 .المناسبةاأللوان ـ تحديد خامة 

الكتاب المدرسي، صور  : لــالل الوسائــاستغ ـ
 ...اص المضغوطةفتوغرافية، تحف فنية، األقر

 حصص تعلمية تلم بالمحتوى ـ يتطلب تحقيق هذه الكفاءة أربع
 .المعرفي للوحدة، بمعدل ساعة لكل حصة

 
 
 
 
 

 معاییر األداء عناصر الكفاءة 
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 . في الطبیعةاألشیاء تعرف على تناظرالـ 
 .المصنع في العالمو

 من المحیطمستوحات ال لشكااستكشاف األـ 
ى أساس قاعدة علالمصنع الطبیعي و

 .التناظر
 نظافة یھا علةحافظالمبالبیئة واالعتناء ـ 

 .المحیط

زها عن غيرها من يميتف األشكال المتناظرة ويعرتـ 
 .األشكال

 

د التناظر المحوري والتناظر الكلي في تركيبات فنية يجستـ 
 .متنوعة

 
 

  .يها علةافظالمحو بالبيئة االعتناءـ 
 

 معارف المستھدفةال أنشطة التعلم المقترحة
جسم في  األشكال المتناظرة ذكر وةحظمالـ 

االصطناعیة  واألشیاء الطبیعیةاإلنسان و
   .في البیئة

من  ةتناظرمشكال الاألمختلف ف استكشاـ 
 عناصرالخالل تركیبات فنیة متنوعة 

 .ةمستوحاة من البیئ
 بعدم رمي  على نظافة البیئةالمحافظة ـ 

خربشة و األوساخ وكسر األشجار
 . ...)الجدران

 .لعنایة بھااقواعد ص بعض ستخالوأ

العينان، األذنان : الجسم(في الطبيعة ـ األشكال المتناظرة 
 النافذة السبورة،( في المحيط المصنع، )...األطراف
 )....الفراشة

 
.  معينىتقايس وتطابق عنصرين في مستو: وـ التناظر ه
 :  وهو نوعان

 . تناظر بالنسبة لخط *
  .تناظر بالنسبة لنقطة *
 .جماال ومناخا صحياالبيئة يعطيها رونقا وتنظيف *

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكفاءات المستھدفة في مجال فن التصمیم
 

 الخامات : 01الوحدة 
    المعیار  الكفاءات المستھدفة
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 : منصوص الكفاءة 
 تصمیم أعمال فنیة تشكیلیة •

 الخامات والمواد ةمختلفب
 وفق خصائصھا جعةالمستر

 .الملمسیة
 

 
 

  : قرينة اإلنجاز
  تنجز هذه التصاميم انطالقا من وضعيات تعلمية تستغل فيها         

، تنتقى من محيط المتعلم  قصـد        الخامات والمواد المسترجعة  
ملسـاء،  ( استغاللها في تصاميم فنية تشكيلية وفق خصائصها      

 : يتطلب هذاو. ...) رخوة، يابسة، ناعمة،صلبة
 ديد نموذج البناء والتصميم ـ تح

 . ـ اختيار خامات ومواد اإلنجاز
الكتاب المدرسي، صور فتوغرافية،    : ـ استغالل الوسائل    

 ...تحف فنية، األقراص المضغوطة
 حصـص تعلميـة تلـم       تطلب تحقيق هذه الكفاءة أربع    ـ ي 

 .   بالمحتوى المعرفي للوحدة، بمعدل ساعة لكل حصة
 ألداءمعاییر ا عناصر الكفاءة

 على مختلف الخامات والمواد تعرفال ـ
    . المسترجعة

 الخصائص الملمسیة للخامات استكشافـ 
فھا في یوظتوالمواد المسترجعة و

 .تصامیم فنیة مناسبة
 على ةحافظالمبالبیئة والمحیط واالھتمام  ـ

 .امنظافتھ

 الخاصة فن والمواد المسترجعةف أنواع الخامات يعرتـ 
 .التصميم

  
 على أساس ةمناسبال الخامات والمواد المسترجعة اريختاـ 

  .الفني التصميمو تتماشىالتي تأثيراتها الملمسية 
 
 

 ورمي الفضالت ةمدرسالقسم والنظافة  ب االهتمامإبداءـ 
 .في المكان المخصص لها

 المعارف المستھدفة أنشطة التعلم المقترحة
 ةمحفظالـ ذكر مختلف الخامات الموجودة في 

والمحیط  واد المسترجعة من البیئةوالم
 . الخاصة بفن التصمیم

ف مختلف الخصائص الملمسیة افاستكش ـ
فھا في یوظتللخامات والمواد المسترجعة و

 .  تصامیم فنیة مناسبة
 والمدرسة، و على نظافة القسم ةحافظالم ـ

  .المھمالترمي الفضالت في سلة 

 خاصة بفن التصميمد المسترجعة الأنوع الخامات والمواـ 
 األوراق الالصقة الخيوط، ،الورق المقوى العجين الملون(

 الصلصال، القطن الصوف، الخشب ،ألسالك الطين
  .)...الزجاج

:  ـ الخصائص الملمسية للخامات والمواد المسترجعة هي
 ...  ملساء، صلبة رخوة يابسة، ناعمة

 
 

 .حة والجمالـ االهتمام بنظافة البيئة والمحيط هو أساس الص
 

 
 

 التقنیات : 02الوحدة 
    المعیار  الكفاءات المستھدفة

  :منصوص الكفاءة 

 ة،نجز تصامیم فنیة مختلفأ •
الطباعة فن  تقنیات بسیطة في مجال بتطبیق

 .)الطباعة باإلسفنج(

  : قرينة اإلنجاز
   تنجز هذه المشاريع انطالقا من وضعيات تعلمية 

بفن  متعلقة مطبوعة نماذجليل ترتكز على مقارنة وتح
مواضيعها  واستكشاف ا، قصد تحديد أنواعهالتصميم
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 :ويتطلب هذا . ا من حيث األشكال واأللوانتقنياتهو
  الموضوعـ تحديد 

 .لفن الطباعةـ اختيار التقنية الغرافيكية المناسبة 
الكتاب المدرسي، صور : ـ استغالل الوسائل 

 ... المضغوطةفتوغرافية، تحف فنية، األقراص
 حصص تعلمية تلم ـ يتطلب تحقيق هذه الكفاءة أربع

 بالمحتوى المعرفي للوحدة، بمعدل ساعة لكل حصة
 األداءمعاییر  عناصر الكفاءة

بسیطة في التقنیات بعض التعرف على الـ 
 .الطباعة فن مجال

 .  البسیطةالطباعة  فنیة بتقنیاتأعماال میصمتـ 
 على ةحافظالم و،عة فن الطباتتذوق جمالیاـ 
ضیاع من التلف و المدرسیةكتبال  .ال

 .الطباعة  مجالالبسيطة فيف بعض التقنيات يعرتـ 
 
بتوظيف ينها يزتومتنوعة  كتلمجسمات و ميصمت ـ

 ميوالت التعكس الطباعة فن   في مجالتقنيات بسيطة
  . للمتعلمرغبات الذاتيةالو
ى  علةحافظالمحدث عن أهمية فن الطباعة والتـ 
 .عدم تمزيقهاتغليفها وو  المدرسيةكتبال

 المعارف المستهدفة  المقترحةأنشطة التعلم

 .الطباعة تقنیات فن  مختلفأحصيـ 
 
في تصامیم وظفھا أالطباعة و فن ستكشف تقنیاتأـ 

ات طبیعیة ــال خامــباستعم. فنیة مختلفة
ة متنوعة، وفق استعداداتي و ـــواصطناعی

  .رغباتي
أحافظ فن الطباعة ومنتجات ذوق جمال تأ أناقش وـ

ضیاععلى   .كتبي من التلف و ال

التجويف، , القص واللصق:  ـ تقنيات فن الطباعة
, التلوين الورق الشفاف، الطباعة باإلسفنج، العجن

 . الضغط
ـ نتحصل على تقنيات فن الطباعة باستعمال خامات 

اإلسفنج، الورق :  ومواد طبيعية واصطناعية وهي
 ...  البطاطا، الممحاة، المطاط،فالشفا

 
 

 وظائفها في مختلفـ أهمية فن الطباعة، تكمن 
 .المنفعية والجمالية

 
 
 

  المواد المسترجعة : 03الوحدة 
    المعیار  الكفاءات المستھدفة

 :منصوص الكفاءة 
تشكيلية ال عناصرال بالتعبير تشكيليا •

مواد الخامات والمتنوعة باستعمال ال
 .ةمسترجعال

  : قرينة اإلنجاز
   تنجز هذه التصاميم في إطار وضعيات تعلمية تستغل 

مواد الخامات ومتنوعة الفيها نماذج فنية ملونة 
 إبرازإلى يتم تحليلها قصد الوصول بالمتعلم  مسترجعةال

يتطلب . )، ألوانخطوط، أشكال، مالمس( خصائصها
 : هذا

  الموضوع المستهدفـ تحديد نوع 
 امة المناسبة ـ تحديد الخ
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الكتاب المدرسي، صور : ـ استغالل الوسائل 
 ...فتوغرافية، تحف فنية، األقراص المضغوطة

 حصص تعلمية تلم حقيق هذه الكفاءة أربعـ يتطلب ت
 .بالمحتوى المعرفي للوحدة، بمعدل ساعة لكل حصة

 معاییر األداء عناصر الكفاءة
العناصـر  مختلـف   تعرف على   الـ    

طوط، أشكال، مالمـس،    خ(التشكيلية  
 ).ألوان
متنوعة التشكيلية  العناصر  الر ب يبالتع ـ

 السـتعم بافنية  ال األعمالتصميم  في  
 مسترجعةالمواد المتنوعة والخامات ال

يم الفنية ــال التصامـــ تذوق جم
 . المحيطاستغاللها في تزيينو

  الخاصةالخامات والمواد المسترجعة بين زيميتـ 
 خصائصها زابرإوها، بفن التصميم عن غير

 . الملمسية
 بخامات ومواد مسترجعة مختلفة في ريعبالتـ 

ف اكتشاتصاميم ذات أشكال وكتل متنوعة و
خطوط، أشكال (عناصرها التشكيلية المتنوعة 

 . )مالمس، ألوان
 ها في تزيينلستغالاـ تذوق جمال التصاميم الفنية و

 . المحيط
 تھدفةالمعارف المس المقترحة أنشطة التعلم

المسترجعة   الخامات والموادأحصيـ 
أذكر خصائصها والموجودة في البيئة 

 .الملمسية
الخصائص الملمسية ف استكشاـ 

لخامات والمواد المسترجعة ا لمختلف
ها في فيوظت والموجودة في البيئة
 .تصاميم فنية تعبيرية

،  وتزيين المحيطةفانظال ةكبمواـ 
 جمال فن  حولءزمالال ةناقشم
 .تشجيعهمتصميم وال

أوراق األشجار، :الخامات والمواد المسترجعة هيـ 
 ...الكرتون، األسالك المعدنية، الخيوط المتنوعة

 
الصالبة، :الخصائص الملمسية لمختلف المواد هيـ 

 ...الليونة، الخشونة، النعومة
 
الخامات والمواد المسترجعة تكمن في  جماليات ـ

 .خصائصها الملمسية
 

 
 

 
 ـمويالتقـ

 
 

  :مفھوم التقویم -
ھو اختیار الوسائل الضروریة ،  الكفاءاتتقویممن أھم األسس التي یتطلب مراعاتھا عند 

حصر العیوب أو انتقاد المشاریع واألعمال، بل  ال یعني اصطیاد األخطاء واذھو .االالزمة لھو
 .ى نتائج أفضل قصد الوصول بأعمالنا إل،ھو قیاس مدى تحقیق األھداف التي نصبو إلیھا

وإذا كان ھذا ھو المفھوم السلیم للتقویم، فھو أیضا عملیة مصاحبة لسیر األعمال وخطوات 
إذ من الخطأ أن نعتبر خطوة التقویم خطوة نھائیة نقوم بھا بعد االنتھاء من األعمال، بل ، تنفیذھا

من ع فیھ مما یساعدنا على تعدیل ما نق.  العمل جنبا إلى جنبمراحل ات تصاحبھي خطو
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أو نكلف بھ من ، فضل فیما نقوم بھأ أو نصلح ما قد أصابنا من خطأ للوصول إلى نتائج ھفوات،
 .أعمال

 

  :ارتباط التقویم بأھداف المنھاج -
 لتحقیق الغایات المنشودة، بھذا ، في المنھاجالتقویم مرتبط باألھداف التي رسمت من قبل

لمنھاج  فمثال إذا كان ا،ألغراض التي نرجوھا منھالمعنى، فالتقویم یجب أن یكون مرتبطا با
كان تقویمنا منصبا على مدى ، حب فعل الخیرقیم التسامح و والنظافةیرمي إلى بث قیم الجمال و

 . المدرسة فناء فيتعاون التالمیذ فیما بینھم في المدرسة داخل الحجرات أو
رسم صور فنیة مرئیة وعلى قراءة  المتعلمین تدریب على یركز المنھاجأو إذا كان 

لذا فالتقویم مرتبط و.  من ھذه الناحیةالمتعلمین استعداد بمدىكان تقویمنا مرتبطا ؛ تعبیریة
 كما أن.  مراعاتھا في عملیة التقویمیتطلب األسس التي  وفق،التي ینص علیھا المنھاجھداف باأل

 على ما  یقتصر  فھو ال،اد شخصیة المتعلمـــأبعالتقویم یشمل جمیع جوانب 
 
 
، بل المستھدفةإتقان للعملیة أو مدى ما تدرب علیھ من مھارات ومن معلومات، المتعلم  تحصل

خاصة ذلك الجانب الذي و. المتعلمغیرھا  من جوانب شخصیة یقیس التقویم ھذه الجوانب و
ال یھدف إلى  ،الن المنھاج بصورتھ السلیمة. یتصل بسلوكھ ومدى التعدیل الذي قد طرأ علیھ

  :المتعلموبعبارة أخرى یجب أن یشمل التقویم كل أبعاد شخصیة . خرآالعنایة بجانب دون جانب 
 

 .والتصوراتففي البعد المعرفي یتطلب قیاس المعلومات والمفاھیم  ـ 
 .وفي البعد النفس حركي یتطلب قیاس المھارات واالداءات والعادات ـ 
 .المیول واالتجاھاتن حیث م المواقف الوجداني یتطلب قیاس  البعدوفي ـ 

 
 
 

  :تقویم الكفاءة -
إذ التي ینص علیھا منھاج التربیة الفنیة التشكیلیة،  تقویم الكفاءة یعني تثمین كفاءة المتعلمین

ھذا یتطلب من المقوم القدرة ، ومتعلم مستوى كل علىتقویم على جمع البیانات الوافیة الیرتكز 
 األداء أو األسلوب كتحدیدراء عملیة التقویم، من واد تحقیقھا أو األھداف المر، على تحدید الھدف

؛ كذلك تحدید جوانب التعلمات المراد تقویمھا. الوقت المناسب لذلكو، الذي یمكن استخدامھ
من اجل ، وأسالیب تحدیدا دقیقا، ھذا باإلضافة إلى التعرف على فعالیة ما یستعمل من طرائق 

 یجب أن یكون المقوم متمكنا ،ولكي یحقق التقویم أھدافھ. ھدافمساعدة المتعلمین على تحقیق األ
 : من الكفاءات الرئیسیة التالیة

 
 
 
 
 
 

 :  في جوانبھا التالیة،قدرة على إعداد اختبارات متنوعة األغراض ال-
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 اختبارات تحصیلیة،  •
 أداءات عملیة،  اختبارات •
 اتجاھات، مقاییس و •

توفاة لكافة الشروط الالزمة لنجاحھا بحیث تكون شاملة ومتنوعة الفقرات مس
 .وفعالیتھا

، باختیار المعاییر ثباتتبارات، وما یتطلبھ ذلك من صدق والقدرة على تقنین ھذه االخ -
 :  لكل أنواع االختبارات مثلالمناسبة

 .تخص قیاس كفاءة التعلم التي االختبارات التحصیلیة بأنواعھا، •
تخص قیاس مدى تمرن المتعلم على  التي االختبارات العملیة بأنواعھا، •

 . وأداءات عملیة متقنة،اكتساب مھارات جدیدة
استخدام مقاییس المواقف واالتجاھات للوقوف على مدى تبني المتعلم لمواقف  •

 .جمالیة، أخالقیة وخیریة
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