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  ادةتقديم الم.1
الرسم فن وفھم و قراءة وإنتاج الرسائل المرئية بلغات اللغة التشكيلية لغة بصرية أساسھا العناصر التشكيلية المتمثلة في األشكال وأللوان، التي تساعد على التعبير والتواصل،  

كما تنمي األحاسيس والمشاعر الذاتية لممارسھا، مما يجعله متفتحا على العالم . نون التشكيليةوفن التصميم، كما تساعد على اكتساب ثقافة جمالية في عدة ميادين تخص الف ،والتلوين
  . الحسي، ومنسجما مع ذاته ومع مختلف األحاسيس المتمثلة في التعبيرات الفنية التشكيلية

خاصة من خالل إنتاج التحف الفنية  ،و ترقي الذوق الجمالي واإلبداع الفني ،الجتماعيالفنون التشكيلية األحاسيس وذكاء المنتج والمتلقي، كما تساھم في التكوين الثقافي واتنمي 
  . المختلفة أو االستمتاع بھا

  :وحتى تكون الفنون التشكيلية فعالة في ميدان التربية البد من
ني والثقافي الذي يعيش فيه ممارسھا أو المستمتع بھا، واالحتكاك بھا من خالل التركيز على الفنون التشكيلية المتفتحة على اإلبداعات والتحف الفنية الموجودة في المحيط الف -

  .الزيارات المباشرة لورشات المبدعين ولألماكن الثقافية والفنية
اإلبداعي، و ذلك بإعطاء المعارف الضرورية  توفير الجو المناسب على اإلبداع الفني، من خالل تمكين دارسي الفنون التشكيلية من مبادئ اللغة التشكيلية ومختلف أشكال التفكير -

  .التي تساعد على إنجاز األعمال الفنية المبدعة
  

   في مرحلة التعليم المتوسط التشكيلية التربيةغايات  1.1
والحس النقدي  ،واالستقاللية االطالعكذلك حب  ،غاية التربية التشكيلية في ھذه المرحلة إلى تطوير انتباه المتعلمين على مستوى التعبير واإلدراك، اإلبداع والتخيل تتمثّل

 :  ويعني ذلك ،)اللغة التشكيلية الخاصة باألشكال واأللوان(والتفكير بأنفسھم والتأقلم مع الوضعيات الجديدة من خالل استعمال لغات مرئية  ،والمالحظة لفھم العالم المحيط
  ؛اكتساب خبرات العالم والتعبير عن الخبرات الذاتية*
  ؛تطوير أنماط فكرية عامة، كالتحليل والتركيب والتنسيق المنطقي والتفكير اإلبداعي*
، في الحاضر والماضي للثقافة الوطنية والعالمية اتساعامية الحس الوطني عن طريق الوعي باألصالة والتراث للشخصية الوطنية ثم التوسع شيئا فشيئا نحو عالم ثقافي أكثر تن*

كما تساھم في بناء اللغة، وتطوير المواقف المراد تبليغھا وتكوين أحكام والتعبير عنھا، وتسيير الوقت، وحل المشكالت، مما يساعد . قافة جديدة في أفاق المستقبلوالتوجه نحو بلورة ث
طنين عاملين ومنتجين في المستقبل، فخورين بانتمائھم لوطنھم المتعلمين على اكتساب كفاءات، في إطار القيم الجمالية التي تمكنھم من شق طريقھم في ميادين الحياة العملية كموا

  .وأمتھم
  

   مساھمة المادة في تحقيق الملمح الشامل 2.1
 المحليةضافة إلى العوامل ، إالعوامل التاريخيةو ،القيم الجمالية، وبباللغة التشكيلية المرتبطة تقنيات التعبيرم تعلّ خالل  الشامل من تساھم التربية الفنية التشكيلة في تحقيق الملمح

  .وطنية وإنسانية تساھم في تكوين شخصيتھمبلورة ثقافة ، مّما يمّكنھم من والتراث العالمي ،تھممّ اري ألـالحض موروثال م في معرفةـ، وتساھ، والعلميةوالصحية ئيةـوالبي العالميةو
  

   طبيعة الموارد المجندة 3. 1
في لة الموارد ـتّمت ھيك، المتوسطھج، التي تنص على مواكبة المستجدات في إطار إعادة كتابة مناھج التربية الفنية التشكيلية لمرحلة التعليم بناء على توصيات اللجنة الوطنية للمنا

 .والمعرفة التعلمية ،المعرفة التربوية :مجالينيمكن حصرھما في فن التصميم المتعلق بالمھارات الفكرية والتطبيقية وتطوير المواقف، ، وميدان الرسم والتلوين يدانم :ميدانين
  

3



 

 

 

 مرحلة التعليم المتوّسط                                                                                                                                                 ج التربيــة التشكيليـة                                امنھـ
 

 2016                                                                                                                                                                                                                                                                     -الوطنية وزارة التربية 
 

  ؛المعرفة الوجدانية ؛المعرفة العملية ؛ميةيھاالمعرفة المف:ةالتربوي ةجال المعرفم*
  .يالتصميم الفنّ  ،تاريخ الفن، علم األلوان، مـالرس:ةالتعلمي ةمجال المعرف*

  .، السيما عالم الفنون التشكيلية وطرائق التقويممستجدات علوم التربيةمعلمين أن يكونوا على دراية بالتربية ولتجسيد ما جاء في برامج ھذه المرحلة، ينبغي على الو ،ومن ھذا المنطلق
  

  :  التربية التشكيلية القيم و المواقف في 4.1
 في انسجامھا ويقّدر رموزھا؛  )االنتماء للجزائر(" Algérianité"يعتّز بمكّونات الھوية الجزائرية  
 نّوع  التراث الفني لألمة الجزائرية و أھّمية المحافظة عليه؛يُدرك  غنى و ت 
 يعي وجود شعوب بثقافات وفنون مختلفة ويتقبل التنّوع ؛ 
 يتـذّوق  جمال اإلبداع الفنّي؛ 
 يقّدر العمل و يثابر عليه؛  
 مختلف أشكاله؛يساھم بنشاطات تشكيلية وفنية للتعبير عن قيم التسامح والعيش المشترك ونبذ العنصرية والعنف ب 
 يساھم بنشاطات تشكيلية للتعبير عن جمال المحيط  قصد حمايته؛ 
 .يساھم بنشاطات تشكيلية وفنية للتعبير عن روح التضامن والتعاون 

  
  الكفاءات العرضية 5.1

 كفاءات ذات طابع فكري. 
 .ويستكشف، ويحلّل، ويستدلّ يالحظ  .1
  . ختلفةيبحث بنفسه عن المعلومات في الوثائق والمصادر الم .2
 .يجد حلوال لوضعيات مشكلة   .3
 .يصدر أحكاما نقدية معتمدا على تحاليل بسيطة .4
 .يقيّم نتائج عمله .5
 كفاءات ذات طابع منھجي 
 ، يخطّط أعماله ونشاطه ويحسن استخدام الوقت وتسييره .1
 . يرتّب الوثائق وينظّم المعلومات ويوظفھا .2
 يحّدد استراتيجيات عمله وفق متطلبات الوضعية .3
 .م في خطوات انجاز مشروعه الخاص والمشروع الجماعييتحكّ  .4
 كفاءات ذات طابع تواصلي 
 .معتمدا على قدراته الذاتية" مشافھة وكتابة"يعبر  .1
 .يستعمل قدراته التعبيرية المختلفة وفقا للوضعيات التواصلية .2
 .يستعمل بحذر تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في انجاز عمله .3
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 .اإليجابي مع متغيرات الوضعيات التواصليةيحسن االستماع والتجاوب  .4
 كفاءات ذات طابع شخصي واجتماعي 
 .يبدي رأيه ويعتمد الحّجة واإلقناع في تبرير مواقفه محترما آداب الحوار .1
 .يساھم في األعمال الجماعية ويبادر بھا  .2
 .يثق في نفسه، ويثبت استقالليته، ويتحّمل مسؤولية أقواله وأفعاله .3
 .ا ويقبل التقويم من قبل أقرانه في الفوج يقيّم عمله ذاتي .4
 .يتحلّى بروح الفضول واالطالع والمبادرة .5
  .ينمي حّسه الفني وذوقه الجمالي .6

  
  المبادئ المؤّسسة للمناھج  6.1

  . المناھج التعليمية بنية منسجمة لمجموعة من العناصر المنظّمة في نسق تربطھا عالقات التكامل المحّددة بوضوح
  :ج على احترام المبادئ اآلتيةاء المنھويعتمد بنا

 أي بناء مناھج للمرحلة التعليمية؛: الشمولية -
 أي وضوح العالقة بين مختلف مكّونات المنھاج؛ :االنسجام -
 أي قابلية التكيّف مع ظروف اإلنجاز؛ :قابلية االنجاز -
 أي البساطة و وضوح الھدف ودقّة التعبير؛ :المقروئية -
 تحقيق التوافق بين األھداف التكوينية للمناھج والحاجات التربوية؛أي السعي إلى : الوجاھة -
 .أي احتواء معايير قابلة للقياس: قابلية التقويم -

 .     ، المنھجي  والبيداغوجي)الفلسفي( اإلبستمولوجياألخالقي، : وتتلّخص المبادئ المؤّسسة للمناھج في ثالثة مجاالت
 : )القيمي(في المجال األخالقي   1.
  .)وطني وعالمي(التربوية الجزائرية عليھا واجب إكساب كّل متعلّم قاعدة من اآلداب واألخـالق المتعلّقـة بالقيم ذات بعديـن  ما جاء في المرجعية العاّمة للمناھج، فإّن المنظومة سبح

  ) الفلسفي المعرفي(في المجال اإلبستيمولوجي 2.
واّد المعارف، بل ينبغي أن تفّضل المفاھيم والمبادئ والطرائق المھيكلة للماّدة، والتي تشّكل أسس التعلّمات وتيّسر االنسجام العمودي للمعلى المحتويات التعليمية أن تتجنّب تكديس 

 .المالئم لھذه المقاربةو
  :في المجال المنھجي والبيداغوجي. 3
ية ائالبنعلى البناء الفكري و المؤّسسة -تشّكل ھذه المقاربة . النسقيةالمقاربة و ية االجتماعية،ائحاة من البنالمستو بالكفاءات المقاربة :ترتكز المناھج الجديدة على مبدأين أساسيين 

  .تمّكن المتعلّم من بناء معارفه في وضعيات تفاعلية ذات داللة، وتتيح له فرصة تقديم مساھمته في مجموعة من أقرانه المحور الرئيس للمناھج الجديدة – االجتماعية
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  )المرحلة، الطور،السنة(الخاصة بالتربية التشكيليةالتخرج  مالمح. 2
 من التعليم األساسي  جرّ مالمح التخ 1.2

  التعليم االبتدائي منملمح التخّرج       طالتعليم المتوسّ  منملمح التخّرج   التعليم األساسي منملمح التخّرج  

الكفاءات 
  الشاملة

األساسية الخاّصة  يكـون المتعلّم متحّكما في المعارف
 ،رسائل مرئية اءةقروبميدان الرسم والتلوين، وفّن التصميم 

ر عن أحاسيسه يعبالتو ،ق جمال التحف الفنيةوتذوّ 
  .    مجتمعه ثقافةة من دّ ـمشاريع فنية تشكيلية مستم بإنجاز

ما في المعارف األساسية ـيكون المتعلّم متحكّ 
التصميم التي الخاّصة بميدان الرسم والتلوين، وفّن 

قراءة رسائل مرئية، وتذّوق جمال التحف الفنية،  و
فنية تشكيلية   مشاريع بإنجازبير عن أحاسيسه ـوالتع
  .    مجتمعه ثقافةة من دّ ـمستم

 لعناصرل القاعدية التقنياتيكون المتعلم متحّكما في 
خامات الرسم لية الخطّية واللونية، وتقنيات التشكي

 و توظيف، نظيمھاو تشكال ، وتركيب األنيوتللوا
  .في مشاريع فنية األلوان ألساسية والثانوية 

الكفاءات 
  الختامية

  ميدان
الرسم 
  والتلوين

 بتوظيف ،منسجما اتشكيلي يافنّ  عمال ينجـز
بأسلوب  يعبر فيه، أللوان األساسية والثانويةا

  .ةقـّررة المـالمدارس الفنيإحدى 

أللوان بتوظيف ا ينجز عمال فنّيا تشكيليا منسجما،
إحدى بأسلوب فيه  يعبرة، ـاسية والثانويـاألس

  .المدارس الفنيـة المقـّررة

على و ،ونـل واللـلشكيُعبر فيه بايا ز عمال فنّ ـينج
وان ـف األلـ، بتوظيو التنظيم تركيبالأساس 
  .ةـلالمكمّ 

 ميدان فنّ 
  التصميم

 ية ية غرافيكية وزخرفية وخطّ ينجز تصاميم فنّ 
على أساس العناصر التشكيلية المحلّية بتوظيف 
 منظور ال، وقواعد الكوفي بأنواعـه طّ ـقاعدة الخ

  .الزخرفـة عدوقوا

ينجز تصاميم فنّية غرافيكية وزخرفية وخطّية  
بتوظيف العناصر التشكيلية المحلّية  على أساس 
قاعدة الخـطّ الكوفي بأنواعـه، وقواعد المنظور 

  .الزخرفـة وقواعد 

  
 قواعد فنّ أساس  على ايـيا زخرفـعمال فنّ  مـيصمّ 
  . الكوفي الھندسي لخطّ رفة، و االزخ
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 جدول مالمح التخرج الخاص بمرحلة التعليم المتوسط والسنوات 2. 2
  

  ملمح التخّرج من التعليم المتوّسط
   1ھاية الطور ملمح التخّرج في ن   2ملمح التخّرج في نھاية الطور   3ملمح التخّرج في نھاية الطور 

 متوّسط 1 متوّسط 2 متوّسط3  متوّسط 4   

  الكفاءات الشاملة

يكـون المتعلّم متحّكما في المعارف األساسية
  الخاّصة بميدان الرسم والتلوين، وفّن التصميم 

و قراءة رسائل مرئية، وتذّوق جمال التحف 
مشاريع  الفنية، والتعبير عن أحاسيسه بإنجاز

  مـّدة من ثقافة مجتمعهفنية تشكيلية مست

م متحّكما فيـيكون المتعلّ 
ات األساسية  للرسم ـالتقني

نجاز بإوالتلوين وفّن التصميم 
وتصاميم مشاريع فنية تشكيلية 

تتماشى وإحدى  بتقنية معاصرة
بتوظيف المدارس الفنية الحديثة، 

  .الحارة و الباردة األلوان

يكون المتعلّم متحّكما في التقنيات 
ة  للرسم والتلوين وفّن األساسي

مشاريع فنية تشكيلية  إنجازبالتصميم 
د فيھا منظمة، فردية أو جماعية، يجسّ 

م الوطني وفق قاعدة لَ رموز العَ 
ً   األحجاممنظور المساحات و  مطبقا
  الت، التضاّد اآلني للمكمّ 

ات ـم متحّكما في التقنيـون المتعلّ ـيك
األساسية  للرسم والتلوين وفّن 

 ةـمشاريع فنية تشكيلي إنجازبالتصميم 
ة، مستوحاة ـفردية أو جماعية منظّم

، يطبّق الجزائريمن التراث التشكيلي 
يب المتوازن، ـفيھا قاعدة الترك

وتقنيات األساليب التعبيرية التي تبرز 
  .النفعاليةاالمؤثرات الحسية و

الكفاءات 
  الختامية

  ميدان
الرسم 
  والتلوين

 بتوظيف منسجما، عمال فنّيا تشكيليا ينجـز
األلوان األساسية والثانوية، يعبر فيه بأسلوب 

  .الفنيـة المقـّررةإحدى المدارس الفنيـة المقـّررة 

 منسجما، عمال فنّيا تشكيليا ينجـز
األلوان األساسية  بتوظيف

والثانوية، يعبر فيه بأسلوب إحدى 
  .المدارس الفنيـة المقـّررة

،يجّسد امنسجم اتشكيلي ايفنّ  عمالينجز 
فيھا رموز الَعلَم الوطني وفق قاعدة 

ً ، األحجام و منظور المساحات  مطبقا
  .ّملة ـلمكلأللوان ا اآلني ادّ ـالتض

موظفاً ، ينجز مشروعا فنيا تشكيليا
ة ـالعناصر التشكيلية الخطية واللوني

ً ،و ة ـات الطبيعيـتقنيات الخام مطبقا
، واد المسترجعة ـة والمـواالصطناعي
نسجام اللوني البسيط االعلى أساس 

  .اد اآلني لأللوان المكملةـوالتض

ميدان فن 
  التصميم

ية وزخرفية وخطّ  ية غرافيكيةينجز تصاميم فنّ 
  الوطنيمن التراث 

الزخرفة  األحجام، وسلّم  على أساس قواعد
  ، الفني تركيبالتبويب والوقاعدة الھندسية، 

  .للون و التضاد اآلني

فيكية ينجز تصاميم فنّية غرا
وخطّية من التراث  وزخرفية
  ،الوطني

على أساس قواعد سلّم األحجام، 
و الزخرفة الھندسية، وقاعدة 

  التبويب والتركيب الفني، 
  .و التضاد اآلني للون

ً ، ثالثة أبعادب ا ميصمنجز تي  مطبقا
لوسائـل باستعمال ا األحجاممنظور 

مبينا مختلف السطوح الھندسية، 
  .للونيةبالقواتم و الفواتح ا

زخرفيا منظما ومنسجما  اينجز تصميم
فرديا ) أمازيغي(من التراث الوطني 

أو جماعيا بتطبيق القواعد الزخرفية 
  .وقاعدة التضاد اآلني لأللوان المكملة
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   مصفوفة الموارد المعرفية .3
 جدول مصفوفة الموارد المعرفية 1.3

 األطوار  ينالمياد  الكفاءات الختامية   موارد بناء الكفاءات
 موارد معرفية موارد منھجية

  :موارد منھجية خاصة بوضعية االنطالق
منتوج ، استنتاج تعاريف، مقارنة أعمال فنية، التحفيزـ 

  .استنتاج مراحل إنجاز العمل الفني، كتابي
  :موارد منھجية خاصة بوضعية بناء التعلم

ليلھا على تنفيذ المھمة، توفير تمارين ملموسة لتحالتشجيع 
فيما بعد، تشجيع وضع فرضيات، السماح بالمحاولة و 

استراتجيات، تسھيل إدماج " ، السماح بتطويرالتجريب
  .المعارف الصائبة

  :تعلم اإلدماجموارد منھجية خاصة بوضعية 
 التقنياتالحث على التعمق في المھام، الحث على إدماج  

رات المكتسبة و إنھاء المھام المختلفة، ، تحويل المھا
  .المھارات، تدعيم االستقاللية الذاتية تطويروانتقالھا، 

  :موارد منھجية خاصة بوضعية تقويمية
تقديم حصيلة، تقويم المسعى، استخراج نموذج القواعد 

 ،المطبقةالفنية واألسس 

مبدأ توازن العناصر التشكيلية والفراغات : التركيب المتوازن
في تركيب وتنظيم فضاء  على أساس قاعدة التناظر و الال تناظر

  ).السند( العمل الفني 
الشفافية، العتمة، التنقيط، التھشير، اللطخ، الھدوء، : التقنيات

الراحة، األضطراب االنسجام اللوني لأللوان الحارة و بالردة 
  ).الدائرة اللونية(
  .التعبيريةنطباعية، االالواقعية، : الفنية ساليباأل

، األلوان المكّملة، )القواتم والفواتح(ني التضاد اللو:  علم األلوان
 .توظيف الدائرة اللونية

ينجز مشروعا فنيا تشكيليا، مستعمال 
العناصر التشكيلية الخطية واللونيـة 

وبتوظيف تقنيات الخامـات الطبيعيـة 
واالصطناعيـة والمـواد المسترجعة ، 

االنسجام اللوني البسيط مطبقا 
  .كملةوالتضـاد اآلني لأللوان الم

الرسم 
 والتلوين

الطور 
  ، واإليقاع؛التشابه، التكرار، التوازن، التناظر :القواعد الزخرفية  األّول

وضعية السند الفني، اإلطار والھوامش الجانبية : ـ قاعدة التبويب
  .للسند الفني

اللون السائد ھو اللون الوسطي الذي يتولد : قاعدة االنسجام اللوني
  .  ساسين بدراجات متفاوتة فيما بينھاعن طريق مزج لونين أ

عن حسن  ھي جمال النظام الناتج :القيم الجمالية في فن الزخرفة
تبويب وتركيب العناصر الزخرفية واللونية بطريقة على أساس 

  .التضاد و االنسجام
 
 

ينجز تصميما زخرفيا منظما 
ومنسجما من التراث الوطني 

فرديا أو جماعيا بتطبيق ) أمازيغي(
لقواعد الزخرفية وقاعدة التضاد ا

  . اآلني لأللوان المكملة

 التصميم
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األطوار الميادين  الكفاءات الختامية الموارد المعرفية الموارد المنھجية

  :موارد منھجية خاصة بالوضعية المشكلة االنطالقية

التحفيز، مقارنة أعمال فنية، استنتاج تعاريف، منتوج 
 .ز العمل الفنيكتابي، استنتاج مراحل إنجا

: موارد منھجية خاصة بالوضعية التعلمية البسيطة
التشجيع على تنفيذ المھمة، توفير تمارين ملموسة لتحليلھا 

فيما بعد، تشجيع وضع فرضيات، السماح بالمحاولة و 
استراتجيات، تسھيل إدماج " التجريب، السماح بتطوير

  .المعارف الصائبة

تقديم حصيلة، : ميةموارد منھجية خاصة بوضعية تقوي
  .تقويم المسعى

الحث على : موارد منھجية خاصة بوضعية تعلم اإلدماج
التعمق في المھام، الحث على إدماج المعارف المكتسبة 
وإنھاء المھام المختلفة، التخلي عن نسق التعليم، تفضيل 

وتحويل المھارات وانتقالھا، تقوية المھارات، تدعيم 
 .ث على التعلم التعاونياالستقاللية الذاتية، الح

مبدأ توازن العناصر التشكيلية والفراغات : التركيب المتوازن
على أساس قاعدة التناظر والال تناظر في تركيب وتنظيم فضاء 

  ).السند( العمل الفني 
  .الخاصة بالتركيب الفني: القاعدة الذھبية

  الھندسية أشكالهخصائص العلم الوطني 
 توظيف الخامة و ما ينتج عنھا من كيفيةالطريقة : التقنيات

واالنفعالية ...) الشفافية، العتمة، التنقيط، التھشير، اللطخ(
  ).االضطرابالھدوء، الراحة، (

  .الواقعية، االنطباعية، التعبيرية: الفنية األساليب
، األلوان المكّملة، )القواتم والفواتح(التضاد اللوني : علم األلوان

  .توظيف الدائرة اللونية
  الخط العربي القواعد الفنية و األسس الھندسية

 ).توظيف الدائرة اللونية(قاعدة التضاد اآلني المكمالت 

ينجز عمال فنّيا تشكيليا منسجما،
يجّسد فيھا رموز الَعلَم الوطني وفق 
قاعدة منظور المساحات والحجوم، 

ويلّونه على أساس التضـاّد اآلني 
للمكـّمالت ، بتوظيف الخامات 

  .الوسائل األنسبو
الرسم 
 والتلوين

الطور 
الخاص ) l'Echelle de dessin(سلم الرسم : لتصغيرالتكبير وا  الثاني

  .بالتجسيم، أسس تنظيم األحجام في الفضاء
ھي : أسس فن التعليب في اإلشھار و الترويج للمنتوج االستھالكي

  علب اسطوانية، متوازية المستطيالت أو مكعبة الشكل
النقطة . ، الخط العمودياألرضخط االفق، خط  :المنظور
  .نقاط البعد، ـ سلم االرتفاع. المركزية
النقطة . ، الخط العمودياألرضخط االفق، خط : المنظور
  .نقاط البعد. المركزية

 ).المربع أو المستطيل ( منظور المساحات 
   اإلحجامھو الخط العمودي الذي يمثل ارتفاع : سلم االرتفاع

 
 
 
 
 

ز تصميما ذا ثالثة أبعاد، على ينج
أساس القواعد الفنية الخاّصة بمنظور 
الحجوم، بالتوظيف األنسب للوسائـل 

الھندسية، ويلّونه إلبراز القواتم 
  .والفواتح لمختلف السطوح

 التصميم
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األطوار الميادين  الكفاءات الختامية  الموارد المعرفية الموارد المنھجية
  :بوضعية االنطالق موارد منھجية خاصة.  1
التحفيز، مقارنة أعمال فنية، استنتاج تعاريف، منتوج ـ 

  ..كتابي، استنتاج مراحل إنجاز العمل الفني
  :موارد منھجية خاصة بوضعية بناء التعلم.  2
التشجيع على تنفيذ المھمة، توفير تمارين ملموسة ـ 

لتحليلھا فيما بعد، تشجيع وضع فرضيات، السماح 
استراتجيات، " التجريب، السماح بتطوير بالمحاولة و

  .تسھيل إدماج المعارف الصائبة
  :ـ موارد منھجية خاصة بوضعية إعادة االستثمار 3

ـ تقديم حصيلة، تقويم المسعى، استخراج نموذج القواعد 
الفنية و األسس العلمية، ھيكلة المعارف المحصلة، 
  .ياستنباط المفاھيم اإلدماجية، استنتاج ما ھو أساس

  :ـ موارد منھجية خاصة بوضعية اإلدماج 4
 المواردالمھام ، الحث على إدماج  تشجيع متابعةـ 

المكتسبة و إنھاء المھام المختلفة، ، وتحويل المھارات 
 .المھارات، تدعيم االستقاللية الذاتيةتطوير وانتقالھا، 

ـ التنظيم المحكم في العمل الفني من حيث توازن و انسجام
التوازن، : التشكيلية الخطية واللونية يرتكز علىالعناصر 

  االنسجام، الحركة، اإليقاع، الوحدة، التنوع
التقنيات التأثيرية والملمسية وانفعالية التي : ـ تقنيات األساليب ھي

تبرز قوة و سرعة األداء الناتج عن حركة الريشة واتجاه 
  أفكاره اللطخة التي تترجم الحالة النفسية للفنان عند تبليغ 

  . و مشاعره و أحاسيسه
ـ المبادئ الجمالية تكمن في الخصائص التعبيرية لكل أسلوب فني 

من حيث ) تكعيبي، تجريدي، سريالي، مستقبلي(تشكيلي حديث 
  . اختيار األلوان و التقنية وطريقة تنفيذھا

ـ التباين للقيم اللونية الحارة و الباردة يكمن في تلك القيم اللونية 
وھي تنتج ). البصرية ( دة فيما بينھا من الناحية الحسية المتضا

عن طريق تجاور أو تقابل القيم اللونية الباردة مع الحارة 
.بدرجات متفاوتة فيما بينھا

 منسجما، عمال فنّيا تشكيليا ينجـز
األلوان األساسية والثانوية،  بتوظيف

يعبر فيه بأسلوب إحدى المدارس 
  ـة المقـّررةالفنيـة المقـّررة الفني

الرسم 
 والتلوين

الطور 
  الثالث

باللغة االنجليزية المشروع، و تتعلقDESEIGNـ تعني كلمة
بتلك األنشطة والممارسات المھنية المتنوعة المنتمية إلى الفنون 

و يتمثل الدور االقتصادي . التطبيقية و ميدان االتصال والموضة
  ساسا في التعبئة واالجتماعي لفن اإلشھار الصحي والبيئي أ

  . و التحسيس والتوعية والوقاية الصحية والبيئية في المجتمع
 retouche:  أما برامج إعادة التدخل على الصورة والرسم

d'images واإلبداع عن طريق النقطة(bit map)  .و ھي :
Paint،Adobe Photoshop Corel PhotoPaint, Paint 

Shop Pro...  
ھي الخطوط المبتكرة من حيث ھندسة : ـ الخطوط المبتكرة

حروفھا وطرائق إخراجھا في عناوين والشعارات التي تحدد 
  المميزات اإلعالمية و الثقافية والسياسية في الصحف 

  .االنترنيت و المجالت، والقنوات اإلعالمية و مواقع
ـ ينتمي اإلعالم الغرافيكي إلى حصة الفنون التشكيلية و يعد 

وسيلة معاصرة تسمح بإكساب المتعلمين تجارب وخبرات فنية 
اإلعالم الغرافيكي ھو الجزء من اإلعالم اآللي الخاص . جديدة

.بمعالجة و إنتاج وصناعة و استغالل الصور الرقمية

 ينجز تصاميم فنّية غرافيكية
  خرفية وخطّية من التراث الوطنيوز

  على أساس قواعد سلّم األحجام، 
و الزخرفة الھندسية، وقاعدة التبويب 

والتركيب الفني، و التضاد اآلني 
  .للون

 التصميم
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  البرامج السنوية. 4
  )السنوات االربعة(البرامج السنوية من التعليم المتوسط 1.4

خاص لكل سنة دراسية من التعليم المتوسط، كما يحتوي كل برنامج على كفاءة شاملة خاصة بميدان من ميادين المعرفة التي ينّص عليھا  تشمل البرامج السنوية على برنامج       
ات طابع فكري، منھجي، تواصلي، م ذـوقي. البرنامج في فن الرسم والتلوين وفن التصميم، و يشمل أيضا القيم الخاصة بكل من الھوية، الضمير الوطني، المواطنة، التفتح على العالم

كفاءة ختامية،  وكفائتين خاصة بكل من ميدان الرسم والتلوين وفن التصميم ومركباتھما، والمحتويات المعرفية الخاصة بكل المركبات التي ترتكز عليھا كل. شخصي واجتماعي
 .صص لكل محتوى معرفيوأمثلة عن أنماط وضعيات تعلمية ومعاييرھا ومؤشراتھا التقويمية و الزمن المخ

  ىة األّولبرنامج السن
فردية أو جماعية منظّمـة، مستوحاة من التراث  مشاريع فنية تشكيليـة يكـون المتعلّـم متحّكما في التقنيـات األساسية  للرسم والتلوين وفّن التصميم التي تساعده على إنجاز: الكفاءة الشاملة

  .قاعدة التركـيب المتوازن، وتقنيات األساليب التعبيرية التي تبرز المؤثرات الحسية واالنفعالية التشكيلي لألمـة الجزائرية، يطبّق فيھا

الكفاءات  الميدان
 الزمن معايير و مؤشرات التقويم  أمثلة عن أنماط وضعيات تعلمية الموارد المعرفية مركبات الكفاءة الختامية 

فن 
 الرسم

و  
 التلوين

 
 
 
 

ينجز مشروعا 
كيليا، فنيا تش

مستعمال 
العناصر 

التشكيلية الخطية 
واللونيـة ، 

وبتوظيف تقنيات 
الخامات 
الطبيعية 

واالصطناعيـة 
والمواد 

المسترجعة 
وباالنسجام 

اللوني البسيط 
والتضـاد اآلني 
.لأللوان المكملة  

ـ يعرف قاعدة 
التركيب المتوازن 
في تنظيم العناصر 

التشكيلية شكال 
.ولونا

يعرف :نالتركيب المتواز
قاعدة التركيب المتوازن 

في تنظيم العناصر 
  .التشكيلية شكال ولونا

التقنية ھي :التقنيات
الطريقة التي تستعمل بھا 
الخامة الموظفة في إبراز 
مؤثرات العمل الفني من 

حيث الملمس واالنفعاالت 
السيكولوجية، حسب 
  مؤثراتھا الملمسية

الشفافية، العتمة، التنقيط، ( 
) اللطخالتھشير، 
الھدوء، (واالنفعالية

  ).الراحة، االضطراب
القيم الجمالية الخاصة  -

بالتركيب المنظم كأساس 
في تذوق التحف الفنية 

الترتيب المنظم وتوازن (
)العمل الفني

وضعية ترتكز مقارنة وتحليل ـ 
و استنتاج نماذج فنية مختلفة 

تنظيم و ترتيب العناصر كيفيات 
التوازن  مفھوم إلرساءالتشكيلية 

  .في فن الرسم والتلوين
ـ وضعية استكشافية تجرب فيھا 
قواعد التركيب الفني يبرز فيھا 

  . توازن العناصر التشكيلية
ـ وضعية تناقش فيھا القيم الجمالية 

الناتجة عن حسن الترتيب 
.والتنظيم  

  . ـ الموضوع حول تجميل المحيط المدرسي: معيار الوجاھة 1
لتركيبات الفنية المتوازنة التي تنظم العمل يميز أنواع ا: المؤشر
  .الفني

از 2 توى اإلنج ل و مس لوب العم ار أس ادئ : معي رام المب احت
  .األساسية في تنظيم فضاء العمل الفني

ر ب : المؤش دة التركي ق قاع ي وف ل الفن ب العم ي تركي تحكم ف ي
  .الفني المتوازن

كيلي 3 ق التش ار التناس ك:  معي جام التش يم واالنس ن التنظ يلي م
  .حيث الشكل واللون

يحلل الرسائل المرئية ويقدر قيمتھا الجمالية على : المؤشر
  .أساس االنسجام في التركيب المنظم وفي التلوين

  .أصالة العمل ودرجة اإلتقان: معيار اإلتقان 4
  .يجسد نظافة العمل الفني: المؤشر
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ينجز مشروعا فنيا  
بتوظيف  تشكيليا

ادية الرماديات الحي
 .المتدرجة

 
 
 
  

تدرجات الرماديات
  الحيادية 

ـ الخصائص التعبيرية 
للتدرجات الرماديات 

القواتم والفواتح : الحيادية 
عن تركيبة اللون الناتجة 

  . األبيض واألسود
ـ القاعدة األساسية 

للتدرجات الرماديات 
مزج األبيض : الحيادية 

   مع األسود بنسب متفاوتة
  بينھما فيما 

لقيم الجمالية للرماديات ا -
انسجام : الحيادية المتدرجة 
 .بينھاالقواتم والفواتح فيما

ـ وضعية تعرف من خاللھا 
الرماديات الحيادية المتدرجة 
انطالقا من مقارنة تحف فنية 

  . زخرفية
ـ وضعية يطبق فيھا تدرجات 

القواتم (الرماديات الحيادية 
  ).والفواتح

اللونية ـ وضعية تناقش فيھا القيم 
القواتم (للرماديات الحيادية 

 ).والفواتح

  . الموضوع تعبيرات زخرفيه: الوجاھة معيارـ  1
القواتم (يبرز خصائص الرماديات الحيادية المتدرجة : المؤشر
  .في التعبير الفني التشكيلي) والفواتح

التوظيف المالئم : معيار أسلوب العمل و مستوى اإلنجاز.  2
  .لرسم والتلوينللخامات الخاصة با

يطبق قاعدة الرماديات الحيادية المتدرجة في تعبيرات : المؤشر
  .فنية مختلفة

القواتم (لقيم اللونيةعن ا التعبير:معيار التناسق التشكيلي.  3
  )والفواتح
ينقد عمله وأعمال زمالئه وفق المعايير التعبيرية على : المؤشر

  .أساس قاعدة الرماديات الحيادية المتدرجة
 .أصالة العمل ودرجة اإلتقان:معيار اإلتقان.  4

يجسد قواعد النظافة و اإلتقان عند توظيفه للخامات : المؤشر
 .الخاصة بالرسم والتلوين

 

 

 

 

 

  
  
ينجز أعماال فنية ـ 

 تشكيلية مختلفة 
التقنيات في الرسم و 

يعبر فيھا التلوين 
عن االنفعاالت 

الراحة أو 
االضطراب على 

 أساس األلوان
  .الحارة و الباردة

ـ التقنيات الخاصة بفن
  :الرسم و التلوين

ـ التقنيات في الرسم 
كيفيات : والتلوين ھي

قلم الرصاص توظيف 
األلوان المائية، األلوان 

  ...الترابية
ـ سيرورة استكشاف 

التقنيات التعبيرية التي 
تبرز األحاسيس 

واالنفعاالت التي توحي 
بالراحة أو االضطراب 

س األلوان الحارة على أسا
 .و الباردة

ـ المظھر الجمالي الناتج 
عن التقنيات المختلفة في 

التأثيرات ( العمل الفني 
).الحسية واالنفعالية

ـ وضعية تعلمية مقارنة وتحليل 
انفعاالت  توجيه والتحف الفنية 

إلى استنتاج الخصائص  المتعلم
التقنية التي تجسد االنفعاالت 

على  ...وء الھد/الراحة  الحسية
أساس قاعدة األلوان الحارة 

  .والباردة
ـ وضعية استكشافية تجرب فيھا 
مختلف تقنيات خامات فن الرسم 

عن انفعاالته فيھا  يعبروالتلوين 
الراحة أو االضطراب على أساس 

  . األلوان الحارة والباردة
ـ وضعية تناقش فيھا القيم الجمالية 

 الناتجة عن) التأثيرات الملمسية ( 
 .استعمال تقنيات الخامات المختلفة

  ذ. الموضوع ينفد بالتقنية المستھدفة: الوجاھة. 1
يعرف مختلف التقنيات في الرسم والتلوين وفق : المؤشر

  .خصائصھا التعبيرية
إبراز الخصائص التعبيرية : أسلوب العمل و مستوى اإلنجاز. 2

  .للتقنية
لتقنية التعبيرية يستغل تقنية الخامات وفق الخصائص ا: المؤشر

  .المستھدفة
  .إبراز األحاسيس واالنفعاالت: التناسق التشكيلي. 3

المناقشة : يتحكم في آليات التواصل و االتصال: المؤشر
والتحليل واإلصغاء و إبداء الرأي و االستجابة لألشكال 

  .البصرية
  .أصالة العمل ودرجة اإلتقان:  معيار اإلتقان.  4

لنظافة و اإلتقان عند توظيفه التقنيات يجسد قواعد ا: المؤشر
 .الخاصة بالرسم والتلوين
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ـ ينجز أعماال فنية 
 تعبيرية مختلفة

بتوظيف أساليب  
وتقنيات المدارس 

الواقعية، ( الفنية 
االنطباعية، 
النباتية و : الزخرفية
 ).الھندسية 

 
 
 

  :ـ األساليب الفنية الحديثة
ـ أساليب المدارس الفنية 

الواقعية، : لحديثةا
االنطباعية، الزخرفية 

الزخرفية   ،النباتية
  .الھندسية 

ـ طرق توظيف تقنيات 
: األساليب الفنية الحديثة

تقنية قلم (التھشيرية 
التنقيطية ) الرصاص
القلم، حبر (واللطخية 

صيني، األلوان المائية، 
  ). واأللوان الترابية

المظھر الجمالي -
و نظام وانسجام : لألسلوب

حركية العناصر التشكيلية 
من حيث التھشير، 

التنقيط،، اللطخ 

وتحليل  مقارنةـ وضعية ترتكز 
و لوحات فنية حديثة مختلفة قصد 

استنتاج أساليبھا التعبيرية و التقنية 
  الموظفة

ـ وضعية يستكشف فيھا تقنيات 
  .األساليب الفنية الحديثة 

ـ وضعية تواصلية تناقش فيھا 
تقنيات األساليب  جماليات مختلف
  .الفنية الحديثة

  :ـ وضعية اإلدماج
المتعلم مشروع فني تشكيلي ينفذ ـ 

القواعد  بإدماجفردي أو جماعي 
الفنية المتعلقة بالتركيب، التلوين، 

التأثيرات . (التقنيات و األساليب
الناتجة عن ) الملمسية واالنفعالية

 .استعمال تقنيات الخامات المختلفة

  .الموضوع واقعي انطباعي أو زخرفي: وجاھةمعيار ال.  1
ة : المؤشر ا التعبيري ى أساس اتجاھاتھ يعرف المدارس الفنية عل

كيلية ر التش ياغتھا للعناص دارس . وص ف الم ين مختل ز ب ويمي
  . الفنية وفق اتجاھاتھا التعبيرية

  :معيار أسلوب العمل و مستوى اإلنجاز.  2
  .ـ خصائص األسلوب المستھدف

واقعي، : تخدم األسلوب الذي يتماشى و المذھبيس: المؤشر
تعبيري، زخرفي وفق خطوات السيرورة اإلبداعية المناسبة 

  .عمليا
  : معيار التناسق التشكيلي.  3

  .انسجام التركيب والتلوين مع األسلوب
يستجيب لجمال مختلف األساليب، ويدرك قيمھا الفنية، : المؤشر

  .و يؤولھا ويحكم عليھا
  .أصالة العمل ودرجة اإلتقان: إلتقانمعيار ا.  4

يجسد قواعد النظافة واإلتقان عند توظيفه أحد األساليب :المؤشر
 الفنية

 

 

 

 

 

 

فن 
 التصميم

ينجز تصميما 
زخرفيا منظما 
ومنسجما من 

التراث الوطني 
) أمازيغي(

فرديا أو جماعيا 
بتطبيق القواعد 

الزخرفية وقاعدة 
التضاد اآلني 
 .لأللوان المكملة

ـ ينجز عمال فنيا 
غرافيكيا على 

أساس قاعدة منظور 
 .المساحات

 
 

:منظور المساحات
ـ العناصر األساسية لقاعدة 

خط : منظور المساحات
األفق، خط األرض، الخط 
العمودي، نقاط البعد، نقطة 

  .التالشي
أنواع المنظور حسب 

المنظور : زاوية النظر
األمامي المقابل، والمائل 

  .الزاوية من
طرق توظيف قاعدة  -

منظور المساحات في 
 تصميمات غرافيكية

بتوظيف الوسائل الھندسية 
.الخاصة لذلك

نماذج  تحليلـ وضعية تعلمية 
و غرافيكية، تنتقى من محيط 

استنتاج أسس تنظيم مساحاتھا 
  .حسب قاعدة منظور المساحات 

ـ وضعية تطبق فيھا قاعدة منظور 
  .المساحات 

  لقيم ـ وضعية تناقش فيھا ا
  

الجمالية للتأثيرات الغرافيكية في 
منظور األحجام على أساس قواعد 

النظافة والدقة في اإلنجاز 
 .باستعمال الوسائل الھندسية

 تصميمات فنية غرافيكية: الموضوع: معيار الوجاھة .1
  .على أساس قاعدة منظور المساحات

و .يعرف العناصر األساسية لقاعدة منظور المساحات:المؤشر
  .ميز بين أنواع المنظور وفق زاوية النظري

توظيف تقنيات :معيار أسلوب العمل و مستوى اإلنجاز .2
  . غرافيكية على أساس القواعد الفنية لمنظور المساحات 

  .يصنف منظور المساحات وفق زاوية النظر: المؤشر
  .تنظيم العمل الفني: معيار التناسق التشكيلي.3

لنظام في إبراز اإلتقان عند يتجاوب مع مبادئ ا: المؤشر
  .استعمال الوسائل الھندسية الضرورية

  .أصالة العمل ودرجة اإلتقان: معيار اإلتقان.4
يجسد قواعد النظافة واإلتقان عند استعماله الوسائل : المؤشر

 .الھندسية الضرورية
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ـ ينجز تصاميم فنية 
ذات أحجام مختلفة 
على أساس قاعدة 

حجام منظور األ
  .حسب زاوية النظر

 

القاعدة:منظور األحجام
: األساسية لمنظور األحجام

سلم (الخط العمودي
الذي يمثل ) االرتفاع

ارتفاع األشياء و يقع على 
خط األرض يمين أو يسار 

  .الخط العمودي
الوضعيات المختلفة  -

لمنظور األحجام حسب 
أمامية، مائلة : زاوية النظر

خط يمينا أو يسارا من ال
  .العمودي

ـ القيم الجمالية للتأثيرات 
 الغرافيكية

تنوع : في منظور األحجام
الخطوط والمساحات في 

 .االتجاھات المختلفة

ـ وضعية تعلمية تستغل فيھا نماذج
لعلب مجسمة، تنتقى من محيط 

علب التغليف مختلفة (المتعلم 
قصد ). األحجام للمنتجات الوطنية
لم إلى تحليل بنيتھا للوصول بالمتع

سلم (استنتاج قاعدة بنائھا 
على أساس منظور )االرتفاع
  .األحجام

 وضعية يطبق فيھا سلم االرتفاع
في التصاميم فنية ذات األحجام 

  .المختلفة
ـ وضعية تناقش فيھا القيم الجمالية 

الزخرفية و الغرافيكية للخط 
الكوفي على أساس العالقات 

اإليقاعية الناتجة عن الخطوط 
.والنباتيةالھندسية

تصاميم فنية ذات أحجام مختلفة : الموضوع:معيار الوجاھة.1
على أساس قاعدة منظور األحجام )علب تغليف لمنتجات وطنية(
.  

يعرف قاعدة منظور األحجام و يحدد سلم االرتفاع على :المؤشر
  .خط األرض

توظيف تقنيات : معيار أسلوب العمل و مستوى اإلنجاز .2
  .ى أساس سلم االرتفاعتصميم األحجام عل

يطبق القاعدة األساسية لسلم االرتفاع في وضعيات :المؤشر
  مختلفة

  .تنظيم العمل الفني: معيار التناسق التشكيلي.3
يستجيب للقيم الجمالية في الرسائل المرئية ذات : المؤشر

  .األحجام وفق نظامھا الغرافيكي
 . أصالة العمل ودرجة اإلتقان: معيار اإلتقان. 4
يجسد قواعد النظافة و اإلتقان عند استعماله الوسائل : لمؤشرا

 .الھندسية الضرورية

 

 

 

 

 

 

ـ ينجز تصاميم فنية 
خطية، بتوظيف 

القواعد الفنية 
واألسس العلمية 

للخط الكوفي 
  .بأنواعه المختلفة

 

 :الخط العربي
ـ القواعد الفنية ألنواع 

إيقاعات (الخط الكوفي 
 ھندسية،( خطية زخرفية

تتميز بھا ) نباتية 
و األسس ). الحروف

نسب (العلمية للخط الكوفي 
و قياسات الحروف 

  ).والفراغات الفاصلة بينھا
ـ التقنيات الفنية للخط 

الشبكة الغرافيكية : الكوفي 
الھندسية التي تحدد نسب 

وقياسات الحروف من 
حيث سمكھا والفراغات 

  .   الفاصلة بينھا
ية ـ القيم الجمالية الزخرف

: للخط الكوفي  والغرافيكية
العالقات اإليقاعية الناتجة 

عن الخطوط الھندسية 
.والنباتية

يعرف من خاللھا القواعدوضعية
الفنية و األسس العلمية لمختلف 

  .أنواع الخط الكوفي
ـ وضعية توظف فيھا األنواع 

الزخرفية للخط الكوفي في أعمال 
  .فنية تشكيلية وفق قاعدتھا

ناقش فيھا القيم الجمالية ـ وضعية ت
  للخط الكوفي في مختلف 

 .مظاھره الغرافيكية و الزخرفية 

تصاميم فنية خطية مرتبطة : الموضوع:معيار الوجاھة.1
  .بأنواع الخط الكوفي 

يميز الخصائص الزخرفية الھندسية والنباتية للخط : المؤشر
الكوفي على أساس قواعده الفنية، و يعرف نسب و قياسات 

  لحروف والفراغات وفق األسس العلمية ا
توظيف الشبكة :ـ معيار أسلوب العمل و مستوى اإلنجاز 1

الھندسية لتحديد نسب و قياسات الحروف من  الغرافيكية 
 .والفراغات الفاصلة بينھا حيث سمكھا 

يوظف التقنيات الفنية للخط الكوفي على أساس القواعد :المؤشر
  .الفنية واألسس العلمية

  .تنظيم العمل الفني:  ار التناسق التشكيليمعي.3
يدرك القيم الجمالية للخط الكوفي الناتجة عن نظام و : المؤشر

  .إيقاع مختلف الخطوط الھندسية و النباتية
  .أصالة العمل ودرجة اإلتقان: معيار اإلتقان.4

يجسد قواعد النظافة واإلتقان على أساس النسب  :المؤشر
 .والقياسات
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ـ ينجز عمال فنيا  
تشكيليا زخرفي 
ھندسي، نباتي، 

حيواني مبوب وفق 
القواعد الفنية في 
تركيب و تنظيم 

األشكال من حيث 
الخط والمساحة 

  .واللون
  

القواعد : الفنون الزخرفية
الترتيب، : الفنية الزخرفية 

التكرار، التعاكس، 
التناوب، التقابل، 

  ...التناظر
ـ طرق التبويب والتنظيم 

قالني للسند الفني الع
بتقسيمه إلى (الزخرفي 

فراغات ھامشية و 
مركزية، باعتماد النسب 

  ).والقياسات الصحيحة
: ـ القيم الجمالية الزخرفية

النظام، االنسجام، اإليقاع، 
  ...الحركة، الوحدة والتنوع

وضعية تقارن وتحلل فيھا نماذج 
فنية زخرفية من مختلف ميادين 

ساس الفنون التطبيقية على أ
  .القواعد الفنية الزخرفية

وضعية تركب وتنظم فيھا األشكال 
الھندسية، النباتية، (الزخرفية 
و تبوب في أعمال فنية ) الحيوانية

تشكيلية وفق القواعد الفنية 
  .الزخرفية

وضعية تناقش فيھا القيم الجمالية 
الزخرفية المنظمة وفق القواعد 

الفنية واألسس العلمية في مختلف 
  .التطبيقية  الفنون

ينجز فيھا المتعلم :وضعية اإلدماج
تصاميم فنية تشكيلية فرديا أو 

جماعيا و ذلك بتوظيف التقنيات 
الغرافيكية الخاصة بالمساحات و 

األحجام على أساس القواعد الفنية 
 لعلم المنظور، الزخرفة ، والخطّ 

 . العربي
 

  

خرفية ز(تصاميم فنية تشكيلية : الموضوع:معيار الوجاھة.  1
مبوبة على أساس القواعد الفنية ) ھندسية، نباتية، حيوانية

  .للزخرفة
يميز بين القواعد الفنية الزخرفية في مختلف : ـ المؤشر

  .التركيبات التشكيلية من حيث الخط و المساحة و اللون
تبويب السند الفني وتنظيمه :أسلوب العمل و مستوى اإلنجاز.  2

ومركزية، باعتماد النسب و  إلى فراغات ھامشية بتقسيمه
  .القياسات الصحيحة

يبوب سند العمل الفني وفق تركيبات العناصر : ـ المؤشر
  .التشكيلية الزخرفية المختلفة

  .تنظيم العمل الزخرفي: معيار التناسق التشكيلي.  3
يبدي المتعة والسعادة عند تذوقه للعمل الفني : ـ المؤشر

  .الزخرفي و في البيئة والمحيط
  .أصالة العمل ودرجة اإلتقان: معيار اإلتقان.  4

يجسد قواعد النظافة و اإلتقان على أساس القواعد  : ـ المؤشر
  الفنية الزخرفية
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  برنامج السنة الثانية

الكفاءة 
  الشاملة

فردية أو جماعية لرسومات تشكيلية باألسلوب التكعيبي يعبر من خالله عن أھمية العلم  إنجاز مشاريع فنية تشكيلية وتصاميم منظمة للفتات إشھارية وقائية أو ترويجية لمنتوج وطني،
، انسجام األشكال و األلوان قاعدة المكمالت التضاد اآلني )الحركة واإليقاع (ـ تقنية الخداع البصري : العلمية التالية واألسسوتقدير العلماء، يعتمد فيھا على تطبيق القواعد الفنية 

  ).التكبير والتصغير(اديات الحيادية، شبكة سلم الرسم والرم

مركبات  الكفاءات الختامية الميدان
 الزمن معايير و مؤشرات التقويم أمثلة عن أنماط وضعيات تعلمية الموارد المعرفية الكفاءة

ميدان 
الرسم 
 والتلوين

 
 
 
 
 
 

ـ إنجاز عمل فني تشكيلي 
 أھميةيعبر من خاللھا عن 

ر العلماء تكون العلم و تقدي
عناصره التشكيلية منسجمة 
األشكال و األلوان يبرز فيه 

القيم الجمالية الناتجة عن 
الحركة واإليقاع بتطبيق 

الخداع (التقنية الحديثة 
، أو باألسلوب )البصري

الفني التكعيبي، و يلونه 
على أساس قاعدة األلوان 
الرمادية أو المكملة  يبرز 
ت فيه األحاسيس و االنفعاال

قصد تزيين المحيط 
المدرسي أو القسم 

  .الدراسي

ـالمركبة 
  :األولى

ـيعرف 
انسجام 

العناصر 
التشكيلية 

الخطية 
واللونية من 

حيث الحركة 
  .واإليقاع

 

  :ـ االنسجام الفني
ـ قاعدة االنسجام 

والحركة واإليقاع 
في الفنون التشكيلية، 
ومكانتھا وقيمھا في 

مختلف المدارس 
   .الفنية الحديثة

ـ تقنية الخداع 
البصري وطرق 
توظيف االنسجام 
الناتج عن الحركة 

  .واإليقاع
 

نماذج  مقارنة:ـ وضعية مشكلة انطالقية
انسجام العناصر و مناقشة فنية مختلفة 

مفھوم تجانس  و استنتاج، فيھاالتشكيلية 
مختلف أنواع الخطوط واألشكال و 

األلوان، من حيث التنوع في حركتھا 
 .التشكيلية و اللونيةوإيقاعاتھا 

وضعية تعلمية : ـ وضعية تعلمية بسيطة
تطبيقية يجرب تقنية الخداع البصري من 

خالل أشكال ومساحات ھندسية بسيطة 
  . ملونة

وضعية إدماجية : ـ وضعية تعلم اإلدماج
العناصر التشكيلية  يدمج فيھا انسجام
 و الحركة و اإليقاع الخطية و اللونية

  :شراتـ المعايير و المؤ
  :ـ معيار الوجاھة 1

عن الخداع البصري، من حيث الحركة : ـ الموضوع 
  .واإليقاع
يعرف قاعدة االنسجام و الحركة، واإليقاع : ـ المؤشر

خاصة في الفنون التشكيلية، و يميز فيما بينھا، ويحدد 
  .طرائق ترجمتھا تشكيليا

  :ـ أسلوب العمل و مستوى اإلنجاز 2
  .لبصريـ يوظف تقنية الخداع ا

يختار انسب التقنيات والطرائق التعبيرية التي : ـ المؤشر
تترجم انسجام األشكال واأللوان من حيث اإليقاع و 

  .الحركة
يقرأ و يحلل الرسائل المرئية :  ـ التناسق التشكيلي 3

ويبرز قيم االنسجام الناتجة عن حركة و إيقاع الخطوط 
  .واأللوان

  .مل ودرجة اإلتقانـ أصالة الع:ـ معيار اإلتقان 4
يجسد قواعد النظافة واإلتقان بتطبيق مبدأ : ـ المؤشر

 .الجمال على أساس مبدأ الحركة واإليقاع
 
 
 
  
 
 
 

سا10  
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القاعدة بتوظيف بتقنية الخداع البصري    
اللونية لالنسجام اللوني لأللوان الحارة و 

  . الباردة
تحل من : ـ وضعية تقويمية تكوينية 

ضعية المشكلة االنطالقية، و خاللھا الو
ذلك بمقارنة إنجازات المتعلمين، ومدى 
تطبيق تنفيذ المھمة، و قاعدة االنسجام 

الخط، (الفني للعناصر التشكيلية 
الذي يوحي بالحركة واإليقاع و ) المساحة

مدى تلوينه وفق قاعدة االنسجام اللوني 
  . لأللوان الحارة والباردة

  :ـ التناسق التشكيلي 3
  .التنظيم و االنسجام في الحركة واإليقاعـ 

  ـ المؤشر
ـ يقرأ و يحلل الرسائل المرئية ويبرز قيم االنسجام 

  .الناتجة عن حركة وإيقاع الخطوط واأللوان
  : ـ معيار اإلتقان 4

  .ـ أصالة العمل ودرجة اإلتقان
  :ـ المؤشر

ـ يجسد قواعد النظافة و اإلتقان بتطبيق مبدأ الجمال على 
  .بدأ الحركة واإليقاعأساس م

  

ـ المركبة     
  :الثانية

ـ يجرب 
االنسجام في 

عناصر 
تشكيلية خطية 

ولونية من 
حيث الحركة 

واإليقاع، 
تقنية مستعمال 

من التقنيات 
  الحديثة

ھي : ـ التقنية الحديثة
الطريقة التي 

تستعمل بھا الخامة 
الشفافية، (الموظفة 

...) التھشير، التنقيط،
ات في إبراز المؤثر

 العملالتعبيرية في 
الفني من حيث 

المظھر السيكولوجي 
الھدوء االضطراب 

  ).القلق الراحة

مقارنة وتحليل : ـ وضعية مشكلة انطالقية
لوحات فنية حديثة من حيث تقنياتھا قصد 

تمييز األسلوب التعبيري لمختلف التحف و
  . خصائصه التقنيةالفنية و

  المعايير و المؤشرات
  :ھةـ معيار الوجا 1

  .االنطباعية أو االنطباعية المحدثة:  ـ الموضوع
  : المؤشر

  ـ يعرف المدارس الفنية على أساس 
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 ميدان الرسم
  لتلوينوا

ـ وضعية تعلمية بسيطة يجرب فيھا       
  .تقنيات األساليب الفنية الحديثة

يدمج فيھا المتعلم  ـ وضعية تعلم اإلدماج
لمركبة مكتسباته القبلية و ما تنص عليه ا

بإنجاز عمل فني  بأحد . األولى و الثانية
التقنيات التعبيرية التي تتماشى و 

الفني الحديث و يلونه وفق  األسلوب
قاعدة انسجام العناصر التشكيلية الخطية 

  .واللونية من حيث الحركة واإليقاع
تحل : ـ وضعية تعلمية تقويمية تكوينية

من خاللھا الوضعية المشكلة 
عن طريق الحوار والمناقشة .االنطالقية

لألعمال المنجزة من طرف المتعلمين، 
للوقوف على مدى تنفيذ المھمة، ومدى 
تطبيق تقنية من التقنيات التعبيرية وفق 

  .األسلوب المستھدف

ويميز . اتجاھاتھا التعبيرية وصياغتھا للعناصر التشكيلية
بين مختلف تقنيات المدارس الفنية وفق اتجاھاتھا 

  . يةالتعبير
  :ـ أسلوب العمل و مستوى اإلنجاز 2

  .خصائص تقنيات األسلوب المستھدف
ـيستخدم التقنية وفق األسلوب الذي يتماشى و : المؤشر

المذھب االنطباعية، االنطباعية المحدثة، وفق خطوات 
  .السيرورة اإلبداعية المناسبة عمليا

انسجام التركيب والتلوين مع : ـ التناسق التشكيلي 3
  .لوباألس

يستجيب لجمال مختلف تقنيات األساليب و : المؤشر
  .يدرك قيمھا الفنية، ويؤولھا و يحكم عليھا

  أصالة العمل ودرجة اإلتقان: ـاإلتقان4
يجسد قواعد النظافة واإلتقان عند توظيفه تقنية : المؤشر

  .من تقنيات األساليب الفنية

سا06  

  

المركبة     
ينجز :الثالثة

عمال فنيا 
تشكيليا 
منسجم 

العناصر 
التشكيلية 
الخطية و 

اللونية من 
حيث الحركة 

واإليقاع 

: ـ علم األلوان
األلوان المكملة 

ادية الرماديات الحي(
  ).والملونة

ـ تاريخ الفن العالمي 
األسلوب الفني 

  .التكعيبي
  

تحلل من : ـ وضعية مشكلة انطالقية
خاللھا الرماديات الحيادية المتدرجة 

انطالقا من مقارنة تحف فنية والدائرة 
  ). سلم التدرج اللوني( اللونية 

ـ وضعية تعلمية بسيطة يجرب فيھا 
لرماديات تدرجات الرماديات الحيادية  وا

  ).القواتم والفواتح(الملونة 
يدمج فيھا المتعلم : ـ وضعية تعلم اإلدماج

مكتسباته القبلية و ما تنص عليه المركبة 
األولى و الثانية والثالثة في إنتاج عمل 

فني تشكيلي بأحد التقنيات التعبيرية التي 

  الفن ( ـ الموضوع تعبيرات لونية : ـ الوجاھة 1
  ). التكعيبي 
ـ يبرز خصائص الرماديات الحيادية المتدرجة  :المؤشر

  .في التعبير الفني التشكيلي) القواتم و الفواتح (
التوظيف المالئم :ـ أسلوب العمل ومستوى اإلنجاز 2

  .للخامات الخاصة بالرسم و التلوين
يطبق قاعدة الرماديات الحيادية المتدرجة في : المؤشر

  .تعبيرات فنية مختلفة
القواتم (التعبيرعن القيم اللونية : شكيليـ التناسق الت 3

  ).والفواتح
ينقد عمله و أعمال زمالئه وفق المعايير : المؤشر
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بتقنية من 
التقنيات التي 

تبرز 
األحاسيس 

واالنفعاالت 
من خالل 
األسلوب 

الفني 
. التكعيبي

ويلونه وفق 
 قاعدة األلوان

المكملة 
 الرماديات(

الحيادية 
  ).والملونة

تتماشى واألسلوب الفني الحديث، منسجم 
 العناصر التشكيلية الخطية 

واللونية من حيث الحركة و اإليقاع، 
ويلونه وفق قاعدة األلوان الرمادية  

  .الحيادية أو الملونة
تحل : ـ وضعية تعلمية تقويمية تكوينية

من خاللھا الوضعية المشكلة االنطالقية 
عن طريق الحوار والمناقشة لألعمال 
المنجزة من طرف المتعلمين، للوقوف 

تطبيق  على مدى تنفيذ المھمة، ومدى
  .القواعد الفنية واللونية

: ـ وضعية تقويمية يدمج فيھا المركبات
األولى والثانية و الثالثة، ينجز من خاللھا 

المتعلم مشروعا فنيا تشكيليا فرديا أو 
الخطية جماعيا منسجم العناصر التشكيلية 

من حيث الحركة و اإليقاع، بتقنية من 
التقنيات الحديثة، و يلونه على أساس 

الرماديات الحيادية (قاعدة األلوان المكملة 
، يبرز فيه األحاسيس )والملونة

واالنفعاالت من خالل األسلوب الفني 
  .التكعيب

التعبيرية على أساس قاعدة الرماديات الحيادية 
  .المتدرجة

  .أصالة العمل ودرجة اإلتقان: ـ اإلتقان 4 
ـ يجسد قواعد النظافة واإلتقان عند توظيفه : المؤشر 

  .بالرسم والتلوين للخامات الخاصة
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 فن التصميم

ـ في نھاية السنة الثانية 
من التعليم المتوسط يكون 
المتعلم متحكما في الكفاءة 
الختامية الخاصة بميدان 
فن التصميم التي تساعده 

  :على
تصميم مشاريع  فني 

منظمة لالفتة إشھارية 
وقائية من آفة التدخين أو 

سمة لھدايا لعلب مج
خاصة بعيد المرأة أو 
األم، يعبر من خاللھا 
. بأحد الخطوط العربية
بتطبيق القواعد الفنية 

واألسس العلمية الخاصة 
التكبير و (بسلم الرسم 
، ويلونھا اساس )التصغير

. التضاد اآلني للمكمالت
قصد التواصل مع محيطه 

  .االجتماعي و العائلي
  

  :المركبة األولى
عدة سلم يتعرف على قا

  الرسم
  

  :التجسيم الفني
 التكبير

التصغير في 
سلم :الرسم

الرسم الخاص 
بالتجسيم، 

أسس تنظيم 
األحجام في 

  .الفضاء

مقارنة وتحليل نماذج فنية :  ـ وضعية مشكلة انطالقية
بعاد يتعرف من أمختلفة التصاميم لمجسمات ذات ثالث 

العمل  خاللھا على سلم الرسم الخاص بالتجسيم الذي ينفذ به
  ).100/1، 50/1، 10/1(الفني 

يجرب فيھا سلم الرسم الخاص : ـ وضعية تعلمية بسيطة
( بالتجسيم التي ينفذ بھا العمل الفني  في التكبير و التصغير

  ).تقنية الشبكة
يدمج فيھا المتعلم مكتسباته القبلية و : ـ وضعية تعلم اإلدماج

ي غرافيكي ما تنص عليه المركبة األولى في إنجاز عمل فن
لسلم ) الشبكة(لمجسم ذو ثالث أبعاد بتطبيق القاعدة تقنية 

  . الرسم
تحل من خاللھا الوضعية :  ـ وضعية تعلمية تقويمية تكوينية

المشكلة االنطالقية،من خالل مناقشة عامة للمتعلمين حول 
إنجازاتھم، للوقوف على مدى تنفيذ المھمة، و االلتزام 

قاعدة سلم الرسم إلعطائه البعد بالتعليمة ، و مدى تطبيق 
الواقعي من حيث التكبير والتصغير واستعمال الوسائل 

  ).الشبكة ( الھندسية الضرورية لذلك 

تصميم فني مجسم ذو : ـ الوجاھة 1
  .بعدين أو ثالثة أبعاد

يحدد أسس تنظيم األحجام : المؤشر
، 50/1، 10/1(حسب سلم الرسم 

100/1(  
  :إلنجازـ أسلوب العمل ومستوى ا 2

ـ رسم المخطط وفق قاعدة سلم 
  )الشبكة(الرسم 

يحدد المواد والخامات : ـ المؤشر
والوسائل المناسبة لتقنيات بناء 

  .األحجام المكعبة
تنظيم العمل :  ـ التناسق التشكيلي 3

  .في بناء األحجام المكعبة وتلوينھا
يحسن استعمال المواد :  ـ المؤشر

  . والخامات والوسائل
أصالة العمل ودرجة :تقانـ اإل 4

  .اإلتقان
ـ يجسد قواعد النظافة : ـ المؤشر

 واإلتقان بتطبيق مبدأ سلم الرسم
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  :ـ المركبة الثانية   
ـ يجرب قاعدة سلم 

الرسم، في عمل فني 
ويلوينه وفق قاعدة 

  .التضاد اآلني
 

: ـ قاعدة التضاد اآلني
توظيف (المكمالت 

 ).الدائرة اللونية

تحليل نماذج من الرسائل : نطالقيةـ وضعية مشكلة ا
 وتصنيفھا وتحديد أنواعھا  والمرئية المتعلقة باإلشھار، 

قاعدة (مواضيعھا وتقنياتھا من حيث األشكال و األلوان 
  ) .التضاد اآلني

يجرب فيھا تقنيات تركيب : ـ وضعية تعلمية بسيطة
  وتبويب العمل 

            اإلشھاري و تلوينه وفق قاعدة التضاد اآلني
  ).المكمالت(
يدمج فيھا المتعلم مكتسباته القبلية : ـ وضعية تعلم اإلدماج 

إنجاز تصميم و ما تنص عليه المركبة األولى و الثانية في 
طبيق القاعدة منظور غرافيكي لمجسم ذو ثالث أبعاد بت

نه وفق قاعدة التضاد اآلني، قصد إبراز األحجام ويلو
  العناصر الرئيسة عن الخلفية

تحل من خاللھا الوضعية : ـ وضعية تقويمية تكوينية 
المشكلة االنطالقية بمناقشة المتعلمين، من حيث مدى 
تمسكھم بالتعليمة وتنفيذ المھمة، بتطبيق القواعد الفنية 

  .الخاصة بالتركيب، التبويب، وقاعدة التضاد اآلني
تستغل فيھا نماذج فنية : وضعية مشكلة انطالقية

 )منتوجاتعلب ل(إشھارية

إنجاز : الموضوع: ـ الوجاھة 1
عمل فني ملون على أساس قاعدة 

  . سلم الرسم
    .يعرف الضاد اآلني: المؤشر

  :ـ أسلوب العمل ومستوى اإلنجاز 2
  .ـ يوظف الضاد اآلني قاعدة 

يقرأ الرسائل المرئية : المؤشر
االشھارية الصادرة عن المجتمع و 

يبدي المتعة في تذوق مظاھرھا 
  .ليةالجما

تنظيم العمل : ـ التناسق التشكيلي 3
  .أإلشھاري
ينتقي أنسب العناصر : المؤشر

التشكيلية الخطية واللونية في 
  .تركيب وتبويب موضوع إشھاري

 أصالة العمل ودرجة اإلتقان: اإلتقان
يجسد قواعد النظافة : المؤشر

 .واإلتقان في اإلشھار البصري
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  :ـ المركبة الثالثة 
فنيا  ـ ينجز عمال

علبة لمنتوج (تطبيقيا 
، )وطني استھالكي

بتوظيف قاعدة سلم 
الرسم، قاعدة الخط 

العربي الكوفي، ويلونه 
وفق قاعدة التضاد 

 .اآلني
  

ـ أسس فن التعليب في 
اإلشھار و الترويج 
: للمنتوج االستھالكي

ھي علب اسطوانية، 
 متوازية المستطيالت

  ...أو مكعبة الشكل 
  : ـ الخط العربي

لقواعد الفنية واألسس ـا
 الھندسية للخط العربي

 )الشبكة(

قصد تصنيفھا ) وطنية استھالكية
وتحديد أنواعھا واستكشاف مواضيعھا 

وتقنياتھا من حيث األشكال، الخط 
قاعدة التضاد (العربي و األلوان 

  ) اآلني
توظف فيھا : ـ وضعية تعلمية بسيطة
الخط العربي  قاعدة سلم الرسم، قاعدة

، ويلونه وفق قاعدة التضاد الكوفي
 .اآلني

فيھا المتعلم يدمج :وضعية تعلم اإلدماج
، بإنجاز عمال فنيا مكتسباته القبلية

علبة لمنتوج وطني (تطبيقيا 
، بتوظيف قاعدة سلم )استھالكي

  الرسم، قاعدة الخط العربي الكوفي، 
 .و يلونه وفق قاعدة التضاد اآلني

تحل من خاللھا : وضعية تقويمية
وضعية المشكلة االنطالقية بمناقشة ال

المتعلمين، من حيث مدى تمسكھم 
بالتعليمة وتنفيذ المھمة، بتطبيق 

القواعد الفنية الخاصة بسلم الرسم، 
قاعدة الخط العربي الكوفي، و يلونه 

  .وفق قاعدة التضاد اآلني
  لدمج المركباتـ وضعية تقويمية 

يصمم من خاللھا المتعلم مشروعا فنيا 
يا لعلبة فرديا أو جماعيا، خاصا إشھار

بالفن التطبيقي المجسم، معبرا  فيه 
بأحد الخطوط العربية، على أساس 

الخاصة  القواعد الفنية واألسس العلمية
  .بسلم الرسم، والتضاد اآلني

  . علبة لمنتوج استھالكي: ـ الوجاھة 1
يصنف أنواع العلب الخاصة بالمنتوج : ـ المؤشر

  .االستھالكي
يوظف قاعدة أحد : وب العمل و مستوى اإلنجازـ أسل2

  .الخطوط العربية
يصنف أنواع الخط العربي و يميز خصائصه  :ـ المؤشر

  .الزخرفية على أساس قواعده الفنية و أسسه الھندسية
  .تنظيم العمل الفني: ـ التناسق التشكيلي 3

يحدد نسب و قياسات الحروف والفراغات وفق : المؤشر
  .لھندسيةاألسس العلمية ا

  . أصالة العمل ودرجة اإلتقان: ـ معيار اإلتقان 4
يحسن كتابة أحد الخطوط العربية ويبرز قيمته : المؤشر

  .الجمالية في عمل فني، و يظھر المتعة في تذوق جمالياته
ـ يصمم مشروعا فنيا إشھاريا لعلبة فرديا أو جماعيا، 
طوط خاصا بالفن التطبيقي المجسم، معبرا  فيه بأحد الخ

العربية، أساس القواعد الفنية واألسس العلمية الخاصة بسلم 
  .الرسم، و التضاد اآلني
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  ثالثةبرنامج السنة ال

ساس أام ويلونه على و األحج إنجاز مشاريع فنية تشكيلية و تصاميم منظمة، يجسد فيھا رموز العلم الوطني مبوبة و مركبة وفق القاعدة الذھبية، قاعدة منظور المساحات  الكفاءة الشاملة
  .الوطنية األعيادقصد المشاركة بھا في المعارض بمناسبة  للخامات وللوسائل الھندسية، األنسبللمكمالت، بالتوظيف  التضاد اآلني

منالز معايير و مؤشرات التقويم  أمثلة عن أنماط وضعيات تعلمية الموارد المعرفية  مركبات الكفاءة الكفاءات الختامية  الميدان  

الرسم 
  والتلوين

  
  
  
  
  
  
  

في نھاية السنة الثالثة 
من التعليم المتوسط 

يكون المتعلم متحكما 
في الكفاءة الختامية 

الخاصة بميدان الرسم 
  :والتلون التي تمكنه من
ـ إنجاز مشاريع فنية 

تشكيلية منظمة فرديا أو 
جماعيا مبوبة و مركبة 

وفق القاعدة  األشكال
الذھبية، ويلونھا على 
اساس قاعدة التضاد 

اآلني للمكمالت 
 األنسببالتوظيف 

للوسائل الھندسية، 
يجسد فيھا القيم 

التشكيلية لرموز العلم 
. الوطني شكال ولونا

قصد المساھمة به في 
معرض جماعي 

  .بمناسبة أول نوفمبر

  :المركبة األولى
ـ يتعرف على القاعدة 

  الذھبية في التبويب 
و التركيب الفني 

ناصر المنظم للع
التشكيلية في الخط، 
  .المساحة و اللون

 

: ـ القاعدة الذھبية
الخاصة بالتبويب 
  .والتركيب الفني

  
  
  
 

  
  
  
 

  :ـ وضعية مشكلة انطالقية
ـ وضعية تعلمية ترتكز على دراسة مركز 

اھتمام في اللوحة الناتج عن القاعدة الذھبية 
في تنظيم العناصر التشكيلية من خالل 

  . تحف فنية
  :  تعلمية بسيطةوضعية 

ـ يجرب و يستكشف فيھا كيفية تركيب 
وتنظيم العمل الفني الناتج عن تطبيق 

  .القاعدة الذھبية
يدمج فيھا المتعلم : وضعية تعلم اإلدماج

مكتسباته القبلية و ما تنص عليه المركبة 
األولى، في عمل فني يرتكز على القاعدة 

  .الذھبية
 من خالل منتجات المتعلمين

تحل من خاللھا : قويمية تكوينيةوضعية ت
الوضعية المشكلة االنطالقية يناقش فيھا 

التركيب المنظم الناتج عن قاعدة الذھبية، 
 .من خالل إنتاجات المتعلمين

التركيب المنظم وفق :ـ معيار الوجاھة1
  .القاعدة الذھبية

يعرف القاعدة الذھبية التي تنظم : المؤشر
  .تركيب العمل الفني

  :العمل و مستوى اإلنجازـ أسلوب  2
  .الذھبية ةـ يوظف القاعد

يختار انسب وضعية الخاصة : ـ المؤشر
بالسند الفنية، و يركب العناصر التشكيلة 
 .بطريقة منظمة على أساس القاعدة الذھبية

بتطبيق مبدأ الجمال على أساس القاعدة 
  .الذھبية

تنظيم وانسجام : ـ التناسق التشكيلي3
  .الخطية واللونية العناصر التشكيلية

يقرأ و يحلل الرسائل المرئية : المؤشر
ويبرز قيم االنسجام الناتج التركيب المنظم 

للسند الفني والعناصر التشكيلية وفق 
  .القاعدة الذھبية

  أصالة العمل ودرجة اإلتقان: ـ اإلتقان4
 يجسد قواعد النظافة و اإلتقان:المؤشر

 
 
 
 
 

سا08  
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  :ـ المركبة الثانية
يوظف القاعدة ـ 

الذھبية للتركيب 
الفني في مساحات 

ھندسية مختلفة، 
ويلونھا على أساس 
قاعدة التضاد اآلني 

  ).المكمالت(
 

  :ـ المكمالت
  .قاعدة التضاد اآلني

 

على  ترتكز: ـ الوضعية المشكلة االنطالقية
مقارنة وتحليل التحف الفنية، من حيث 
 توظيفھا القاعدة الذھبية، و قاعدة التضاد
اآلني  قصد تجسيدھا في مواضيع فنية 

  . متنوعة
ستكشف ويجرب : ـ وضعية تعلمية بسيطة

فيھا القاعدة الذھبية للتركيب الفني في 
مساحات ھندسية مختلفة، ويلونھا على 

  التضاد اآلنيأساس قاعدة 
يدمج فيھا المتعلم : ـ وضعية تعلم اإلدماج

  مكتسباته القبلية و ما تنص
  ولى والثانية، فيعليه المركبة األ

  عمل فني تشكيلي بتطبيق القاعدة
  الذھبية للتركيب الفني في

مساحات ھندسية مختلفة، ويلونھا على 
  ).المكمالت(أساس قاعدة التضاد اآلني 

تحل من خاللھا الوضعية : وضعية تقويمية
المشكلة االنطالقية تناقش فيھا القيم الجمالية 

تركيب القاعدة الذھبية لل الناتجة تطبيق
الفني في مساحات ھندسية مختلفة، ويلونھا 

على أساس قاعدة التضاد اآلني 
، ومدى تنفيذ المھمة وااللتزام )المكمالت(

 .بالتعليمة

 الموضوع يبرز المؤثرات: ـ الوجاھة1
  الحسية لأللوان الناتجة عن التضاد اآلني

يصنف األلوان المتضادة التي : المؤشر
  .تبرز المؤثرات الحسية

  :ـ أسلوب العمل ومستوى اإلنجاز 2
ـ توظيف األلوان المتضادة المناسبة حسب 

  .الخامة المستعملة
ـيتحكم في السيرورة اإلبداعية :ـ المؤشر

للمؤثرات الحسية بتوظيف الخامة 
  .المناسبة

تناسق العناصر : ـ التناسق التشكيلي 3
  .التشكيلية و اللونية

يتحسس جماليات التضاد اآلني :المؤشر
لذي يبرز المؤثرات الحسية في مختلف ا

  .األعمال الفنية
  . أصالة العمل ودرجة اإلتقان: ـ اإلتقان 4

يجسد قواعد النظافة و اإلتقان : ـ المؤشر
 .في رسم العناصر التشكيلية للعلم الوطني
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  :المركبة الثالثة  
ـ ينجز عمال فنيا تشكيليا 

يبرز فيه ) العلم الوطني(
خالل  القيم الوطنية من

التشكيلية، بتوظيف  عناصره
  قاعدة التركيب الذھبية، 

و قاعدة التضاد اآلني 
 ).المكمالت(
 

ـ خصائص العلم 
الوطني من حيث 
  : مركباته الھندسية
أ ـ المستطيل من 

حيث النسب 
الطول : ولقياسات
  .والعرض
: ب ـ النجمة

  .خماسية الّشعب
الدائرة : د ـ الھالل

الداخلية، و الدائرة 
  . ارجيةالخ
: ـ األلوان ـھ
بيض، األ

  .األخضر، األحمر
: ـ قيم المواطنة

احترام الرموز 
 .الوطنية

تحليل نماذج للعلم : ـ وضعية مشكلة انطالقية
الوطني ، وتحليل عناصرھا التشكيلة من 

قاعدة التركيب الذھبية و التضاد حيث 
 .اللوني

وتجرب  تستكشف: ـ وضعية تعلمية بسيطة
ن العلم تشكيلية التي تكوّ فيھا العناصر ال

ة بالمساحة الوطني وفق القاعدة الخاصّ 
  والعناصر التشكيلية المركب منھا شكال 

  .و لونا
يدمج فيھا المتعلم : وضعية تعلم اإلدماج

، في عمال فني للعلم الوطني بليةمكتسباته الق
يبرز فيه القيم الوطنية من خالل عناصره 

 التشكيلية، بتطبيق قاعدة 
  ب الذھبية، وقاعدة التضاد اآلنيالتركي

تحل من خاللھا الوضعية :وضعية تقويمية
المشكلة االنطالقية يناقش فيھا القيم الوطنية 
والجمالية للعلم الوطني من خالل عناصره 
التشكيلية، بتوظيف قاعدة التركيب الذھبية، 

وقاعدة التضاد اآلني، ومدى تنفيذ المھمة 
  .وااللتزام بالتعليمة

تطبيقية يدمج فيھا المركبات،  ينجز وضعية 
  من خاللھا المتعلم مشروعا فنيا

تشكيليا فرديا أو جماعيا منسجم ومبوب وفق 
يلونه على أساس قاعدة  القاعدة الذھبية، و

ني، يجسد فيه الرموز و القيم التضاد اآل
 .اللونية للعلم الوطني

  .الموضوع العلم الوطني:ـ الوجاھة 1
الوطني وفق القاعدة  ينجز العلم: المؤشر

  . الشكل و اللون في الرسمية
  :ـ أسلوب العمل ومستوى اإلنجاز 2

  .تناسق األشكال و األلوان
يطبق القاعدة الرسمية للعلم : المؤشر
ن حيث النسب والقياسات شكال مالوطني 
  .ولونا

التوظيف المالئم : ـ التناسق التشكيلي 3
ي لألشكال الھندسية واأللوان للعلم الوطن

  .وفق القاعدة الرسمية
ـ يبرز مظاھر جمال العلم :ـ المؤشر

الوطني من حيث انسجام العناصر 
  .التشكيلية شكال ولونا

  .أصالة العمل ودرجة اإلتقان:ـ اإلتقان 4
يجسد قواعد النظافة و اإلتقان : ـ المؤشر

 في رسم العناصر التشكيلية للعلم الوطني
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  فن التصميم

ثة في نھاية السنة الثال
من التعليم المتوسط 

يكون المتعلم متحكما 
في الكفاءة الختامية 
الخاصة بميدان فن 

التصميم التي تساعده 
  :في

ـ ينجز تصميما ذا ثالثة 
أبعاد منظما بتطبيق 

قاعدة منظور 
المساحات و األحجام 

 األنسب. بالتوظيف
للوسائل الھندسية، 

ويلونه إلبراز القواتم و 
  الفواتح لمختلف 

  .حالسطو

  :المركبة األولى
ـ يتعرف على 
 .قواعد المنظور

 

  : ـ قواعد المنظور
  األفقـ خط 
  األرضـ خط 

  ـ الخط العمودي
  ـ النقطة المركزية

  .ـ نقطة البعد
  
  
  
  
  
 

تستغل فيھا : انطالقية وضعية مشكلة
نماذج لمختلف المتناظر الطبيعية 

القريب (واالصطناعية تجسد التالشي 
  )والبعيد

يستكشف من : ية بسيطةوضعية تعلم
خاللھا العناصر الخطية لقواعد 

  .المنظور
يدمج فيھا : وضعية تعلم اإلدماج

المتعلم مكتسباته القبلية و ما تنص 
عليه المركبة األولى في عمل فني 

  على اساس منظور المساحات 
تحل من خاللھا : وضعية تقويمية

الوضعية المشكلة االنطالقية تناقش 
تعلمين من حيث دقة فيھا إنجازات الم

خطوط البناء لمختلف العناصر 
الخطية لألشياء المصممة 

ومدى تنفيذ المھمة، .بالمنظور
 .وااللتزام بالتعليمة

  تصميم مساحات بالمنظور: ـ الوجاھة 1
  .يعرف المنظور و قواعده: المؤشر 

دقة : ـ أسلوب العمل ومستوى اإلنجاز 2
  .وط البناءطالخ

الھندسية الضرورية  يوظف الوسائل:ـ المؤشر
  .التصميم مساحات بالمنظور في
تنظيم العمل الفني من : ـ التناسق التشكيلي 3

  .حيث التبويب والتركيب
ة الوصفية يبدي االھتمام بنظام الھندس: ـ المؤشر

  .من حيث الدقة
  . أصالة العمل ودرجة اإلتقان: ـ اإلتقان 4

يجسد قواعد النظافة واإلتقان في : ـ المؤشر
عمل الفني المصمم عند استعماله الخامة ال

 .المناسبة والوسائل الھندسية

 
  
  

  

: المركبة الثانية
قاعدة سلم 
  .االرتفاع

  

على :الرتفاعاخط 
يمين أو على يسار 

  .الخط العمودي
  

 تقارن فيھا: وضعية مشكلة انطالقية
نماذج ألحجام مختلفة، تنتقى من 

قصد ...). عمارة، علب(محيط المتعلم 
حليل بنيتھا للوصول بالمتعلم إلى ت

تحديد سلم ارتفاع أحجامھا حسب 
  .قاعدة سلم االرتفاع

  تستكشف: وضعية تعلمية بسيطة
 المنظور عناصر مختلف وتجرب فيھا

  .على أساس قاعدة سلم االرتفاع
  

تصميم مكّعب أو متوازي : ـ الوجاھة 1
  .المستطيالت بالمنظور

ى الطول، يحدد الحجم من بناء عل: ـ المؤشر
  .واالرتفاع العرض

توظيف : ـ أسلوب العمل و مستوى اإلنجاز 2
  .تقنية قاعدة سلم االرتفاع

يتحكم في تقنيات بناء األحجام : ـ المؤشر
بالمنظور بناء على التوظيف الصحيح لسلم 

  .الرسم والوسائل الھندسية الضرورية
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  :المركبة الثالثة
ـ يجسد مشروعه 

كعب للم
بالمنظور إلى 
ماكيت لعلبة 

منتوج  
 استھالكي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  قاعدة تركيب 
: عناصر العلبة

الورق المقوى، 
 .األلوان، الخط

يدمج فيھا : وضعية تعلم اإلدماج
المتعلم مكتسباته القبلية وما تنص 

 بإنجازعليه المركبة األولى والثانية 
علبة مكعبة أو متوازية المستطيالت 

  .لرسم االرتفاعبتطبيق سلم ا
تحل من خاللھا : تقويميةوضعية 

الوضعية المشكلة االنطالقية يناقش 
فيھا أھمية تطبيق سلم االرتفاع من 

خالل انجازاته، ومدى التزامه 
 .بالتعليمة

 
تستغل فيھا : وضعية مشكلة انطالقية

نماذج فنية لعلب منتوجات استھالكية 
مكعبات، متوازي (متنوعة 

تصنيفھا وتحديد قصد ) المستطيالت
عناصرھا من حيث الشكل، الحجم، 

  اللون، الخط؛واألبعاد
توظف فيھا : وضعية تعلمية بسيطة

تقنية تحول التصميم الخطي بالمنظور 
تجسيم علبة . إلى تصميم مجسم

  لمنتوج استھالكي جزائري
يدمج فيھا : وضعية تعلم اإلدماج

المتعلم مكتسباته القبلية بإنجاز عمل 
لعلبة منتوج استھالكي فني تطبيقي 

جزائري، بتوظيف تقنية تصميم 
  .الماكيت

تحل من خاللھا : وضعية تقويمية
  الوضعية المشكلة االنطالقية

: وضعية تقويمية بإدماج المركبات
يصمم من خاللھا المتعلم مشروعا 
مجسما فرديا أو جماعيا بتوظيف 
.العناصر التشكيلية لفن االشھار

تنظيم التصميم الفني من  :ـ التناسق التشكيلي 3
  .حيث التبويب و التركيب

  .   يبرز الجانب الفني للمنظور: ـ المؤشر
  . أصالة العمل ودرجة اإلتقان: اإلتقانـ  4

يجسد قواعد النظافة واإلتقان في : ـ المؤشر
 .العمل الفني المصمم

 
 
 
 
 
  . مجسم لعلبة استھالكية:معيار الوجاھة. 1 

  عناصر المكونة للعلبةيصنف أنواع ال: المؤشر
يوظف : ـ أسلوب العمل و مستوى اإلنجاز2

قاعدة سلم االرتفاع في التصميم الخطي، وتقنية 
  .الماكيت في المجسم

يصنف أنواع األحجام الممكنة :ـ المؤشر
  .بالمنظور

  تنظيم العمل الفني: ـ التناسق التشكيلي 3
يحدد نسب و قياسات العناصر : المؤشر

  .ألسس العلمية الھندسيةالتشكيلية وفق ا
  . أصالة العمل ودرجة اإلتقان: ـ اإلتقان 4

يحسن تركيب العناصر التشكيلية في : المؤشر
 .مجسم واحد
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  طبرنامج السنة الرابعة متوسّ 

الكفاءة 
  الشاملة

واعد و مبادئ التصميم المعاصر، يوظف فيه تقنية من التقنيات التي تبرز إنجاز مشاريع فنية تشكيلية و تصاميم لترويج منتوج وطني في مجال اإلعالم الصحي و البيئي بتطبيق ق
، و يلونه بتطبيق القاعدة اللونية لأللوان الحارة )تجريدية تعبيرية، تجريدية ھندسية(التأثيرات الحسية و االنفعالية من خالل أسلوب فني تعبيري يتماشى و المدارس الفنية الحديثة 

  .لمي للصحةاقصد المشاركة في اليوم الع ، من حيث  إخراج الحروف الخطية المبتكرة،)TICاإلعالم واالتصال ( األعالمتة فيما بينھا، باستعمال تقنيات والباردة بدرجات متفاو
 نالزم معايير ومؤشرات التقويم   أمثلة عن أنماط وضعيات تعلمية  الموارد المعرفية  مركبات الكفاءة الكفاءات الختامية  الميدان

الرسم 
  والتلوين

  

في نھاية السنة 
الرابعة من التعليم 

المتوسط يكون المتعلم 
متحكما في الكفاءة 
الختامية الخاصة 

 بميدان الرسم والتلون
  :التي تمكنه من

إنجاز عمل فني 
تشكيلي منظم 
بتوظيف تبرز 

التأثيرات الحسية 
  واالنفعالية بأحد
األساليب الفنية 

التعبيرية التي تتماشى 
لمدارس الفنية وا

تجريدية (الحديثة 
  تعبيرية،

، و )تجريدية ھندسية
يلونه بتطبيق القاعدة 

اللونية لأللوان الحارة 
والباردة بدرجات 
متفاوتة فيما بينھا 

لتزيين المحيط الذي 
  .يعيش فيه

  :المركبة األولى
ـ يتعرف على 

األساليب الفنية 
التجريدية تعبيرية، (

، )تجريدية ھندسية
اعمل من خالل 
وبيات   محمد خدة
  مندريان

  

  :  ـ المدرسة التجريدية
  : ـ التجريدية التعبيرية

  .ـ محمد خدة
  .ـ محمد اسياخم

  كاندنسكي ـ
  :ـ التجريدية الھندسية

  .بيات موندريان
  

تحليل  مقارنة و: وضعية مشكلة انطالقية
أسس البناء والتركيب، وكيفية تنظيم 

دية تحف فنية تجري العناصر التشكيلية 
  تعبيرية و ھندسية

يستكشف فيھا : وضعية تعلمية بسيطة
المسعى الفني الذي يبرز التأثيرات 

في الملمسية و االنفعالية التي تبرز 
األعمال الفنية التجريدية التعبيرية و 

  الھندسية
 يدمج فيھا مكتسباته: وضعية تعلم اإلدماج

فني تجريدي وفق أسلوب  عمل في القبلية
ات  من دريان  يبرز فيه محمد خدة أو بي

  .واالنفعالية التأثيرات الملمسية
تحل من خاللھا الوضعية :وضعية تقويمية

المشكلة االنطالقية يناقش فيھا العمل الفني 
من حيث بنائه في وحدة متنوعة العناصر 

التشكيلية الخطية واللونية التي تبرز 
التأثيرات الملمسية واالنفعالية التي تبرز 

األداء الناتج عن حركة قوة وسرعة 
الريشة واتجاه اللطخة التي تترجم حالته 

النفسية عند تبليغ أفكاره ومشاعره 
  .وأحاسيسه

الموضوع حول الفن : ـ الوجاھة 1
  .التجريدي
يعرف التقنيات التأثيرية : ـ المؤشر

  .الملمسية واالنفعالية
  :ـ أسلوب العمل ومستوى اإلنجاز 2

الناتج عن ـ إبراز قوة وسرعة األداء 
حركة الريشة واتجاه اللطخة التي 

تترجم الحالة النفسية عند تبليغ األفكار 
  .و المشاعر واألحاسيس

يختار المسعى الفني : المؤشر
المناسب في تنفيذ التقنية التي تبرز 

  .التأثيرات الملمسية واالنفعالية
تنظيم العناصر : ـ التناسق التشكيلي 3

  .التشكيلية الخطية واللونية
ينظم العمل الفني وفق : ـ المؤشر

قاعدة االنسجام اللوني الذي يتماشى 
 وتقنية األسلوب المستھدف

أصالة العمل ودرجة : ـ اإلتقان 4
 . اإلتقان

يجسد قواعد النظافة : ـ المؤشر
واإلتقان في العمل الفني عند توظيفه 

  .األلوان
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: المركبة الثانية
يجرب أحد تقنيات 

لتجريدي األسلوب ا
في عمل فني يبرز 

من خالله التنوع في 
األفكار والمشاعر 

  واألحاسيس

التقنيات : تقنيات األساليب
التأثيرية الملمسية واالنفعالية 
التي تبرز قوة وسرعة األداء 

الناتج عن حركة الريشة 
واتجاه اللطخة التي تترجم 

الحالة النفسية للفنان عند تبليغ 
  همشاعره وأحاسيس ھو أفكار

ترتكز على : وضعية مشكلة انطالقية
مقارنة وتحليل التحف الفنية لبعض 

  و استنتاج ميوالتھم  االنفعالية، الفنانين، 
بھا  الطريقة والكيفية التي يجسدونو 

استعمال التقنيات بأفكارھم ومشاعرھم 
  .حسب تأثيراتھا الملمسية الفنية 

يبرز المؤثرات الحسية :الوجاھة. 1
  واالنفعالية

يصنف التقنيات الفنية : المؤشر ـ
المستعملة من طرف بعض الفنانين 
الذين أبرزوا أمزجتھم النفسية من 

خالل التأثيرات الملمسية الناتجة عن 
مثال الفنان فان . التقنية الموظفة

  .خوخ

  

استكشافية تجرب : وضعية تعلمية بسيطة        
فيھا قوة وسرعة األداء الناتج عن حركة 

اللطخة في ترجمة الحالة  الريشة واتجاه
النفسية للفنان عند تبليغ أفكاره ومشاعره 

  .وأحاسيسه
يدمج فيھا المتعلم : وضعية تعلم اإلدماج

مكتسباته القبلية و ما تنص عليه المركبة 
  .األولى و الثانية

تحل من خاللھا الوضعية : تقويميةوضعية 
المشكلة االنطالقية يناقش فيھا المتعلمون 

 وارالفنانين الذين طوّ  تقنيات بعض
 عن حسية انفعالية تعبر مؤثرات ملمسية
الفنان   ،صادق وأصالةال مزاجھم النفسي

  .ة مثالمحمد خدّ 

: ـ أسلوب العمل ومستوى اإلنجاز 2
توظيف التقنية المناسبة حسب الخامة 

  .المستعملة
يحدد التقنية التي تبرز :ـ المؤشر

المؤثرات الملمسية واالنفعالية 
رة عن األفكار و المشاعر المعب

  .واألحاسيس
تناسق العناصر : التناسق التشكيلي.3

  .التشكيلية
يقرأ التحف الفنية لبعض : ـ المؤشر

الفنانين ويحلل تقنياتھا ومؤثراتھا 
الملمسية واالنفعالية، من حيث 
إبرازھا ألمزجة ھؤالء الفنانين 

  .وميوالتھم النفسية
 . قانصالة ودرجة اإلتاأل: ـ اإلتقان 4

يجسد قواعد النظافة : المؤشر
واإلتقان في العمل الفني وفق أحد 

   .التقنيات الفنية
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  :المركبة الثالثة
ـ ينجز عمال فنيا 
متقنا على أساس 
المبادئ الجمالية 

ألحد أساليب 
المدارس الفنية 

الحديثة و يلونه وفق 
قاعدة االنسجام 
اللوني لأللوان 

الحارة والباردة، 
فيه أحاسيسه يبرز 

  .وانفعاالته

الحارة : تباين القيم اللونية
والباردة يكمن في تلك القيم 

اللونية المتضادة فيما بينھا من 
  ). البصرية(الناحية الحسية 

و ھي تنتج عن طريق تجاور 
أو تقابل القيم اللونية الباردة مع 

الحارة بدرجات متفاوتة فيما 
  .بينھا

على  ترتكز: وضعية مشكلة انطالقية
الحارة لأللوان  القيم اللونية دراسة وتحليل

استنتاج ووالباردة في التحف الفنية، 
الخصائص الحسية واالنفعالية الناتجة عن 

  والباردة  الحارة التباين اللوني لأللوان
  

تستكشف فيھا : وضعية تعلمية بسيطة
طرق تطبيق وتوظيف قاعدة تباين القيم 

  األشكال  اللونية الحارة و الباردة على
و المساحات التي تشكل العمل الفني قصد 

  .إحداث تأثيرات حسية وانفعالية

التعبير عن األحاسيس :الوجاھة .1
واالنفعاالت الناتجة عن التباين اللوني 

  .الساخن و البارد
يصنف درجات القيم : ـ المؤشر

اللونية الناتجة عن تباين األلوان 
 الساخنة و إبراز خصائصھا التعبيرية

  .الحسية واالنفعالية
:  ـ أسلوب العمل ومستوى اإلنجاز 2

توظيف قاعدة التباين اللوني لأللوان 
  .الساخنة و الباردة

يجسد المؤثرات الحسية : ـ المؤشر
واالنفعالية لتباين القيم اللونية الساخنة 

والباردة بالتوظيف األنسب لمختلف 
الخامات والتقنيات في التعبير 

  . التشكيلي
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يدمج فيھا المتعلم : وضعية تعلم اإلدماج        
بتقنية من مكتسباته القبلية في عمل فني 

التقنيات التي تبرز التأثيرات الحسية 
واالنفعالية من خالل أسلوب فني تعبيري 

تجريدي (يتماشى والمدارس الفنية الحديثة 
، و يلونه وفق )تعبيري، تجريدي ھندسي

والباردة القاعدة اللونية لأللوان الحارة 
  .بدراجات متفاوتة فيما بينھا

حل الوضعية المشكلة ل: وضعية تقويمية
االنطالقية بمناقشة المتعلمين، من حيث 

مدى تمسكھم بالتعليمة وتنفيذ المھمة، 
الفنية للمدرسة  باألساليبالمتعلقة 

التجريدية التعبيرية والھندسية، من حيث 
  .القيم اللونية التقنيات الفنية، وتباين

وضعية : دماج المركباتإلوضعية تقويمية 
تطبيقية يدمج فيھا المركبات في مشروع 

فني تشكيلي فردي أو جماعي على األسس 
العلمية والقواعد الفنية، يبرز فيھا 

أسلوب فني بالتأثيرات الحسية واالنفعالية 
تعبيري يتماشى والمدارس الفنية الحديثة ، 

ارة يبرز فيھا تباين القيم اللونية الح
  .والباردة بدراجات متفاوتة فيما بينھا

تنظيم العناصر : ـ التناسق التشكيلي 3
التشكيلية على أساس قاعدة التضاد 

  .اللوني للرماديات الملونة

يبدي المتعة في تذوق : ـ المؤشر
المؤثرات الحسية و االنفعالية التي 
يحدثھا تباين القيم اللونية الساخنة 

مال الفنية والباردة في مختلف األع
  .التشكيلية المنجزة

أصالة العمل ودرجة : ـ اإلتقان 4
  . اإلتقان

  يجسد قواعد النظافة : المؤشر

أحد بو اإلتقان في العمل الفني 
  .الخامات اللونية
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فــــن 
  التصميم

في نھاية السنة الرابعة 
من التعليم المتوسط 

يكون المتعلم متحكما 
في الكفاءة الختامية 

بميدان فن الخاصة 
التصميم التي تساعده 

  :على
ـ إنجاز تصميميا 

لتروج منتوج وطني 
  في مجال

  :المركبة األولى
ـ يتعرف على قواعد 

ومبادئ التصميم 
تقنيات (المعاصر 

  اإلعالم واالتصال

  :تعريف التصميم المعاصر
ھو جميع األنشطة 

والممارسات المھنية المتنوعة 
  المنتمية إلى الفنون التطبيقية 
  .و ميدان االتصال والموضة

ـ قواعد ومبادئ التصميم 
  .تحديد الفكرة: المعاصر

تصاميم تحلل : وضعية مشكلة انطالقية
  معاصرة من الفنون التطبيقية، قصد 

التقنية والمبادئ القواعد الفنية و و استنتاج
رتكز عليھا من حيث أصالة الجمالية التي ت

  . األفكار والتقنيات والخامات المستعملة

الموضوع حول : ـ الوجاھة 1
قواعد   تصاميم فنية تطبيقية بإتباع
  .ومبادئ التصميم المعاصر

يعرف مفھوم التصميم : ـ المؤشر
المعاصر ويحدد مجاالت أنشطته 

  .وممارساته الفنية

سا08  

  

  

اإلعالم الصحي 
والبيئي بتطبيق قواعد 

 ومبادئ
التصميم المعاصر 
يوظف فيه تقنيات 

تصال، اإلعالم واال(
  من حيث

إخراج الحروف 
   .الخطية المبتكرة

قصد تزيين المحيط 
المدرسي أو القسم 

 .الدراسي

.ـ وضعية السند الفني
الھوامش : ـ التبويب
. والفراغات
توزيع العناصر : ـ التركيب

.التشكيلية الخطية، والمساحات
التضاد اللوني : التلوين

.األلوانوسيكولوجيا 

في مشاريع فنية استثمارھا ثم إعادة 
قبلية المتعلم مكتسباته ال يوظف فيھا

 . المرتبطة بمجال فن التصميم
تجرب فيھا : وضعية تعلمية بسيطة

القواعد المنھجية للتصميم المعاصر في 
  .عمل فني بسيط

يدمج فيھا المتعلم : وضعية تعلم اإلدماج
  .مكتسباته القبلية في عمل فني بسيط

ھا الوضعية تحل من خالل: وضعية تقويمية
المشكلة االنطالقية يناقش فيھا عن المظھر 

في التصاميم المعاصرة من حيث  الجمالي
 .تصور الفكرة وأصالة المنتوج

سلوب العمل ومستوى أ.2
  .توظيف تقنيات الخامات:اإلنجاز
يتحكم في توظيف قواعد : ـ المؤشر

ومبادئ التصميم المعاصر في 
  .المشاريع الفنية التطبيقية

تنظيم العمل : تناسق التشكيليـ ال 3
  .الفني

يتحسس مظاھر جمال : المؤشر
تصاميم منتوجات الفنون التطبيقية من 
حيث أصالة الفكرة وتقنيات تجسيدھا 

  .وإنجازھا
أصالة العمل ودرجة : ـ اإلتقان 4

  . اإلتقان
يجسد قواعد النظافة واإلتقان : المؤشر

 .في العمل الفني المصمم
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:ثانيةالمركبة ال 
ـ يجرب تقنيات 

اإلعالم واالتصال 
أساس قواعد 

ومبادئ التصميم 
. المعاصر

:تقنيات اإلعالم واالتصال
ـ برامج إعادة التدخل على 

:  الصورة و الرسم
retouches d'images 
واإلبداع عن طريق النقط 

:وھي (bit 
map)PaintـAdobe 

Photoshop ـCorel Photo 
Paint ـPaint Shop proـ

تستغل فيھا : وضعية مشكلة انطالقية
تقنيات اإلعالم واالتصال الحديث وبرامج 

البلورة واإلنجاز بمساعدة 
طرق تحليل المتعلم ستكشف ،يالحاسوب

الصور والمعلومات، واستغالل أنظمة 
م اآللي، وشبكة االنترنيت، ثم اإلعال

استثمارھا في مشاريع فنية إشھارية 
. صحية وبيئية

استكشافية تجرب : وضعية تعلمية بسيطة
فيھا تقنيات اإلعالم واالتصال وبرامج 

واالنجاز بمساعدة الحاسوب  ةالبلور
وتوظيفھا في إنجاز أعمال إشھارية 

.صحية وبيئية
لمتعلم يدمج فيھا ا: وضعية تعلم اإلدماج

بإنجاز عمل فني بسيط مكتسباته القبلية 
.بتطبيق تقنيات اإلعالم االتصال

تحل من خاللھا الوضعية : وضعية تقويمية
إلبراز المظھر  المشكلة االنطالقية

الجمالي في التصاميم االشھارية المنجزة 
بتوظيف تقنيات فنية حديثة

تصاميم فنية : الموضوع: ـ الوجاھة 1
ل اإلعالم الصحي إشھارية في مجا

والبيئي بتوظيف تقنيات اإلعالم 
 واالتصال 
يحدد دور اإلشھار الصحي : ـ المؤشر

والبيئي من الناحية االجتماعية 
.والتربوية، وتصنيف أنواعه  

: أسلوب العمل ومستوى اإلنجاز.2
.توظيف تقنيات اإلعالم واالتصال  

يختار موارد أنظمة و : ـ المؤشر
بطريقة مناسبة، برامج اإلعالم اآللي 

ويستغل شبكة االنترنيت ويوظفھا في 
.أعمال فنية إشھارية  

تنظيم العمل :  ـ التناسق التشكيلي 3
.الفني  

يتحسس اإلمكانات اإلبداعية : المؤشر
في  التي توفرھا الوسائط الرقمية

إنجاز الرسائل المرئية، ويتذوق 
.   جمالياتھا  

أصالة العمل ودرجة : ـ اإلتقان 4
.  ناإلتقا  

يجسد قواعد النظافة : ـ المؤشر
..واإلتقان في العمل الفني المصمم  

  

33



 

 

 

 مرحلة التعليم المتوّسط                                                                                                                                                 ج التربيــة التشكيليـة                                امنھـ
 

 2016                                                                                                                                                                                                                                                                     -الوطنية وزارة التربية 
 

:المركبة الثالثة
ـ يصمم مشروعا 
فنيا إشھاريا متقنا 
في مجال اإلعالم 
الصحي والبيئي 

بتوظيف تقنيات فنية 
تقنيات ( حديثة 

اإلعالم واالتصال 
والتصوير 
يوظف  )التركيبي

فيه خطوط عربية 
مبتكرة من حيث 

ندسة حروفھا ھ
وإخراجھا

:اإلعالم  الغرافيكي
ـ اإلعالم الغرافيكي كوسيلة 

معاصرة تسمح بإكساب 
المتعلمين تجارب وخبرات 

اإلعالم الغرافيكي . فنية جديدة
كجزء من اإلعالم اآللي 
الخاص بمعالجة و إنتاج 

وصناعة واستغالل الصور 
.الرقمية

ـ تقنيات اإلعالم الغرافيكي 
 كيب الصورةالمتمثلة في تر

والتصوير التركيبي

يقارن يحلل فيھا : وضعية مشكلة انطالقية
مجال اإلعالم الغرافيكي قصد التعرف 

على أسسه واستكشاف تقنياته وبرامجه ثم 
محاولة استغالله كوسيلة تصور وإبداع 

. مشاريع فنية بسيطة
تجرب فيھا برامج : وضعية تعلمية بسيطة

و توظيفھا في و تقنيات اإلعالم الغرافيكي 
.مشاريع فنية رقمية
يدمج فيھا المتعلم : وضعية تعلم اإلدماج

مكتسباته القبلية، في عمل فني إشھاري 
.بتوظيف تقنيات اإلعالم واالتصال
في  وضعية تقويمية إلدماج المركبات

 مشروع فني تصميمي فردي أو جماعي
على أساس  غرافيكي أو زخرفي أو خطي

اعد منظور قاعدة الخط الكوفي وقو
المساحات و اإلحجام، وقاعدة الزخرفة 

أو في . الھندسية، والنباتية، والحيوانية
مجال اإلعالم الصحي والبيئي على أساس 

اإلعالم  المعاصر التصميم قواعد ومبادئ
واالتصال في إخراج الحروق الخطية 

.المبتكرة

تصاميم في : الموضوع: ـ الوجاھة 1
.مجال اإلعالم الغرافيكي  

يحدد مجال اإلعالم : المؤشر ـ
.الغرافيكي وتصنيف تقنياته وبرامجه  

:ـ أسلوب العمل ومستوى اإلنجاز 2  
ـ توظيف بعض أنظمة و برامج ذات 

.بعدين وثالثة أبعاد  
يستغل برامج و تقنيات : المؤشر
لغرافيكي ويوظفھا في اإلعالم ا

 مشاريع مصغر
تنظيم التصميم :التناسق التشكيلي.3

.الفني  
يميز بين اإلنتاج المرئي : ؤشرالم

 المرتبط بالصورة الرقمية 
واإلنتاج المرئي الكالسيكي من حيث 
التعديل في طرق إدراكنا له و يبرز 

االعتبارات الجمالية الجديدة التي 
 أفرزھا مجال اإلعالم الغرافيكي

أصالة العمل ودرجة : ـ اإلتقان4
يجسد قواعد : ـ المؤشر.  اإلتقان

تقان في العمل الفني النظافة واإل
 الرقمي
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  ج حيز التطبيق اوضع المنھ.5
    توجيھات بيداغوجية 1.5

ت لذا ينبغي أن يسعى عمل األستاذ في القسم إلى بناء ھذه الكفاءات، انطالقا من إرساء  الموارد الضرورية لبنائھا، دون أن نھمل الكفاءا. الكفـاءاتالمقاربة ببرامج مبنية على ال

  .والقيم المحّددة في المنھاج، وذلك من خالل وضعيات تعلّمية ذات داللة بالنسبة للمتعلّمالعرضية 

المستـقاة من بيئة الواقـع المرئي للمتعلم، ومن خالل اإلثارة الحّسية والسمعية واللمسية، كأولوية ضرورية  لنشاطات التعبيريةوتجسيدا لروح المقاربة، ينبغي أن يكون التركيز على ا

  .مليات الّذھنية واالنتباه والمالحظةللع

  .كما يستحسن استغالل تقنيات مختلفة حتى نمّكن كل متعلم أن يعمل باالختيار وفق قدراته

  .يقوم بهبغرض استكشاف المواھب، على األستاذ قبول أعمال المتعلم التعبيرية الفنية التشكيلية مھما كان مستواھا، حتّى يشعر بقيمة العمل الذي  

  :توصيات تتعلق بمدونة الوسائل التعليمة  2.5

ھا وألوانھا وأشكالھا، سواء كانت صورا أو الوسائل الضرورية للتربية الفنية ال تقل أھمية عن الحجرات واألثاث، ينبغي أن تكون متوفرة بالعدد الكافي، وأن تكون متنوعة في خامات 

 . وأقراص مضغوطةتحفا فنية، أو رسومات فنية، أو أفالما وأشرطة فيديو 

دبابيس للرسم، مقّصات، ، قطع إسفنج، شرائط اللصق، Tكؤوس، مساطر مختلفة األطوال، مساطر على شكل حرف،ملونة: لمادة التربية التشكيلية، تتمثّل في الضروريةاألدوات 

  .مكابس الورق، حافظة الورق واألعمال المنجزة

، أقالم فحمية للرسم والتصوير، طباشير فنّي مختلفة األلوان، طباشير زيتي )2B   ،3B  ،3B   ،4B( ،) 2H ،3H: (لفة من نوعأقالم الرصاص مخت: أّما الخامات الضرورية، فھي

، )سم X 7،29مس 21(للطباعة حجم ملون، أقالم ملونة، أقالم اللباد ملونة ومختلفة األحجام، علب أصباغ مائية، علب أصباغ ترابية، ورق الصق ملون، ورق مقّوى، ورق أبيض 

، كوس )12،  10،  8،  6:(، فرش  مختلفة األرقام)سم X 65سم  50(، ومن الحجم الكبير )سم X 32سم  24(من الحجم الغير  CANSONورق ابيض وملون من نوع كونسون 

  .حبر صيني، وأسالك معدنية وخيوط °30و 60°وكوس  °45
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  التقويم 3.5

وزيادة على ھذه . ووسيلة إعالم بالنسبة لإلدارة واألولياء والتالميذ أنفسھم. المعلومات قصد إصدار حكم أو تقديم توضيحات التخاذ قراراتيھدف التقويم بصفة عاّمة لجمع       

  .إلى اتخاذ قرارات تتعلق بتعلم كّل تلميذيھدف التقويم أيضا إلى تسيير التعلمات الفردية وتحسينھا؛ وھي وظيفة بيداغوجية أساسا تھدف ) الوظيفة القانونية واالجتماعية(الوظيفتين 

 قصد اتّخاذ قرارات، واقتراح نشاطات تعلّمية ... التالميذ، المدّرسون، األولياء، اإلدارة المدرسية، المجتمع : فالتقويم إذا ھو البحث عن معلومات موّجة إلى مختلف المستعملين

  ... أو تغيير في طرائق وأساليب تعلم  أو تدعيمية أو عالجية، وكذا منح شھادة، اعتماد كفاءة،

 الفشل،بل تدعيم المسعى التّعلمي للتالميذ، وتوجيه  وظيفته األساسية الحكم بالنجاح أو وليست .يتجزأ من مسار التّعلم جزءا ال – السيما التكويني –تَعتبر المقاربة بالكفاءات التقويم

وھي تقتضي بطبيعة الحال تمايزا بيداغوجيا ،أي القدرة على استخدام وسائل التعليم والتّعلم متنوعة، . طريق المعالجة التربويةأو إعادة توجيھا لممارسات البيداغوجية للمدرس عن 

وألن ما  كّل تلميذ في تّعلماته تنوع التالميذ،وتمكنّھم من السير نحو النجاح التربوي عبر مسالك مختلفة،ألن الغاية األساسية لوجود التقويم ھي إرشاد وتيسير تقدم ناتأخذ في الحسب

  .وليس كمية المعلومات المخزنة في الذاكرة ونوعية المعارف التي بنيت، ونوعية الكفاءات التي تمت تنميتھا، يدل على النجاح ھو نوعية الفھم،

 :معناهوعليه فتقويم الكفاءة 

بل ھو تقويم لمسارات اإلنتاج أيضا قصد إجراء عالج  يتّعلق األمر بتقويم المنتوج لمنح شھادة فحسب، إذ المعرفة سلوكية لحّل وضعيات مشكلة عندما نستخدمھا في تّعلم التلميذ،  -

رفي التي ترتكز على التحدث مع بيداغوجي، أي تقويم أمور ال تشاھد مباشرة ينبغي إبرازھا بشتّى الطرائق،مثل مالحظة المحاوالت على كراس المسودة، نشاطات التحول المع

 لميذ، أو أي وسيلة بحث أخرى؛الت

وسلوكات مرتبطة بالمواقف المتّعلقة  ،سيرورات ) معارف إجرائية، معارف شرطية أو منفعية معارف تصريحية، (القدرة على التجنيد الخاص للمعارف المكونّة على شكل كفاءات -

  .بخصوصيات المشكل المراد ّحله

ي الذي يقيم بصفة منعزلة المعارف التصريحية دون أن يعتبرھا موارد ينبغي تجنيدھا في الوضعيات المعقّدة التي تدمجھا وتمنحھا وھو ما يميز ھذا التقويم عن التقويم التقليد

ھذا النشاط المتكرر ينبغي لكن  ... قاعدة من القواعد، قانون علمي أو صيغة، معارف ضرورية لفھم مبدأ أو فكرة  :تفّقد المكتسبات فرديا، مثليوھذا ال يعني أن المدرس ال .معنى
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ولكون التقويم يندرج في نظام  .نه ال يكتفي بھااعتباره كنشاط للمراقبة، و ال ينبغي أن يؤثّر كثيرا على الحكم الذي يصدره المدرس على التلميذ،ألن التقويم يسعا لمراقبة ويشملھا،لكّ 

  .وذلك قصد فھم كيفية التطور ة،،فإّنه يفضل النوعية عن الكمي) مھما كانت الطبيعة (دائم التطور

وال . ية وإداريةالتي تمّكننا من الحكم على تعلّمات التلميذ في جميع المراحل من خالل تحليل المعطيات المتوفّرة وتفسيرھا قصد اتّخاذ قرارات بيداغوج التقويم ھو الوسيلة إنوبما 

  . تشخيصي، تكويني، وإشھادي أو نھائي الذي يساھم في المصادقة النھائية على التعلّمات :يمكن للمعلّم أن ينجح إالّ بوضع استراتيجية للتقويم بأنواعه

ية فصل أو بداية سنة دراسية لتقييم المكتسبات ومقارنتھا بالمكتسبات القبلية، بھدف ايستخدم ّكلما احتجنا إلى فھم نتائج ومسارات ويكون بداية حصة تعليمية أو بد :التقويم التشخيصي

  .ولما كان ذا طابع تحليلي،فإنّه يمكن أن يجرى في نھاية السنة أو نھاية الفصل أو نھاية الحصة للتوجيه والتحسين. تعديال لتّعلمضبط و

  . ترتكز وظيفته الرئيسة في دعم مسعى تعلّم التالميذ، وتوجيه أعمال المدّرس من خالل المعالجة البيداغوجية: التقويم التكويني

وارق الفردية للتالميذ، ارف والمساعي والتصّرفات، ويتطلّب اعتماد بيداغوجيا الفوارق، أي القدرة على تجنيد وسائل تعليم وتعلّم متنّوعة تأخذ في الحسبان الفتقويم المع ويشمل

  . توجيھھا، وتسھيل عملية تقّدم التلميذ في تعلّماتهولعّل السبب الرئيس لوجود التقويم التكويني، ھو بغرض ضبط التعلّمات وتعديلھا و. وتمّكنھم من النجاح بمختلف الطرق

ويھتّم من جھة أخرى بتقويم المسار واالستراتيجية المستعملة . يھدف إلى تقديم حصيلة تطّور الكفاءات الشاملة أو الختامية المحّددة في منھاج السنة أو المرحلة: التقويم اإلشھادي

فإنّه ينظر إلى ما حقّقه التلميذ في الفترة المخّصصة للتعلّـم من جھة، وينظر بعين  -باإلضافة إلى اعتبار النتائج كغاية في حّد ذاتھا - سيرهلبلوغ الھدف المنشود إن قمنا بتحليله وتف

  .االستشراف لما يمكن أن يحقّقه من تقّدم في ھذه التعلّمات مستقبال

  .أو الترتيب، أو غير ذلك ، سواء باالرتقاء الى القسم األعلىنظومة المدرسية تجاه التلميذويھدف التقويم اإلشھادي إلى تحضير قرار إداري رسمي تتّخذه الم

 ليعلم المتعلّم ما قيم عليه، ولماذا» التفاوض"إن مشاركة التالميذ في تقويم أعمالھم وتحليلھا يجعل المتعلم مستقالّ، كما يساھم أيضا في تحقيق مبدأ  :التقويم الذاتي وتقويم األقران

وبذلك فإن إشراك التالميذ في تحليل أعمالھم وتقويمھا يكتسي أھمية بالغة، كما  .قيم،وكيف قيم؛فيصبح المتعلم قابال للقرارات التي تم التفاوض بشأنھا،ويتحفّز من جديد لتنفيذ التعليمات

  . ن ينبغي اكتسابھمايالتّعلم يجب اعتبارھما كفاءتوالتقويم الذاتي ھدفا من أھداف ) التقويم المقارن للمدرس والتلميذ(أن التقويم المشترك

  . أّما المعالجة البيداغوجية، فھي المسار الذي يمّكن المتعلّم من تجاوز الصعوبات التي تعترض تعلّمه
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  المصطلحات األساسية. 6

إنّھا القدرة على التصّرف المبني على «. المواقف التي تمّكن من تنفيذ عدد من المھامو والمھارات استخدام مجموعة منظّمة من المعارف على أنّھا القدرة الكفاءة على تُعّرف :الكفاءة

 .»لحّل وضعيات مشكلة ذات داللة...) معارف مكتسبة، مھارات، قيم، قدرات فكرية، مواقف شخصية(تجنيد واستعمال مجموعة من الموارد استعماال ناجعا 

لذا نجد كفاءة شاملة في نھاية المرحلة، وكفاءة شاملة في نھاية كّل طور، وكفاءة . ھاية فترة دراسية محّددة وفق نظام المسار الدراسيھدف نسعى إلى تحقيقه في ن :الكفاءة الشاملة

ءة الختامية ومرّكباتھا بشكل يجعلھا قابلة ينبغي أن تُصاغ الكفا.وھي تتجّزأ في انسجام وتكامل إلى كفاءة شاملة لكّل ماّدة، وتترجم ملمح التخرج بصفة مكثّفة. شاملة في نھاية كّل سنة

  .للتقييم

  :، وذلك قصد إبراز أھداف التعلّم القابلة للتحقيق، والتي يمكن تُربط بھا األمور اآلتية)مرّكبات الكفاءة الختامية(تجّزأ الكفاءة الختامية إلى مرّكبات 

 ؛الماّدة المتعلّقة بھا كموارد في خدمة الكفاءة) محتويات(مضامين 

 الوضعيات التي تمّكننا من تحقيقھا كوحدات تعلّمية؛

 .الوضعيات التي تمّكننا من تقييمھا كمرّكبات، ومن إدماجھا كلّيا أو جزئيا في تقييم الكفاءة الختامية من خالل وضعية مشكلة إدماجية

ھي الترجمة المفّصلة في شكل كفاءات شاملة .ات الشاملة للمواد بعد تحديد ملمح التخّرجوتستخلص الكفاء  .من مجموع الكفاءات الشاملة للمواد يتكّون: ملمح التخّرج من المرحلة

إنّھا مجموعة بإمكانھا أن تقود وتوّجه عملية .للمميّزات النوعية التي حّددھا القانون التوجيھي كصفات وخاّصيات كلّفت المدرسة بمھّمة تنصيبھا لدى جزائري الغد) منتوج التكوين(

  .سم باالنسجام الداخليوھي منظّمة بكيفية تجعل المناھج والمسارات الدراسية تلتزم بالمبادئ االستراتيجية والمنھجية التي تجعلھا أكثر قابلية للتطبيق، وتتّ . نھج الدراسيإعداد الم

  :وتنتظم ھذه المميّزات حول المحاور اآلتية

 القيــم؛ 

 الكفاءات العرضية؛ 

 كفاءات المواد؛ 

 المعارف.  
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، عّما ھو منتظر من التلميذ في )التحّكم في الموارد، حسن استعمالھا وإدماجھا وتحويلھا(كفاءة مرتبطة بميدان من الميادين المھيكلة للماّدة، وتعبّر بصيغة التصّرف  :اءة الختاميةالكف

 .نھاية فترة دراسية لميدان من الميادين المھيكلة للماّدة

 . وتھدف إلى التحّكم في المعارف، وتمّكنه من الموارد الضرورية لحّل وضعيات مشكلة .يكتسبھا المتعلّم في ماّدة من المواد الدراسيةھي الكفاءات التي : كفاءات الماّدة

من ھذا اإلجراء التكفل الكلّي بمعارف الماّدة ويض. وعدد الميادين في الماّدة يحّدد عدد الكفاءات الختامية التي ندرجھا في ملمح التخّرج. مھيكل ومنظّم للماّدة قصد التعلّم جزء: الميدان

 .في مالمح التخّرج

التي ينبغي اكتسابھا واستخدامھا أثناء بناء مختلف المعارف والمھارات،  تتكّون من القيم والمواقف، والمساعي الفكرية والمنھجية المشتركة بين مختلف المواد :الكفاءات العرضية

كما أّن الربط بين كفاءات الماّدة والكفاءات العرضية يساھم في . لّما كان توظيف الكفاءات العرضية وتحويلھا إلى مختلف المواد أكثر، كان نمّوھا أكبرك.والقيم التي نسعى إلى تنميتھا

  .فّك عزلة الماّدة وفي تدعيم نشاطات اإلدماج
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