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مقدمة:
تع ّد خمططات التعلّم السنوية سندات بيداغوجية أساسية لتنظيم وضبط عملية بناء وإرساء وإدماج وتقومي املوارد اللّزمة إلمناء وتنصيب الكفاءات املستهدفة يف املناهج التعليمية
يتوجب حتيينها مطلع كل سنة دراسية
لدى تلميذ مرحلة التعليم املتوسط مع حتديد سبل ومعايري تقوميها ،وحىت تستجيب هذه املخطّطات ملختلف املستجدات التنظيمية والبيداغوجية فإنّه ّ

بصفة آلية.

ضمن هذا اإلطار ،ويف ظل إقرار مواصلة العمل بنظام التمدرس االستثنائي خلل السنة الدراسية  2022/2021جراء استمرار هتديد وابء كوروان (كوفيد ،)19 -فقد عملت وزارة
الرتبية الوطنية على إعداد خمطّطات التعلّم هلذه السنة الدراسية على أساس احلجم الساعي السنوي الفعلي الذي يوفره هذا النظام االستثنائي لدراسة مادة الرتبية التشكيلية يف مستوى السنة
الثانية من مرحلة التعليم املتوسط .ونظرا لتقلص هذا احلجم الساعي نوعا ما ،مقارنة مبا يوفره التنظيم العادي للتمدرس ،فقد عُمل يف إعداد خمطّطات التعلّم هلذه السنة الدراسية على مبدأ
االقتصاد يف املوارد املعرفية ،قدر املستطاع ،ويف مراحل بنائها وإرسائها لدى التلميذ يف القسم مبا يتناسب واحلجم الساعي السنوي املتاح.

يتعّي على األستاذ قراءة ووعي ما ورد يف هذا املخطّط التعلّمي من تدابري وتوجيهات منهجية وبيداغوجية ،والرجوع إليه كلما دعت احلاجة مع التحضري اجليّد واجلاد
وعليه ،فإنه ّ

لكل احلصص التعليمية /التعلّمية مبا يكفل تنفيذ املخطّط التعلّمي وفق وترية تعلّم ملئمة للتلميذ ،ويضمن إمناء وتنصيب الكفاءات املرصودة هلم يف املنهاج التعليمي للمادة.
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أوال :الكفاءات املستهدفة ابإلمناء والتنصيب لدى املتعلّم والسريورة املنهجية والبيداغوجية املتّبعة يف ذلك

الكفاءة الشاملة . :في نهاية السنة الثانية يكون المتع ّلم متحكّما في التقنيات األساسية للرسم والتلوين وفنّ التصميم التي تساعده على إنجاز مشاريع فنية تشكيلية وتصاميم منظمة للفتات إشهارية وقائية
أو ترويجية لمنتوج وطني،فردية أو جماعية لرسومات تشكيلية باألسلوب التكعيبي يعبرمن خالله عن أھمية العلم وتقدير العلماء،يعتمد فيها على تطبيق القواعد الفنية واألسس العلميةالتالية :تقنية
الخداع البصري (الحركة واإليقاع )،انسجام األشكال واأللوان قاعدة المكمالت التضاد اآلني والرماديات الحيادية،شبكة سلم الرسم (التكبير والتصغير).
امليادين
الكفاءات اخلتامية
ميدان 1
رسم وتلوين
ميدان 2
فن التصميم

في نهاية السنة الثانية من التعليم المتوسط يكون المتعلم متحكما في الكفاءة الختامية الخاصة بميدان الرسم و التلوين التي تمكنه من:
ـ إنجاز عمال فنيا تشكيليا يعبر من خاللها عن أهمية العلم ،وتقدير العلماء ،تكون عناصره التشكيلية منسجمة األشكال واأللوان يبرز فيها القيم الجمالية الناتجة عن الحركة
واإليقاع ،بتطبيق تقنية الحديثة (الخداع البصري)،
أو باألسلوب الفني التكعيبي .ويلونه على أساس قاعدة األلوان الرمادية أو المكملة ،يبرز فيه األحاسيس واالنفعاالت قصد تزيين المحيط المدرسي أو القسم الدراسي.
في نهاية السنة الثانية من التعليم المتوسط يكون المتعلم متحكما في الكفاءة الختامية الخاصة بميدان فن التصميم التي تساعده على:
ـ تصميم مشاريع فني منظمة لالفتة إشهارية وقائية من آفة الدخين ،أو لعلب مجسمة لهدايا خاصة بعيد المرأة أو األم ،يعبر من خاللها بأحد الخطوط العربية .بتطبيق القواعد
الفنية واألسس العلمية الخاصة بسلم الرسم (التكبير و التصغير)،و يلونها أساس التضاد اآلني للمكمالت .قصد التواصل مع محيطه االجتماعي و العائلي
بيداغوجيا املقاطع التعلّمية كأداة لبناء وإرساء وإدماج املوارد املعرفية ،إمناء وتنصيب الكفاءات املستهدفة ومعايري تقوميها

اهليكلة البيداغوجية للمقاطع التعلّمية

الوظيفة

وضعية انطالقية

تربير احلاجة إىل أدوات معرفية جديدة (املوارد املعرفية للمقطع) ومتكّي املتعلّم من إعطاء معىن هلا.

وضعيات بسيطة
وضعيات مركبة

مالحظات

بناء املوارد املعرفية للمقطع.
إرساء وإدماج املوارد املعرفية للمقطع.
تقومي مدى التحكم يف املوارد املعرفية للمقطع.

 يتم التكفل ابلقيم واملواقف والكفاءات العرضية من خلل سياقات الوضعيات. تُستهل عملية تقومي مدى متلّك املتعلّم للموارد املعرفية حبل الوضعية االنطلقية. -معاجلة االختلالت املسجلة قبل الشروع يف املقطع املوايل.

تقوي مدى متلّك املوارد
معايري التقوي

تقوي مدى إمناء وحتقيق الكفاءات
• الوجاهة؛

• اكتساب معارف؛

• االستعمال السليم ألدوات املادة؛

• توظيف معارف؛

• االنسجام؛

• اكتساب قيم و /أو اختاذ مواقف.

• اإلتقان.

مالحظة - :البناء :خيص املوارد اجلديدة ابلنسبة للمتعلّم (املعرفية منها ابخلصوص)؛

 اإلرساء :يتمثل يف استخدام املوارد املعرفية ،اليت يُفرتض أنه متّ بناؤها ،كأدوات صرحية يف معاجلة وضعيات مماثلة وأخرى مغايرة للوضعيات اليت متّ فيها بناء تلك املوارد املعرفية (إعادة استثمار أو حتويل)؛-اإلدماج :يخص مجموعة من الموارد التي يُفترض أنه ت ّم بناؤها وإرساؤها لدى المتعلّم (املعرفية منها ابخلصوص).
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اثنيا :السريورة املنهجية لبناء وإرساء وإدماج املوارد املعرفية ،إمناءوتنصيب الكفاءات املستهدفة وتقوميها حسب الفصول الدراسية
الكفاءة الشاملة :إنجاز مشاريع فنية تشكيلية وتصاميم منظمة لالفتات إشهارية وقائية أو ترويجية لمنتوج وطني،فردية أو جماعية لرسومات تشكيلية باألسلوب التكعيبي يعبر من خالله عن أھمية العلم
وتقدير العلماء،يعتمد فيها على تطبيق القواعد الفنية واألسس العلمية التالية :تقنية الخداع البصري (الحركة واإليقاع )،انسجام األشكال واأللوان قاعدة المكمالت التضاد اآلني والرماديات
الحيادية،شبكة سلم الرسم (التكبير والتصغير).

الفصل األول ميدان رسم وتلوين
في نهاية السنة الثانية من التعليم المتوسط يكون المتعلم متحكما في الكفاءة الختامية الخاصة بميدان الرسم و التلوين التي تمكنه من:
ـ إنجاز عمال فنيا تشكيليا يعبر من خالله عن أهمية العلم ،وتقدير العلماء ،تكون عناصره التشكيلية منسجمة األشكال واأللوان يبرز فيها القيم الجمالية الناتجة عن الحركة واإليقاع ،بتطبيق تقنية الحديثة
(الخداع البصري)،
أو باألسلوب الفني التكعيبي .ويلونه على أساس قاعدة األلوان الرمادية أو المكملة ،يبرز فيه األحاسيس واالنفعاالت قصد تزيين المحيط المدرسي أو القسم الدراسي.
رقم وعنوان
توجيهات خبصوص أمناط الوضعيات املكونة للمقاطع التعلّمية وبعض السياقات املمكنة هلا ،معايري ومؤشرات لتقوي مدى متلُّك املوارد ،تقدير احلجم
هيكلة املوارد املعرفية املستهدفة ابلبناء واإلرساء واإلدماج
املقطع
الزمن
إمناء وتنصيب الكفاءات
وسبل تسيريها ألجل التعلّم (داخل و/أو خارج القسم)
التعلّمي
بخصوص الوضعية االنطالقية:

المقطع (.. :)1التركيب الفني

.االنسجام الفني  :يعرف انسجام العناصر التشكيلية
الخطية واللونية من حيث الحركة واإليقاع يعرف
قاعدة االنسجام والحركة ،واإليقاع خاصة في الفنون
التشكيلية،ويميز فيما بينها ،ويحدد طرائق ترجمتها
تشكيليا
الحركة :لكل عمل تشكيلي حركة بين عناصره
التشكيلية ،إما أن تكون حركة أفقية أو مائلة أو
عمودية .
اإليقاع :هو تناوب منظم لخط أو شكل أو لون ،حيث
تنتج البنية اإليقاعية عن :
ـ الحركة
ـ التكرار
ـ االستمرارية

وضعية استكشافية تعتمد على المالحظة والتحليل للتعرف على الحركة
واإليقاع  ،وطرق االنسجام الناتج بينهما
بخصوص وضعيات البناء
يقوم المتعلم برسم مساحات أو خطوط نبرز فيها الحركة واإليقاع.
بخصوص وضعية اإلرساء و اإلدماج الجزئي والتقويم
وضعية يقوم المتعلم بتركيب فني على أساس انسجام العناصر التشكيلية من
حيث الحركة واإليقاع  ،مع استعمال الخامات التي تراها مناسبة
 تكملة العمل اإلدماجي مع التقويم جماعيا لألعمال المنتهية بعرضها علىالسبورة لتشجيع األعمال المنجزة وتصويب األخطاء منها التركيبية والتشكيلية
.

•  -اكتساب معارف:
يعرف قاعدة االنسجام والحركة
وااليقاع خاصة في الفنون التشكيلية
ويميز فيما بينها ويحدد طرائق
ترجمتها تشكيليا.
• توظيف معارف:
 يختار انسب التقنيات والطرائقالتعبيرية التي تترجم انسجام االشكال
واأللوان من حيث الحركة وااليقاع.
• اكتساب قيم و /أو اختاذ مواقف.
 يقرأ ويحلل الرسائل المرئية ويبرزقيم االنسجام الناتجة عن حركة
وايقاع الخطوط وااللوان.
 يجسد قواعد النظافة واالتقانبتطبيق مبدأ الجمال على أساس مبدأ
الحركة وااليقاع.
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•  -اكتساب معارف:
 يجرب االنسجام في عناصر تشكيلية خطية ولونيةمن حيث الحركة واإليقاع ،مستعمال تقنية من التقنيات
الحديثة

المقطع ( :)2التقنيات الحديثة

بخصوص الوضعية االنطالقية
ترتكز على المقارنة للتعرف على التقنية الحديثة (الخداع البصري) .
بخصوص وضعيات البناء
يستكشف ويجرب فيها التلوين باأللوان المتكاملة مع تطبيق القاتم والفاتح
بخصوص وضعية اإلرساء واإلدماج الجزئي
يدمج فيها المتعلم مكتسباته القبلية في عمل فني تشكيلي يطبق فيها تقنية الخداع
البصري لفيكتور فازارلي على أساس انسجام األلوان والحركة واإليقاع وذلك
باستعمال األلوان المائية
 تكملة العمل اإلدماجي مع التقويم جماعيا لألعمال المنتهية بعرضها ويثمناألعمال المنجزة ويقوم بتصويب األخطاء .

 يعرف المدارس الفنية على أساساتجاهاتها التعبيرية وصياغتها
للعناصر التشكيلية .ويميز بين
مختلف تقنيات المدارس الفنية وفق
اتجاهاتها التعبيرية.
• توظيف معارف:
 يستخدم التقنية وفق األسلوب الذييتماشى واالنطباعية،االنطباعية
المحدثة،وفق خطوات السيرورة
اإلبداعية المناسبة عمليا.
• اكتساب قيم و /أو اختاذ مواقف.
 يستجيب لجمال مختلف تقنياتاألساليب ويدرك قيمها الفنية،ويؤولها
ويحكم عليها.
 يجسد قواعد النظافة واإلتقان عندتوظيفه تقنية من تقنيات األساليب
الفنية.
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•  -اكتساب معارف:

المقطع ()3األلوان واألساليب الفنية

ينجز عمال فنيا تشكيليا منسجم العناصر
التشكيلية الخطية واللونية من حيث الحركة
وااليقاع بتقنية من التقنيات التي تبرز
االحاسيس واالنفعاالت من خالل االسلوب
الفني التكعيبي ويلونه وفق قاعدة االلوان
المكملة (الرماديات الحيادية والملونة)

بخصوص الوضعية االنطالقية
التعرف على الرماديات الحيادية والملونة و التعرف على أعمال فنانين غربيين
وجزائريين لمعرفة األسلوبالتكعيبي .
بخصوص وضعيات البناء
يحاول أن يقوم برسم جسم أوأكثر لطبيعة صامتة وتلوينه بالرماديات الحيادية
بخصوص وضعية اإلرساء واإلدماج الجزئي والتقويم
وضعية تطبيقية يدمج فيها الرماديات الحيادية والملونة ورسم طبيعة صامتة
باألسلوب التكعيبي .
تكملة العمل اإلدماجي مع التقويم جماعيا لألعمال المنتهية بعرضها على
السبورة لتشجيع األعمال المنجزة وتصويب األخطاء

 يبرز خصائص الرماديات الحياديةالمتدرجة القواتم والفواتح في
التعبيرالفني التشكيلي.
• توظيف معارف:
 يطبق قاعدة الرماديات الحياديةالمتدرجة في تعبيرات فنية مختلفة.
• اكتساب قيم و /أو اختاذ مواقف.

2سا

 ينقد عمله وأعمال زمالئه وفقالمعايير التعبيرية على أساس
الرماديات الحيادية المتدرجة.
 يجسد قواعد النظافة واالتقان عندتوظيفه للخامات الخاصة بالرسم
والتلوين

هناية الفصل األول

اإلدماج الكلي (خالل األسبوع ما قبل االختبار األول)
االختبار األول

معاجلة وضعية إدماجية منوذجية (تتعلّق بكل أو معظم مقاطع الفصل األول).
وضعيات بسيطة لتقوي بعض املوارد ووضعية إدماجية لتقوي املستوى األول املستهدف من
الكفاءة الشاملة (تتعلّق بكل أو معظم مقاطع الفصل األول).

املعايري املعتمدة يف تقوي الكفاءات
(الوجاهة ،االستعمال السليم لألدوات،
االنسجام واإلتقان)

حصة
(2-1سا)
أسبوع

الفصل الثاين ميدان فن التصميم
ـ في نهاية السنة الثانية من التعليم المتوسط يكون المتعلم متحكما في الكفاءة الختامية الخاصة بميدان فن التصميم التي تساعده على:
ـ تصميم مشاريع فني منظمة لالفتة إشهارية وقائية من آفة الدخين ،أو لعلب مجسمة لهدايا خاصة بعيد المرأة أو األم ،يعبر من خاللها بأحد الخطوط العربية .بتطبيق القواعد الفنية واألسس العلمية الخاصة
بسلم الرسم (التكبير و التصغير)،و يلونها أساس التضاد اآلني للمكمالت .قصد التواصل مع محيطه االجتماعي والعائلي
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•  -اكتساب معارف:

المقطع ( )1تجسيم الفني

 -يتعرف على قاعدة سلم الرسم

بخصوص الوضعية االنطالقية
تستغل فيها نماذج مختلفة للتعرف على قاعدة سلم الرسم الخاص بالتجسيم
والمنفذ في العمل الفني(  ) 1 /100 ، 1/50 ، 1/10قصد التكبير والتصغير
بخصوص وضعيات البناء
يكتشف من خاللها تكبير صورة عن طريق الشبكة .
بخصوص وضعية اإلرساء واإلدماج الجزئي والتقويم
يدمج فيها المتعلم مكتسباته القبلية في العمل الفني بتقنية الشبكة وسلم الرسم (
التكبير و التصغير ) باستعمال الخامة واأللوان التي يراها مناسبة.
 تكملة العمل اإلدماجي مــع التقــويم جماعيــا لألعمــال المنتهيــة بعرضــها علــىالسبورة لتشجيع األعمال المنجزة وتصويب األخطاء .

 يحدد أسس تنظيم األحجام حسبسلم الرسم ( ،1/50 ، 1/10
)1/00
• توظيف معارف:
 يحدد المواد والخامات والوسائلالمناسبة لتقنيات بناء األحجام
المكعبة.

2سا

• اكتساب قيم و /أو اختاذ مواقف.
 حسن استعمال المواد والخاماتوالوسائل.
 يجسد قواعد النظافة واإلتقانبتطبيق مبدأ سلم الرسم
•  -اكتساب معارف:

المقطع ()2االشهار

 يجرب قاعدة سلم الرسم في عمل فني(تصميم مغلف لمنتوج )ويلونه وفق قاعدة
التضاد اآلني

بخصوص الوضعية االنطالقية
عرض و مقارنة نماذج فيها اإلشهار البصري والتعرف عليه  ,اإلشهار
البصري وعلى أنواعه وقواعده
بخصوص وضعيات البناء
نحاول أن نقوم بتصميم بطاقة اشهارية صحية وقائية بإتباع قاعدة التبويب
والتلوين باأللوان المناسبة
بخصوص وضعية اإلرساء واإلدماج الجزئي والتقويم
يدمج فيها المتعلم مكتسباته القبلية بتطبيق و بإتباع سلم الرسم ومركزا على
قاعدة التبويب واختيار األلوان المناسبة مع استعمال خامة األلوان المائية
 تكملة العمل اإلدماجي مع التقويم جماعيا لألعمال المنتهية بعرضها علىالسبورة لتشجيع األعمال المنجزة وتصويب األخطاء

 يعرف التضاد اآلني.• توظيف معارف:
 يقرأ الرسائل المرئية اإلشهاريةالصادرة عن المجتمع ويبدي المتعة
في تذوق مظاهرها الجمالية.
• اكتساب قيم و /أو اختاذ مواقف.
 ينتقي أنسب العناصر التشكيليةالخطية واللونية في تركيب وتبويب
موضوع إشهاري.
 يجسد قواعد النظافة واإلتقان فياإلشهار البصري.
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2سا

المخطط السنوي للتعلمات وآليات تنفيذه

هناية الفصل الثاين

اإلدماج الكلي (خالل األسبوع ما قبل االختبار االثاين)
االختبارالثاين

معاجلة وضعية إدماجية منوذجية (تتعلّق بكل أو معظم مقاطع الفصل الثاين).
وضعيات بسيطة لتقوي بعض املوارد ووضعية إدماجية لتقوي املستوى األول املستهدف من
الكفاءة الشاملة (تتعلّق بكل أو معظم مقاطع الفصل الثاين)

املعايري املعتمدة يف تقوي الكفاءات
(الوجاهة ،االستعمال السليم لألدوات،
االنسجام واإلتقان)

حصة
(2-1سا)
أسبوع

الفصل الثالث
* -اكتساب معارف:
 -يصنف أنواع العلب الخاصة

المقطع (3الخط العربي

بخصوص الوضعية االنطالقية
تستغل فيها نماذج للتعرف على الخط العربي ،والخط الكوفي مميزاته وقواعده
.
 ينجز عمال فنيا تطبيقيا (علبة لمنتوج وطنياستهالكي) ،بتوظيف قاعدة سلم الرسم،
قاعدة الخط العربي الكوفي ،و يلونه وفق
قاعدة التضاد اآلني.

بخصوص وضعية البناء
نحاول أن نقوم بكتابة حروف بالخط الكوفي البسيط .
بخصوص وضعية اإلرساء واإلدماج الجزئي والتقويم
يدمج فيها المتعلم مكتسباته القبلية بإنجاز عمل فني على قاعدة سلم الرسم
ومركزا على الكتابة بالخط الكوفي مع إدخال التضاد اللوني إلحداث الجاذبية .
 مناقشة تتم فيها حل الوضعية المشكلة االنطالقية(األم) من خالل الوضعياتالتعلمية .

بالمنتوج االستهالكي.
• توظيف معارف:
 يصنف أنواع الخط العربي ويميزخصائصه الزخرفية على أ ساس
قواعده الفنية وأسسه الهندسية.

3سا

•  -اكتساب قيم و /أو اختاذ مواقف.
يحدد نسب وقياسات الحروفوالفراغات وفق األسس العلمية
الهندسية.
 يحسن كتابة أحد الخطوط العربيةويبرز قيمته الجمالية في العمل الفني
ويظهر المتعة في تذوق جمالياته

هناية الفصل الثالث

اإلدماج الكلي (خالل األسبوع ما قبل االختبار الثالث
االختبار الثالث

معاجلة وضعية إدماجية منوذجية (تتعلّق بكل أو معظم مقاطع الفصل الثالث
وضعيات بسيطة لتقوي بعض املوارد ووضعية إدماجية لتقوي املستوى األول املستهدف من
الكفاءة الشاملة (تتعلّق بكل أو معظم مقاطع الفصل الثالث).
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املعايري املعتمدة يف تقوي الكفاءات
(الوجاهة ،االستعمال السليم لألدوات،
االنسجام واإلتقان)

حصة
(2-1سا)
أسبوع

المخطط السنوي للتعلمات وآليات تنفيذه

اثلثا :هندسة التقوي التحصيلي للتعلّمات حسب التقدم يف تنفيذ خمطّط التعلّم خالل الفصول الدراسية

مىت ِّّ
أقوم؟(الوقفات التقوميية)
الفروض:

أقوم؟(موارد و /أو كفاءات)
ماذا ّ
مدى إرساء ومتلّك املوارد املعرفية

بعد إجناز ما بّي  50إىل  60%من التعلّمات

(املستوايت الدنيا من صنّافة بلوم :التذ ّكر،

املربجمة للفصل الدراسي املعين.

الفهم والتطبيق)

مباذا ِّّ
أقوم؟(أمناط األسئلة و /أو املشكالت)

 -أسئلة مباشرة؛

 مشكلت مغلقة (معلومة النتيجة وحم ّددة األداة)؛ مشكلت إعادة االستثمار و /أو التحويل(وضعيات مماثلة لتلك اليت متّ استخدامها يف بناء
وإرساء املوارد املعرفية وأخرى مغايرة هلا).

 -مدى متلّك املوارد املعرفية؛

االختبارات:

كل التعلّمات املربجمة للفصل الدراسي  -مدى القدرة على جتنيد وإدماج خمتلف
بعد إجناز ّ
املعين (حسب خمطّط التعلّم).

املوارد يف حل مشكالت مرّكبة (مدى

إمناء الكفاءات).

 مشكلت مغلقة؛ مشكلت التحويل؛ مشكلت إدماجية مرّكبة (متع ّددة املوارد وقليلةالتوجيه).

أقوم؟ (اجلانب اإلجرائي)
كيف ّ
 إجراء فرض كتايب واحد مدته ساعة ( 01سا) يف كلفصل دراسي ،حبيث يتعلق موضوع الفرض ابملوارد املعرفية
املدروسة خلل الفصل الدراسي املعين مع ضمان
استقللية األسئلة واملشكلت عن بعضها بعض.
 إجراء اختبار كتايب واحد مدته ساعتّي ( 02سا) يفكل فصل دراسي حبيث يتضمن موضوع االختبار جزأين:
• اجلزء األول :مماثل ملا هو احلال يف الفرض؛
يفضل
• اجلزء الثاين :عبارة عن وضعية إدماجية مرّكبةّ ،
أن تقحم فيها موارد من الفصل أو الفصلّي
السابقّي.

تقدير املوارد املعرفية املعنية ابلوقفة التقوميية األوىل (الفرض) حسب الفصول الدراسية
الفصل األول

من املقطع األول إىل املقطع الثالث املتعلق مبيدان الرسم والتلوين

الفصل الثاين

من املقطع األول إىل الثاين املتعلق مبيدان فن التصميم

الفصل الثالث

املقطع الثالث مليدان فن التصميم
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