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 مقدمة: 
املناهج التعليمية لدى تنصيب الكفاءات املستهدفة يف  مناء و زمة إلاملوارد اللّ   وتقوي   خمططات التعّلم السنوية سندات بيداغوجية أساسية لتنظيم وضبط عملية بناء وإرساء وإدماجتعّد  

 وحىت تستجيب هذه املخّططات ملختلف املستجدات التنظيمية والبيداغوجية فإنّه يتوّجب حتيينها مطلع كل سنة دراسية بصفة آلية.   ها،تقوميمع حتديد سبل ومعايري   تلميذ مرحلة التعليم املتوسط 
وزارة عملت  فقد  (،  19  -كوروان )كوفيد   وابءجراء استمرار هتديد    2021/2022السنة الدراسية  الستثنائي خلل  ويف ظل إقرار مواصلة العمل بنظام التمدرس ا،  ضمن هذا اإلطار

 السنة مستوى    يف  التشكيلية الرتبية  مادة  الفعلي الذي يوفره هذا النظام االستثنائي لدراسة    أساس احلجم الساعي السنويعلى  الدراسية    لسنةذه اعلى إعداد خمّططات التعّلم هلالرتبية الوطنية  
التنظيم العادي للتمدرس، فقد ُعمل يف    مرحلة التعليم املتوسط.  من الثالثة   التعّلم ونظرا لتقلص هذا احلجم الساعي نوعا ما، مقارنة مبا يوفره  مبدأ على  الدراسية    لسنةذه اهل   إعداد خمّططات 

 املتاح. احلجم الساعي السنوي  االقتصاد يف املوارد املعرفية، قدر املستطاع، ويف مراحل بنائها وإرسائها لدى التلميذ يف القسم مبا يتناسب و 
لما دعت احلاجة مع التحضري اجلّيد واجلاد لكل وعليه، فإنه يتعّّي على األستاذ قراءة ووعي ما ورد يف هذا املخّطط التعّلمي من تدابري وتوجيهات منهجية وبيداغوجية، والرجوع إليه ك

 ميذ، ويضمن إمناء وتنصيب الكفاءات املرصودة هلم يف املنهاج التعليمي للمادة.  احلصص التعليمية/ التعّلمية مبا يكفل تنفيذ املخّطط التعّلمي وفق وترية تعّلم ملئمة للتل
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 املنهجية والبيداغوجية املّتبعة يف ذلك سريورة ال لدى املتعّلم و  ابإلمناء والتنصيب الكفاءات املستهدفةأوال: 
ين وفّن التصميم التي تساعده على إنجاز مشاريع فنية تشكيلية فردية أو جماعية منّظمة، مستوحاة من التراثالتشكيلي لألمة  يكون المتعلّم متحّكما في التقنيات األساسية للرسم والتلو الكفاءة الشاملة: .

 الجزائرية، يطبّق فيھا قاعدة التركيب المتوازن، وتقنيات األساليب التعبيرية التي تبرز المؤثرات الحسية واالنفعالية. 
 اخلتامية الكفاءات  امليادين
   1ميدان 

 رسم وتلوين
ـ إنجاز مشاريع فنية تشكيلية منظمة ومتوازنة :السنة االولى من التعليم المتوسط يكون المتعلم متحكما في الكفاءة الختامية الخاصة بميدان الرسم والتلون التي تمكنه من

زمالئه مع ليب التعبيرية التي تبرز المؤثرات الحسية واالنفعالية، ويلونها وفق قاعدة التضاد اآلني،مستوحاة من تحف كبار الفنانين الجزائريين، فرديا أوجماعيا بتقنيات األسا

 الدينيةفي إيجاد الحلول التشكيلية المناسبة قصد المشاركة بها في المعارض المدرسية بمناسبة األعياد الوطنية أو 
 2ميدان 

 فن التصميم 
منظما ومنسجما من  زخرفياإنجاز تصميما منالتعليم المتوسط يكون المتعلم متحكما في الكفاءة الختامية الخاصة بميدان فن التصميم التي تساعده على: األولىـ في نهايةالسنة 

، قاعدة التضاد اآلني لأللوانلنبات، الحيوانيةالتراث الوطني )زريبة ميزابية أو قبائلية، أو شاوية...( فرديا أو جماعيا بتطبيق القواعد الزخرفية في أحد أنواع الزخرفة )

 للوسائل الهندسية، و يتذوق جمالها عند تزيين المحيط المدرسي أو القسم الدراسي.  األنسبالمكملة، بالتوظيف األلوان الهندسية( ويلونه وفق 
 صيب الكفاءات املستهدفة ومعايري تقوميهااملوارد املعرفية، إمناء وتن لبناء وإرساء وإدماج  كأداةالتعّلمية  بيداغوجيا املقاطع 

 مالحظات  الوظيفة  اهليكلة البيداغوجية للمقاطع التعّلمية 
 تربير احلاجة إىل أدوات معرفية جديدة )املوارد املعرفية للمقطع( ومتكّي املتعّلم من إعطاء معىن هلا.  وضعية انطالقية 

 العرضية من خلل سياقات الوضعيات.يتم التكفل ابلقيم واملواقف والكفاءات  -
 ُتستهل عملية تقوي مدى متّلك املتعّلم للموارد املعرفية حبل الوضعية االنطلقية.  -
 . قبل الشروع يف املقطع املوايل  معاجلة االختلالت املسجلة -

 بناء املوارد املعرفية للمقطع.  وضعيات بسيطة 

 وضعيات مركبة  
 املوارد املعرفية للمقطع. إرساء وإدماج 

 تقوي مدى التحكم يف املوارد املعرفية للمقطع.

 معايري التقوي 

 تقوي مدى إمناء وحتقيق الكفاءات  تقوي مدى متّلك املوارد 

 اكتساب معارف؛  •
 توظيف معارف؛  •
 اكتساب قيم و/ أو اختاذ مواقف.  •

 الوجاهة؛   •
 االستعمال السليم ألدوات املادة؛  •
 االنسجام؛    •
 اإلتقان. •

 مالحظة: 
 منها ابخلصوص(؛ املعرفية  ديدة ابلنسبة للمتعّلم )خيص املوارد اجلالبناء:  -
 حتويل(؛ )إعادة استثمار أو   وضعيات مماثلة وأخرى مغايرة للوضعيات اليت مّت فيها بناء تلك املوارد املعرفية  معاجلة  يتمثل يف استخدام املوارد املعرفية، اليت يُفرتض أنه مّت بناؤها، كأدوات صرحية يفاإلرساء:   -
)املعرفية منها ابخلصوص(. يخص مجموعة من الموارد التي يُفترض أنه تّم بناؤها وإرساؤها لمتعلّم  اإلدماج:   -         
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 حسب الفصول الدراسية هاوتقومي املستهدفة تنصيب الكفاءاتاملعرفية، إمناءو  السريورة املنهجية لبناء وإرساء وإدماج املوارداثنيا: 
ز مشاريع فنية تشكيلية منظمة ، فردية او  في نھاية الطور الثاني من تعليم المتوسط يكون المتعلم متحكما في التقنيات األساسية للرسم وتلوين وفن التصميم التي تساعده على انجا الكفاءة الشاملة: 

 االني للمكمالت والتوظيف األنسب للخامات   جماعية ، يجسد فيھا رموز العلم الوطني وفق قاعدة نظور المساحات والحجوم  ويلونه على أساس التضاد
 ميدان رسم وتلوين   الفصل األول

 ن التي تمكنه من:يالرسم والتلو في نهاية السنة الثالثة من التعليم المتوسط يكون المتعلم متحكما في الكفاءة الختامية الخاصة بميدان

 للوسائل الهندسية، يجسد فيها القيم األنسبقاعدة التضاد اآلني للمكمالت بالتوظيف  أساسوفق القاعدة الذهبية، و يلونها على  األشكال مبوبة ومركبة ـ إنجازمشاريع فنية تشكيلية منظمة فرديا أو جماعيا

 جماعي بمناسبة أول نوفمبر. المساهمة به في معرض قصد التشكيلية لرموز العلم الوطني شكال ولونا.

رقم وعنوان 
  املقطع
 التعّلمي 

 هيكلة املوارد املعرفية املستهدفة ابلبناء واإلرساء واإلدماج
وبعض السياقات املمكنة   توجيهات خبصوص أمناط الوضعيات املكونة للمقاطع التعّلمية

 وسبل تسيريها ألجل التعّلم )داخل و/أو خارج القسم(  هلا،
،  معايري ومؤشرات لتقوي مدى متلُّك املوارد

 الكفاءات وتنصيب إمناء 
تقدير احلجم 

 الزمن 

ا
( 

طع
مق

ل
1

ي 
فن

 ال
ب

كي
تر

.ال
. 
:)

 

يتعرف على القاعدة الذهبية في التبويب والتركيب  

الفني المنظم للعناصر التشكيلية في الخط والمساحة  

 واللون 

 الوضعية االنطالقيةبخصوص 

القاعدة وضعية استكشافية تعتمد على المالحظة والتحليل للتعرف على  

 الذهبية الخاصة بالتركيب الفني.

 بخصوص وضعيات البناء  

هندسية  أشكالفي رسم  تقسيم  الثالثيوضعية يقوم المتعلم بتجريب قاعدة ال 

 نباتية مراعيا التقاطعات في تكوينها.  أو

   الجزئي والتقويم  واإلدماج اإلرساءات وضعي بخصوص  

 القاعدةلتوظيف   قسيم الثالثي. قاعدة التبإدماجوضعية يقوم المتعلم فيها 

 الذهبية.

تكملة العمل اإلدماجي مع التقويم جماعيا لألعمــال المنتهيــة بعرضــها علــى   -

 السبورة لتشجيع األعمال المنجزة وتصويب األخطاء منها التربوية والتشكيلية

 اكتساب معارف: - •
 تنظم التي الذهبية القاعدة يعرف -

 .الفني العمل تركيب

 توظيف معارف:  •
  الخاصة وضعية انسب  يختار -

 العناصر ويركب، الفنيةات بالسند

 أساس على منظمة بطريقة التشكيلة

 الجمال مبدأ بتطبيق. الذهبية القاعدة

 .الذهبية القاعدة أساس على

 اكتساب قيم و/ أو اختاذ مواقف.  •
 المرئية الرسائل ويحلل يقرأ -

 التركيب الناتج االنسجام قيم ويبرز

 والعناصر الفني للسند المنظم

 .الذهبية القاعدة وفقة التشكيلي

 . اإلتقانو النظافة قواعد يجسد -

 سا2
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يوظف القاعدة الذهبية للتركيب الفني في مساحات  

هندسية مختلفة ، ويلونها على أساس قاعدة التضاد  

 . ) المكمالت ( اآلني
 

 الوضعية االنطالقيةبخصوص 

ترتكز على مقارنة وتحليل التحف الفنية من حيت توظيف القاعدة الذهبية 

 األلوان(. والتضاد اللوني للمكمالت ) عجلة

 

 بخصوص وضعيات البناء  

يستكشف ويجرب فيها القاعدة الذهبية للتركيب الفني في مساحات هندسية 

 .اآلنيمختلفة ويلونها على أساس قاعدة التضاد 

 بخصوص وضعية اإلرساء واإلدماج الجزئي والتقويم  

يدمج فيها المتعلم مكتسباته القبلية في عمل فني تشكيلي بتطبيق التركيب الفني  

المائية   األلوانمال التضاد اللوني للمكمالت عند التلوين ،وذلك بخامة وباستع 

. 

و تكملة العمل اإلدماجي مع التقويم جماعيا لألعمال المنتهية بعرضها   -

  األعمال المنجزة ويقوم بتصويب األخطاء  .  يثمن

 اكتساب معارف: - •
التي   المتضادة األلوان يصنف -

 .الحسية المؤثرات تبرز

 توظيف معارف:  •
اإلبداعية  السيرورة في يتحكم -

الخامة  بتوظيف الحسية للمؤثرات

 .المناسبة

 اكتساب قيم و/ أو اختاذ مواقف.  •
اآلني   التضاد جماليات يتحسس -

  في الحسية المؤثرات يبرز الذي

 .الفنية مختلف األعمال

 في واإلتقان النظافة قواعد يجسد -

  للعلم التشكيلية العناصر رسم

 .الوطني

 

 سا2
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 الوطني( يبرز تشكيليا )العلمينجز عمال فنيا  

 ،بتوظيف التشكيل من الوطنية القيم فيه

 اآلني التضاد الذهبية،وقاعدة التركيب قاعدة

 )المكمالت( 

 الوضعية االنطالقيةبخصوص 

قاعدة الللعلم الوطني، تحليل عناصرها التشكيلية من حيت  نماذجتحليل 

 اللوني  .  والتضادالذهبية 

 البناء   اتوضعي بخصوص 

نقوم بعملية تجريبية في رسم مستطيل وهالل العلم الجزائري وفق  أنتحاول 

 الخصائص. 

 الجزائري.نقوم بعملية تجريبية في رسم مستطيل ونجمة العلم  أننحاول 

   بخصوص وضعية اإلرساء واإلدماج الجزئيي والتقويم  

  نموذجياينتج علما جديداـ فطلب منك رسما  أنمركب النسيج والخياطة يريد 

التضاد  وبإدخالقواعد التركيب الحديث  بإتباعللعلم الجزائري وذلك 

)المكمالت( عند التلوين مع مراعاة خصائص مركباته الشكلية  اآلنيلأللوان

 المائية. األلوانـ مع استعمال واللونية

تكملة العمل اإلدماجي مع التقويم جماعيا لألعمال المنتهية بعرضها على   -

 السبورة لتشجيع األعمال المنجزة وتصويب األخطاء  

 .ـ مناقشة الوضعية االنطالقية المشكلة األم .

 اكتساب معارف: - •
القاعدة  وفق الوطني العلم ينجز -

 .اللونو الرسم، والشكل الرسمية في

 توظيف معارف:  •
للعلم  الرسمية القاعدة يطبق -

 والقياسات النسب حيث من الوطني

 .شكال ولونا

 اكتساب قيم و/ أو اختاذ مواقف.  •
 العلم الوطني جمال مظاهر يبرز -

 العناصر التشكيلية انسجام حيث من

 .ولونا شكال

 في واإلتقان النظافة قواعد يجسد -

  للعلمة التشكيلي العناصر رسم

 الوطني

 سا2

ول 
 األ

صل
 الف

هناية
 

املعايري املعتمدة يف تقوي الكفاءات   معاجلة وضعية إدماجية منوذجية )تتعّلق بكل أو معظم مقاطع الفصل األول(.  اإلدماج الكلي )خالل األسبوع ما قبل االختبار األول( 
)الوجاهة، االستعمال السليم لألدوات، 

 االنسجام واإلتقان(

 حصة 
 سا( 1-2)

 ر األول االختبا
وضعيات بسيطة لتقوي بعض املوارد ووضعية إدماجية لتقوي املستوى األول املستهدف من 

 الكفاءة الشاملة )تتعّلق بكل أو معظم مقاطع الفصل األول(. 
 أسبوع 

 
 الفصل الثاين ميدان فن التصميم 

 فن التصميم التي تساعده في:  التعليم المتوسط يكون المتعلم متحكما في الكفاءة الختامية الخاصة بميدانفي نهاية السنة الثالثة من ـ 

 الفواتح لمختلف السطوحللوسائل الهندسية، ويلونه إلبراز القواتم و  األنسباألحجام بالتوظيف. جز تصميما ذو ثالثة أبعاد منظما بتطبيق قاعدة منظور المساحات وينـ 
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 يتعرف على قواعد المنظور

 االنطالقية الوضعيةبخصوص 

تجسد التالشي  ةالمناظرالطبيعية واالصطناعي تستغل فيها نماذج لمختف

 )القرب والبعيد(  

 بخصوص وضعيات البناء   

 يكتشف من خاللها العناصر الخطية لقواعد المنظور .

   اإلرساء واإلدماج الجزئي والتقويم  وضعيةبخصوص  

منظور  أساسيدمج فيها المتعلم مكتسباته القبلية في العمل الفني على  

 المناسبة  .       األلوانالمساحات  مع استعمال خامة 

تكملة العمل اإلدماجي مع التقويم جماعيا لألعمــال المنتهيــة بعرضــها علــى   -

  األخطاءالمنجزة وتصويب   األعمالالسبورة لتشجيع  

 اكتساب معارف: -*
 .قواعدهو  المنظور يعرف -

 توظيف معارف:  •
  الهندسية الوسائل فيوظ -

 مساحات التصميم  الضرورية في

 .بالمنظور

 اكتساب قيم و/ أو اختاذ مواقف.  •
  الهندسة بنظام االهتمام يبدي -

 .الدقة حيث الوصفية من

في  واإلتقان النظافة قواعد يجسد -

 استعماله عند المصمم الفني العمل

 .الهندسية والوسائل الخامة المناسبة

 

 سا2

( 
طع

مق
ال

2
ي 

فن
م 

سي
ج
(ت

 

 قاعدة سلم االرتفاع -

 الوضعية االنطالقيةبخصوص 

 )عمارة، علب(.تنتقى من محيط المتعلم  نماذج ألحجام مختلف،تقارن فيها 

حسب  أحجامهاتحديد سلم ارتفاع   إلىقصد تحليل بنيتها للوصل بالمتعلم 

 قاعدة سلم لالرتفاع .

 بخصوص وضعيات البناء 

 تستكشف فيها وتجرب عناصر المنظور على أساس قاعدة سلم االرتفاع  

   اإلرساء واإلدماج الجزئي والتقويم  وضعيةبخصوص 

 يدمج فيها المتعلم مكتسباته القبلية بتطبيق سلم الرسم االرتفاع. 

تكملة العمل اإلدماجي مع التقويم جماعيا لألعمال المنتهية بعرضها على   -

 السبورة لتشجيع األعمال المنجزة وتصويب األخطاء  

 

 

 اكتساب معارف: - •
 على بناء من الحجم يحدد -

 .واالرتفاع الطول،العرض

 توظيف معارف:  •
  األحجام بناء تقنيات في يتحكم -

  التوظيف على بناء  بالمنظور

  والوسائل الرسم لسلم الصحيح

 .الضرورية  الهندسية

 اكتساب قيم و/ أو اختاذ مواقف.  •
 للمنظور الفني الجانب يبرز -

 في واإلتقان النظافة قواعد يجسد -

 .المصمم الفني لعملا

 سا2
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املعايري املعتمدة يف تقوي الكفاءات   (. الثاين معاجلة وضعية إدماجية منوذجية )تتعّلق بكل أو معظم مقاطع الفصل  ( الثايناإلدماج الكلي )خالل األسبوع ما قبل االختبار ا 
)الوجاهة، االستعمال السليم لألدوات، 

 االنسجام واإلتقان(

 حصة 
 سا( 1-2)

 الثاين  راالختبا
وضعيات بسيطة لتقوي بعض املوارد ووضعية إدماجية لتقوي املستوى األول املستهدف من 

 الثاين( الكفاءة الشاملة )تتعّلق بكل أو معظم مقاطع الفصل 
 أسبوع 

 الفصل الثالث 

( 
طع

مق
ال

3
ار 

شه
ال
اا

 

ينجز عمال فنيا تطبيقيا )علبة لمنتوج وطني  

الرسم، قاعدة الخط  استهالكي(، بتوظيف قاعدة سلم 

  العربي الكوفي، و يلونه وفق قاعدة التضاد اآلني.

 لعلبة ماكيت إلى يجسد مشروعه للمكعب بالمنظور

 استهالكي  منتوج -

 الوضعية االنطالقيةبخصوص 

تستغل فيها نماذج فنية لعلب منتوجات استهالكية متنوعة قصد تصنيفها 

 واألبعادوتحديد عناصرها من حيث الشكل ، الحجم ، اللون ، الخط ، 

 بخصوص وضعيات البناء  

 تصميم مجسم   إلىتوظف فيها تقنية تحول التصميم الخطى بالمنظور 

   اإلرساء واإلدماج الجزئي والتقويم  وضعيةبخصوص 

لعلبة منتوج   تطبيقييدمج فيها المتعلم مكتسباته القبلية بإنجاز عمل فني 

 استهالكي جزائري ، بتوظيف تقنية تصميم الماكيت . 

مناقشة تتم فيها حل الوضعية المشكلة االنطالقية)األم( من خالل الوضعيات  -

 الثاني .الميدان   في التعلمية الخاصة بالمركبات المقدمة

 

 اكتساب معارف: - •
 المكونة العناصر أنواع يصنف -

 للعلبة 

 الممكنة األحجام أنواع يصنف -

 .بالمنظور

 توظيف معارف:  •
 العناصر وقياسات نسب حددي -

  العلمية األسس وفق التشكيلية

 .الهندسية

 اكتساب قيم و/ أو اختاذ مواقف.  •
 التشكيلية العناصر تركيب يحسن -

 واحد مجسم في

 سا3

صل 
 الف

هناية
لث 

الثا
 

املعايري املعتمدة يف تقوي الكفاءات   الثالث معاجلة وضعية إدماجية منوذجية )تتعّلق بكل أو معظم مقاطع الفصل  الثالث اإلدماج الكلي )خالل األسبوع ما قبل االختبار 
)الوجاهة، االستعمال السليم لألدوات، 

 واإلتقان(االنسجام 

 حصة 
 سا( 1-2)

 الثالث ر االختبا
وضعيات بسيطة لتقوي بعض املوارد ووضعية إدماجية لتقوي املستوى األول املستهدف من 

 (. الثالثالكفاءة الشاملة )تتعّلق بكل أو معظم مقاطع الفصل 
 أسبوع 
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 الدراسية الفصول التقدم يف تنفيذ خمّطط التعّلم خالل  حسب  اثلثا: هندسة التقوي التحصيلي للتعّلمات

 )اجلانب اإلجرائي( كيف أقّوم؟   )أمناط األسئلة و/ أو املشكالت( مباذا أقوِّم؟ )موارد و/ أو كفاءات( ماذا أقّوم؟ )الوقفات التقوميية( مىت أقوِّم؟  

 الفروض: 
من التعّلمات    %60إىل  50بعد إجناز ما بّي 

 الدراسي املعين.   املربجمة للفصل 

 مدى إرساء ومتّلك املوارد املعرفية 
)املستوايت الدنيا من صّنافة بلوم: التذّكر،  

 الفهم والتطبيق( 
 

 أسئلة مباشرة؛  -
 ؛ )معلومة النتيجة وحمّددة األداة(   مشكلت مغلقة  -
  مشكلت إعادة االستثمار و/ أو التحويل -

)وضعيات مماثلة لتلك اليت مّت استخدامها يف بناء  
 . وإرساء املوارد املعرفية وأخرى مغايرة هلا( 

يف كل  سا(    01مدته ساعة )واحد    كتايب  فرضإجراء    -
فصل دراسي، حبيث يتعلق موضوع الفرض ابملوارد املعرفية  
ضمان   مع  املعين  الدراسي  الفصل  خلل  املدروسة 

 األسئلة واملشكلت عن بعضها بعض. استقللية 

 االختبارات: 
الدراسي   التعّلمات املربجمة للفصل كلّ بعد إجناز  

 املعين )حسب خمّطط التعّلم(.  

 ؛  مدى متّلك املوارد املعرفية  -
مدى القدرة على جتنيد وإدماج خمتلف    -

)مدى   مرّكبة  مشكالت  حل  يف  املوارد 
 إمناء الكفاءات(.  

 مشكلت مغلقة؛  -
 ؛ مشكلت التحويل  -
وقليلة    - املوارد  )متعّددة  مرّكبة  إدماجية  مشكلت 

 التوجيه(. 

يف  سا(    02مدته ساعتّي )واحد    إجراء اختبار كتايب  -
 موضوع االختبار جزأين: فصل دراسي حبيث يتضمن كل 
 اجلزء األول: مماثل ملا هو احلال يف الفرض؛   •
اجلزء الثاين: عبارة عن وضعية إدماجية مرّكبة، يفّضل   •

الفصلّي   أو  الفصل  من  موارد  فيها  تقحم  أن 
 السابقّي.  

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

 من املقطع األول إىل املقطع الثالث املتعلق مبيدان الرسم والتلوين    الفصل األول 
                                                                       املقطع األول إىل الثاين املتعلق مبيدان فن التصميم  من  الفصل الثاين 
 املقطع الثالث مليدان فن التصميم   الفصل الثالث 

 


