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

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

السنة مستوى    يف   الرتبية التشكيلية الفعلي الذي يوفره هذا النظام االستثنائي لدراسة مادة    احلجم الساعي السنويأساس  على  الدراسية    لسنة ذه اعلى إعداد خمّططات التعّلم ل الرتبية الوطنية  
مبدأ على  الدراسية    لسنةذه اإعداد خمّططات التعّلم ل ونظرا لتقلص هذا احلجم الساعي نوعا ما، مقارنة مبا يوفره التنظيم العادي للتمدرس، فقد ُعمل يف    من مرحلة التعليم املتوسط.  الرابعة

 املتاح. عي السنوي  احلجم السااالقتصاد يف املوارد املعرفية، قدر املستطاع، ويف مراحل بنائها وإرسائها لدى التلميذ يف القسم مبا يتناسب و 
لما دعت احلاجة مع التحضري اجلّيد واجلاد 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 لم يف املنهاج التعليمي للمادة.  لكل 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: 
المتعلم متحكما في التقنيات األساسية للرسم والتلوين و فن التصميم التي تساعده على انجاز مشاريع فنية تشكيلية بتطبيق قواعد في نهاية الطور الثالث من التعليم المتوسط يكون الكفاءة الشاملة: 

 دة لحارة والبارومبادئ التصميم المعاصر ويوظف فيها تقنية من التقنيات التي تتماشى وإحدى المدارس الفنية الحديثة ويلونها بتطبيق القاعدة اللونية ا
 الكفاءات اخلتامية  امليادين
   1ميدان 

 رسم وتلوين
يبرز فيه األحاسيس واالنفعاالت من خالل   نها لتزيين المحيط الذي يعيش فيهمتفاوتة متباينة فيما بي  بتدريجات ينجز عمال فنيا تشكيليا منسجما على أسس القواعد الفنية لأللوان

 تعبير فني يتماشى وإحدى المدارس الفنية المقررة

 2ميدان 
 فن التصميم 

وزخرفية وخطية من التراث والخط العربي على أساس قاعدة سلم األحجام وقاعدة الزخرفة الهندسية وقاعدة تبويب وتركيب األشكال وقاعدة  ينجز تصاميم فنية غرافيكية

 التضاد اللوني
 املوارد املعرفية، إمناء وتنصيب الكفاءات املستهدفة ومعايري تقوميها 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 لا.  وضعية انطالقية 

 ابلقيم واملواقف والكفاءات العرضية من خلل سياقات الوضعيات.يتم التكفل  -
 ُ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  
 إرساء وإدماج املوارد املعرفية للمقطع. 

 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:
 البناء: يخص الموارد الجديدة بالنسبة للمتعلّم )المعرفية منها بالخصوص(؛ -
مغايرة للوضعيات التي تّم فيها بناء تلك الموارد المعرفية )إعادة استثمار  اإلرساء: يتمثل في استخدام الموارد المعرفية، التي يُفترض أنه تّم بناؤها، كأدوات صريحة في معالجة وضعيات مماثلة وأخرى  -

 أو تحويل(؛ 

املعرفية منها ابخلصوص(. )اإلدماج: يخص مجموعة من الموارد التي يُفترض أنه تّم بناؤها وإرساؤها لدى المتعلّم  -
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 حسب الفصول الدراسية ها وتقومي املستهدفة تنصيب الكفاءات و املعرفية، إمناء السريورة املنهجية لبناء وإرساء وإدماج املوارداثنيا: 
لى انجاز مشاريع فنية تشكيلية بتطبيق قواعد : في نهاية الطور الثالث من التعليم المتوسط يكون المتعلم متحكما في التقنيات األساسية للرسم والتلوين و فن التصميم التي تساعده ع كفاءة الشاملة

 ديثة ويلونها بتطبيق القاعدة اللونية الحارة والباردة ومبادئ التصميم المعاصر ويوظف فيها تقنية من التقنيات التي تتماشى وإحدى المدارس الفنية الح
 ميدان رسم وتلوين   الفصل األول

 انجاز عمال فنيا تشكيليا منسجما على أسس القواعد الفنية لأللوان  :في نهاية السنة الرابعة من التعليم المتوسط يكون المتعلم متحكما في الكفاءة الختامية الخاصة بميدان الرسم والتلوين التي تمكنه من  

 يبرز فيه األحاسيس واالنفعاالت من خالل تعبير فني يتماشى وإحدى المدارس الفنية المقررة نها لتزيين المحيط الذي يعيش فيهمتفاوتة متباينة فيما بي   بتدريجات

رقم وعنوان 
  املقطع
 التعّلمي 

 املوارد املعرفية املستهدفة ابلبناء واإلرساء واإلدماجهيكلة 

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
 ت الكفاءاوتنصيب إمناء 

تقدير احلجم 
 الزمن 

( 
ع
ط
مق

ال
1

ية 
فن

 ال
ب

لي
سا

أل
 ا
:)

 

الفنية التجريدية التعبيرية   األساليبيتعرف على 

محمد خدة  أعمالالتجريدية الهندسية من خالل 

 وبيات مندريان 

 

 :االنطالقية بخصوص الوضعية 

البناء والتركيب وكيفية تنظيم العناصر التشكيلية تحف  أسسمقارنة وتحليل 

الحارة والباردة  اللوني لأللوان وهندسية واالنسجامفنية تجريدية تعبيرية 

والحركة وقوة سرعة االداء الناتجة عن الريشة واتجاه اللطخة التي تعبر عن 

 الحالة النفسية

 بخصوص وضعيات البناء 

الملمسية واالنفعالية تبرز   اترا المسعى الفني الذي يبرز التاثييستكشف فيه

 في األعمال الفنية التجريدية التعبيرية والهندسية

 

 بخصوص وضعية االرساء واالدماج الجزئ والتقويم 

 ل فني تجريدي وفق اسلوب محمد خدةيدمج فيها المكتسبات القبلية لعم

 لملمسية واالنفعاليةا فيه التاثيرات يبرز مندريانو

تحل من خاللها الوضعية المشكلة االنطالقية يناقش فيها العمل الفني من حيث  

بناءه في وحدة متنوعة العناصر التشكيلية الخطية واللونية التي تبرز 

 الناتج عن حركة الريشة واتجاه اللطخة  األداءالملمسية وقوة سرعة  التأثيرات

 

 

 املعارفاكتساب  •
 التأثيرية الملمسية التقنيات يعرف -

 .واالنفعالية

 في الفني المناسب المسعى يختار -

  تبرز التأثيرات التي التقنية تنفيذ

 .واالنفعالية الملمسية

 وظيف معارف ت •
 وفق قاعدة الفني العمل ينظم

 يتماشى وتقنية الذي اللوني االنسجام

 المستهدف.  األسلوب

 قيم / اختاذ مواقف باكتسا  •
 في النظافة واإلتقان قواعد يجسد

 توظيفه لأللوان . عند الفني العمل

 سا2
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( 
طع

مق
ال

2 
ية 

فن
 ال

ت
يا
قن

لت
 ا
)

 

 

التجريدي في عمل فني   األسلوبيجرب احد التقنيات 

والمشاعر   األفكاريبرز من خالله تنوع في 

 واالحاسيس 

 

 :بخصوص الوضعية االنطالقية

ترتكز على مقارنة وتحليل التحف الفنية لبعض الفنانين واستنتاج ميوالتهم  

ومشاعرهم باستعمال  أفكارهماالنفعالية والطريقة والكيفية التي يجسدون بها 

 الملمسية تأثيراتهاالتقنيات الفنية حسب 

 بخصوص وضعيات البناء 

شة واتجاه استكشافية تجرب فيها قوة وسرعة االداء الناتج عن حركة الري 

 اللطخة في ترجمة الحالة النفسية للفنان عند تبليغ افكاره ومشاعره واحاسيسه

 

 والتقويم  الجزئي واإلدماج اإلرساءبخصوص وضعية 

 

  تلقاه خالل الحصتين السابقتين يدمج فيها المتعلم مكتسابته القبلية و ما 

تحل من خاللها الوضعية المشكلة االنطالقية يناقش فيها المتعلمون تقنيات   

 . الفنانينبعض 

 

 

 

 

 

 

  

 اكتساب املعارف •
 المستعملة الفنية التقنيات يصنف -

 الذين الفنانين بعض طرف من

 خالل من النفسية أمزجتهم أبرزوا

  عن الناتجة الملمسية التأثيرات

 فان الفنان مثال .الموظفة التقنية

 خوخ . 

 وظيف معارف ت •
 المؤثرات تبرز التي التقنية يحدد -

 عن المعبرة واالنفعالية الملمسية

 .واألحاسيس والمشاعر األفكار

 قيم / اختاذ مواقف  باكتسا •
 الفنانين لبعض الفنية التحف يقرأ -

 الملمسيةومؤثراتها  تقنياتها ويحلل

 إبرازها حيث واالنفعالية،من

 وميوالتهم  الفنانين هؤالء ألمزجة

 .النفسية

  العمل في النظافة قواعد يجسد -

 ة الفني التقنيات ىأحد وفق الفني

 سا2
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( 
طع

مق
ال

3
ن  

وا
الل

 ا
)

 

ينجز عمال فنيا متقنا على أساس المبادئ 

الجمالية ألحد أساليب المدارس الفنية  

الحديثة و يلونه وفق قاعدة االنسجام اللوني  

احاسيسه  والباردة يبرز فيهلأللوان الحارة 

 الته.اوانفع

 

 :بخصوص الوضعية االنطالقية

الحارة والباردة في التحف  لأللوانترتكز على دراسة وتحليل القيم اللونية 

الفنية واستنتاج الخصائص الحسية واالنفعالية الناتجة عن التباين اللوني 

 . الحارة والباردة  لأللوان

 بخصوص وضعيات البناء 

تستكشف فيها طرق تطبيق وتوظيف قاعدة تباين القيم اللونية الحارة والباردة 

على االشكال والمساحات التي تشكل العمل الفني قصد احداث تأثيرات 

 الحسية واالنفعالية .

 والتقويم  الجزئي واإلدماج اإلرساءبخصوص وضعية 

المتعلم مكتسباته  يدمج فيها يدمج فيها المتعلم مكتسابته القبلية في عمل فني  

القبلية في عمل فني بتقنية من التقنيات التي تبرز التأثيرات الحسية واالنفعالية  

من خالل أسلوب فني تعبيري يتماشى والمدارس الفنية الحديثة )تجريدي 

الحارة والباردة  لأللوانتجريدي هندسي( ويلونه وفق القاعدة اللونية  -تعبيري

ا .لحل وضعية مشكلة انطالقية بمناقشة المتعلمين بدرجات متفاوتة في ما بينه

الفنية  باألساليبمن حيث مدى تمسكهم بالتعليمة وتنفيذ المهمة المتعلقة 

المدرسة التجريدية التعبيرية والهندسية  من حيث التقنيات الفنية وتباين القيم 

 اللونية 

 اكتساب املعارف - •
  الناتجة اللونية القيم درجات يصنف

 وإبراز  الساخنة األلوان تباين عن

 الحسية التعبيرية خصائصها

 .واالنفعالية

 وظيف معارف ت •
 واالنفعالية الحسية المؤثرات يجسد -

 والباردة الساخنة اللونية القيم لتباين

 الخامات لمختلف األنسب بالتوظيف

 .التعبير التشكيلي في والتقنيات

 قيم / اختاذ مواقف  باكتسا •
 المؤثرات  تذوق في المتعة يبدي -

 تباين يحدثها التي واالنفعالية الحسية

  في والباردة الساخنة اللونية القيم

 التشكيلية الفنية األعمال مختلف

 .المنجزة

 في واإلتقان النظافة قواعد يجسد -

 .اللونية الخاماتى بإحد الفني العمل

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

 السطوح والفواتح لمختلفللوسائل الهندسية، ويلونه إلبراز القواتم   األنسب. واألحجام بالتوظيفجز تصميما ذو ثالثة أبعاد منظما بتطبيق قاعدة منظور المساحات ينـ 

 ب وتركيب األشكال وقاعدة التضاد اللوني ينجز تصاميم فنية غرافيكية وزخرفية وخطية من التراث والخط العربي على أساس قاعدة سلم األحجام وقاعدة الزخرفة الهندسية وقاعدة تبوي

( 
طع

مق
ال

1
صر 

عا
 م

يم
صم

 ت
)

 

يتعرف على قواعد ومبادئ التصميم المعاصر 

 (. TICواالتصال)تقنيات اإلعالم 

 

 :بخصوص الوضعية االنطالقية -

واالتصال الحديث وبرامج البلورة واالنجاز   اإلعالمتستغل فيها تقنيات  

 بمساعدة الحاسوب ، ويستكشف المتعلم طرق تحليل الصور والمعلومات . 

 

 بخصوص وضعيات البناء 

البلورة واالنجاز بمساعدة  واالتصال  وبرامج اإلعالميجرب فيها تقنيات 

 يةإشهار أعمالالحاسوب وتوظيفها في انجاز 

 

 والتقويم  يالجزئبخصوص وضعية االرساء واالدماج 

بتوظيف تقنيات   إشهاري عمل فنيالقبلية في  مكتسباتهيدمج فيها المتعلم 

يناقش فيها   حل من خاللها الوضعية المشكلة االنطالقية تواالتصاال اإلعالم

المظهر الجمالي في التصميم المعاصر من حيث تصور الفكرة واصالة  

 المنتوج 

 

 

 

 

 

  

 اكتساب املعارف •
 .قواعدهو  المنظور يعرف -

 وظيف معارف ت •
  الهندسية الوسائل فيوظ -

 مساحاتتصميم  فيالضرورية 

 .بالمنظور

 قيم / اختاذ مواقف  باكتسا •
  الهندسة بنظام االهتمام يبدي -

 .الدقة حيث الوصفية من

في  واإلتقان النظافة قواعد يجسد -

 استعماله عند المصمم الفني العمل

 .الهندسية والوسائل المناسبة الخامة 

 

 سا2
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 المخطط السنوي للتعلمات وآليات تنفيذه

( 
طع

مق
ال

2
ار 

شه
ال
 ا
)

 

على  يجرب تقنيات اإلعالم واالتصال  -

 أساس قواعد ومبادئ التصميم المعاصر
الصحي والتربوي  اإلشهاريحدد دور  -

والبيئي من الناحية االجتماعية والتربوية  

 أنواعهوتصنيف 

 

 :بخصوص الوضعية االنطالقية

واستكشاف   أسسهالغرافيكي قصد التعرف على   اإلعالميقارن فيها مجال  

لمشاريع فنية  إبداعتقنياته وبرامجه ثم محاولة استغالله كوسيلة تصور 

 بسيطة 

 بخصوص وضعيات البناء 

 رقمية.في مشاريع فنية  الغرافيكي ويوظفها اإلعالميجرب فيها تقنيات 

 

 بخصوص وضعية االرساء واالدماج الجزئ والتقويم 

بتوظيف تقنيات   إشهاري عمل فنيالقبلية في  مكتسباتهيدمج فيها المتعلم 

يناقش فيها   حل من خاللها الوضعية المشكلة االنطالقية تواالتصاال اإلعالم

المظهر الجمالي في التصميم المعاصر من حيث تصور الفكرة واصالة  

 المنتوج 

 اكتساب املعارف •
الصحي   اإلشهار دور يحدد -

االجتماعية   الناحية من والبيئي

 .أنواعه وتصنيف والتربوية،

 وظيف معارف ت •
وبرامج  أنظمة موارد يختار -

مناسبة،   بطريقة اآللي اإلعالم

 ويوظفها  االنترنيت شبكة ويستغل

 .إشهارية فنية في أعمال

 قيم / اختاذ مواقف  باكتسا •
 اإلبداعية التي اإلمكانات يتحسس -

 في إنجاز الرقمية الوسائط توفرها

 .جمالياتها ، ويتذوقالمرئية الرسائل

 في النظافة واإلتقان قواعد يجسد -

 ..المصمم الفني العمل

 سا2

صل 
 الف

هناية
ثاين 

ال
 

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

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

 الفصل الثالث 
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 المخطط السنوي للتعلمات وآليات تنفيذه

( 
طع

مق
ال

3
ي 

يك
اف
غر

 ال
الم

ع
ال
 ا
)

 

يصمم مشروعا فنيا إشهار يا متقنا في مجال اإلعالم  

 الصحي والبيئي 

 بتوظيف تقنيات فنية

 TICPHOTOSحديثة) تقنيات اإلعالم واالتصال  

MONTAGE   يوظف فيه خطوط عربية مبتكرة

 من حيث هندسة حروفها واخراجها

 :بخصوص الوضعية االنطالقية

 أسسه  التعرف على قصد الغرافيكي اإلعالم مجال فيها  يحلل يقارن

وإبداع  تصور كوسيلة استغالله محاولةثم  وبرامجه تقنياته واستكشاف

 .بسيطة فنية مشاريع

 بخصوص وضعيات البناء 

 فنية في مشاريع وتوظيفها الغرافيكي اإلعالم برامج وتقنيات  فيها تجرب

 .رقمية

 بخصوص وضعية االرساء واالدماج الجزئ والتقويم 

  تقنيات بتوظيف إشهاري فني عمل ،في القبلية مكتسباته المتعلم فيها يدمج

 .واالتصال اإلعالم

تحل من خاللها الوضعية المشكلة االنطالقية يناقش فيها المظهر الجمالي في  

  على خطي أو  أوزخرفي غرافيكي جماعي أو فردي تصميمي فنيمشروع  

 واإلحجام،وقاعدة منظورالمساحات وقواعد الكوفي  الخط قاعدة أساس

  والبيئي الصحي اإلعالم مجال في أو .الهندسية،والنباتية،والحيوانية الزخرفة

 المعاصراإلعالم  التصميم ومبادئ قواعد أساس على

من حيث تصور الفكرة  . المبتكرة الخطية روقلفا إخراج في واالتصال

 . واصالة المنتوج

 اكتساب املعارف •
  إلعالم الغرافيكي مجاال يحدد -

 .وبرامجه تقنياته وتصنيف

 وظيف معارف ت •
  اإلعالم وتقنيات برامج يستغل -

   في مشاريع ويوظفها الغرافيكي

 قيم / اختاذ مواقف  باكتسا  •
  المرئي المرتبط اإلنتاج بين  يميز

 المرئي الرقمية واإلنتاج بالصورة

في   بالتعديلحيث   من الكالسيكي

 االعتبارات ويبرز له إدراكنا طرق

 مجال التي أفرزها الجديدة الجمالية

 الغرافيكي  اإلعالم

 في واإلتقان قواعد النظافة يجسد -

 الفني الرقمي  العمل

 سا3

صل 
 الف

هناية
لث 

الثا
 

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

 االنسجام واإلتقان(

 حصة 
 سا( 1-2)

 الثالث ر االختبا
لتقوي املستوى األول املستهدف من  وضعيات بسيطة لتقوي بعض املوارد ووضعية إدماجية
 (. الثالثالكفاءة الشاملة )تتعّلق بكل أو معظم مقاطع الفصل 

 أسبوع 
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 المخطط السنوي للتعلمات وآليات تنفيذه

 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؟ كفاءات( )موارد و/ أو  ماذا أقّوم؟ )الوقفات التقوميية( مىت أقوِّم؟  

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

 الدراسي املعين.   املربجمة للفصل 

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

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

 األسئلة واملشكلت عن بعضها بعض. 

 االختبارات: 
الدراسي   التعّلمات املربجمة للفصل كلّ بعد إجناز  

 املعين )حسب خمّطط التعّلم(.  

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

املوارد يف حل مشكالت مرّكبة )مدى إمناء  
 الكفاءات(.  

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

 التوجيه(. 

يف كل  سا(    02مدته ساعتّي )واحد    إجراء اختبار كتاب   -
 موضوع االختبار جزأين: فصل دراسي حبيث يتضمن 

 اجلزء األول: مماثل ملا هو احلال يف الفرض؛   •
اجلزء الثاين: عبارة عن وضعية إدماجية مرّكبة، يفّضل أن   •

 تقحم فيها موارد من الفصل أو الفصلّي السابقّي.  

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

 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 

 


