
  المخططات السنوية

  

 وزارة التربية الوطنية 

 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التربية الوطنية

 

  المتوسطمديرية التعليم                                                                                للتربية الوطنية  المفتشية العامة

 

 

 المخطّطات السنوية

 تشكيليةتربية  :مادةال

 التعليم المتوسطاألولى من  السنةالمستوى: 
 

 

 

   2222سبتمبر 

 



  المخططات السنوية

1 
 

 

 مقدمة:

طات 2222/2222ضمانا لجودة الّتعليم وتحسين األداء التربوي والبيداغوجي خالل الّسنة الّدراسّية 
ّ
ربية الوطنّية على إعداد املخط

ّ
، عملت وزارة الت

مات قصد تنظيم وضبط عملّية بناء وإرساء وإدماج وت
ّ
زمة لتنصيب الكفاءات املستهدفة وإنمائها لدى تالميذ مرحلة الّتعليم الّسنوّية للّتعل

ّ
قويم املوارد الال

طات هي أدوات عمل مكّملة للّسندات املرجعية املعتمدة )املناهج والوثيقة املرافقة( يتوّجب مراجعتها وتحي
ّ
نها حتى تستجيب ياملتوّسط. إّن هذه املخط

مي.ملختلف املستجّدات التنظيمّية والبي
ّ
 داغوجّية بغرض تيسير وقراءة وتنفيذ املنهاج وتوحيد مضامين املقطع الّتعل

التااي  (covid 19)بناااء علااى قاارار العااودة التدريجيااة لنظااال الّتماادرك العااادي بعااد أاماار مااس سااتتين مااس نظااال التماادرك ا ساات نا   بساا ب جا حااة  ورونااا           

طات الّسنوية لبناء الّتعلمات لهذه السنة الدراسية تتناسب مع الحجم الساعي مّست بالدنا، تضع وزارة التربية الوطنية ب
ّ
ربويين املخط

ّ
ين أيدي املمارسين الت

 السنوي املتاح لكّل ماّدة تعليمّية. 

طااات السانّوية مااس تاادابير وتوج هاات من جيااة و يد وعليا،،         
ّ
اغوجياة، والرجااول إل هاا  لمااا دعاات فإناا، يتعاّين علااى الجمياع قااراءة ووعااي ماا ورد ّااي هاذه املخط

ل املفتشين ومرافقة األساتذة لتعديل أو تكييف الوضعّيات بما يرون، مناسبا لتحقيق الكفاءات املستهدفة.
ّ
 الحاجة، مع إمكانية تدخ
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 ذلكلدى المتعّلم والسيرورة المنهجية والبيداغوجية المّتبعة في باإلنماء والتنصيب  أوال: الكفاءات المستهدفة
 الكفاءة الشاملة: ...............................................

 الكفاءات الختامية الميادين
   1ميدان 
  2ميدان 
  3ميدان 

 بيداغوجيا المقاطع التعّلمية كأداة لبناء وإرساء وإدماج الموارد المعرفية، إنماء وتنصيب الكفاءات المستهدفة ومعايير تقويمها
 مالحظات الوظيفة ة البيداغوجية للمقاطع التعّلميةالهيكل

 تربير احلاجة إىل أدوات معرفية جديدة )املوارد املعرفية للمقطع( ومتكني املتعّلم من إعطاء معىن هلا. وضعية انطالقية
 يتم التكفل بالقيم واملواقف والكفاءات العرضية من خالل سياقات الوضعيات. -
 ى متّلك املتعّلم للموارد املعرفية حبل الوضعية االنطالقية.ُتستهل عملية تقومي مد -
 معاجلة االختالالت املسجلة قبل الشروع يف املقطع املوايل. -

 بناء املوارد املعرفية للمقطع. وضعيات بسيطة

 وضعيات مركبة 
 إرساء وإدماج املوارد املعرفية للمقطع.

 مقطع.تقومي مدى التحكم يف املوارد املعرفية لل

 معايير التقويم

 تقويم مدى إنماء وتحقيق الكفاءات تقويم مدى تمّلك الموارد

 اكتساب معارف؛ 
 توظيف معارف؛ 
 .اكتساب قيم و/ أو اتخاذ مواقف 

  الوجاهة؛ 
 االستعمال السليم ألدوات المادة؛ 
   االنسجام؛ 
 .اإلتقان 

 مالحظة:
 املعرفية منها باخلصوص(؛خيص املوارد اجلديدة بالنسبة للمتعّلم )البناء:  -
  مّت فيها بناء تلك املوارد املعرفية )إعادة استثمار أو وحويل(؛يتمثل يف استخدام املوارد املعرفية، اليت يُفرتض أنه مّت بناؤها، كأدوات صرحية يف معاجلة وضعيات مماثلة وأخرى مغايرة للوضعيات اليتاإلرساء:  -
 يُفرتض أنه مّت بناؤها وإرساؤها لدى املتعّلم )املعرفية منها باخلصوص(. خيص جمموعة من املوارد اليتاإلدماج:  -
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 وتنصيب الكفاءات المستهدفة وتقويمها حسب الفصول الدراسية ثانيا: السيرورة المنهجية لبناء وإرساء وإدماج الموارد المعرفية، إنماء
 فيها قاعدةالجزائرية، يطّبق  لرسم والتلوين وفّن التصميم التي تساعده على إنجاز مشاريع فنية تشكيلية فردية أو جماعية منّظمة، مستوحاة من التراث التشكيلي لألمةيكون المتعّلم متحّكما في التقنيات األساسية لالكفاءة الشاملة: 

 .واالنفعالية الحسية المؤثرات تبرز التي التعبيرية األساليب المتوازن وتقنيات التركيب

 رسم وتلوينالفصل األول ميدان 
 جعة وباالنسجام اللوني البسيط والتضاد اآلني لأللوان المكملة ينجز مشروعا فنيا تشكيليا مستعمال العناصر التشكيلية الخطية واللونية وبتوظيف تقنيات الخامات الطبيعية واالصطناعية والمواد المستر

رقم وعنوان 
 التعّلمي المقطع

ة بالبناء واإلرساء هيكلة الموارد المعرفية المستهدف
 واإلدماج

توجيهات بخصوص أنماط الوضعيات المكونة للمقاطع التعّلمية وبعض السياقات 
 الممكنة لها، وسبل تسييرها ألجل التعّلم )داخل و/أو خارج القسم(

معايير ومؤشرات لتقويم مدى تملُّك الموارد، إنماء 
 وتنصيب الكفاءات

تقدير الحجم 
 الزمني
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  : التركيب المتوازن.

يعرف قاعدة التركيب الفني المتوازن في تنظيم 

 العناصر التشكيلية شكال ولونا 

 

 بخصوص الوضعية االنطالقية:

فنية مختلفة واستنتاج كيفياا  تنظايم وترتياب  نماذجترتكز علي مقارنة 

 وين مفهوم التوازن في فن الرسم والتل إلرساء العناصر التشكيلية

 ا ت البناءوضعيبخصوص 

 

 ن العناصر التشكيليةزتجرب فيها قواعد التركيب الفني يبرز فيها توا 

 

 بخصوص وضعيات االرساء، االدماج الجزئي والتقويم

فنية مختلفة واساتنتاج كيفياا   نماذجيدمج فيها المتعلم مكتسباته القبلية  

 تنظيم وترتيب العناصر  التشكيلية

لوضعية المشكلة االنطالقياة ممناقشاة المتعلماينل للقايم تحل من خاللها ا

 الجمالية الناتجة عن حسن الترتيب والتنظيم

 :اكتساب معارف 
يميز أنواع التركيبات الغنية  -

 المتوازنة التي تنظم العمل الفني.
 :توظيف معارف 

يتحكم في تركيب  -

العمل الفني وفق قاعدة التركيب 

 الفني المتوازن.

 و اتخاذ مواقف.اكتساب قيم و/ أ 
يحلل الرسائل المرئية ويقدر قيمتها الجمالية  -

على أساس االنسجام في التركيب المنظم 

 والتلوين.

 يجسد نظافة العمل الفني. -

 

 سا 4
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ينجز أعماال فنية تشكيلية مختلفة التقنيا  في 

حة أو الرسم والتلوين يعبر فيها عن االنفعاال  الرا

 االضطراب على أساس األلوان الحارة والباردة .

 بخصوص الوضعية االنطالقية:

اسااتنتاج  إلااىمقارنااة وتحلياال التحااي الفنيااة وتوايااه انفعاااال  المااتعلم 

 نفعاال  الحسية الراحة والهدوءاالتجسد  التيخصائص التقنية 

 بخصوص وضعية البناء

التلاوين يعبار فيهاا عان تجرب فيها مختلي التقنيا  خاما  فن الرسام و

 انفعاالته.

 بخصوص وضعيات االرساء، االدماج الجزئي والتقويم

اما  فن الرسم يدمج فيها المتعلم مكتسباته القبلية  لمختلي تقنيا  الخ

اللوني  جامو يلونه وفق قاعدة االنس والتلوين و يعبر فيها عن انفعاالته

 لأللوان الحارة والباردة.

عية المشكلة االنطالقية ممناقشة المتعلمينل تحل من خاللها الوض

 لمختلي تقنيا  الخاما  فن الرسم والتلوين و يعبر فيها عن انفعاالته.

الحارة والبارد ـ االنسجام اللوني لأللوان  األلوانو يلونه وفق قاعدة 

 الحارة والباردة

 :اكتساب معارف 
 تلوينوال الرسم في التقنيات مختلف يعرف -

التعبيرية وفق خصائصها . 

 :توظيف معارف 
التقنية  يستغل تقنية الخاما  وفق الخصائص -

 .التعبيرية المستهدفة

 .اكتساب قيم و/ أو اتخاذ مواقف 
يتحكم في آليا  التواصل واالتصال - : 

و  المناقشة والتحليل و اإلصغاء وإمداء الرأي

 .االستجامة لألشكال البصرية

فه توظي يجسد قواعد النظافة واإلتقان عند -

 التقنيا  الخاصة مالرسم والتلوين

 

 سا4  
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 بأحد أساليبينجزعمال فنيا تشكيليا 

 ,االنطباعيةالواقعية ,  المدارس الفنية )

( ويلونه وفق قاعدة محدثةواالنطباعية ال

 للمكمالت نيالتضاد اال

 :وضعية مشكلة انطالقيةبخصوص ـ 

تلفااة ومناقشااة انسااجام العناصاار التشااكيلية فيهااا مقارنااة نماااذج فنيااة مخ 

 ثمان حيا واألشاكال واأللاوانالخطاو   أناوا واستنتاج مفهوم مختلاي 

 وإيقاعهاالتنو  في حركتها 

 بخصوص وضعية البناء

 .  التنقيط أو الفسيفساء من خالل توظيي خاما  مختلفة يجرب تقنية  

 بخصوص وضعيات االرساء، االدماج الجزئي والتقويم

ما اكتسبه  ينفذ المتعلم مشروعا فنيا تشكيليا فرديا أو اماعيا مإدماج

. .المركبا  األولى و الثانية و الثالثةفي  

 :اكتساب معارف 
يعرف المدارس الفنية على أساس اتجاهاتها  -

التعبيرية وصياغتها للعناصر التشكيلية ويميز 

مين مختلي المدارس الفنية وفق اتجاهاتها 

 التعبيرية.

 :توظيف معارف 
يستخدم األسلوب الذي يتماشى والمذهب:  -

خطوا  السيرورة  قواقعي تعبيريل وف

 اإلمداعية المناسبة عمليا.

 .اكتساب قيم و/ أو اتخاذ مواقف 
يستجيب لجمال مختلي األساليب ويدرك  -

 .قيمتها الفنية ويؤولها ويحكم عليها 

يجسد قواعد النظافة واالتقان عند توظيفه  -

 .ألحد األساليب الفنية

 سا4
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 معالجة وضعية إدماجية نموذجية )تتعّلق بكل أو معظم مقاطع الفصل األول(. اإلدماج الكلي )خالل األسبوع ما قبل االختبار األول(

المعايير المعتمدة في تقويم الكفاءات )الوجاهة، 
 االستعمال السليم لألدوات، االنسجام واإلتقان(

 حصة
 سا(1-2)

 االختبار األول

وضعيات بسيطة لتقويم بعض الموارد ووضعية إدماجية لتقويم المستوى األول 
 المستهدف من الكفاءة الشاملة )تتعّلق بكل أو معظم مقاطع الفصل األول(.

 
 
 

 أسبوع
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 الفصل الثاني ميدان فن التصميم

 و ني فرديا أو اماعيا متطبيق القواعد الزخرفية وقاعدة التضاد اآلني لأللوان المكملة ومالتوظيي األنسب للوسائل الهندسية  ينجز تصميما زخرفيا منظما ومنسجما من التراث الـ 
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ب السند ـ يعرف القواعد الفنية الزخرفية في تبوي 

 الفنيل وتركيب العناصر التشكيلية. 

 

 :وضعية مشكلة انطالقيةبخصوص ـ 

ملونة يتم تحليلها قصد الوصول  زخرفيهيها نماذج فنية تستغل ف

من  ألزخرفيمالمتعلم إلى تحديد القواعد الزخرفية التي تنظم العمل 

 بخصوص وضعية البناءشكال و لونا.

تجرب فيها القواعد الزخرفية )النظامل التكرارل التوازنل الحركةل 

 واإليقا (.

 التقويمبخصوص وضعيات االرساء، االدماج الجزئي و

يدمج فيها المتعلم مكتسباته القبلية و ما تنص عليه المركبة األولاىل فاي 

 على أساس القواعد الزخرفية. زخرفيهإنجاز وحدة 

تكملة العمل اإلدمااي ما  التقاويم اماعياا لألعماال المنتهياة معرضاها  

منهاااا  األخطااااءالمنجااازة وتصاااويب  األعماااالعلاااى السااابورة لتشاااجي  

 . يليةة والتشككيبيالتر

 :اكتساب معارف 
يميز مين القواعد الفنية الزخرفية في مختلي  -

التركيبا  التشكيلية من حيث الخط و المساحة 

 .واللون

 - :توظيف معارف 
سند العمل الفني وفق تركيبا  العناصر   -

 .التشكيلية الزخرفية المختلفة

 .اكتساب قيم و/ أو اتخاذ مواقف 
تذوقه للعمل الفني يبدي المتعة و السعادة عند  -

 .الزخرفي في البيئة والمحيط

يجسد قواعد النظافة واإلتقان على أساس  -

 القواعد الفنية الزخرفية

 سا4
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 متوظيي خطيةل فنية تصاميم ينجز -

 العلمية واألسس الفنية القواعد

 المختلفة مأنواعه الكوفي للخط

هندسي ل نباتي ل  ينجز عمال فنيا تشكيليا زخرفي -

حيواني مبوب وفق القواعد الفنية في تركيب 

 وتنظيم األشكال من حيث الخط والمساحة واللون 

 :وضعية مشكلة انطالقيةبخصوص ـ 

وضعيةيعرفمنخاللهاالقواعدالفنيةواألسسالعلميةلمختلفأنواعالخطالكوفي

. 

 بخصوص وضعية البناء
في أعمال الهندسي وفي وضعية توظي يها األنوا  الزخرفية للخط الك

 فنية تشكيلية وفق قاعدتها

 بخصوص وضعيات االرساء، االدماج الجزئي والتقويم

يدمج فيها المتعلم مكتسباته القبلية و ما تنص عليه المركبة األولى و 

 واألسس الفنية القواعد متوظيي خطيةل فنية تصاميمالثانيةل في إنجاز 

 العلمية

االنسجام اللوني لأللوان الحارة  اعدةو يلونه وفق ق الكوفي للخط

 والباردة.

تحل من خاللها وضعية المشكلة االنطالقية ممناقشة المتعلمين من 

حيث مدى تمسكهم مالتعليمة وتنفيذ المهمة متطبيق القواعد الفنية 

 الخاصة مالخط الكوفي وقاعدة االنسجام اللوني لأللوان الحارة والباردة 

 

 اكتساب معارف: -*

يميز الخصائص الزخرفية الهندسية و  - 

النباتية للخط الكوفي على أساس قواعده الفنيةل 

و يعرف نسب وقياسا  الحروف والفراغا  

 وفقا ألسس العلمية

 - :توظيف معارف 
يوظي التقنيا  الفنية للخط الكوفي على أس  -

 .لقواعد الفنية واألسس العلمية

 .اكتساب قيم و/ أو اتخاذ مواقف 
قيم الجمالية للخط الكوفي الناتجة عن يدرك ال

نظام و إيقا  مختلي الخطو  الهندسية 

 .والنباتية

يجسد قواعد النظافة واإلتقان على أساس  -

 .النسب والقياسا 
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 أو معظم مقاطع الفصل الثاني(.معالجة وضعية إدماجية نموذجية )تتعّلق بكل  اإلدماج الكلي )خالل األسبوع ما قبل االختبار االثاني(
المعايير المعتمدة في تقويم الكفاءات )الوجاهة، 
 االستعمال السليم لألدوات، االنسجام واإلتقان(

 
 
 

 حصة
 سا(1-2)

 االختبارالثاني
 

 

 

 

وضعيات بسيطة لتقويم بعض الموارد ووضعية إدماجية لتقويم المستوى األول 
 ّلق بكل أو معظم مقاطع الفصل الثاني(المستهدف من الكفاءة الشاملة )تتع

 
 

 أسبوع
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نباتيةل أو حيوانيةل  زخرفيهينجز تصميما لوحدة 

أو هندسيةل أو خطيةل يبرز فيها القيم الجمالية 

الناتجة عن تطبيق القواعد الفنية الزخرفيةل 

 واللونية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :وضعية مشكلة انطالقية وصبخصـ 

و خطية عرمية إسالمية ملونة يتم  زخرفيهتستغل فيها نماذج فنية 

 ألزخرفيتحليلها قصد الوصول مالمتعلم إلى تحديد  ريقة تنظيم العمل 

 المنسجم  شكال ولونا.

 بخصوص وضعية البناء

تجرب فيها قاعدة تبوياب و تركياب العناصار الزخرفياة فاي أحاد أناوا  

 ل وتلوينها وفق قاعدة االنسجام اللوني م  اللون السائد.الزخرفة

 بخصوص وضعيات االرساء، االدماج الجزئي والتقويم

بة األولىل و عليه المرك يدمج فيها المتعلم مكتسباته القبلية و ما تنص

.زخرفيهالثانيةل والثالثة في  و حدة   

هية معرضها تكملة العمل اإلدمااي م  التقويم اماعيا لألعمال المنت 

منها  األخطاءالمنجزة وتصويب  األعمالعلى السبورة لتشجي  

 ة والتشكيليةكيبيالتر

 :اكتساب معارف 
ـ يعرف القواعد الزخرفية )النظامل التكرارل 

 التوازنل الحركةل واإليقا (.

 - :توظيف معارف 
ـ تناسق العناصر التشكيلية )األشكال واأللوان( 

 نظامل التكراريطبق القواعد الزخرفية )ال

 التوازن الحركة واإليقا (.

 .اكتساب قيم و/ أو اتخاذ مواقف 
يبدي المتعة و السعادة عند تذوقه للعمل الفني  -

 .الزخرفي في البيئة والمحيط

يجسد قواعد النظافة واإلتقان على أساس  -

 القواعد الفنية الزخرفية
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 معالجة وضعية إدماجية نموذجية )تتعّلق بكل أو معظم مقاطع الفصل الثالث ع ما قبل االختبار الثالثاإلدماج الكلي )خالل األسبو 
المعايير المعتمدة في تقويم الكفاءات )الوجاهة، 
 االستعمال السليم لألدوات، االنسجام واإلتقان(

 حصة
 سا(1-2)

 االختبار الثالث
اجية لتقويم المستوى األول وضعيات بسيطة لتقويم بعض الموارد ووضعية إدم

 المستهدف من الكفاءة الشاملة )تتعّلق بكل أو معظم مقاطع الفصل الثالث(.
 أسبوع

 


