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 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 وإدم
ّ
زمة لتنصيب الكفاءات املستهدفة وإنمائها لدى تالميذ مرحلة الّتعليم الّسنوّية للّتعل

ّ
اج وتقويم 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 
ّ
 والبيداغوجّية 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 الوط
ّ
ربويين املخط

ّ
نية بين أيدي املمارسين الت

 السنوي املتاح لكّل ماّدة تعليمّية. 

طااات السانّوية مااس تاادابير وتوج هاات من جيااة وعليا،،         
ّ
وبيداغوجياة، 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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 في ذلكلدى المتعّلم والسيرورة المنهجية والبيداغوجية المّتبعة 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 يكلة البيداغوجية للمقاطع التعّلميةاله

 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. -
 مدى متّلك املتعّلم للموارد املعرفية حبل الوضعية االنطالقية. ُتستهل عملية تقومي -
 معاجلة االختالالت املسجلة قبل الشروع يف املقطع املوايل. -

 بناء املوارد املعرفية للمقطع. وضعيات بسيطة

 وضعيات مركبة 
 إرساء وإدماج املوارد املعرفية للمقطع.
 للمقطع. تقومي مدى التحكم يف املوارد املعرفية

 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:
 م )املعرفية منها باخلصوص(؛خيص املوارد اجلديدة بالنسبة للمتعلّ 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:  -
 ليت يُفرتض أنه مّت بناؤها وإرساؤها لدى املتعّلم )املعرفية منها باخلصوص(.خيص جمموعة من املوارد ااإلدماج:  -
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 وتنصيب الكفاءات المستهدفة وتقويمها حسب الفصول الدراسية ثانيا: السيرورة المنهجية لبناء وإرساء وإدماج الموارد المعرفية، إنماء
ون المتعلم متحكما في التقنيات األساسية للرسم وتلوين وفن التصميم التي تساعده على انجاز مشاريع فنية تشكيلية منظمة ، فردية او في نهاية الطور الثاني من تعليم المتوسط يكالكفاءة الشاملة: 

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

 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  أساسا على وفق القاعدة الذهبية، و يلونه األشكال مبوبة ومركبة مشاريع فنية تشكيلية منظمة فرديا أو جماعيا ـ إنجاز

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

رقم وعنوان 
المقطع 
 التعّلمي

هيكلة الموارد المعرفية المستهدفة 
 ء واإلدماجبالبناء واإلرسا

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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عرف على القاعدة الذهبية يت

في التبويب والتركيب الفني 

المنظم للعناصر التشكيلية في 

 الخط والمساحة واللون

 الوضعية االنطالقيةبخصوص 

وضعية استكشافية تعتمد على المالحظة والتحليل للتعرف على القاعدة الذهبية 

 الخاصة بالتركيب الفني.

 بخصوص وضعيات البناء 

 أوهندسية  أشكالفي رسم تقسيم  الثالثي لم بتجريب قاعدة الوضعية يقوم المتع 

 نباتية مراعيا التقاطعات في تكوينها.

  ات اإلرساء واإلدماج الجزئي والتقويم وضعيبخصوص  

 الذهبية. القاعدةلتوظيف  قسيم الثالثي . قاعدة التبإدماجوضعية يقوم المتعلم فيها 

اعيةةا لمعمةةال المنتهيةةة بعرضةةها علةةى تكملةةة العمةةل اجدمةةاجي مةةع التقةةويم جم -

 السبورة لتشجيع األعمال المنجزة وتصويب األخطاء منها التربوية والتشكيلية

 - :اكتساب معارف 
 .الفني العمل تركيب تنظم التيالذهبية  القاعدة يعرف -

 :توظيف معارف 
ويركب ، الفنيةات بالسند الخاصة وضعية انسب يختار -

 القاعدة أساس على منظمة ةبطريق التشكيلة العناصر

 .الذهبية القاعدة أساس على الجمال مبدأ بتطبيق.الذهبية 

 .اكتساب قيم و/ أو اتخاذ مواقف 
 الناتج االنسجام قيم ويبرز المرئية الرسائلويحلل  يقرأ -

 وفقة التشكيلي والعناصر الفني للسند المنظم التركيب

 .الذهبية القاعدة

 .تقاناجو النظافة قواعد يجسد -

 سا4
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يوظف القاعدة الذهبية 

للتركيب الفني في مساحات 

هندسية مختلفة ، ويلونها على 

) اآلني أساس قاعدة التضاد 

 .المكمالت (
 

 الوضعية االنطالقيةبخصوص 

ترتكز على مقارنة وتحليل التحف الفنية من حيت توظيف القاعدة الذهبية 

 األلوان(. الت ) عجلةوالتضاد اللوني للمكم

 

 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 

ق التركيب الفني يدمج فيها المتعلم مكتسباته القبلية في عمل فني تشكيلي بتطبي

 المائية . األلوانوباستعمال التضاد اللوني للمكمالت عند التلوين ،وذلك بخامة 

 و يثمنتكملة العمل اجدماجي مع التقويم جماعيا لمعمال المنتهية بعرضها   -

  األعمال المنجزة ويقوم بتصويب األخطاء  .

 - :اكتساب معارف 
 .لمؤثرات الحسيةيصنف األلوان المتضادة التي تبرز ا -

 :توظيف معارف 
يتحكم في السيرورة اجبداعية للمؤثرات الحسية  -

 .بتوظيف الخامة المناسبة

 .اكتساب قيم و/ أو اتخاذ مواقف 
يتحسس جماليات التضاد اآلني الذي يبرز المؤثرات  -

 .الحسية في مختلف األعمال الفنية

يجسد قواعد النظافة واجتقان في رسم العناصر  -

 .تشكيلية للعلم الوطنيال

 سا4
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ينجز عمال فنيا 

 تشكيليا )العلم

 فيه الوطني( يبرز

 من الوطنية القيم

 ،بتوظيف التشكيل

 التركيب قاعدة

 الذهبية،وقاعدة

 اآلني التضاد

 )المكمالت(

 الوضعية االنطالقيةبخصوص 

قاعدة الذهبية الالتشكيلية من حيت للعلم الوطني، تحليل عناصرها  نماذجتحليل 

 اللوني  . والتضاد

 البناء  اتوضعيبخصوص 

نقوم بعملية تجريبية في رسم مستطيل وهالل العلم الجزائري وفق  أنتحاول 

 الخصائص.

 الجزائري.نقوم بعملية تجريبية في رسم مستطيل ونجمة العلم  أننحاول 

  ويم ي والتقوص وضعية اإلرساء واإلدماج الجزئبخص 

 نموذجياينتج علما جديداـ فطلب منك رسما  أنمركب النسيج والخياطة يريد 

 اآلنيالتضاد  وبإدخالقواعد التركيب الحديث  بإتباعللعلم الجزائري وذلك 

)المكمالت( عند التلوين مع مراعاة خصائص مركباته الشكلية واللونيةـ  لملوان

 المائية. األلوانمع استعمال 

تكملة العمل اجدماجي مع التقويم جماعيا لمعمال المنتهية بعرضها على  -

 السبورة لتشجيع األعمال المنجزة وتصويب األخطاء 

 .ـ مناقشة الوضعية االنطالقية المشكلة األم .

 - :اكتساب معارف 
ينجز العلم الوطني وفق القاعدة الرسمية في الرسم،  -

 .اللونوالشكل و

 :توظيف معارف 
بق القاعدة الرسمية للعلم الوطني من حيث النسب يط -

 .والقياسات شكال ولونا

 .اكتساب قيم و/ أو اتخاذ مواقف 
يبرز مظاهر جمال العلم الوطني من حيث انسجام  -

 .العناصر التشكيلية شكال ولونا

يجسد قواعد النظافة واجتقان في رسم العناصر  -

 التشكيلية للعلم الوطني

 سا4

صل
 الف

هاية
ن

 
ول

األ
 

اإلدماج الكلي )خالل األسبوع ما 
 قبل االختبار األول(

 معالجة وضعية إدماجية نموذجية )تتعّلق بكل أو معظم مقاطع الفصل األول(.
المعايير المعتمدة في تقويم الكفاءات )الوجاهة، االستعمال 

 السليم لألدوات، االنسجام واإلتقان(

 حصة
 سا(1-2)

 االختبار األول
يطة لتقويم بعض الموارد ووضعية إدماجية لتقويم المستوى األول المستهدف وضعيات بس

 من الكفاءة الشاملة )تتعّلق بكل أو معظم مقاطع الفصل األول(.
 أسبوع
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 الفصل الثاني ميدان فن التصميم

 فن التصميم التي تساعده في: صة بميدانـ في نهاية السنة الثالثة من التعليم المتوسط يكون المتعلم متحكما في الكفاءة الختامية الخا

 للوسائل الهندسية، ويلونه جبراز القواتم والفواتح لمختلف السطوح األنسبجز تصميما ذو ثالثة أبعاد منظما بتطبيق قاعدة منظور المساحات واألحجام بالتوظيف. ينـ 

( 
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1
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 يتعرف على قواعد المنظور

 ةاالنطالقي الوضعيةبخصوص 

تجسد التالشي  ةالطبيعية واالصطناعي المناظر تستغل فيها نماذج لمختف

 )القرب والبعيد( 

 بخصوص وضعيات البناء  

 يكتشف من خاللها العناصر الخطية لقواعد المنظور .

  اإلرساء واإلدماج الجزئي والتقويم  وضعيةبخصوص  

منظور المساحات   أساسيدمج فيها المتعلم مكتسباته القبلية في العمل الفني على 

 المناسبة  .       األلوانمع استعمال خامة 

تكملةةة العمةةل اجدمةةاجي مةةع التقةةويم جماعيةةا لمعمةةال المنتهيةةة بعرضةةها علةةى  -

  األخطاءالمنجزة وتصويب  األعمالالسبورة لتشجيع 

 اكتساب معارف: -*

 .قواعدهيعرف المنظور و -

 :توظيف معارف 
الضرورية في التصميم  الوسائل الهندسية فيوظ -

 .مساحات بالمنظور

 .اكتساب قيم و/ أو اتخاذ مواقف 
 .يبدي االهتمام بنظام الهندسة الوصفية من حيث الدقة -

يجسد قواعد النظافة واجتقان في العمل الفني المصمم  -

 .عند استعماله الخامة المناسبة والوسائل الهندسية

 

 سا4
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 االرتفاعقاعدة سلم  -

 الوضعية االنطالقيةبخصوص 

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

حسب قاعدة سلم  أحجامهاتحديد سلم ارتفاع   إلىتحليل بنيتها للوصل بالمتعلم 

 لالرتفاع .

 بخصوص وضعيات البناء

 لم االرتفاع تستكشف فيها وتجرب عناصر المنظور على أساس قاعدة س

  اإلرساء واإلدماج الجزئي والتقويم  وضعيةبخصوص 

 يدمج فيها المتعلم مكتسباته القبلية بتطبيق سلم الرسم االرتفاع.

تكملة العمل اجدماجي مع التقويم جماعيا لمعمال المنتهية بعرضها على  -

 السبورة لتشجيع األعمال المنجزة وتصويب األخطاء 

 

 

 - :اكتساب معارف 
 .واالرتفاع الطول،العرض على بناء من الحجم يحدد -

 :توظيف معارف 
 على بناء بالمنظور األحجام بناء تقنيات في يتحكم -

  الهندسية والوسائل الرسم لسلم الصحيح التوظيف

 .الضرورية

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

 .المصمم الفني لعملا في واجتقان النظافة قواعد يجسد -

 سا4

اني
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اإلدماج الكلي )خالل األسبوع ما 
 قبل االختبار االثاني(

 معالجة وضعية إدماجية نموذجية )تتعّلق بكل أو معظم مقاطع الفصل الثاني(.

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

 حصة
 سا(1-2)

 االختبار الثاني

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

 
 
 

 أسبوع
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 الفصل الثالث
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ينجز عمال فنيا تطبيقيا )علبة  

ني استهالكي(، لمنتوج وط

بتوظيف قاعدة سلم الرسم، 

قاعدة الخط العربي الكوفي، و 

 يلونه وفق قاعدة التضاد اآلني.

يجسد مشروعه للمكعب 

 بالمنظور إلى ماكيت لعلبة

 منتوج استهالكي -

 الوضعية االنطالقيةبخصوص 

تستغل فيها نماذج فنية لعلب منتوجات استهالكية متنوعة قصد تصنيفها وتحديد 

 واألبعادها من حيث الشكل ، الحجم ، اللون ، الخط ، عناصر

 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 

 جزائري ، بتوظيف تقنية تصميم الماكيت . استهالكي

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

 الثاني .الميدان  التعلمية الخاصة بالمركبات المقدمة في

 

 - :اكتساب معارف 
 للعلبة المكونة العناصر أنواع يصنف -

 .بالمنظور الممكنة األحجام أنواع يصنف -

 :توظيف معارف 
 األسس وفق التشكيلية العناصروقياسات  نسب حددي -

 .الهندسية العلمية

 .اكتساب قيم و/ أو اتخاذ مواقف 
 واحد مجسم في التشكيلية العناصر تركيب يحسن -

 سا4

لث
الثا

صل 
 الف

هاية
ن

 

اإلدماج الكلي )خالل األسبوع ما 
 قبل االختبار الثالث

 )تتعّلق بكل أو معظم مقاطع الفصل الثالثمعالجة وضعية إدماجية نموذجية 
المعايير المعتمدة في تقويم الكفاءات )الوجاهة، االستعمال 

 السليم لألدوات، االنسجام واإلتقان(

 حصة
 سا(1-2)

 االختبار الثالث
وضعيات بسيطة لتقويم بعض الموارد ووضعية إدماجية لتقويم المستوى األول المستهدف 

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

 

 


