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  مقدمة المنھاج
نظرا للتطور العلمي المذهل الذي تعرفه الساحة العالمية في القرن الراهن، تـسعى وزارة                  

التربية الوطنية إلي إدخال تحسينات بيداغوجية، علمية، فنية، وتقنية هامة على النظام التربـوي     
ليكونوا قادرين على التعبيـر بكفـاءة عـن      قصد إحداث تغييرات إيجابية في نفوس المتعلمين،      

وذلك باعتمادهـا المقاربـة ذات الطـابع      . اتهم، أفكارهم، أحاسيسهم، مشاعرهم، وانفعاالتهم    ذو
مقاربـة  . التي أصبحت حاليا أكثر من ضـرورة      ) المقاربة بالكفاءات   (  التجريبي   –الوظيفي  

تعطي األولوية في تمكين القيم الجمالية األساسية الهادفة إلى المساهمة النشطة فـي وضـعيات            
ة بين األفراد و المحيط الدراسي و عالم الشغل على أساس تعلم الفنون التشكيلية التي               ذات عالق 

  .أصبحت عنصرا أساسيا في التكوين القاعدي للمواطن
   فجاء منهاج التربية الفنية التشكيلية في مرحلة التعليم الثانوي إلـى جانـب منـاهج المـواد            

ير كفاءتهم و التحكم فيها، و ذلك بالتحكم فـي          األخرى ليتيح الفرصة للمتعلمين للتمكن من تطو      
األسس التشكيلية من خالل فروعها المختلفة في الرسم والتلوين، و فنون التصميم، و تحسيسهم              

  بجميع أنواع أشكال التعبير، وذلك على أساس الممارسة االدراكية البصرية و السمعية، 
ياء الفنية لكي يترجمونها إلـى لغـة فنيـة          هلهم إلى التحكم في األش    ؤو اكتساب التقنيات التي ت    

  .تشكيلية تمكنهم من التعبير و اإلبداع التشكيلي
   ولهذا فأولوية األولويات في اإلختيارات المنهجية، هو التفكير المنطقي في كفاءة براغماتيـة             

   أو منظمة وفق قواعد من خالل مراحل أو أطوار، ،تصالية سواء كانت دائمة غير متغيرةا
     .تواصل في مرحلة البلوغ و الرشد كالتعلم مدى الحياةو ت

إيمانا من المجموعة المتخصصة في المادة بأن تحسين نوعية التعليم يعنى تحسين المردود                 و
  :ناء المناهج من حيثبالبيداغوجي للمنظومة التربوية ال يتحقق إال بإعادة النظر في 

  .  و االجتماعي النفسي و الثقافي و المعرفي،فيكاألساس الفلس: أسس بنائها  مفاهيمها وـ
. الثقافية  األكاديمية و   (أهدافها العامة، في المعرفة المنهجية     مراميها و  كغاياتها و :  مكوناتها ـ
   .الكفاءات المحسوسة لدى المتعلم المهارات و كالمعارف المنهجية، و:  أنشطتها التعلميةـ
  .كالتشخيصي، التنبئي، التكويني، التحصيلي و التوجيهي: في أنشطتها التقييمية بأنواعها و

   تعكس فلسفة المجتمع و ثقافته ألنها األساسية في الفعل التربوي، المطية  كما تعتبر المناهج 
  تضمن استمرارية األداء التعليمي في انسجام  و تقود مختلف النشاطات التعليمية التعلمية و

  .في المجتمع نحو األفضلو تالؤم فيتحقق التغيير المنشود 
فـي المراحـل      لذا، ينبغي أن يكون هناك تصور تكاملي شامل لمناهج المـواد المختلفـة، و     

  ، بعيدا عن الرؤى التجزئية التي كثيرا ما ارتبطت بالمواد التعليمية المتعاقبةالتعليمية 
  .و بالمراحل الدراسية

 أعضاء المجموعة المتخصصة بإعداد منهاج   و بناءا على توصيات اللجنة الوطنية للمناهج قام      
 من التعليم الثانوي في مادة التربية الفنية التشكيلية وفق الرؤى المستقبلية للمجتمـع            الثانيةالسنة  

  :الجزائري وذلك
  .ـ بإدماج المستجدات المعرفية والتربوية و مسايرة التطورات في شتى الميادين وطنيا ودوليا

  .ية و التربوية لمحتويات المنهاجـ ضمان المصداقية العلم
  : ـ ضمان التناسق بين مناهج التكوين و مناهج التعليم على أساس المجالين التاليين

 .الرسم و التلوين: ـ مجال
  .الفنون التصميمية: ـ مجال
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I أهــداف المــــادة ـ   
  

تمدرسة قصد تطوير     تهدف التربية الفنية التشكيلية إلى إعطاء تكوينا متوازنا لألجيال الم
اإلبداع والتخيل وكذلك : قدراتهم التي لم يكن بإمكان نماذج التدريس التقليدية تحقيقها وهي

حب اإلطالع واالستقاللية والحس النقدي والمالحظة وكذا القابلية في تكوين أحكام والتعبير 
ظة لفهم العالم فاألمر ال يتعلق بتكوين فنانين ولكن بإعطاء األطفال وسائل المالح. عنها

  المحيط بهم والتفكير بأنفسهم والتأقلم مع الوضعيات الجديدة من خالل استعمال لغات مرئية 
  :  و يعني ذلك 

  .ـ اكتساب خبرات العالم و التعبير عن الخبرات الذاتية
  ...ـ تطوير أنماط فكرية عامة، كالتحليل و التركيب و التنسيق المنطقي و التفكير اإلبداعي

وعي باألصالة و التراث للشخصية الوطنية ثم التوسع شيئا فشيئا نحو عالم ثقافي أكثر ـ ال
أتساعا، في الحاضر و الماضي للثقافة الوطنية و العالمية و التوجه نحو بلورة ثقافة جديدة 

  .في أفاق المستقبل
الل    و من أجل بلوغ هذه األهداف المنشودة يجب التركيز على المبادئ التالية من خ

  :المراحل الخاصة بالمادة
  . أ ـ الوعي بالوسائل المتعددة و المتواجدة في المحيط

  .ب ـ نضج القدرات االدراكية البصرية
  .ج ـ تطوير القدرات التعبيرية و ربطها بالمتطلبات

  . د ـ اكتساب المعرفة الفنية من خالل مراحل نمطية تفكير في بنيات اللغة البصرية
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II الكفاءات الختامية لمرحلة التعليم الثانوي (الملمح الخاص   ـ  (  
  

 إليجاد حلول تشكيلية مؤهال: بعد االنتهاء من مرحلة التعليم الثانوي، يكون المتعلم   
 في سيرورات عمل اوتصورية في وضعيات إشكالية مرتبطة بأنشطة فنية متنوعة ومتحكم

 و أعمال فنية أصيلة بمختلف الخامات والوسائل ونقدها متنوعة، تمكنه من إنجاز مشاريع
  : لذلك يتوقع منه أن. وفق سيرورة تحليل نقدي ومعايير جمالية مالئمة و بمصطلحات مناسبة

   المعرفة المفاهمية
  الفهم و التصور: مستوى التعبير اللغوي مهارات عقلية •

للتحف الفنون الجميلة أو الفنون ـ يوظف المصطلحات الغوية و الفنية المناسبة عند وصفه 
  .الحرفية أو الفنون التطبيقية

ـ يبرهن على معرفته لمختلف سمات الفن الجزائري والفن الغربي في القرن التاسع عشر 
  . والقرن العشرين

  .ـ يصف التأثيرات التي تحدثها المنتوجات الفنية والمهن الفنية على المحيط
    المعرفة الفعلية

  اإلبداع و اإلنتاج: عبير التشكيلي مهارات تطبيقيةالت: مستوى •
ـ يستعرض ويظهر إمكانياته في إيجاد حلول تصورية و تشكيلية في وضعيات إشكالية 

  .مرتبطة باألنشطة التعلمية، و في إنجاز مشاريعه الفنية
  .ـ ينجز أعمال فنية أصيلة بمختلف الخامات والوسائل وبإتباع سيرورات عمل متنوعة

  .د ويطور األفكار و المفاهيم التي يجسد فيها إبداعاته الفنيةـ يحد
ـ يختار التقنيات والمواضيع التي تلبي ميوالته التعبيرية في الرسم والتلوين والفنون 

  .TIC و يقحم التقنيات اإلعالم و االتصال التطبيقية
  .ـ يقوم أعماله الفنية و سيرورة إبداعه الفني و يغديها بالتوثيق والبحت

   المعرفة الوجدانية
  النقد و التذوق: االتصال والحكم مهارات متعلقة بالمواقف: مستوى •

  .ـ يقيم أعماله الفنية وأعمال زمالئه باستعمال سيرورة تحليل نقدية ومعايير جمالية مالئمة
  .ـ يحلل تحف فنية متنوعة ويحدد إطارها التاريخي السياسي االجتماعي والثقافي

  .الفن على الحياةـ يحلل تأثير 
  .ـ يحلل إمكانية الدراسة ما بعد الثانوي والتخصص في مجاالت الفنون البصرية
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III  من التعليم الثانويالثانيةالكفاءات المستهدفة في السنة  ـ   
  :أ ـ كفاءات مجال الرسم و التلوين

  منصوص الكفاءات 
رسم بالمالحظة، و الرسم الواقعي، للعلى أساس القواعد الفنية إنجاز مشاريع فنية  •

القواتم ( القيم اللونية  و النسب و القياسات،من حيث و الرسم التسجيلي لألشياء 
 ).و الفواتح

الدادئية، (لمذاهب الفنية الحديثةلالجمالية   المبادئأساس  علىتشكيلية ل أعماإنجاز •
   .)السريالية

  .األشياء لونية لألجسام و المبادئإنجاز أعمال فنية ملونة على أساس  •
خامات بين مزاوجة بتقنية الخلط و ال ةو تجريديأ ةتعبيريإنجاز مشاريع فنية  •

قصد ابتكار تقنيات  )...األلوان، الجرائد، المجالت، الصور الفوتوغرافية(مختلفة 
  جديدة 

  :ب ـ منصوص الكفاءات مجال الرسم و التلوين
حديقة ، ساحة ، نافورة، ديكور (محيط تصميم مشروع فني في مجال تزيين ال •

  . بانتقاء عناصر مختلفة و تنظيمها و ترتيبها في الفضاء ) داخلي
بتوظيف المكتسبات ...)ة، وقائية، ترويجيةإشهاري( مشاريع  فنية غرافيكيةتصميم  •

علم المنظور، فن ، علم األلوان (القواعد الفنية و األسس العلميةالقبلية المتعلقة ب
  .)لخط العربيا ،فةالزخر

إنجاز مشاريع فنية تطبيقية متجانسة من ناحية الوظيفة المنفعية و الجمالية  •
 حطب، فلين، كرتون، قماش ( دمج نبيه لمختلف المواد و الخامات  بتجميع و

  .)نسيج متنوع، خيوط معدنية متنوعة و
ة المتمثلة في إبداع و بلورة أعمال فنية باستعمال وسائل التكنولوجيات الحديث •

 يبرهن فيها المتعلم تحكمه في برامج اإلعالم الغرافيكي TICو االتصال  اإلعالم
infographique .  
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  الكفاءات المستهدفة في مجال الرسم و التلوين
 التقنيات الفنبة: 01الوحدة 

 Le Standard   المعيار ـ Compétence La الكفاءة ـ
   Enoncé de la compétence:منصوص الكفاءة

 على أساس القواعدإنجاز مشاريع فنية  •
  الواقعي،  للرسم بالمالحظة، و الرسمالفنية 

  و الرسم التسجيلي لألشياء من حيث النسب 
 القوا تم ( و القياسات ، والقيم اللونية 

  ). و الفواتح
 

  Contexte de réalisation :قرينة اإلنجاز
نطالقا من وضـعيات تعلميـة      ينجز هذا المشروع ا      

ترتكز على مقارنة و تحليل التحف الفنية التي أنجـزت   
على أساس المالحظة الموجهة، قصد الوصول بالمتعلم       
إلى استنتاج الخصائص التقنية والقواعد الفنية التـي        

  بالمالحظة، و الرسم الواقعي،  رسماليقوم عليها 
ياسات من حيث احترام النسب والق    و الرسم التسجيلي    

  . في الشكل، والقيم اللونية في الموضوع
في رسومات بخامات تبرز تقنيات لونيـة       و تجسيدها   
  :و يتطلب هذا .مختلفة

  .ـ تحديد الموضوع والتقنية المستهدفة
   )تسجيلي مالحظة، واقعي،( ـ تحديد نوع الرسم 

الكتـاب المدرسـي، صـور      : ـ اسـتغالل الوسـائل    
  ...ص المضغوطةفتوغرافية، تحف فنية، األقرا

ـ يتطلب تحقيق هذه الكفاءة أربعة حصص تعلمية تلم         
 . بالمحتوى المعرفي للوحدة، بمعدل ساعة لكل حصة

 Critères de la compétence :مؤشرات الكفاءة Les objectifs d'apprentissage   أهداف التعلم
تعرف على الطرائق التقنية للرسم الـ 

   . و التسجيليبالمالحظة و الرسم الواقعي
  

 سيرورات اإلبداع الخاصة توظيف طرائق وـ 
  بالرسم بالمالحظة، و الرسم الواقعي، 

   احترام النسب و القياساتب و التسجيلي
  .)القوا تم و الفواتح( و القيم اللونية 

تذوق جمال التحف الفنية من حيث قياساتها ـ 
  نسبها الصحيحة وقيمها اللونية   و
 

  لمالحظة و الرسم الواقعي ـ يعرف الرسم با
ميز تقنياته التي تقوم على يو التسجيلي و 

  .محاكاة الواقع النقل و المالحظة الموجهة و
  ـ ينجز العمل الفني وفق الطرائق التقنية 

سيرورات اإلبداع التي تؤدي به إلى تجسيد   و
احترام القيم اللونية   النسب و القياسات الصحيحة و

  .للموضوع
رفض العمل و ي ،منظمةالفنية ال لعماالا يتذوقـ 

  .هذمنظم و نقالغير 

 Les savoirs visés      المعارف المستهدفة Les activités d'apprentissage أنشطة التعلم
  دراسة الطراق التقنية في أخد النسب ـ 
في ترجمت  القياسات الصحيحة و نقلها و و

  .القيم اللونية كما تراها العين
ف الطرائق التقنية التي على استكشاـ 

أساسها نجسد النسب و القياسات الصحيحة 
  .واحترام القيم اللونية للموضوع

 ةعاينم و ، المنجزةاألعمالـ مناقشة بعض 
القياسات الصحيحة  األخطاء المتعلقة بالنسب و

  .والقيم اللونية كما هي في الواقع
 

     .والقياساتطريقة األصبع والقلم ألخد النسب ـ 
  
  

وأبعاد  ألخد نسب التقنية المناسبةالطرائق ـ 
  ... األصبع  طريقة القلم و:هي الموضوع

  
 جمال الرسم الواقعي والدراسة التسجيلية يكمن ـ

في النسب والقياسات الصحيحة والقيم اللونية كما 
 .. هي في الواقع
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 األساليب الفنية الحديثة: 02الوحدة 
 Le Standard المعيار ـ   Compétence Laالكفاءة ـ 
    Enoncé de la compétence:منصوص الكفاءة

 أساس  علىتشكيلية ل أعماإنجاز •
 لمذاهب الفنية الحديثةلالجمالية  المبادئ

  .)الدادئية، السريالية( 
 

   Contexte de réalisation: قرينة اإلنجاز
ع انطالقا من وضـعيات تعلميـة    يرا المش هنجز هذ ت

مقارنة التحف الفنية   اسة و تحليل و     درترتكز على   
المفاهيم واألفكار التـي تحملهـا      حيث  من  الحديثة  

 ،الفلسفي الثقافي و  قصد تحديد إطارها التاريخي و    
الجمالية التـي قامـت     استنتاج المبادئ الفنية و    و

استعراض إمكانيات إيجاد    و ، الفنية مذاهبهاعليها  
الفنـي  تصورية مرتبطة بالمذهب     وحلول تشكيلية   
  :و يتطلب هذا. اإلنتاج الفني  واإلنجازفي وضعيات 

  . الموضوعاألفكار والمفاهيم التي تكون ـ تحديد 
  . المذهب المستهدفـ تحديد أسلوب 

الكتاب المدرسـي، الـصور     : ـ استغالل الوسائل  
ــراص    ــة، األق ــف الفني ــة، التح الفوتوغرافي

  ...المضغوطة
لمية تلم  ـ تحقيق هذه الكفاءة في أربعة حصص تع       
 .بمحتوى الوحدة، بمعدل ساعة لكل حصة

 Critères de la compétence: مؤشرات الكفاءة Les objectifs d'apprentissageأهداف التعلم   
 الفنية الحديثة   المذاهب على   التعرفـ  

من حيث مبادئها الفنية وقيمها الجمالية      
  .الثقافية أبعادها الفلسفية و و

تـصورية   لية و حلول تشكي  توظيف ـ  
 حيث التقنيـة من  الفني  للمذهبمناسبة  

  . عند إنجاز مشاريع فنيةسلوباأل و
إبراز القيم الجمالية التـي ترتكـز        ـ  

 . الحديثةالفنيةالمذاهب عليها 

 الفني و يميزه من حيث مبدئـه        المذهبيعرف  ـ  
يحـدد إطـاره     بعده الفلسفي و   الجمالي و  الفني و 

  .الثقافي التاريخي و
   إيجادإلى  التي تؤدي بهسيرورة اإلبداعد حديـ 

حلول تشكيلية وتصورية مناسبة للمذهب الفني من       
  .األسلوب  وحيث التقنية

بإتبـاع سـيرورة    ـ نقد األعمال الفنية المنجـزة       
 .  المعايير الجمالية المالئمةيوظفالتحليل النقدي و

 Les savoirs visés      تهدفةالمعارف المس Les activités d'apprentissageأنشطة التعلم 
 الفنيـة   المـذاهب بحث وثائقي حول    ـ  

   . وتقنياتها الخاصة
 التي  الخاصة ياتقنتجريب إحدى الت  ـ  

 تتماشى مع أسـلوب المـذهب الفنـي       
  . المستهدف

ـ تحليل األعمال المنجزة و مناقـشتها       
من حيـث القـيم الجماليـة، و نقـدها        

  .بالحجج المقنعة

  .الدادئية السريالية: هيالمذاهب الفنية ـ 
اللـصق    وتقنيات المذاهب الفنية هـي الجمـع  ـ  

  التكبير  المواد و  العشوائي للخامات ووالمرتجل 
   .التهويل في عناصر الموضوع التضخيم و و
  

االبتعاد عـن    : هي للمذاهب الفنية ية  جمالالقيم ال ـ  
  القوالب الجاهزة المتمثلة في القواعد الفنية 

  مية و إبراز الجمال العشوائي و األسس العل
   .و الفوضوي
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 ).لون األجسام(علم األلوان : 03الوحدة 
 Le Standard المعيار ـ   Compétence Laالكفاءة ـ 
   Enoncé de la compétence:منصوص الكفاءة

ـ إنجاز أعمال فنية ملونة على أساس 
  .اللونية لألجسام واألشياءقاعدة ال
 

  Contexte de réalisation: قرينة اإلنجاز
ينجز هذا المشروع انطالقا من وضعيات تعلمية ترتكز على         

والمؤثرات ،  دراسة وتحليل قاعدة تلوين األجسام واألشياء     
  المتعلقة بالفروق اللونية عليها و التي تؤثر

 Nuancesقـصد   باالنعكاسات الـضوئية،  بالضالل و و 
ألساسية التي تحدد    استنتاج العوامل ا   إلىالوصول بالمتعلم   

توظيفها في تلوين األعمال الفنية       و ،الشيء الجسم و لون  
  :يتطلب هذا و .التشكيلية

  .ـ تحديد موضوع المستهدف
  األجسام واألشياء المستهدفةـ تحديد 

الدائرة اللونية، الكتـاب المدرسـي،      : ـ استغالل الوسائل  
  ...صور فوتوغرافية، تحف فنية، األقراص المضغوطة

طلب تحقيق هذه الكفاءة أربعة حصص تعلميـة تلـم          ـ يت 
  .بالمحتوى المعرفي للوحدة، بمعدل ساعة لكل حصة

 
 Critères de la compétence: مؤشرات الكفاءة Les objectifs d'apprentissageأهداف التعلم   

اللونية فـي تلـوين     قاعدة  العرف على   التـ  
  األجسام

وق ريستكشف المـؤثرات المتعلقـة بـالف      ـ  
الل وباالنعكاسات الضوئية التي    ظاللونية وبال 

  .األجسامتؤثر على لون 
القيم الجمالية الناتجة عن التوظيف     تحليل  ـ  

األنسب للقاعدة اللونية في تلوين األجسام في       
  مختلف التحف الفنية 

 

اللونية لتلوين األجسام واألشـياء ويحـدد       يعرف قاعدة   ـ  
  . العوامل التي تؤثر على لون الجسم

وق اللونيـة وبالـضالل     رالمؤثرات المتعلقة بالف   يطبقـ  
وباالنعكاسات الضوئية عند تلوين عناصر موضوع عملـه        

   .الفني
في الل واالنعكاسات الضوئية    ظال واللونية  الفروق   يبرزـ  

حدد قيمها  و ي  عند تحليل التحف الفنية،   لون الجسم الواحد    
  .وين األجساماللونية في تلقاعدة الالجمالية على أساس 

 Les savoirs visés      المعارف المستهدفة Les activités d'apprentissageأنشطة التعلم 
العوامل المؤثرة على لون األجسام     دراسة  ـ  

على أساس القاعـدة اللونيـة فـي تلـوين          
  .األجسام

  
المظهر اللوني لألجـسام علـى      يستكشف   ـ

  .األجسامأساس القاعدة اللونية في تلوين 
  

المظهر اللوني للعناصر التـشكيلية      تحليلـ  
  اللونية وق رالفمن حيث  في التحف الفنية

وإبراز دورها   الل واالنعكاسات الضوئية  ظال و
   .الموضوعفي إضفاء المسحة الجمالية على 

  
  
 

  :هيلون األجسام تحدده عوامل ثالثة ـ 
 لون المحـيط،    3 صبغية اللون    2 اللون األصلي للجسم     1

ر هي األخرى بلون الـضوء و بحدتـه وبـالمؤثرات          وتتأث
  .الجوية

  اللونية  تلك الفروقالمظهر اللوني لألجسام هو ـ 
 التي تؤثر علـى اللـون       االنعكاسات الضوئية   و الضالل و

  .األصلي
 المظهـر اللـوني     الفني يحددها للعمل  المسحة الجمالية    ـ

  لعناصر الموضوع ويتجسد في تلك الفروق اللونية 
  .الضوئيةاالنعكاسات  الل وظال و
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 التقنيات المزدوجة: 04الوحدة 
 Le Standard المعيار ـ   Compétence Laالكفاءة ـ 
   Enoncé de la compétence:منصوص الكفاءة

 وأ ةتعبيريإنجاز مشاريع فنية  •
بـين  مزاوجـة   بتقنية الخلـط و ال     ةتجريدي

األلوان، الجرائد، المجالت،   (خامات مختلفة   
  .   ...)لصور الفوتوغرافيةا
  
 

  Contexte de réalisation: قرينة اإلنجاز
تنجز هذه المشاريع انطالقا من وضعيات تعلميـة           

 فنيـة أنجـزت     أعمـال ترتكز على دراسة و تحليل      
سـيرورات  واعتمـدت علـى      معاصرةبتقنيات فنية   

خامـات  الالمزاوجة والخلط بين     في   إبداعية متنوعة 
لوصول بـالمتعلم إلـى اسـتنتاج       ، قصد ا  وسائل  الو

 التـي يتيحهـا المـزج        والجمالية التقنيةاإلمكانيات  
وفق الميوالت التعبيرية الخاصة  والخلط بين الخامات 

  :يتطلب هذاو . ابتكار تقنيات جديدة و
  ... تجريدي، تعبيري: ـ تحديد الموضوع المناسب

  .الخامات والوسائل والتقنية المزدوجةـ تحديد 
الكتـاب المدرسـي، صـور      : ل الوسـائل  ـ استغال 

  ...فوتوغرافية، تحف فنية، األقراص المضغوطة
ـ يتطلب تحقيق هذه الكفاءة أربعة حصص تعلميـة         
تلم بالمحتوى المعرفي للوحدة، بمعدل سـاعة لكـل         

 .حصة
 Critères de la compétence: مؤشرات الكفاءة Les objectifs d'apprentissageأهداف التعلم   

التقنيات الفنية المزدوجة في التعرف على ـ  
  .الفنون المعاصرة

استكشاف اثر المزاوجة والمـزج بـين        ـ
خامات متنوعة وبوسائل مختلفة قصد ابتكار      

  .تقنيات جديدة
اإلمكانيات اإلبداعية التي  مناقشة و تحليل    ـ  

يتيحها المزج والخلط بـين الخامـات فـي         
 . التعبير عن الميوالت

يميزها فـي التحـف     و  ية المزدوجة   يعرف التقن  ـ  
  .الفنية المعاصرة

يعتمد سيرورات إبداعية متنوعة في المزاوجة بين      ـ  
  .  وفق ميوالته تشكيلياالخامات ويعبر بها

  
 يتيحه التعبير   الذي  االبتداع يبرز جانب االبتكار و   ـ  

 .مزدوجةاألصيل بخامات 

 Les savoirs visés      ارف المستهدفةالمع Les activités d'apprentissageأنشطة التعلم 
التحف الفنيـة للتيـارات الفنيـة       دراسة  ـ  

المعاصرة التي اعتمدت علـى سـيرورات       
إبداعية في المزاوجة بين الخامات وبلورت      

  .تقنيات جديدة
ترتكـز  تجريب سيرورات فنية متنوعـة      ـ  

على المزج بين الخامات وبوسائل مختلفـة       
  .أصيلة قصد بلورة تقنيات تعبيرية

أثر المزاوجة بين الخامات   و مناقشةـ تأمل
  وتحسس مظاهر جمال التقنيات المزدوجة

ما يميز التيارات الفنية المعاصرة سـواء منهـا         ـ  
التعبيرية أو التجريدية هو االنفجار التقني الكبير في        
التعبير التشكيلي ولعل أبرز مظاهره هو المزاوجة بين 

   .متنوعةرت تقنيات جديدة  بلوإلىالخامات الذي أدى 
 بتقنيـات   اإلبداعالسيرورات الفنية التي يتم فيها      ـ  

  .  مزدوجة
  
المزاوجة بين الخامات وبوسائل متنوعـة يتـيح         ـ

فظاءات جديدة لالبتكار ويوفر فرص أخرى للتعبيـر        
  .  الفنون التشكيليةالميول فيوفق 
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  الكفاءات المستهدفة في مجال فن التصميم
 التصميم الفني: 01 الوحدة

 Le Standard المعيار ـ   Compétence Laالكفاءة ـ 
    Enoncé de la compétence:منصوص الكفاءة

تصميم مشروع فني في مجال تزيين  •
) حديقة، ساحة، نافورة، ديكور داخلي(المحيط 

 بانتقاء عناصر مختلفة و تنظيمها و ترتيبها  
  .في الفضاء

 

   Contexte de réalisation: قرينة اإلنجاز
   تنجز هذه التصاميم انطالقا مـن وضـعيات تعلميـة           

تستغل فيها عناصر طبيعية واصطناعية تنتقى وتجمـع        
 ثم دراسـة    فيهامن المحيط المتعلم القريب  يتم التفكير        

وتحليل إمكانيات تحويلهـا أو مزجهـا أو تجميعهـا أو     
اء قصد  دمجها على أساس قواعد  تنظيم وترتيب الفض       

تصاميم فنيـة فـي     في  الوصول بالمتعلم الى توظيفها،     
   : و يتطلب هذا.الديكور الداخلي  ومجال تزيين المحيط
فنـاء أو رواق المدرسـة، بهـو        : ـ تحديد المواضيع  
   ...حديقة ديكورداخلي

   مناسبة عناصرـ اختيار 
فتوغرافية الكتاب المدرسي، صور    : ـ استغالل الوسائل  
  ...راص المضغوطةتحف فنية، األق

 ـ يتطلب تحقيق هذه الكفاءة أربعة حصص تعلمية تلم         
    .بالمحتوى المعرفي للوحدة، بمعدل ساعة لكل حصة

 Critères de la compétence: مؤشرات الكفاءة Les objectifs d'apprentissageأهداف التعلم   
  التعرف على فن الديكور الداخلي ـ 
  .تزيين المحيط و
  

اصـطناعية فـي     عناصر طبيعية و  يف  توظـ  
الديكور   مجال تزيين المحيط و    فنية في تصاميم  

   .الفضاءخلي وفق قواعد تنظيم وترتيب االد
القيم الجمالية للتصاميم الفنية المبتكرة     ـ تذوق   

الـديكور   في مختلف ميادين تزيين المحـيط و      
 . الداخلي

  الديكور الداخلي  فن تزيين المحيط ويعرف ـ 
 ةالجماليـة فـي الحيـا      ز أهميته االقتـصادية و    يبر و

  .مساهمته في تطوير الذوق العام المعاصرة و
عناصـر  لترتيب ا  و   ـ يتحكم في توظيف قواعد تنظيم       

  .فنية مبتكرةاالصطناعية في تصاميم  الطبيعية و
  

التزييني للعناصر الطبيعيـة     يحلل المظهر الجمالي و   ـ  
قابليتهـا     و  واالصطناعية في مجال تـزيين المحـيط      

للتحويل أو المزج أو التجميع أو الـدمج، و يتحـسس           
 .قيمها الجمالية في مختلف التصاميم المبتكرة

 Les savoirs visés      المعارف المستهدفة Les activités d'apprentissageأنشطة التعلم 
 ف ي مج ال ت زین         البح ث   و  ،الثوثی ق  ،الدراس ة  ـ

  . المحیط والدیكور الداخلي
  

و اصـطناعية   يعية  انتقاء و جمع عناصر طب    ـ  
من المحيط القريـب  و استكـشاف إمكانيـات          

 دمجها في تـصاميم     ، تجميعها ، مزجها ،تحويلها
  . فنية على أساس قواعد  تنظيم وترتيب الفضاء

  
فن الديكور وتزيين المحيط فـي      ـ يحلل تأثير    

  مختلف مظاهر الحياة االجتماعية، 
  .يةو الثقافية، و االقتصاد

  

فن الديكور سمة مـن سـمات        ـ فن تزيين المحيط و    
رقيها الفكري   تطورها و  األفراد و   المجتمعات و  تحضر
  . والفنيالثقافي و

الديكور الداخلي   تكمن عبقرية فنان تزيين المحيط و     ـ  
خامـات  مواد و (في قدرته على انتقاء عناصر التصميم  

  حسه جمعها من محيطه ثم يتدخل عليها ب و) متنوعة 
ذوقه من خالل عمليات التحويل أو المزج أو التجميع          و

  .  وترتيب الفضاءقواعد تنظيمأو الدمج على أساس 
تـزيين المحـيط فـي أنـسنة         يساهم فن الديكور و    ـ

   مربح أصبح وتهذيبه وهو مجال اقتصادي اإلنسان
  .يخلق الثروة وهو مرتبط بثقافة المجتمعات و
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 رياإلشهار البص: 02الوحدة 
 Le Standard المعيار ـ   Compétence Laالكفاءة ـ 
    Enoncé de la compétence:منصوص الكفاءة

(  مشاريع  فنية غرافيكيةتصميم   •
بتوظيف  ...)ة، وقائية، ترويجيةإشهاري

القواعد الفنية المكتسبات القبلية المتعلقة ب
و األسس العلمية للخط العربي، وعلم 

  .ظور، و فن الزخرفةاأللوان وعلم المن
 

   Contexte de réalisation: قرينة اإلنجاز
ينجز هذا المشروع انطالقا من وضـعيات تعلميـة             

ترتكز على مقارنة و تحليل نماذج من الرسائل المرئية         
ها وتحديـد   تـصنيف المتعلقة باإلشهار البصري، قـصد      

أنواعها واستكشاف مواضيعها و تقنياتها مـن حيـث         
ية واألسس العلمية للخـط العربـي وعلـم         القواعد الفن 

  المنظور وعلم األلوان وفن الزخرفة 
 فـي مجـال     جديـدة تصاميم فنية   و االستفادة منها في     

   : و يتطلب هذااإلشهار
  . ـ تحديد محتوى موضوع الرسالة المرئية

  .ـ اختيار التقنية الغرافيكية المناسبة
الكتـاب المدرسـي، صـور      : ـ اسـتغالل الوسـائل      

  ...وغرافية، تحف فنية، األقراص المضغوطةفوت
ـ يتطلب تحقيق هذه الكفاءة أربعة حصص تعلمية تلم         

 .بالمحتوى المعرفي للوحدة، بمعدل ساعة لكل حصة
 Critères de la compétence: مؤشرات الكفاءة Les objectifs d'apprentissageأهداف التعلم  

جـي  التروي فن اإلشهار     على مجاالت  التعرفـ  
  . االقتصادية االجتماعية وأهميتهما الوقائي و
  

 تقنيـات التـصميم الغرافيكـي فـي        ـ توظيف 
  الشكل من حيث  اإلعالن و اإلشهار البصري

أساس القواعد   على  و العناصر التلوينية   الخط و
األسس العلمية للخط العربـي وعلـم        الفنية و 
  .فن الزخرفة علم األلوان و المنظور و

فنون ال الجمالية التي ترتكز عليها      إبراز القيم ـ  
 حديث ال اإلشهارالغرافيكية في مجال 

 الوقـائي ويـصنف    ـ يعرف فن اإلشهار الترويجي و     
  أنواعه و يحدد دورهما من الناحية االجتماعية 

  . و االقتصادية
  الفنية  هعمالأل يحدد التقنيات الغرافيكية المناسبةـ 
  القواعد الفنية  بيدمج المكتسبات القبلية المتعلقةو 

علـم   علم األلوان و   و األسس العلمية للخط العربي، و     
  .المنظور، و فن الزخرفة

  
يحلل المظهر االشهاري الترويجي أو الوقـائي فـي         ـ  

و يتحـسس قيمهـا      .مختلف األعمال الفنية الغرافيكية   
  الجمالية 

 
 Les savoirs visés      المعارف المستهدفة Les activités d'apprentissageأنشطة التعلم 

 مجـاالت فـن     بـصرية فـي   دراسة رسائل   ـ  
 ةهرها الغرافيكية المتعلق  اتحليل مظ  اإلشهار، و 

إبراز أهميتها االقتصادية   و،بالترويج أو الوقاية  
  .االجتماعية و

استكشاف تقنيات التصميم الغرافيكـي فـي       ـ  
مع إدماج المكتسبات القبليـة     اإلشهار البصري   

لخط العربي وعلم المنظـور وعلـم       المتعلقة با 
  .األلوان وفن الزخرفة

 المنجزة على أساس القواعـد      عمالاأل تحليلـ  
األسس العلمية في تبويـب و تركيـب         الفنية و 

  .العناصر التشكيلية وتلوينها
 

الرسائل البصرية الناجحة هي التي تـؤدي دورهـا         ـ  
الترويجي أو الوقائي وال يتأتى ذلك إال إذا وفقـت فـي            

يغاة العناصر التشكيلية الخطيـة واللونيـة صـياغة         ص
   .مناسبة

 يوفق فـي    العمل االشهاري الناجح هو العمل الذيـ 
اللونيـة   غة العناصر التشكيلية الخطية و    او صي  إدماج

علـم  ،  علم المنظـور  ،الخـط العربـي   (صياغة مناسبة   
  . )فن الزخرفة  و،األلوان
ريقة تبويب   جمال تنظيم العمل االشهاري يكمن في ط       ـ

صـياغتها    و تلوينهـا  و تركيب العناصر التـشكيلية و     
  .صياغة مناسبة
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 الفنون التطبيقية: 03الوحدة 
 Le Standard المعيار ـ   Compétence Laالكفاءة ـ 
    Enoncé de la compétence:منصوص الكفاءة

إنجاز مشاريع فنية تطبيقية متجانسة من  •
الجمالية بتجميع ناحية الوظيفة المنفعية و 

حطب، ( ودمج نبيه لمختلفة المواد و الخامات 
فلين، كرتون، قماش ونسيج متنوع، خيوط 

 ) معدنية متنوعة
 

   Contexte de réalisation: قرينة اإلنجاز
تنجز هذه التصاميم في إطار وضعيات تعلمية تستغل           

 سواء  ،اصطناعية خامات ومواد مختلفة طبيعية أو    فيها  
 تنتقى وتجمـع    ،اد استرجاع أو خامات أصلية    كانت مو 

 ثم دراسـة    فيهاالتفكير   يتم   من المحيط المتعلم القريب     
وتحليل إمكانيات تحويلها أو مزجهـا أو تجميعهـا أو           

في إنجازات ،  الى توظيفها قصد الوصول بالمتعلم    دمجها  
وإنتاجات تطبيقية متجانسة من حيث الوظيفية المنفعية       

  :هذا يتطلب و والجمالية
  .  المستهدفالمشروع التطبيقيـ تحديد نوع 

مسترجعة، أصـلية،   (والمواد وتجميعها ـ تحديد الخامة    
  ...)طبيعية، اصطناعية

الكتــاب المدرسـي، صــور  : ــ اســتغالل الوسـائل  
  ...فوتوغرافية، تحف فنية، أقراص مضغوطة

ـ يتطلب تحقيق هذه الكفاءة أربعة حصص تعلمية تلم         
  .لوحدة، بمعدل ساعة لكل حصةبالمحتوى المعرفي ل

 
 Critères de la compétence: مؤشرات الكفاءة Les objectifs d'apprentissageأهداف التعلم  

الـدمج   ـ التعرف على التقنيـات التجميـع و       
بـين المـواد فـي الفنـون        ) تقنيات مزدوجة (

  .التطبيقية المعاصرة
المزج بين خامات     استكشاف اثر المزاوجة و    ـ
 قـصد ابتكـار   ،بوسـائل مختلفـة   عـة و متنو

  .منتوجات وظيفية منفعية جميلة
مناقشة و تحليل اإلمكانيات اإلبداعيـة التـي     ـ  

تحويل أو مزج أو تجميع أو دمج خامات        يتيحها  
 .مواد مختلفة في مختلف االنتاجات التطبيقية و

ـ يصنف مجاالت الفنون التطبيقية التي تعتمـد علـى          
و يميز تقنياتهـا    مواد والخامات   التجمبع والمزج بين ال   

  .في مختلف المنتجات التطبيقية
يعتمد سيرورات إبداعية متنوعة في تحويل أو مزج        ـ  

مواد مختلفـة طبيعيـة أو       ج خامات و  أو تجميع أو دم   
   .إنتاجات تطبيقية  توظيفها، في إنجازات واصطناعية و

اإلبداع مـن حيـث تجـانس        ويبرز جانب االبتكار    ـ  
فـي المنتجـات     الجماليـة  لمنفعية الوظيفية و  الناحية ا 

 .التطبيقية ذات التقنيات المزدوجة

 Les savoirs visés      المعارف المستهدفة Les activités d'apprentissageأنشطة التعلم 
مجاالت الفنون التطبيقية التي تعتمـد      دراسة  ـ  

.      الخامات المزج بين المواد و  التجمبع وتقنيات
ستغالل خامات ومواد مختلفـة طبيعيـة أو        اـ  

، )مواد استرجاع أو خامات أصلية    ( اصطناعية،  
منتوجات تطبيقية بسيطة   استكشاف و ابتكار    في  

  . اإلدماج و المزج  تقنياتعلى أساس
ات ذ مختلـف االنتاجـات التطبيقيـة      ـ تحليل 

 .، و تذوق قيمها الجماليةقنيات المزدوجةتلا

ات التقنيات المزدوجة فـي  ذية التطبيقتتجسد الفنون ـ  
  اآلر ديكو التزيين و المنتوجات الموجهة للديكور و

  المنتوجات تطبيقية بتقنيات المزج ـ يرتكز ابتكار 
التفكير الخالق فـي اإلمكانيـات التـي         على اإلدماج و

مواد  خامات و يتيحها تحويل أو مزج أو تجميع أو دمج         
ـ         ت مـواد   مختلفة طبيعية أو اصـطناعية، سـواء كان

  .استرجاع أو خامات أصلية
للمنتجات التطبيقية ذات التقنيات    تكمن القيم الجمالية    ـ  

  المزدوجة في تجانس نواحيها المنفعية الوظيفية 
  .الجمالية و
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 غرافيكيالعالم اإل: 04الوحدة 
 Le Standard المعيار ـ   Compétence Laالكفاءة ـ 
    étenceEnoncé de la comp:منصوص الكفاءة

إبداع و بلورة أعمال فنية باستعمال  •
وسائل التكنولوجيات الحديثة المتمثلة في 

 يبرهن فيها المتعلم TICو االتصال  اإلعالم
تحكمه في برامج اإلعالم الغرافيكي 

infographique .  
 

   Contexte de réalisation: قرينة اإلنجاز
مية يـتم  تنجز هذه المشاريع انطالقا من وضعيات تعل    

تناول مجال اإلعالم الغرافيكي كمجال ينتمـي  من خاللها   
إلى الفنون التشكيلية قصد الـتحكم فـي برامجـه ثـم            

  تساهم في بلورة توظيفه كوسيلة تصور و إبداع 
يبرهن فيها المتعلم عن     إنتاج رسائل فنية غرافيكية      و

كفاءة توظيف المكتسبات القبلية المتعلقة باالعالم اآللي       
  :يتطلب هذا العموم وعلى 

  .  المستهدفة بالدراسةالمشروع الغرافيكيـ تحديد 
  . التصور و اإلنجازبرنامجـ تحديد 

  الحاسوب، برامج: ـ استغالل الوسائل
 CAO  وPAO   مواقع على االنترنيـت، األقـراص ،
  ...المضغوطة

ـ يتطلب تحقيق هذه الكفاءة أربعة حصص تعلمية تلم          
  .ة، بمعدل ساعة لكل حصةبالمحتوى المعرفي للوحد

  
 

 Critères de la compétence: مؤشرات الكفاءة Les objectifs d'apprentissageأهداف التعلم   
 متطـورة فـي االعـالم       انظمةالتعرف على   ـ  

 التطور الحاصل في مجـال      ةواكب م الغرافيكي و 
  TICاالتصال  تقنيات االعالم و

 مختلفة  تصميم أعمال فنية تشكيلية غرافيكية    ـ  
 المواضــيع و التركيبــات الخطيــة و اللونيــة

  . TICبتوظيف تقنيات اإلعالم واالتصال 
تنظيم العمل الفني الغرافيكي المبنـي علـى        ـ  

األسس العلمية و القيم الجمالية باالعتماد علـى    
   .اإلعالم اآللي

   
  

 الغرافيكـي ويميـز     اإلعالمأنظمة جديدة في    يعرف  ـ  
 واالتـصال   اإلعـالم  تقنيـات    التطور الحاصل في مجال   

TIC   
في مجال اإلعالم    اآللي   عالم لإل متطورة أنظمة    يوظف ـ

  . الفنية التشكيليةتصاميمه في الغرافيكي
  

ـ يتذوق مختلف األعمال الفنية الغرافيكية المنجزة آليا،    
و يحافظ علـى أجهـزة اإلعـالم اآللـي و يـصونها             

  .باستمرار
 

 Les savoirs visés      المعارف المستهدفة Les activités d'apprentissageأنشطة التعلم 
  معالجة األشكال متطورة التعرف على برامج ـ 

  .و الصور في نظام اإلعالم اآللي
  

بـرامج اإلعـالم    متطورة ل استكشاف أنظمة   ـ  
  .اآللي في تصميم و تلوين أعمال فنية غرافيكية

   
إبـراز   تحليل األعمال الفنية المنجزة آليـا و      ـ  

قيمها الجمالية من حيـث انـسجام أشـكالها و        
 .ألوانها

كورال (ـ طرائق توظيف أنظمة و برامج اإلعالم اآللي         
  .في التطبيقات الفنية التشكيلية )  فوتو شوبدراو ـ

  
  . التصويرنظام اإلعالم في الرسم و  اتتقنيـ 
  
  

   أهمية اإلعالم اآللي في ربح الوقت ـ إدراك
العمل الفني شـكال و لونـا بـسرعة         و تنظيم و إتقان     

  .فائقة
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V التقـويــــمـ  
  :مفهوم التقويم

  هو اختيار الوسائل الضرورية ؛  الكفاءاتتقويممن أهم األسس التي يتطلب مراعاتها عند   
 ال يعني اصطياد األخطاء و حصر العيوب أو انتقاد المشاريع و األعمال، اذهو  .او الالزمة له

  . قصد الوصول بأعمالنا إلى نتائج أفضل ؛تحقيق األهداف التي نصبو إليهابل هو قياس مدى 
  وإذا كان هذا هو المفهوم السليم للتقويم، فهو أيضا عملية مصاحبة لسير األعمال و 

إذ من الخطأ أن نعتبر خطوة التقويم خطوة نهائية نقوم بها بعد االنتهاء من ، خطوات تنفيذها
مما يساعدنا على تعديل ما نقع .  العمل جنبا إلى جنبمراحل احبات تصاألعمال، بل هي خطو

أو ، فضل فيما نقوم بهأ أو نصلح ما قد أصابنا من خطأ للوصول إلى نتائج من هفوات،فيه 
  .نكلف به من أعمال

  
  :المنهاجارتباط التقويم بأهداف 

يات المنشودة، بهذا  لتحقيق الغا في المنهاج؛   التقويم مرتبط باألهداف التي رسمت من قبل
 فمثال إذا كان المنهاج ،المعنى، فالتقويم يجب أن يكون مرتبطا باألغراض التي نرجوها منه

كان تقويمنا منصبا على ،  قيم التسامح و حب فعل الخير ويرمي إلى بث قيم الجمال و النظافة
  .درسة الم فناء فيمدى تعاون التالميذ فيما بينهم في المدرسة داخل الحجرات أو

على قراءة و رسم صور فنية مرئية المتعلمين؛  تدريب على يركز المنهاجأو إذا كان   
و لذا فالتقويم مرتبط .  من هذه الناحيةالمتعلمين استعداد بمدىكان تقويمنا مرتبطا ؛ تعبيرية
 كما.  مراعاتها في عملية التقويميتطلب األسس التي التي ينص عليها المنهاج؛ وفقهداف باأل
المتعلم  يقتصر على ما قد حصله  فهو الالمتعلم؛أبعاد شخصية  التقويم يشمل جميع جوانب أن

، بل يقيس المستهدفةمن معلومات، أو مدى ما تدرب عليه من مهارات و إتقان للعملية 
و خاصة ذلك الجانب الذي يتصل . المتعلم جوانب شخصية غيرها منالتقويم هذه الجوانب و 

ال يهدف إلى ؛ الن المنهاج بصورته السليمة. لتعديل الذي قد طرأ عليهبسلوكه و مدى ا
و بعبارة أخرى يجب أن يشمل التقويم كل أبعاد شخصية . خرآالعناية بجانب دون جانب 

   :المتعلم
  .و التصورات ـ ففي البعد المعرفي يتطلب قياس المعلومات و المفاهيم 

  .هارات و االداءات و العادات ـ و في البعد النفس حركي يتطلب قياس الم
  .الميول و االتجاهاتمن حيث  المواقف الوجداني يتطلب قياس  البعد ـ وفي

  
VI تقويم الكفاءة ـ  
التي ينص عليها منهاج التربية الفنية ؛ تقويم الكفاءة يعني تثمين كفاءة المتعلمين  

 و التربية و ،فنون التشكيليةالتشكيلية، ولذا يطلب من صاحبه دراية علمية معرفية أكاديمية لل
إذ يرتكز تقويم الكفاءة على جمع البيانات الوافية . و التقويم،  و طرائق التدريس،علم النفس

أو األهداف المراد ، ، و هذا يتطلب من المقوم القدرة على تحديد الهدفمتعلمعن مستوى كل 
و الوقت ، لذي يمكن استخدامه األداء أو األسلوب اكتحديدتحقيقها من و راء عملية التقويم، 

تحديدا دقيقا، هذا باإلضافة إلى ؛ كذلك تحديد جوانب التعلمات المراد تقويمها. المناسب لذلك
من اجل مساعدة المتعلمين على تحقيق ، أساليب و التعرف على فعالية ما يستعمل من طرائق

 من الكفاءات الرئيسية  يجب أن يكون المقوم متمكنا،لكي يحقق التقويم أهدافه و. األهداف
  :التالية
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  :إعداد االختبارات
  : في جوانبها التالية،   يعني قدرة المقوم على إعداد اختبارات متنوعة األغراض

أداءات عملية، مقاييس و اتجاهات، بحيث تكون شاملة  اختبارات اختبارات تحصيلية،ـ 
هذا إلى جانب القدرة  .عاليتهاومتنوعة الفقرات مستوفاة لكافة الشروط الالزمة لنجاحها وف

على تقنين هذه االختبارات، وما يتطلبه ذلك من صدق و ثبات هذه االختبارات، باختيار 
  :، لكل أنواع االختبارات مثلالمعايير المناسبة

  .تخص قياس كفاءة التعلم التي  ـ االختبارات التحصيلية بأنواعها،01
تخص قياس مدى تمرن المتعلم على اكتساب  التي  ـ االختبارات العملية بأنواعها،02

  . و أداءات عملية متقنة،مهارات جديدة
 للوقوف على مدى تبني المتعلم لمواقف ؛ ـ استخدام مقاييس المواقف و االتجاهات03

  .جمالية، أخالقية و خيرية
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