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 يقذيت 

نظرا ألهمٌة تطبٌك مناهج التربٌة الفنٌة الجدٌدة، التً أدخلت علٌها تحسٌنات بٌداؼوجٌة 
فوس المتعلمٌن، لٌكونوا لادرٌن وفنٌة، وعلمٌة، وتمنٌة هامة لصد إحداث تؽٌٌرات إٌجابٌة فً ن

 على التعبٌر بكفاءة عن ذواتهم، وأفكارهم، وأحاسٌسهم، ومشاعرهم وانفعاالتهم. 

 لصد تسهٌل المهمة التً ألمٌت على عاتمه. لمعلم المرحلة االبتدابٌةدلٌل الموجه الوضع هذا 
اءته والتحكم فٌها، اعوجٌة، السٌما المتعلمة بتطوٌر كفدولتمكٌنه من مساٌرة التطورات البٌ
، سواء تعلك األمر بتمكٌن المتعلمٌن من أهداؾ عامةلصد ترجمة ما ٌنص علٌه المنهاج من 

الكفاءات األساسٌة فً مٌدان الفنون التشكٌلٌة، وفك ما برمج من أنشطة ومعارؾ تستهدؾ التحكم 
م بجمٌع أنواع الرسم والتلوٌن وفن التصمٌم، وتحسٌسه :فً اللؽة التشكٌلٌة من خالل مجالً

أشكال التعبٌر، وذلن على أساس الممارسة االدراكٌة البصرٌة. واكتساب المهارات التً تؤهلهم 
إلى التحكم فً األشٌاء الفنٌة، لكً ٌترجموها إلى لؽة فنٌة تشكٌلٌة تمكنهم من التعبٌر، واإلبداع 

 التشكٌلً.

التعلٌم ٌعنى تحسٌن المردود  وإٌمانا من المجموعة المتخصصة فً المادة بؤن تحسٌن نوعٌة
البٌداؼوجً للمنظومة التربوٌة. ولبلوغ هذا الهدؾ المنشود، وضع هذا الدلٌل لتٌسٌر ما جاء فً 

كالملمح، والكفاءات المستهدفة، وعناصرها،  :المنهاج من حٌث مفاهٌمه وأسس بنابه، ومكوناته

كالمعارؾ المنهجٌة والمهارات،  :مٌةوذلن فً المعرفة األكادٌمٌة والثمافٌة. وفً أنشطته التعلٌ
كالتموٌم التشخٌصً والتكوٌنً  :التمٌٌمٌة بؤنواعها والكفاءات المحسوسة لذا المتعلم. وفً أنشطته

 والتحصٌلً.

كما ٌعتبر الدلٌل الموجه والمرشد األساسً فً الفعل التربوي عند تطبٌك المنهاج، فهو 
تعلٌمٌة التعلمٌة، وٌضمن استمرارٌة األداء لمختلؾ النشاطات ال المنطمٌةٌعكس الخطوات 

التعلٌمً فً انسجام وتالإم لٌتحمك التؽٌٌر المنشود لدى المتعلمٌن نحو األفضل. وذلن بتطوٌر 
المهارات العملٌة، والمهارات التطبٌمٌة، ومهارات الموالؾ، من خالل المجاالت المعرفٌة 

 :واألنشطة التعلمٌة التالٌة
  

 لعملٌة: )الفهم والتصور(.افً مستوى التعبٌر المرتبط بالمهارات  المفهمٌةالمعرفة  -أ 
فً مستوى التعبٌر التشكٌلً المرتبط بالمهارات التطبٌمٌة: )اإلبداع  الفعلٌةالمعرفة  -ب 

 واإلنتاج(.
 لتذوق(.فً مستوى االتصال والحكم المرتبط بالموالؾ:)النمد وا الوجدانٌةالمعرفة  -ج 
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 الرسم والتلوٌن. -أ 
 فنون التصمٌم. -ب 

 

 كسند أساسً االبتدابًمن مرحلة التعلٌم  الخامسةولهذا جاء هذا الدلٌل الخاص بالسنة 
 :لتٌسٌر تحمٌك الملمح العام المحدد فً المنهاج وفك العناصر التالٌة للمعلم

 

 فً تحمٌك الملمح العام للمتعلم. لفنٌةـ إسهام التربٌة ا 10
 .االبتدابًالتعلٌم ـ خصابص نمو التعبٌر الفنً التشكٌلً لمتعلم  10
 لمرحلة التعلٌم االبتدابً.مناهج التربٌة الفنٌة التشكٌلٌة األهداؾ العامة ل ـ 10
 ـ مفهوم الكفاءة. 10
 .الحجم الساعً اإلجمالً األسبوعً للمادة ـ توزٌع 10
 جٌهات منهجٌة.ـ تو 10
 ـ توجٌهات وإرشادات تربوٌة. 10
 .المعلمـ دور  10
 ـ خطوات التحضٌر الموضوعً لنشاط تعلمً. 10
 ـ العناصر التشكٌلٌة والمواعد الفنٌة. 01
 التخطٌط لعملٌة التعلمـ 00
 ـ الخطة السنوٌة والخطة الٌومٌة.  00
 ـ مخطط توزٌع الكفاءات )السنوي، الشهري(.00
 بناء األنشطة التعلمٌة. ـ خطوات 00
 ـ مخطط حصص تعلمٌة. 00
 ـ التموٌم. 00
 ـ أهمٌة ورشات التربٌة الفنٌة التشكٌلٌة. 00
 ـ األثاث الضروري لمادة التربٌة الفنٌة التشكٌلٌة. 00
 ـ األدوات والخامات والوسابل الضرورٌة لمادة التربٌة الفنٌة التشكٌلٌة. 00
 ٌة.ـ النشاطات المدرسٌة الالصف 00
 .ـ مدونة المصطلحات البٌداؼوجٌة والفنٌة 00

 

أن ٌعطوا لحصص المادة حمها لتحمٌك الكفاءات التً ٌنص  معلمٌناإن طموحنا كبٌر فً 
 علٌها منهاج التربٌة الفنٌة، و ٌترجمونها مٌدانٌا وفك االمكانات والوسابل المتاحة.

 
 
 

 
 

 انعاو نهًتعهى إسٓاو انتربيت انفُيت انتشكيهيت في تحقيق انًهًح 
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تسعى التربٌة الفنٌة التشكٌلٌة بفروعها ومجاالتها المختلفة إلنضاج المدرات التعبٌرٌة 
 واالتصالٌة بواسطة اللؽات الخاصة بفن الرسم والتلوٌن وفهم وإنتاج ولراءة الرسابل المربٌة. 

 

ة المستعملة، تمرن هذه المدرات على أساس اللؽات المختلفة المرتبطة بالتمنٌات التعبٌرٌ
 وبالعوامل التارٌخٌة، البٌبٌة، المحلٌة، العالمٌة، والصحٌة.

 

الؽاٌة األساسٌة من التربٌة الفنٌة التشكٌلٌة هً تحرٌن المدرات الجمالٌة للمتعلمٌن، من 
 خالل خبرات ذات طابع إثرابً نمدي.

 

ا، بل ٌتطلب التؽٌٌر ـ ال ٌتطلب اإلبماء على المواضٌع المختلفة المبرمجة وعدم التؽٌٌر فٌه
التدرٌجً فً العملٌات اإلبداعٌة المربٌة الضرورٌة التً تفرض خبرات جدٌدة وفك 
متطلبات المتعلمٌن فً إطار التنسٌك التربوي مع المعلمٌن والمشرفٌن على العملٌة 

 التربوٌة.
اء ـ ومن جانب آخر ٌجب األخذ بعٌن االعتبار عاللة إٌماع التعلم والتطور المدرسً سو

 تعلك األمر باألفراد أو الجماعات من المتعلمٌن.
ـ من الممكن مواجهة الخبرات المختلفة واسترجاعها تدرٌجٌا والتعمك فٌها حسب أنماط 

 التعلٌم الدوري.

 

 

 

 

 

 

 

 يٍ انتعهيى انقاعذي االبتذائيتيهًح تخرج يتعهى انًرحهت 
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-
 

 

 
 بعد االنتهاء من التعلٌم الماعدي للمرحلة االبتدابٌة، ٌكون المتعلم لادرا على:

  اكتساااب المفاااهٌم األساسااٌة للجمااال الطبٌعااً واالصااطناعً، التااً تتماشااى
م فٌهاا فنٌاا وفاك تصاوراته الذاتٌاة ولدراته العملٌة ومكتسباته المبلٌة، والاتحك

 لذلن ٌتولع منه أن: 
ـ ٌكتساب معاارؾ حاول الجماال مان حٌاث نظافاة جسامه وعملاه الفناً ومحٌطاه 

 المدرسً. 
 ـ ٌفهم لٌمة النظافة من حٌث الجمال والصحة.

 ـ ٌدرن أهمٌة وظٌفة الجمال فً تنظٌم الحٌاة فً جانبها الطبٌعً واالصطناعً 
 التشكٌلٌة فً فن الرسم والتلوٌن والتصمٌم.ـ ٌتعرؾ على األسس 

ـ ٌشرح وٌفسر الرسابل المربٌة )لوحات فنٌة، رسومات بٌانٌة، صور 
 فوتوؼرافٌة، رموز وإشارات المرور...(. 

 ـ ٌتعرؾ على الوسابل والمواد والخامات الفنٌة ومجاالت توظٌفها.
 دي واالجتماعً.ـ ٌصؾ المظهر الجمالً الذي ٌنظم الحٌاة فً جانبها االلتصا

   

  

 

ـ ٌتحكم فً األسس العلمٌة والمواعد الفنٌة والمبادئ الجمالٌة للؽة التشكٌلٌة فً 
حل المشكالت وإنجاز أعمال ومشارٌع فنٌة بانتهاج مسعى وسٌرورة إبداع 

 ه المبلٌة ومدى نضجه العملً والسٌكو حركً. فنً تتماشى ومكتسبات
ـ ٌنجز مشارٌع فنٌة فردٌة وجماعٌة باستعمال الوسابل والخامات المناسبة 

 المتاحة.
ـ ٌبلور استراتٌجٌة إبداعٌة فنٌة بناء على مخطط تدرجً ٌتماشى ولدراته 

 العملٌة.
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-
 

 

 

ـ ٌبلػ الخبرات واألحاسٌس والمشاعر الذاتٌة عند استكشاؾ العناصر التشكٌلٌة 
 والمبادئ الجمالٌة فً مختلؾ مجاالت الفنون التشكٌلٌة.

ـ ٌتذوق مختلؾ اإلنتاجات الفنٌة وٌعلل مشاعره الذاتٌة اتجاهها من حٌث 
عها وطرابك إنجازها وأسالٌبها التعبٌرٌة والوسابل والتمنٌات مواضٌ

 المستعملة.
 ـ ٌتبنى موالؾ جمالٌة وصحٌة تتماشى والمٌم الجمالٌة المكتسبة.

ـ ٌعبر عن رأٌه بكل حرٌة وٌتحلى بالموضوعٌة وٌمدم حججا بطرٌمة صاببة 
 ؽٌر.وحضارٌة وٌصؽً وٌحترم الرأي اآلخر وٌبدي استعداده للتعاون مع ال

 
 

 في انًرحهت االبتذائيت يٍ انتعهيى انقاعذي خصائص ًَٕ انتعبير انفُي عُذ انًتعهى
 

 سٕٛاخ( 18إٌى  15ـ ِشحٍح اٌّذسن اٌشىًٍ )ذثذأ ِٓ  0

ٌمر نمو الطفل بمراحل تعبٌرٌة تشكٌلٌة متعددة وفك عمره الزمنً، وتتمٌز رسوماته فً 
 :التشكٌلٌة التالٌة هذه المرحلة بالخصابص التعبٌرٌة

 

ٌدرن متعلم هذه المرحلة العالم الخارجً عن طرٌك رسوم خاصة به، ٌكرر رسوماته  -أ 
لصد االستمتاع النفسً، المبالؽة فً األجزاء التً لها لٌمة أثناء التعبٌر، حذؾ 
األشٌاء التً لٌست لها لٌمة بالنسبة إلٌه، ظهور الشفافٌة والتسطٌح فً رسوماته، 

 واألزمنة واألمكنة. بٌن السطوحوالجمع 
ٌدرن العاللة بٌن العالم الداخلً والعالم الخارجً والصلة بٌنهما، ٌستخدم خط األرض  -ب 

لٌعبر عن المرٌب والبعٌد والصلة بٌن العالم الخارجً والداخلً، ٌستعمل خطوط 
 شبه هندسٌة فً رسوماته.

ر نفس األشكال، تعبٌر خاص ٌعبر عن األشخاص برسومات خاصة به، ٌمٌزها تكرا -ج 
 حسب االنفعاالت المختلفة، المبالؽة فً األجزاء التً لها لٌمة بالنسبة له.

ٌدرن معنى اللون وعاللته بالبٌبة الخارجٌة، ٌكرر اللون لعناصر معٌنة إال أنه تتؽٌر  -د 
 حسب االنفعاالت الخاصة، ٌستخدم اللون من الناحٌة الذاتٌة.    

 الحمابك الذهنٌة أو المعرفٌة عند التعبٌر. االعتماد على -ه 
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 سٕح( 01إٌى  18ـ ِشحٍح ِحاٌٚح اٌرعثٍش اٌٛالعً )ذثذأ ِٓ  1

ٌتحول عن تكرار الرسوم الخاصة به، ولدٌه شعور لوي بالفوارق الفردٌة وخاصة من  -أ 
س الجنس، ناحٌة الجنس، لدٌه رؼبة كبٌرة فً تكوٌن جماعة أو جماعات خاصة من نف
  .تختفً من رسوماته بعض االتجاهات المعٌنة كالشفافٌة والتسطٌح والمبالؽة

ٌدرن العاللة بٌن العالم الداخلً والعالم الخارجً والصلة بٌنهما، ٌستخدم خط األرض  -ب
لٌعبر عن المرٌب والبعٌد والصلة بٌن العالم الخارجً والداخلً، وٌستعمل خطوط شبه 

 هندسٌة فً رسوماته.
ر فً تمٌٌز األشخاص تولؾ عن تكرار نفس األشكال، ٌعتمد على ٌله اهتمام كب -ج 

 الحمابك المربٌة، ولدٌه وعً ذاتً كامل بالعالم الخارجً ومظاهره الممٌزة.
ٌتحول من استخدام خط األرض وبعض االتجاهات األخرى التً تعبر عن المرٌب  -د 

ونا، كما أنه ٌستخدم اللون أحٌانا ألسباب والبعٌد، باعتماد الحمابك البصرٌة شكال ول
 ذاتٌة محضة.

 

  ًُاْح انتربيت انفُيت انتشكيهيتن األْذاف انعايت
 نًختهف يراحم انتعهيى انقاعذي ٔانًتٕسظ

 

ملمح المتعلم الذي تهدؾ إلٌه التربٌة الفنٌة التشكٌلٌة مان خاالل اساتعمال اللؽاات المربٌاة هاو 
 د األخرى.ملمح عام، مثله مثل جمٌع الموا

والؽاارض ماان تاادرٌس التربٌااة الفنٌااة التشااكٌلٌة هااو الوصااول بااالمتعلم إلااى تحمٌااك األهااداؾ 
 :العامة التالٌة

 اكتساب خبرات العالم والتعبٌر عن الخبرات الشخصٌة. -
 …تطوٌر أنماط فكرٌة: كالتحلٌل والتركٌب والتنسٌك المنطمً والتفكٌر اإلبداعً  -
الثمافً للشخصٌة الوطنٌة. ثم التوسع شٌبا فشٌبا نحو عاالم ثماافً الوعً باألصالة والتراث  -

أكثر اتساعا فً الحاضر والماضً للثمافة الوطنٌة والعالمٌة، لبلورة ثمافة جدٌدة فاً آفااق 
ولتحمٌااك هااذه المالمااح المنشااودة ماان خااالل المراحاال الخاصااة بالمااادة ٌتطلااب  المسااتمبل.

 :التركٌز على المبادئ التالٌة
 

 ٌٛعً تاٌٛسائً اٌّرعذدج اٌّرٛاخذج فً اٌّحٍظـ ا 0

والوساابل  التعبٌر عن المشاعر واألحاسٌس تجاه التحؾ الفنٌة والمناظر الطبٌعٌة والتمنٌات -
 المتواجدة فً المحٌط.

 … التعبٌر عن المشاعر بمختلؾ وسابل التبلٌػ: اللؽة الشفوٌة والكتابٌة والتشكٌلٌة  -
 
 
 
   

 اوٍحـ ٔضح اٌمذساخ االدس 1

 التمٌٌز بٌن عناصر الظواهر المربٌة والسمعٌة واللمسٌة والشمٌة والذولٌة. -
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التعبٌر عن عناصر الظواهر المربٌة والسمعٌة واللمسٌة والشمٌة والذولٌة باستعمال  -
 مصطلحات لؽوٌة خاصة بذلن.

 حـ اورساب اٌّعشفح اٌفٍٕح ِٓ خالي ِشاحً اٌرفىٍش إٌّطً فً تٍٕح اٌٍغح اٌثظشٌ 2

تحمٌك الذات والتعرؾ على ذوات اآلخرٌن من خالل الطرابك واألسالٌب التعبٌرٌة الفنٌة  -
 التشكٌلٌة والحرفٌة والفنون الشعبٌة. 

 تؤكٌد مماصده ومماصد اآلخرٌن بكل وضوح حسب وظٌفة اإلنتاجات الفنٌة. -
ـ اٌحىُ ٚ اٌثشٕ٘ح تاٌحدح اٌّمٕعح3

 المتعلمة باإلنتاجات والظواهر الفنٌة. الدفاع عن الذوق واألحكام واآلراء -
 :التعلٌل والتعبٌر عن مشاعره تجاه إنتاجاته الفنٌة وإنتاجات اآلخرٌن، فً الجوانب التالٌة -

داءات وتمنٌات األ اختٌار المواضٌع والطرابك واألسالٌب التعبٌرٌة المتبعة والوسابل
 المستعملة.

 يفٕٓو انكفاءة

I ؟ ءاختاٌىفا اٌّماستح ـ ٌّارا  

المتعلمٌن والتحكم فٌها  كفاءات تطوٌر إلى ٌسعى حدٌث بٌداؼوجً مذهب بالكفاءات المماربة
 عند مواجهة التحدٌات فً وضعٌات مختلفة.

 

 األهداؾ لتإكد جاءت الكالسٌكٌة، ولكنها البٌداؼوجٌة مع تتعارض ال بالكفاءات المماربة
وهذا ٌعنً أن الهدؾ األساسً لهذا المسعى  .والمجتمع المدرسة تطور االعتبار بعٌن تؤخذ التً

البٌداؼوجً الحدٌث هو إعداد متعلمٌن ٌتجاوبون مع عالم الشؽل على أساس الكفاءة المهنٌة التً 
تتطلبها الوظٌفة، عكس ما كانت علٌه المدرسة سابما والتً سعت إلى تلمٌن معارؾ تتوج 

حساب المهنة والتحكم فٌها. إذا كان بشهادات على أساسها ٌتم التوظٌؾ فً مناصب شؽل على 
الهدؾ من المماربة التملٌدٌة سابما هو تحلٌل الحاجٌات والتعرؾ على النوعٌات، والمدرات 

فالمماربة المإسسة على الكفاءة تهدؾ إلى التعرؾ على النتابج التً تبرهن على التنفٌذ الفعال  
ا عّرفت الكفاءة على أنها )اندماجٌة للمدرات والمعارؾ والخبرات وكل ما ٌإدي إلى للمهام. ولذ

 .(االتنفٌذ الفعال للمهام نسبة لمنصب شؽل أو لدور م

 

  :فالكفاءة هً وصؾ لألداء الذي ٌجٌب على السإالٌن التالٌٌن اإذ
 ماذا ٌجب على الناس فعله حتى ٌكونوا فعالٌن فً مهامهم ؟ -
 ءة ؟ما هً الكفا -

إن الكثٌر من المإسسات بما فٌها وزارة التربٌة الوطنٌة بٌنت فً السنوات األخٌرة اهتمامها 
 الكبٌر بوصؾ ماهٌة العمل والدور الفعال الذي تلعبه.

 

تملٌدٌا كان الوصؾ ٌرتكز على التعّرؾ على العناصر التً تإدي إلى أداء فعال للمهام 
هم جٌد للطرٌمة التً ٌتطلب تطبٌمها وفً أي مستوى )المدرات والمعارؾ مثال( ولكن دون ف

تطبك فٌه. مثال، كٌؾ نستطٌع حما توضٌح مٌزات المعلم عند الشخص؟ عندما نكون لد عرفنا ما 
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ننتظره من خالل العمل الفعال، ونستعمله للممارنة والتعرؾ على المجاالت التً تتطلب التؽٌٌر، 
 وهذا ٌعنً تطوٌر لدرات اكتساب المعارؾ.

 

  :أ ـ ذعشٌف اٌىفاءج اٌرعٍٍٍّح اٌرعٍٍّح

تعددت التعارٌؾ التً تناولها رجال التربٌة حول مصطلح ومفهوم الكفاءة، ولعل حداثة هذا 
 المفهوم وراء هذا التعدد، ومن التعارٌؾ األكثر شٌوعا ما ٌلً:

ٌرورة سـ الكفاءة مجموعة من: معارؾ ومعارؾ فعلٌة ومعارؾ وجدانٌة ومعارؾ ال
 نتمال من تطور متكامل إلى أكثر كماال(. )اال

 ـ التحكم فً مستوٌات الكفاءات الماعدٌة عند المٌام بالمهام التعلمٌة المطلوبة من المتعلم.
ٌرورة أداء نشاط أو مشروع ما، الن التحكم فً األداء هو المابل للمٌاس، سـ التحكم فً 

 فاألداء هو المظهر العلمً للكفاءة.
 

Louis D’Hainaut

مجموعة من التصرفات االجتماعٌة الوجدانٌة ومن المهارات النفس حركٌة التً تسمح  •
 بممارسة البمة لدور ما أو وظٌفة ما أو نشاط ما. 

 .وظٌفٌة و مندمجة مجموعة :هً الكفاءة •

 .المصٌرٌة الوجدانٌة والمعرفة العملٌة والمعرفة المعرفة والمعرفة :هً الكفاءة •

 وإنجاز للمشاكل الحلول وإٌجاد الوضعٌات، من فبة أمام التؤللم على تساعد كفاءةال •
 .المشارٌع

 

 والخبرة المعرفة عناصر من مركبة معمدة، مجموعة هً كفاءة بؤن كلّ  :وبهذا ٌصح المول
 Context) بالمرٌنة إال التحدٌث تمبل ال التً

 
 وكذلن .معارؾ تدمج كفاءة هة أخرى كلّ ج ومن .معمدة عاللات والكفاءات المعرفة بٌن إذ

 المنطمٌة ومخططات الخطوات ٌمتلن الذي لٌس الخبٌر .مجال أي وفً للمرٌنة بالنسبة األمر

 لذاكرته، مرجعٌة ٌضع أن بإمكانه الذي بل أٌضا هو  المناسبة، الفعل ردود و المرار التحلٌل وأخذ
 العمل من تمكنه تظاهرات أو حاالت أو لوضعٌات نسبة اكتسبت للمعطٌات ولمعارؾ ولواعد 

لمحاضرة أو  حضوره عند ألالم رإوس ٌكتب وكذلن .المناسبة المرارات وٌؤخذ وٌحلل بمنطمٌة

 معالجته عند المعمدة الذهنٌة العملٌات من جملة أو ٌوظؾ حوصلة ٌمرأ ملخصا لنص أو ٌحرر

 المعلومة.
 

 :)عٕاطش اٌىفاءج( ب ـ ِشوثاخ اٌىفاءج

اكتساب المعارؾ على مستوى التعبٌر  عناصرالبعد المعرفً: هً فً اءة كفال عناصر ـ
 اللؽوي )الفهم والتصور(.

التً تشٌر إلى أداء المتعلم أثناء  العناصربعد المعرفة الفعلٌة: هً فً كفاءة عناصر الـ 
 نشاطاته العملٌة على مستوى التعبٌر التشكٌلً)اإلبداع واإلنتاج(.

التً تمثل المستوى النهابً للكفاءة أي  العناصرهً  عد الوجدانً:البفً كفاءة عناصر الـ 
 نواتج التعلم على مستوى التبلٌػ واالتصال )النمد والتذوق(.

 ـ مرتبطة بالؽرض التكوٌنً الفعال والنهابً للنشاط البٌداؼوجً الذي ٌنص علٌه المنهاج.
 ـ تعبر عن لدرة الفعل المستمل، الفعال المابل للتحوٌل.

   ـ ترتكز على المعرفة المندمجة )المعرفة، المعرفة الفعلٌة، المعرفة الوجدانٌة(.
 خاص ومحددة بشروط واضحة لابلة للمالحظة والمٌاس وفك معاٌٌرـ مرتبطة بمجال عملً 
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 (ر)انفٓى ٔانتصٕ :ًْيتابعذ انًعرفت انًفعُاصر انكفاءة في ـ  10
Eléments de la compétence du savoir : compréhension et conceptualisation 
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البعد المعرفً للفهم والتصور لدى المتعلمٌن تشكل لاعدة فً كفاءة ال عناصر إن تطوٌر
ن سٌرورة العملٌة اإلبداعٌة عند أل .المستهدفة فً مستوى التعبٌر ةأساسٌة فً تطوٌر الكفاء

بات والحلول الفردٌة للمتعلمٌن المتعلمٌن تستدعً كفاءات التعبٌر، كما أنها تتعلك مباشرة باإلجا
  .عند مواجهة المشكالت فً مجال اإلبداع واإلنتاج والتخٌل واالنفعال

 

توظٌؾ مجموعة من المعاٌٌر الخاصة بالفنون التشكٌلٌة، المابلة  هذا المستوىتطلب ٌولذا 
اسبة، فً للتطبٌك والتموٌم فً مختلؾ مراحل سٌرورة اإلبداع واإلنتاج، فً اختٌار الفكرة المن

 لتباس، فً التفكٌر، وفً األداء المتمن.الا
 

محدد فً المنهاج >> شرح ال عنصر الكفاءةمثال: تطوٌر الكفاءات التعبٌرٌة على أساس 
العناصر األساسٌة والمبادئ الجمالٌة للؽة التشكٌلٌة بتوظٌؾ المصطلحات اللؽوٌة الصحٌحة 

 الخاصة بالفنون التشكٌلٌة <<.
 

لحالة أن ٌكون مردود المتعلمٌن مختلؾ األوجه والتمنٌات. ولذا ٌتولع ٌنتظر فً هذه ا
وبالضرورة من المتعلمٌن أن تكون إجاباتهم فردٌة وذاتٌة، وال ٌجب على المعلم أن ٌنتظر من 
المتعلمٌن أن ٌؤتوا بإجابة واحدة صحٌحة، بل ٌنتظر منهم إجابات عدٌدة متنوعة حسب أمزجتهم 

 تعدادات كل واحد منهم.وفك لدرات ومٌوالت واس
 

لذا فالمحبذ أال ٌطرح المعلمون والمعلمات مثل هذا السإال >> هل عبر المتعلم عن أفكاره 
 بطرٌمة تعبٌرٌة ذاتٌة ؟ << وللجواب على هذا السإال ٌجب على المعلم أن:

 لتشكٌلٌة، ا ٌعرؾ المتعلمٌن وبعض أجوبتهم التً ٌرتبط مظهرها بمنهاج التربٌة الفنٌة
 رفة مدى درجة األجوبة التعبٌرٌة الشخصٌة، والتطور الحاصل عندهم.لمع

 لمعٌار " إلى ا معرفة بعض المعاٌٌر العامة لتموٌم التعبٌرات الفنٌة التشكٌلٌة. مثال على
 :أي مدى"

 ٌحاول المتعلم أن ٌفعل شٌبا لم ٌفعله من لبل ؟  -
 لحوار ؟ٌظهر المتعلم استعداده إلنجاز مشروع أو المساهمة فً ا -
 ٌظهر المتعلم فضوله ؟   -
 ٌمدم المتعلم أجوبة شخصٌة ؟ -
 ٌبرهن المتعلم على تطوره ممارنة بؤجوبته السابمة فً األعمال المماثلة ؟  -
ٌوظؾ المتعلم فهمه فً أجوبته انطاللا من هذا المجال أو مجاالت أخرى أو مواد  -

 ؟أخرى
 
 
 
 

 نجاز ا لتحدث بالمنطك الذي أدى بهم إلىإعطاء المتعلمٌن فرص التخمٌن الفردي وا
 .أعمالهم

 تجاه التعبٌرات المنعكسة من أعمالهم فً ان فرص التعبٌر عن آرابهم ٌإعطاء المتعلم
 المسم.
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التعبٌري لألعمال والمشارٌع والتجارب بالمستوى على المعلم أن ٌكون على دراٌة 

مٌٌمه على انفراد دون ربطه بالفهم التعبٌري ٌتطلب ت المستوىالمطلوبة من المتعلمٌن. هذا 
التصوري الذي تحتوٌه جل األعمال والمشارٌع مثال: ٌطلب إبداع تركٌبـة تشكٌلٌة بؤشكال 
هندسٌة مختلفة األضالع والخطوط والمساحات، كمفاهٌم لابلة للتمٌٌم. بإمكان المعلم أٌضا أن 

والتصور(  للفهم أهداؾ تعلمٌةح )ٌطلب من المتعلمٌن إدماج ألوان متضادة بٌن المواتم والفوات
 وبطرٌمة تعبٌرٌة )كفاءات تعبٌرٌة(. 

 

  بعذ انًعرفت انفعهيت )اإلبذاع ٔ اإلَتاج(في كفاءة عُاصر انـ  10
 Elements de la compétence du savoir faire

التً لمعرفة الفعلٌة )العملٌة( ا فً بعد ةكفاءعناصر المن أهم الشروط اإلبداعٌة توظٌؾ 
ن جل األعمال والمشارٌع الناجحة المنجزة من طرؾ المتعلمٌن ترتكز علٌها الفنون التشكٌلٌة، أل

ٌرورة الممنهجة على أساس المواعد الفنٌة واألسس العلمٌة الخاصة. إن سهً التً طبمت فٌها ال
خرها، آإلى ٌرورة العملٌة اإلبداعٌة من أولها ستمٌٌم هذه األعمال و المشارٌع ٌرتكز على فهم 

ولذا ٌتطلب من المعلم مالحظة األداء العملً لألعمال والمشارٌع فً كل خطواتها إلى ؼاٌة 
 النتٌجة النهابٌة.

 

لمعرفة الفعلٌة تتطلب إدماج معارؾ خطوات رد الفعل اتجاه ا فً بعد ةكفاءعناصر ال
 فً بعد ةكفاءعناصر المن  التمكنمالحظة  شكال التحؾ الفنٌة التشكٌلٌة. وفً هذا الباباختلؾ م
لمعرفة الفعلٌة لٌست بالسهلة، مثال على ذلن: فهم المتعلمٌن خالل التكوٌن ومالحظة مدى دلة ا

تتطلب التطوٌر الدابم وال ٌمكن تموٌمها إال من العناصر أفكارهم فً مٌدان الفنون التشكٌلٌة. هذه 
 تعلمٌن أنفسهم.خالل المالحظة الدابمة من طرؾ المعلم، والتمٌٌم الذاتً للم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بعذ انًعرفت انٕخذاَيت.في كفاءة عُاصر انـ  10
Eléments de la compétence du savoir être  

تجاهات والمٌول البعد الوجدانً المتعلمة بالموالؾ واإلة فً كفاءعناصر الٌعد توظٌؾ 
ٌة الفنٌة التشكٌلٌة وذلن التً تهدؾ إلٌها الترب عناصر الكفاءةأهم من واألحاسٌس والمشاعر 
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لمساعدة المتعلمٌن على إصدار أحكام لٌمٌة عن الجمال على أساس التذوق والنمد عند تذوق الفن 
والجمال الطبٌعً على حد سواء، مما ٌجعلهم ٌتحسسون الجمال فٌمدرونه وٌعكسون لٌما فنٌة 

هات ومٌوالت المتعلمٌن جمالٌة على البٌبة والمحٌط الذي ٌعٌشون فٌه. بحٌث إن موالؾ واتجا
 تصبح لابلة للمالحظة والتموٌم. 

  

البعد الوجدانً تتطلب توظٌؾ مجموعة من المعاٌٌر الخاصة بمستوى فً كفاءة عناصر ال
ٌرورة ساالتصال والحكم )النمد والتذوق(، المابلة للمالحظة والتطبٌك والتموٌم فً مختلؾ مراحل 

تبلٌػ الرسابل عند  (،جالتصال، التبلٌػ، اإلبداع، اإلنتاا ،التعلم التعبٌري اللؽوي والتشكٌلً
 :كراتوولالتعبٌرٌة، األفكار والخبرات الجمالٌة الشخصٌة فً المستوٌات التالٌة حسب تصنٌؾ 

 الوعً، الرؼبة فً التمبل، االنتباه(. :التمبل واالنتباه( 
 بة(.)اإلصؽاء، الرؼبة فً االستجابة، الرضى فً االستجا :االستجابة 
 تمبل المٌمة، تفضٌل المٌمة، االلتزام(. :تمدٌر المٌمة( 
 :تكوٌن مفهوم المٌمة(. التنظٌم( 
 )التنظٌم والتمٌٌز المٌمً: )التهٌإ العام، التمٌٌز. 

 

 ذٛخٍٙاخ ِٕٙدٍح

 دماج تعلمات أساسٌة فً مستوٌاته الثالثةمنهاج التربٌة الفنٌة التشكٌلٌة ٌتٌح عدة فرص إل
فً تطوٌر اإلنتاج  اإلبداع واإلنتاج ـ النمد والتذوق( وٌعكس التسلسل المنطمً -)الفهم والتصور 

واإلبداع والتمٌٌم واإلثراء، ألن وظٌفتهما المتبادلة توفر للمتعلم أنماطا منظمة فً العمل ولراءة 
ومفهومها الجمالً والثمافً، ولذا  لمتعلمة بالبنٌات المحددةالصور المربٌة بطرٌمة واعٌة، خاصة ا

 :فالمطلوب من المعلمٌن
 
 
 
 
 

 ـ لبول كل عمل فنً تعبٌري حتى ولو كان ضعٌفا وعشوابٌا.
ـ المضاء على اإلنتاج العشوابً ٌتطلب إعطاء األولوٌة لنشاطات تعبٌرٌة، طرق عملٌة 

 ة عن طرٌك الوسابل والوسابط المخصصة لذلن.مإسسة على الوعً المباشر للعملٌات المستهدف
ـ التطبٌمات العملٌة التعلمٌة المنطمٌة تتطلب األولوٌة للوالع المربً الخاص بالمتعلم. ألن 
من خالل والعه وخبراته المباشرة ٌنتمل تدرٌجٌا إلى العالم المربً والثمافً األكثر اتساعا فً 

ورٌة ٌجب أن تكون فترات تدرٌبٌة خاصة بنشاطات المكان والزمان. ولبلوغ هذه الؽاٌات الضر
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ذهنٌة الاإلدران، على أساس اإلثارة الحسٌة والسمعٌة واللمسٌة، كؤولوٌة ضرورٌة للعملٌات 
 واالنتباه والمالحظة والتخزٌن، باالعتماد على الذاكرة والتحلٌل والتركٌب ألي عمل إبداعً.

 

لمٌن بالتدرج وفك مستوٌاتهم الثمافٌة ولدراتهم الخبرات الفنٌة المعتمدة ٌجب أن تمدم للمتع
 الفكرٌة ومٌوالتهم واستعداداتهم، تراعً الحاالت الفردٌة والجماعٌة فً آن واحد.

ـ كما ٌستحسن استؽالل عدة تمنٌات مختلفة ممكنة، حتى ٌتمكن كل متعلم أن ٌعمل باالختٌار 
الرسالة التً ٌمٌل إلى  وفك لدراته العملٌة والجسدٌة، وأن تتوافك وشخصٌته ونوع

 التعبٌر عنها. 
 ـ تنظٌم دروس تسهل للمتعلمٌن إٌصال معلوماتهم وتعلماتهم المدرسٌة.

ر عدد ممكن من األجوبة بكأ إعطاء للمتعلمٌن انتٌحٌ للذانـ التخطٌط للدروس والتمٌٌم ا
 والشروح.

 :ـ تشجٌع المتعلمٌن على
 طمٌة عند أخذ المبادرة أو المرار.التفكٌر فً إٌجاد الحلول وإعطاء تفسٌرات من •
 الكالم والمحادثة داخل المسم وخارجه حول المشارٌع الفنٌة.  •

 :ـ توجٌه المتعلمٌن إلى
 

 تحلٌل الخبرات الفنٌة إلثراء مفاهٌمهم بالمصطلحات الفنٌة والعلمٌة الجدٌدة. •
 تطوٌر أداءاتهم الفنٌة التشكٌلٌة. •

 

ركٌزة أساسٌة فً العملٌة التربوٌة ألنه  المعلمت ٌعتبر فً إطار بٌداؼوجٌة المماربة بالكفاءا
 الوسٌط بٌن المنهاج والمتعلم ولذلن حتى تتم عملٌة التواصل علٌه أن ٌراعى التوجٌهات التالٌة: 

 ـ لبول أعمال المتعلمٌن التعبٌرٌة الفنٌة التشكٌلٌة بمختلؾ مستوٌاتها.
 أثناء التطبٌمات العملٌة التعلمٌة.ـ إعطاء األولوٌة للوالع المربً الخاص بالتعلم 

 ـ تنمٌة اإلدران من خالل اإلثارة الحسٌة )بصرٌة، سمعٌة، لمسٌة...( 
 
 
 
 

 ـ تنوٌع التمنٌات من أجل تعدد الخٌارات لدى المتعلم.
 ـ احترام اتجاهات المتعلمٌن وإشباعها عن طرٌك التعبٌرات الفنٌة التشكٌلٌة المتنوعة.

 ت الحسٌة وباألخص ذات الصٌؽة الجمالٌة التعاونٌة.ـ التركٌز على التعلما
ـ إعطاء األولوٌة للنشاطات التعبٌرٌة من خالل طرق عملٌة منهجٌة مإسسة على الوعً 

 المباشر للمتعلم بالعملٌات المستهدفة.
ـ اختٌار الخامات والمواد واألدوات المناسبة لخصابص متعلم هذه المرحلة المتكاملة مع 

 محٌطه وبٌبته.
 ـ تنشٌط وتحفٌز وإثارة الوعً الذاتً للمتعلم من خالل التعلمات الزاخرة بالفروق الفردٌة.

 ـ إثارة الخبرات والمكتسبات المبلٌة للمتعلم.
 ـ شمولٌة التموٌم )التشخٌصً، التكوٌنً، التحصٌلً(.
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انً له ـ اإلطالع الواعً االدراكً العمٌك للمنهاج حتى تكون الرإٌة واضحة والتنفٌذ المٌد
 سلٌم.

فٌه الدروس توزع  سنويٌتمثل فً التوزٌع ال وعناصرها لكفاءاتاـ وضع مخطط توزٌع 
 .الشهري واألسبوعً الحصص التعلمٌة وفك الحجم الساعًو

 
 اٌّعٍُدٚس 

كما  ،بطرٌمة واضحة عناصرها من خاللكل نشاط تعلمً ٌجب أن ٌستهدؾ كفاءة  -10

 وذلن باحترام منصوص الكفاءة ولرٌنة اإلنجاز التً تنفذ فٌها. المنهاج ٌنص علٌها
ٌعلن عنها للمتعلم بؤسلوب لؽوى ٌتماشى وسنه ومستوى  ةنشطباالكفاءات  تستهدؾ -10

 ، وفك ما تنص علٌه عناصر الكفاءة ومعاٌٌر األداء فً مستوٌات أبعادها الثالث.نموه
التً ٌنص علٌها الدلٌل  تعلماتبناء ال شاطات التعلمٌة ٌجب أن تحترم مسعىالن -10

 .وضعٌة االنطالق، وضعٌة بناء التعلم، وضعٌة إعادة االستمرار()
النشاطات انطاللا من وضعٌة ٌنتظر منها أن تثٌر عند المتعلم دافعا لوٌا للتعلم تنفذ  -10

 )الفضول، االهتمام، االنشؽال...(.
أن ٌبذل ألصى جهده فً هٌكلة أنشطة التعلم انطاللا من عناصر مؤلوفة  معلمعلى ال -10

 لدى المتعلم: خبرات خاصة، حٌاة عامة، أحداث ٌومٌة.
البد أن ٌتوج التعلٌم بتنفٌذ وإنهاء المهام من طرؾ المتعلمٌن وبمشاركتهم الفعالة فً  -10

 ٌرورة التعلم.س
 
 
 
 

مرحلة اكتشاؾ: حسب الحاالت، االستكشاؾ،  النشاطات التعلمٌة ٌجب أن تتضمن -10

 البحث الشخصً عن المعلومات والتجرٌب وبلورة فرضٌات.
 التعلم ٌجب أن ٌتٌح للمتعلم بلورة استراتجٌات تعلم خاصة به. -10
تنوعا كافٌا لتلبٌة اختالؾ أسالٌب التعلم  تكرسنشاطات التعلم فً مجملها ٌجب أن  إن -10

 عند المتعلمٌن.
شاطات الممترحة ٌجب أن تكون مالبمة لمستوى نمو المتعلم وتسمح له بؤداء المهام الن -01

 المطلوبة.
 علم ٌجب أن ٌتنبؤ بإدماج تموٌم تكوٌنً فً كل مراحل التعلم.مال -00
التموٌم التكوٌنً ٌجب أن ٌسمح بتحدٌد مواطن الموة والضعؾ لدى المتعلم بالنظر إلى  -00

 لتعلم وفما لذلن.األهداؾ المنشودة وتعدٌل ا
التموٌم التكوٌنً ذو المفعول الرجعً ٌجب أن ٌستؽل كؤداة وٌرتكز على مإشرات  -00

 التعلم وٌحدد بدلة عتبات النجاح.
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)المعارض،  :التحفٌز على االتصال والتواصل من خالل النشاطات الالصفٌة كـ -00

 (.المسابمات الفنٌة، الملتمٌات، اإلصدارات الفنٌة، االنترنت...
 التعرؾ على وسابل تنفٌذ المنهاج. -00
لمالحظات حول المشاكل المعترضة أثناء التطبٌك والحلول الممترحة الن  المعلمتدوٌن  -00

 ذلن من أهم عوامل تطوٌر وتحسٌن المناهج واألدلة.

 ٛعً ٌٕشاط ذعًٍّضخطٛاخ اٌرحضٍش اٌّٛ

 اسٌة للتعلم خطة الدرس ٌجب أن تحترم األربع مراحل األس-
 .اواضحة جد ٌضعها المعلمالتً الحصص التعلمٌة كون أهداؾ تأن  -
 .فعالةوضع خطة للدرس جد  -
من مراحل مرحلة ولكل حصة من حصص الدرس، ولكل  ،لكل الدرس تحدٌد الولت -

 .الحصة

 .النموذج الممترح فً الدلٌلمراحل الدرس ٌجب أن تحترم  -
 .مرحلة من مراحل الحصةلكل  المخصصاحترام الولت  -
 .مسبماة الوسابل واألدوات الالزمة للعمل بهٌت -
 استوعبت من طرؾ التالمٌذ.والمستجدات المعرفٌة والتطبٌمٌة  التؤكد من أن المعطٌات -
 
 
 
 
 
 عمل.للالمخصصة ماكن األواحترام  ،لوسابل واألدواتعلى المحافظة على االمتعلم حث  -
 

 مٌام بالعمل الموكل إلٌهم. للؼلبٌة المتعلمٌن ر المهام ألوتٌسٌ تسهٌل -
مالحظة أداء معظم المتعلمٌن للتؤكد من تحمٌك الهدؾ المنشود بإدماج التموٌم التكوٌنً فً  -

 .كل مرحلة من مراحل الحصة
نتابج ذات مستوى مرضً فً األعمال المنجزة. المتعلمٌن ةؼلبٌمن بلوغ أ المعلم تؤكد 

 

 الموكلة إلٌهم بجد وتركٌز. بتنفٌذ المهامالمتعلمٌن  التزام -
 .عنها الولت الكافً لإلجابة فٌما بٌنهم، بتوفٌرطرح األسبلة للتحاور و ٌنللمتعلمالسماح  -
 .وتموٌمه مالحظة ومرالبة عمل المتعلم -
 تصحٌح الخطؤ عندما تستدعً الضرورة. -
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 ناء مختلؾ مراحل الحصة بتشوٌمه وتحفٌزه.أثانتباه المتعلم  جلب -
 .فً الحصة وذلن من خالل تفاعالته ما جاء ةأهمٌ التؤكد من أن المتعلم استوعب -
 .تنشٌط الحصة نتٌجة ردود األفعال االٌجابٌة للمتعلمٌنبالراحة ولت  المعلمإحساس  -
.عن نشاطه نتٌجة تحمٌك الهدؾ المنشود المعلم ىرض -

 نكفءا انًعهىيهًح 

I ًـ اٌدأة اٌثٍذاغٛخ 

 :الوضوح من حٌث الصرامة والفعالٌة فً التخطٌط للتعلمات -10

 كٌفها ومستوى المتعلمٌن.ٌٌختار أنشطة تعلمٌة فعالة وفك ما ٌنص علٌه المنهاج و -
 النشاط. ورةٌعلن عن األهداؾ وسٌر -
 النشاط بطرٌمة بٌداؼوجٌة معمولة. ورةٌنظم سٌر -
 والصعوبات مسبما.  خطاءاألٌتولع  -

   :األنشطة ورةمرالبة سٌر -10

 األولوٌة لسٌر األنشط وٌوفر الخامات المناسبة حسبالتمنٌات  ٌحدد -
 لتعلم.ا لكل مرحلة من مراحل المخصص الزمن وفكٌرالب النشاط  -
 النشاط وفك محتوى التعلم. ورةٌضبط سٌر -
 
 
 

 
 

 والتنوٌع فً النشاط: اإلثارة -10

 مختلؾ النشاطات.ٌنوع فً  -
 .إشكالٌةوضعٌة فً التعلمات من خالل طالق اإلن -

   :ٌرورة التعلمساحترام  -10

 إلى والع ملموس. ترجمة األهداؾفً  ولوٌةإعطاء األ -
 ٌمنح فرص للمتعلم أن ٌترجم مكتسباته المبلٌة فً تعلمات جدٌدة. -
 .علملتعدٌل فً مسعى الت ٌستؽل األخطاء بطرٌمة محكمة وفعالة -
 ٌضبط التعلٌم فً وضعٌات التعلم. -

II  الذظاًٌاـ اٌدأة 

 :الوضوح من حٌث معالجة المعلومات -10

 ٌعرؾ المصطلحات والمفاهٌم. -
 .ممنعة ٌمدم المعلومات بطرٌمة بٌداؼوجٌة -
 ٌعاٌن المهم من األهم. -

 مرالبة جدٌة الحوار: -10

 ٌضع لرٌنة لالتصال الفعال. -
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 المستمر فً االتصال. ٌضمن التوافك  -
 ٌعبر بلؽة صحٌحة تناسب مستوى المتعلمٌن. -
 ٌتؤكد من الفهم الجٌد للشروح. -

   :ثارة الحٌوٌةاإل -10

 ٌعبر بطرٌمة حٌوٌة. -
 ٌنوع فً وسابل االتصال و أنواع التواصل. -

 .)الحركات واإلٌماعات الجسمٌة( ٌستؽل جدٌة التعابٌر الال شفهٌة -
 لحواراحترام لٌم ا -10

 ٌعرض خدماته على المتعلمٌن. -
 ٌستمبل أسبلتهم بتفهم. -
 .والجماعٌة على المشاركة الفردٌة المتعلمٌن ٌحفز -

III ـ اٌدأة اٌرأطٍشي 

 توضٌح نوعٌة المستلزمات -10

 ٌبرهن على والعٌة المستلزمات العملٌة. -
 .وصارمة ٌلزم المتعلمٌن بتعلٌمات واضحة -
 لزامٌة.تعلٌمات اإلالٌبرر  -

 مرالبة االنضباط  -10

 ٌجنب المتعلمٌن مصادر الشؽب واإلزعاج. -
 السلوكات المزعجة. عاٌنٌ -
 ٌتدخل بصرامة ضد السلوكات ؼٌر الممبولة. -
 ٌطبك لواعد االنضباط بموضوعٌة على الجمٌع. -

 الحث على تطوٌر االستماللٌة -10

 ٌسند مسإولٌات للمتعلمٌن. -
 ص االختٌار وأخذ المبادرات.ٌتٌح للمتعلمٌن فر -
 ٌمٌم العمل والسلوكات االٌجابٌة. -

 احترام مبدأ المشاركة والعدالة  -10

 ٌستشٌر المتعلمٌن. -     
 المرٌنة فً أحكامه وتدخالته.بعٌن االعتبارٌؤخذ  -     
 ٌعامل المتعلمٌن بعدل. -     

 

IV ـ اٌدأة اٌّشذثظ تاٌّٛالف 

 ة. ٌوبترتوضٌح االنشؽاالت ال -10

 .المسم داخلٌٌسر الرهانات األخاللٌة فً وضعٌات المعٌشة  -
 التحكم فً الذات ومرالبتها -10

 ٌضبط نفسه للضرورة األخاللٌة والمهنٌة. -
 ٌتدخل بهدوء. -
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 ٌمول الحمٌمة للمتعلمٌن. -
 ٌضمن تفاعالت منسجمة داخل المسم. -

 التعرؾ على المتعلمٌن واحترامهم -10

 روق بٌن عالم الكبار وعالم الصؽار.ٌتعرؾ الف -
 ٌؤخذ بعٌن االعتبار حٌاة وثمافة الصؽار. -

 تسيير انقسى ٔانتحكى فيّ

 اٌفعً اٌثٍذاغٛخً

تعلم المتعلمٌن هو الؽاٌة األساسٌة من المهمة المسندة للمعلم،  الجانب البٌداؼوجً: -10

فً هذه الحالة التدخالت وٌعنً  فالبٌداؼوجٌة هً المظهر األساس واألهم فً تدخالته.
 الناتجة عن التخطٌط الفوري، واالستراتٌجٌات التعلٌمٌة والتموٌم التكوٌنً.  

ٌرورة بناء سوفً الفعل البٌداؼوجً ٌبرز المعلم كفاءته اتجاه مادته، وبرنامجه، و
 التعلمات. 

الفعل : إن التعلم ٌموم أساسا على الخبرات وردود األفعال. أما الجانب االتصالً -10

التعلٌمً هو الفعل التبلٌؽً األساسً. الذي ٌظهر من خالله المعلم مهاراته االتصالٌة 
كونه مرسال للمعلومات التً تتصؾ بوضوح الشروحات، والتحكم فً اللؽة، الحٌوٌة 

 فً التعبٌر. وكونه مستمبال ٌتسم بالمدرة على االستماع والتفتح.
من المعلمٌن ألنهم ٌجدون أنفسهم مرؼمون واالتصال هو المظهر الذي ٌزعج الكثٌر 

على التظاهر بمظاهر ثابتة ؼٌر متؽٌرة، كالشخصٌة، الموهبة الطبٌعٌة، الؽرٌزة 
 ومحدودٌتها، الصفات الوراثٌة... 

 اٌدأة اٌرأطٍشي

ٌتم التعلم فً إطار جماعً مهٌكل. ٌضمنه المعلم بالسهر على االنضباط، وذلن بفرض 
بة السلوكات ؼٌر المرؼوب فٌها، بإعطاء األفضلٌة للمبادرة واالستماللٌة، احترام المواعد ومرال

 وتشجٌع السلوكات المستحبة.

 خأة اٌّٛالف

ٌنتظر المجتمع من المعلم أن ال ٌكون تمنٌا كؾء فً التعلمات وفمط، بل ٌنتظر منه أن ٌكون 
ه عن المٌم التً تحركه مربٌا. ولذا ٌجب على المعلم أن ٌبرهن ٌومٌا من خالل موالفه وأفعال

 وتدفع به إلى تشجٌع المتعلمٌن على أن ٌطوروا موالفهم بتبنً المٌم التربوٌة. 
 

لمد أكدت الدراسات واألبحاث أن هذا المظهر مجرد صعب المنال، عكس ما جاء فً 
 االجوانب األخرى ألنه ٌرتكز على الموالؾ أكثر من التمنٌات، بحٌث أن هذا الجانب واسع جد

طمبنان داخل المسم، والترفٌه، وحب الصؽار. فهذا المظهر الذي ٌتمسن به ل الراحة واإلٌشم
 الصؽار كثٌرا ناتج عن إحساسهم المرهؾ. إذ هو السبٌل الوحٌد الذي به ٌنال المعلم ثمتهم 

 

 ألنها عوامل هامة فً انسجام المسم بصفة دابمة. واحترامهم و رضاهم.
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اٌفٍٕح ٌٍثٍٕح اٌرشىٍٍٍح اٌعٕاطش اٌرشىٍٍٍح ٚاٌمٛاعذ
 

وأسس إن أي عمل فنً تشكٌلً ٌتضمن عناصر تشكٌلٌة ترتكز فً بنٌتها على لواعد فنٌة 
 تحدد لٌمة العمل الفنً.علمٌة 

I ـ اٌعٕاطش اٌرشىٍٍٍح 
 

الخط: هو الذي ٌحدد معالم األشكال والمساحات واألحجام والمالمس كما ٌعبر عن  -10

فً إنتاج العمل  اومإثر ،ولذلن فإنه عنصر بناء كامل فً حد ذاته ،لٌةالمعانً التعبٌرٌة التشكٌ
 :الفنً، ولمد تم التطرق إلٌه من خالل

 ـ الخطوط فً البٌبة.
 ـ تعرٌؾ الخط.
 ـ أنواع الخط.

 ـ ممٌزات الخطوط.
 ـ خصابص الخطوط.

 ـ اإلٌحاءات واالنفعاالت الخطٌة.
 ـ الخامات والخطوط. 

 وعالجٌة.ـ الخطوط وسٌلة تربوٌة 
 

جوانب التنظٌم  جانب منو ،هً أحد الممومات الربٌسة للعمل الفنً التشكٌلً :المساحة -10
 ٌةتعبٌر هً وسٌلةوالمساحة  .ظمنكون منظم أو ؼٌر مٌعبارة عن سطح لد  وهً .الجمالً
ت تمٌزها اخصوصٌ مساحةتكون متنوعة الشكل واللون والملمس، ولكل  ة لدمالبم ةتشكٌلٌ

وٌساعد  ،ٌزٌد فً لٌمة العمل الفنًالمساحة نظٌم فت لذابها مع ؼٌرها من المساحات، وتتكامل 
 الجوانبمن حٌث  فً التعبٌر التشكٌلً مفهوم المساحةتناول  ٌمكنو .على وضوح عملٌة اإلدران

 التالٌة:
 ـ المساحة فً الطبٌعة والبٌبة.

 ـ تعرٌؾ المساحة.
 ـ أنواع المساحة.

 والمساحات. ـ العاللة بٌن الخطوط
 ـ التعبٌرات االنفعالٌة والحسٌة للمساحات.

 ـ العاللة بٌن المساحات والتصمٌمات الفنٌة.
 

بعاد األوحدة بناء وتشكٌل فً األعمال الفنٌة ذات  هوو ،حٌزا من الفضاء :الحجم -10

التً  ألخرىالتشكٌلٌة ا فً بمٌة األعمال الفنٌة الحجم كما ٌمكن أن ٌدرن .الثالثة كالعمارة والنحت
 وضح ذلن فً الجوانب التالٌة:ٌولد  التصوٌر.الرسم و خاصةتعتمد المٌم اللونٌة 

 

 ـ التحسٌس باألحجام فً الطبٌعة والبٌبة.
 ـ تعرٌؾ الحجم.
 ـ بنٌة األحجام.

 ـ ممٌزات وخصابص األحجام.
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 ـ العاللات الحسٌة واالنفعالٌة لألحجام.
 جام.ـ العاللة بٌن التصمٌمات الفنٌة واألح

 

بعدما م اجساال التً تنعكس من بٌةالضو عن طرٌك االنعكاساتللون ٌتم اإدران  :اللون -10

تتلمى الضوء الطبٌعً أو االصطناعً الذي ٌحمل جمٌع األلوان فً طٌته فً شكل أمواج لونٌة 
، فاألجسام التً تستهدفها هذه  001mµو 011تدركها العٌن المجردة، تتراوح أطوالها بٌن 

الذي تدركه العٌن المنعكس هو والجزء  منها وتعكس المتبمً، بعضالمتص اللونٌة ت واجاألم
  .كلونالمجردة 

 

كون تلد  ، التًاأللوانفً الفنون التشكٌلٌة عامة هً األساسٌة التشكٌلٌة العناصر من أهم 
 :من خالل ما ٌلً اتناوله ، و ٌتمضوبٌة أو صبؽٌة

 ـ اللون فً الطبٌعة.
 ن.ـ تعرٌؾ اللو

 ـ مصادر األلوان.
 ـ المظهر الحسً لأللوان.

 ـ األلوان األساسٌة.
 ـ األلوان الفرعٌة.
 .ـ الخامات اللونٌة

 ـ التؤثٌرات الحسٌة واالنفعالٌة للون.
 ـ العاللة بٌن اللون والتصمٌمات الفنٌة.

 ـ العاللات اللونٌة.
 ـ الدرجات اللونٌة.

 

التً تختلؾ من سطح آلخر  ،ٌزة لكل سطحٌمصد بها الصفات المم :مالمس السطوح -10
 ٌلً: وفك ما ه،تحدد مظهرالتً خامة الخاصٌة بنٌته و حسب

 فً الطبٌعة والبٌبة.السطوح  مالمس -
 تعرٌؾ الملمس. -

 ـ ممٌزات وخصابص الخامات.
 ـ العاللة بٌن المالمس والتمنٌات.

 ـ التؤثٌرات الحسٌة واالنفعالٌة للمالمس. 

II ٍٕح.ـ اٌمٛاعذ اٌف 

: من أهم المٌم الجمالٌة التً تتمٌز بها التحؾ الفنٌة، وتكمن لٌمتها فً العاللات الوحدة -10

  االنسجامٌة بٌن األجزاء والكل وذلن فً الخط والمساحة واللون.
من حٌث  ةتوازنمالعناصر التشكٌلٌة ال التً تحدثهاعاللة الحسٌة االنفعالٌة هو ال :النظام -10

والمٌاسات الصحٌحة التً تبرز لنسب المساحات وفك او وطخطللم ظالتوزٌع المن
 . ونللفً الشكل وااالنسجام 
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ركٌزة أساسٌة  هوو األلوان،و الخطوط والمساحات واألحجامفً تؽٌر ال هوالتنوع:  -10

 . ألي عمل فنً
من حٌث تبوٌب  منظمةلعناصر التشكٌلٌة بطرٌمة المتوازن لتوزٌع الهو  :التوازن -10

 العمل الفنً. بوتركٌ
هو التوافك واالبتالؾ بٌن العناصر التشكٌلٌة للعمل الفنً بحٌث ال ٌظهر  :االنسجام -10

 .عن ؼٌره ذأحد العناصر شا
من حٌث النسب الحجم بٌن أجزاء المساحة أو تتمثل فً العاللة  :النسبة والتناسب -10

 .فنًال والمٌاسات التً تحدد العناصر التشكٌلٌة وفضاء العمل
هو الحركة الزمنٌة والمكانٌة التً تحددها العناصر التشكٌلٌة من خط ومساحة  :اإلٌماع -10

  ولون.  

 اٌرخطٍظ ٌعٍٍّح اٌرعٍُ

 :لدرس أن ٌؤخذ بعٌن االعتبار المبادئ التالٌةلعلم عند التخطٌط مٌجب على ال
انطاللا ولٌس اج أو الكفاءات التً ٌنص علٌها المنه هداؾاألـ التخطٌط البد أن ٌنطلك من 

 .همحتوٌاتمن 
 ـ التخطٌط ٌجب أن ٌتنبؤ إلى بلوغ كل األهداؾ المنتظرة.

المستهدفة فٌها الكفاءات سواء كانت سنوٌة أو مرحلٌة أو لدرس ٌجب أن تحدد  ةـ الخط
 وعناصرها.

 لمنهاج.ام الطرٌمة المنطمٌة التً تنظم احتراالتخطٌط السنوي ٌتطلب ـ 
 .للمنهاجأن ٌحترم المسعى التعلمً ـ التخطٌط للدرس ٌجب 

علمٌن تـ التخطٌط للدرس ٌجب أن ٌكون مبلور فً شكل نشاطات تعلمٌة تنجز من طرؾ الم
 ولٌس كؤنشطة تعلٌمٌة ٌنجزها المعلم.

هامش لحرٌة التصرؾ التً تتٌح  فٌها ترنٌـ ٌجب أن تحتوي الخطة على مسعى حركً 
 .منتظرة )الفجابٌة(ال فرص تعدٌل السٌرورة الحمٌمٌة للتعلم ؼٌر

عٌن االعتبار بخذ مع األ ،زمنٌة للتموٌم التكوٌنً فتراتفٌه  تعتمدـ التخطٌط ٌجب أن 
 النشاطات العالجٌة. 

 اٌخطح اٌسٌٕٛح

إن تحمٌك أهداؾ المنهاج المعرفٌة والبٌداؼوجٌة ٌجب أن ٌرتكز على التخطٌط المستمبلً 
خذ بعٌن ٌتم ذلن البد من األوكً  ،مابلة للتنفٌذالركان المبنً وفك استراتٌجٌة واضحة المعالم واأل

 االعتبار المبادئ التالٌة: 
 ـ توافك الحصص التعلمٌة الممررة مع الحجم الساعً.

 نمطاعات الدراسٌة المختلفة )عطل مدرسٌة، مناسبات دٌنٌة و وطنٌة...(.ـ اإل
 حجم الساعً.ـ توزٌع الكفاءات بالتوافك مع المجاالت والحصص التعلمٌة وال

 ـ توفٌر الخامات والوسابل المحممة للكفاءات المستهدفة فً كل مجال.
 ـ المكتسبات المبلٌة.

 .بٌن مختلؾ الموادـ التكامل األفمً 
 .المحٌط فً أهداؾ المنهاج، سواء فً المدرسة أو لتحمٌكر االمكانات ٌـ توف
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.العملوبعد أثناء  الخطة المعتمدة ـ تموٌم

 حاٌخطح اٌٍٍِٛ
بتهٌبة  على المعلم المٌاممن أجل تحمٌك األهداؾ المنتظرة من النشاطات التعلمٌة الصفٌة 

شمل الكفاءات التً ت ٌةمرحلال ةخطتتماشى وال ،سٌرورة الحصة التعلمٌة تسهل بٌداؼوجٌة
   :وعناصرها وفك المراحل التالٌة

 الخاصة بالوحدة التعلمٌة. المستهدفةـ الكفاءات 
 از.ـ لرٌنة اإلنج

 ـ عناصر الكفاءة. 
 ـ معاٌٌر األداء.

 ـ النشاطات الممترحة.
 عارؾ المستهدفة.مـ ال

 ـ الخامات والمواد واألدوات والوسابل التعلمٌة.
 ـ األسالٌب التعلمٌة.

 ـ التموٌم.
ـ المالحظات. 

 ٚطف اٌذسس

ح وٌعنً ذلن وصؾ وجٌز للنشاط البٌداؼوجً كما ٌنص علٌه الدلٌل السنوي، أو توضٌ
 مكانة الدرس فً المنهاج و منفعته فً التكوٌن.  

 اٌىفاءاخ ٚعٕاطش٘ا

 اٌرعٍٍّح اٌرعٍٍٍّح خطٛاخ تٕاء األٔشطح

 

 الكفاءة هً: 

 ـ مرتبطة بالؽرض التكوٌنً الفعال والنهابً للنشاط البٌداؼوجً الذي ٌنص علٌه المنهاج    
 ـ تعبر عن لدرة الفعل المستمل، الفعال المابل للتحوٌل  
 ـ ترتكز على المعرفة المندمجة )المعرفة، المعرفة الفعلٌة، والمعرفة الوجدانٌة( 
 ملً خاص ومحددة بشروط واضحة لابلة للمالحظة والمٌاس وفك معاٌٌر.ـ مرتبطة بمجال ع 
 ـ مكٌفة فً مستوى تكوٌنً معٌن  
 ـ موضحة من خالل مركباتها 
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ٌرورة تعلم المتعلمٌن وأن ٌمترح علٌهم نشاطات تعلمٌة، سالذي ٌرٌد بناء نشاط تعلمً أن ٌحترم  
إلحامه فً وضعٌات ثالثة وبتجنٌد طالة المتعلم وبتحفٌزه، تكون أؼلبٌتها مستمدة من المنهاج، 

 مركبة من أربع مراحل هً:
 

  :وضعٌة االنطالق -10

 المرحلة األولى: إثارة الوضعٌة. - أ
  :وضعٌة بناء التعلم -10

 التجرٌب.     :المرحلة الثانٌة -أ
 التجسٌد :المرحلة الثالثة -ب

 

 وضعٌة استثمار المكتسبات: -10

 رابعة: إعادة االستثمار.المرحلة ال - أ
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 ٚضعٍح االٔطالق

 ـ تجنٌد طالة المتعلم.
 ـ توفٌر روابط وجدانٌة مناسبة.

 ـ توفٌر جو معرفً مناسب.
 ـ توجٌه سٌر النشاط التعلمً.

ـ توفٌر الشروط الضرورٌة لسٌر 
 .النشاط التعلمً

 

 ـ اإلثارة )إثارة الفضول واالهتمام، وضع تحد(.
 ـ الطمؤنة )الثمة، التشجٌع، التذكٌر بالنجاح(.

ـ التوضٌح )إعطاء تعلٌمات دلٌمة، تعرٌؾ المصطلحات، 
 إعطاء منتوج منتظر مثال عن تدلٌك لواعد التموٌم(.

ـ المرالبة )األدوات، التنظٌم، فهم التعلٌمات، التحكم فً 
 المكتسبات(.

ـ التذكٌر بالمكتسبات )معارؾ، إستراتجٌات سابمة تخدم 
 النشاط(.  

 ٚضعٍح تٕاء اٌرعٍُ
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 ـ الحث على تنفٌذ المهمة.
ـ توفٌر تمارٌن ملموسة لتحلٌلها 

 فٌما بعد.
 ـ تشجٌع وضع فرضٌات.

 ـ السماح بالمحاولة و الخطؤ.
 اح بتطوٌر"استراتجٌات".ـ السم

 ـ تسهٌل إدماج المعارؾ الصاببة.

ـ المعاٌنة )تنظٌم النشاط التعلمً، إسناد وتوزٌع المهام، حل 
 المشكالت التنظٌمٌة، مرالبة الولت(. 

)طرح أسبلة، تشجٌع المحاوالت  ـ تسهٌل االكتشاؾ
 واالستعماالت، وضع فرضٌات(.  
بل التذكٌر بمنهجٌة، توفٌر ـ المساعدة )تمدٌم مإشرات، التراح س

 األدوات(.
 تمدٌم أدوات مناسبة(. ،اإلعالم )تمدٌم عروض، توفٌر نصوص ـ

ـ تشجٌع النجاحات )الدعوة للتحسٌن، توفٌر وسابل التصحٌح 
 الذاتً المساعدة على تشخٌص األخطاء واستعمالها(.  
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 ـ تمدٌم حصٌلة.
 ـ تموٌم المسعى.

 ـ استخراج نموذج المواعد الفنٌة 
 و األسس العلمٌة.

 ـ هٌكلة المعارؾ المحصلة.
 ـ استنباط المفاهٌم االدماجٌة.

 ـ استنتاج ما هو أساسً. 
 
 

ـ التمدٌم الشفوي )طرح أسبلة، رواٌة، وصؾ مسعى، 
 التعبٌر عن أحاسٌس(.

ألشٌاء، ممارنة المسابل ـ إثارة التبادالت )ضم ا
 والنتابج، الحوار والنمد(.

ـ البناء )تحدٌد المفردات والمفاهٌم والمواعد 
واإلجراءات، التعمٌم، تسمٌة المهارات 

  (واإلستراتٌجٌات، واألدوات المنهجٌة المستعملة
ـ التمٌٌز)التصرؾ بؤمثلة منالضة، تحدٌد التطبٌمات 

 بدلة، تمدٌم استثناءات(.
)تموٌم ذاتً، تموٌم بواسطة اآلخرٌن، تموٌم  ـ التموٌم

 تحصٌلً من طرؾ المعلم( 
ـ التسجٌل )إنجاز أو أمر بإنجاز خالصة إتمام سجل 

 ٌومً، تسجٌل المهم(. 

 ٚضعٍح اسرثّاس اٌّىرسثاخ

 ـ الحث على التعمك فً المهام.
 ث على إنهاء المهام المختلفة.ـ الح

 ـ التخلً عن نسك التعلم.
 وتحوٌل المهارات وانتمالها. ـ تفضٌل

 ـ تموٌة المهارات.
 ـ تدعٌم االستماللٌة الذاتٌة.

ـ توسٌع المجال )الحث على إٌجاد أمثلة أخرى، التراح 
 أمثلة متنوعة ومدلمة إدخال حاالت أكثر تعمٌدا(.

تدرٌبات الحث على إنجاز  ـ الحث على التطبٌك )تمدٌم
 تمارٌن(.

ـ اإلدماج )التراح امتداد فً منهاج أخر أو نشاط تعلمً 
أخر، التراح مشروع إدماجً ٌكون فٌه التعلم مرتبطا 

 بتعلمات أخرى(.
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 يثال عٍ خطٕاث تحضير درٔس انتربيت انفُيت في يدال انرسى ٔ انتهٕيٍ

إن هذا الدرس ٌمكن المتعلم من المواعد الفنٌة واألسس العلمٌة الخاصة بتركٌب،  
 اللونً االنسجام ؾٌوظتمن خالل ، وإبراز لٌمها الجمالٌة وتلوٌن األعمال الفنٌة التشكٌلٌة

.التً تساعده على إٌجاد الحلول المناسبة للمشكالت تركٌبات فنٌة تشكٌلٌة مختلؾفً  البسٌط
فً وضعٌات مختلفة عند تناوله للمشارٌع الفنٌة الفردٌة والجماعٌة، التً لد تمترح علٌه من 
طرؾ األستاذ، أو ٌختارها المتعلم بمفرده بكل استماللٌة، أو بمعٌة زمالء الفوج الذي ٌنتمً 

طٌة على أساس احترام الرأي والرأي اآلخر خاصة وٌتمبل المساهمة فٌها بروح دٌممرا إلٌه
فً الجانب المتعلك بنمد وتذوق األعمال الفنٌة. وبناء على ما سلؾ ذكره فإن المتعلم سوؾ 

  ٌتوصل إلى مما ٌلً:
 

وفك لاعدة  وتلوٌنهالمواعد الفنٌة فً التنظٌم  على أساس تشكٌلٌةة ل فنٌاعمأ تركٌب -
 .البسٌط اللونً االنسجام

 

 ـ أتعرؾ على التركٌب فً تنظٌم و تلوٌن األعمال الفنٌة. 
 ـ أنجز أعماال فنٌة ملونة على أساس لاعدة االنسجام اللونً.     
 .ةالمنظم الفنٌة كٌباالتر ـ أتذوق جمال انسجام     

اج التربٌة الفنٌة انسجاما مع ٌؤتً هذا الدرس فً بداٌة الخطة أو البرمجة السنوٌة لمنه 
مكتسبات المبلٌة للمتعلم، لذا ٌتولع منه أن ٌكون على دراٌة كافٌة بالمبادئ نظرٌة األولٌة 
المتعلمة بؤسس العناصر التشكٌلٌة المتمثلة فً الخط، والمساحة، والكتلة، وعلم األلوان 

بسٌط، كما ٌستحسن أن ٌكون لد المتمثلة فً األلوان األساسٌة والثانوٌة، واالنسجام اللونً ال
تعرؾ على بعض لواعد التبوٌب، وأسس تمنٌات تلوٌن األعمال الفنٌة البسٌطة. إضافة إلى 
ما ٌحصله من معلومات تتعلك بالهندسة، والنسب والمٌاسات، والمهارات التطبٌمٌة التً 

    مس.تساعده فً إنجاز المشارٌع الفنٌة التشكٌلٌة بخامات مختلفة التمنٌة والمل

  

 :عدد المتعلمين
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يثال عٍ تحضير ٔتسيير حصت تعهًيت ٔفق انًراحم انًُطقيت نهًخطظ انًذٌٔ أعالِ

 لتوزٌع السنوي لمنهاج التربٌة الفنٌة الخاص باألستاذ(.ا) بالنسبة للمخطط السنوي أو الفصلً 

  :وفك  و تلوٌنهالتنظٌم  المواعد الفنٌة فً على أساس تشكٌلٌة ةل فنٌاعمأ تركٌب

 .البسٌط لاعدة االنسجام اللونً
 

 ـ أتعرؾ على التركٌب فً تنظٌم و تلوٌن األعمال الفنٌة.
 ـ أنجز أعماال فنٌة ملونة على أساس لاعدة االنسجام اللونً.    
 .ةالمنظم نٌةالف كٌباالتر ـ أتذوق جمال انسجام    

 : إنجاز تركٌبات فنٌة خطٌة بتطبٌك المواعد الفنٌة فً التنظٌم.

 العناصر التشكٌلٌة، ولاعدة تبوٌب سند العمل الفنً.   المكتسبات المبلٌة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

الق
النط

ية ا
ضع

و
 

ـ التراح 
وضعٌة 

إشكالٌة حول 
تركٌب وتنظٌم 

العناصر 
التشكٌلٌة فً 
 العمل الفنً 

ـ إثارة 
 الوضعٌة
) اإلثارة 

والتشوٌك، 
ووضعٌة 

تخطً إشكالٌة 
التركٌب فً 

العمل الفنً (.

ـ اإلعالن عن 
الهدؾ التعلمً 

 للمتعلمٌن.

عملٌن  المعلمـ ٌمدم 
األول ذو  نمختلفٌ

تركٌب عشوابً والثانً 
 ذو تركٌب منظم.

ـ ٌسؤل المتعلمٌن حول 
 ما ٌالحظونه عن العملٌن

ـ ٌطرح إشكالٌة تنظٌم 
وهٌكلة العمل الفنً حول 

الشروط، والمعاٌٌر 
الواجب توفرها فً 
 العمل الفنً المنظم. 

ـ ٌوجه المتعلمٌن إلى 
عناصر اإلشكالٌة: 

ترتٌب العناصر الخطٌة: 
 ،عموديلاكٌب التر
 ،مثلثًال ،فمًاأل
 مابلال ،دابريال

ـ إنجاز تركٌبات فنٌة 
خطٌة بتطبٌك المواعد 

 الفنٌة فً التنظٌم.

 النموذجٌن ٌالحظون -
ٌمارنون بٌن  -

ن.النموذجٌ

 ـ ٌبدون فضولهم 
 و ٌتساءلون، 

و ٌستنتجون صفة 
النظام، فً األول 

وصفة العشوابٌة فً 
 الثانً.

ـ ٌالحظون التحؾ 
 الفنٌة المعروضة.
 المعلمـ ٌتحاورون مع 

و فٌما بٌنهم، ٌتساءلون 
وٌمدمون أجوبة 

 متنوعة.
ـ ٌستنتجون لواعد 

 تركٌب العمل الفنً.
ـ ٌوازون بٌن اإلشكالٌة 

ة والهدؾ المطروح
التعلمً المعلن عنه.

 

 
 

ـ سندات ٌحضرها 
مسبما:  المعلم

ز األول نموذجٌن ٌبر
صفة النظام فً 
تركٌب العناصر 
وصفة العشوابٌة 

والفوضى فً 
 النموذج الثانً.

ـ أعمال فنٌة واضحة 
مثٌرة ومشولة تبرز 

تنوع فً التركٌب 
على  التملٌدي الفنً

أساس المواعد 
 المستهدفة.
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ـ ٌختبر معارؾ 
المتعلمٌن حول 

العناصر التشكٌلٌة، و 
تبوٌب السند الفنً 

بطرحه أسبلة ٌتحمك 
من خاللها على مدى 

اكتساب المتعلمٌن الحد 
لذي ٌسمح لهم األدنى ا

بمباشرة بناء تعلماتهم. 
 الجدٌدة.

ـ ٌسؤل وٌطلب 
حوصلة فردٌة أو 

جماعٌة حول ما طرح 
 فً الحصة شفهٌا.

 

ـ ٌهٌؤ المسم حسب 
طبٌعة الحصة 

 التعلمٌة. 
 

ـ ٌطلب تحضٌر 
الوسابل والخامات 
 والسندات المتعلمٌن
حول الوسابل التً 

تتماشى وطبٌعة 
الحصة التعلمٌة وكٌفٌة 

 لها. استؽال

ـ ٌمترح تمارٌن 
متسلسلة لتركٌبات 

أشكال خطٌة ) خطوط 
 (.هندسٌة...

ـ ٌشرح المسعى المتبع 
وهو االنطالق من 

السهل إلى المعمد و 
من البسٌط إلى 

 المركب. 
ـااااااا ٌبااااااارز المواعاااااااد 

تهدفة:  التركٌاااب ساااالم
.التملٌدي الفنً
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 اٌفًٕ اٌرشوٍة ِفَٙٛ
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الكثٌر من هواة الفن ٌعتمدون بؤن المٌم الجمالٌة تكمن فً الموضوع ومدى لدرة  الفنان على 
 <<ؾ الفنٌة للمناظر الطبٌعٌة محاكاة النموذج . كما أننا نسمع الناس ٌمولون عند رإٌتهم التح

 .  >>جمٌل هذا المنظر ٌبدو حمٌمً 
 

وفً أؼلب االحٌان تعجبنا التحؾ الفنٌة الحدٌثة عند زٌارتنا للمعارض أو مشاهدتنا لحصة 
تلٌفزٌونٌة خاصة بالفن الحدٌث، ونعطٌها لٌمة فنٌة كبٌرة دون أن نفهم مواضٌعها . والسبب فً 

لتحؾ الفنٌة من رسابل تعبٌرٌة عن الحاالت النفسٌة بطرٌمة إبداعٌة ذلن راجع لما تحمله هذه ا
تجسد صور جمالٌة ال تمثل االشكال والمظاهر الطبٌعٌة. بل ترتكز على عناصر تشكٌلٌة ال 
عاللة لها بالطبٌعة ال من لرٌب وال من بعٌد. اذ ان جمال هذه االشكال ٌكمن فً نظامها على 

 بمة للرسالة التعبٌرٌة المستهدفة.اساس انتماء التركٌبات المال
 

ونمصد بالتركٌب، الترتٌب التشكٌلً الذي ٌنظم مختلؾ العاللات الناتجة عن العناصر 
التشكٌلٌة داخل مجال واحد، فً وضعٌات ومشاهد مختلفة، داخل إطار ٌهٌكل وٌبنً الكل 

وعممه والحركة التشكٌلً، من حٌث الخط واللون والشكل، وتنظٌم الفضاء من حٌث مستوٌاته 
المنبعثة منه، وهو نوعان التركٌب التملٌدي المتعلك باألثر الفنً المتجسد فً األعمال التً ترتكز 

 .على األشكال العضوٌة

إذن فالتركٌب التشكٌلً هو أداة تحوٌل العناصر التشكٌلٌة إلى رسابل مربٌة مختلفة    
بلٌػ الرسابل بكل سهولة سواء كانت ى تالتعابٌر، مهٌكلة وفك نظام معٌن ٌجعلها لادرة عل

معرفٌة، أو انفعالٌة، أو جمالٌة. فالفنان عند تناوله المواضٌع ٌختار عناصر اللؽة التشكٌلٌة 
)كالطالء، واأللوان، والخطوط، واألشكال، وزاوٌة الرإٌة( التً تظهر له أكثر لابلٌة فً صٌاؼة 

 (.0ٌلٌا وتبلٌؽها فً صورة مربٌة )أنظر شكل الرسالة الخٌالٌة التً ٌهدؾ إلى التعبٌر عنها تشك

ولنا فً هذا الباب جملة من التمارٌن لعلها تسهل لألستاذ فهم أنواع التراكٌب فً مختلؾ 
األسالٌب الفنٌة، التملٌدٌة والحدٌثة. إذا رسمنا على سبٌل المثال بعض الخطوط المبعثرة 

إمكاننا أن نكٌفه ونبدع من خالله تركٌبات والحروؾ كنموذج ٌبدو لنا ؼٌر منظم للوهلة األولى، ب
فنٌة إذا عرفنا انتهاج سٌرورة عمل واضحة المعالم على أساس لاعدة فنٌة بسٌطة تتٌح لنا عدة 

 (. 0فرص لتطوٌر حلول تشكٌلٌة إلى ما ال نهاٌة ) أنظر شكل 
 

ً الوالع تتطلب العملٌات الممترحة والتً تسمى السلسلة العملٌة لد تبدو جافة وآلٌة، ولكنها ف
تفكٌر ومعرفة خاصة بالعملٌات التً تعطً إمكانٌة االختٌار الحر بٌن مختلؾ الحلول التشكٌلٌة 

 الممكنة. واتخاذ الحل المناسب والفعال كوسٌلة تعبٌرٌة إبداعٌة.
 
 

 يثال عٍ خطٕاث تحضير درٔس انتربيت انفُيت في يدال انرسى ٔانتهٕيٍ

 
   

 :عدد المتعلمين
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 كيفيت تحضير ٔ تسيير حصت تعهًيت ٔفق انًراحم انًُطقيت نهًخطظ انًذٌٔ أعالِ 

 بالنسبة للمخطط السنوي أو الفصلً )التوزٌع السنوي لمنهاج التربٌة الفنٌة(  فترة التعلم:

  ند و تنظٌم مبدأ تبوٌب الس ة على أساسل فنٌاعمأ تركٌب ـ :المستهدفةالكفاءة منصوص
 العناصر التشكٌلٌة فً الشكل واللون.

واستكشاؾ العناصر التشكٌلٌة من التعرؾ على تركٌب  ٌمكن المتعلم إن هذا الدرس 
 ؾٌوظتمن خالل ، وإبراز لٌمها الجمالٌة  االلواناألشكال تبوٌب السند و تنظٌم  لواعد

. لكً ٌستطٌع أن ٌنجز تمنٌاتبتطبٌك عدة ، فنٌة تشكٌلٌة مختلفة تركٌبات فًاللونً   االنسجام
لتحمٌك الكفاءة  خامات الرسم و التلوٌنٌوظؾ فٌها مختلؾ  مشارٌع فنٌة فردٌة أو جماعٌة،

 المنتظرة منه التالٌة:
 

 مبدأ تبوٌب السند و تنظٌم العناصر التشكٌلٌة فً الشكل  ة على أساسل فنٌاعمأ تركٌب
 واللون

 

 .العناصر التشكٌلٌةعرؾ مبدأ التنظٌم فً تركٌب التـ 

 .مناسبةفنٌة تشكٌلٌة  اللونً فً االنسجام ؾٌوظـ ت
 ـ تذوق جمال التركٌب المنظم و االنسجام اللونً فً األعمال الفنٌة.

 

ٌتطلب تحمٌك هذه الكفاءة أربعة حصص تعلمٌة تلم بالمحتوى المعرفً للوحدة، 
ة الفنٌة الخطة أو البرمجة السنوٌة لمنهاج التربٌبمعدل ساعة لكل حصة توزع فً إطار 

انسجاما مع المكتسبات المبلٌة للمتعلم، لذا ٌتولع منه أن ٌكون على دراٌة كافٌة، بالمبادئ 
النظرٌة األولٌة والمواعد الفنٌة المتعلمة بتركٌب العناصر التشكٌلٌة. إضافة إلى ما ٌحصله 

ز من معلومات تتعلك بالنسب والمٌاسات، والمهارات التطبٌمٌة، التً تساعده فً إنجا
 المشارٌع الفنٌة التشكٌلٌة تعكس مٌوالته و رؼباته الذاتٌة.
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 عناصر الكفاءة: 
 أتعرؾ على أهمٌة التركٌب فً تنظٌم و تلوٌن األعمال الفنٌة.ـ   
 ـ أنجز أعماال فنٌة ملونة على أساس لاعدة االنسجام اللونً مع اللون السابد.     
 ألعمال الفنٌة.ـ أتذوق جمال التركٌب المنظم و االنسجام اللونً فً ا     

 : تمنٌات مختلفة، لواعد تبوٌب السند.المكتسبات المبلٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

الق
النط

ية ا
ضع

و
 

ـ التراح 
وضعٌة إشكالٌة 

تركٌب 

العناصر 
  التشكٌلٌة

 ـ إثارة الوضعٌة
 )اإلثارة 

و التشوٌك فً 
وضعٌة 
أنواع    تصنٌؾ

 التراكٌب   
 المنتظمة

العناصر 
 .التشكٌلٌة

ـ اإلعالن عن 
 الهدؾ التعلمً.

 
 
 

الفهم  ـ مرالبة
 )تموٌم تكوٌنً(.

 
 
 
 
 

ٌنالش المعلم ـ 

العناصر تركٌب 
 .التشكٌلٌة

 
ـ ٌسؤل المتعلمٌن 

حول تركٌب 

 العناصر التشكٌلٌة

الموجودة فً 
 األعمال الفنٌة.

ـ ٌطرح إشكالٌة 
لتصنٌؾ التراكٌب 

العناصر  المنتظمة
على  التشكٌلٌة

 .بدأ االنسجامأساس م
إنجاز تراكٌب ـ 

مختلفة بتوظٌؾ 
 اللونً  االنسجام

ـ ٌسؤل و ٌطلب  
حوصلة حول ما 
 طرح فً الحصة.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌسؤل و ٌطلب  ـ
حوصلة حول ما 
 طرح فً الحصة.

 

ـ ٌالحظون أنواع 

العناصر تركٌب 
 .التشكٌلٌة

 

ـ ٌذكرون أنواع 
التراكٌب الموجودة فً 

 .العناصر التشكٌلٌة

 
ـ ٌتحاورون معا 

لتصنٌؾ التراكٌب 

العناصر  المنتظمة
على أساس  التشكٌلٌة

 .مبدأ االنسجام
 

ـ ٌعرفون التراكٌب 
 .المنتظمة

ـ ٌوازنون بٌن ما 
طرح والهدؾ 

 التعلمً.
ـ ٌبلورون حوصلة 

فردٌا أو جماعٌا 
 شفوٌا.

 
 

صورة ـ 
ألعمال فنٌة  

تشكٌلٌة مختلة 
 كٌب.االتر

 
 
 
 

ـ الرجوع إلى 
و الصور 

األعمال الفنٌة 
 التشكٌلٌة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـ تعرٌؾ األشكال 
المتداخلة: هً 

عبارة عن تداخل 
بٌنها  أشكال فٌما

فً تراكٌبات 
عفوٌة أو منظمة 

توحً بؤثر العمك 
 فً العمل الفنً. 

 
 

 أ: التجرٌب
ـ العمل 
 الموجه

 
ـ مرالبة 

)تموٌم األداء
 تكوٌنً(

 
 
 

ـ ٌهٌؤ المسم حسب 
طبٌعة الحصة 

 التعلمٌة
ـ ٌطلب من 

المتعلمٌن إخراج 
الخامات الخاصة بفن 

 الرسم والتلوٌن:
ـ ٌمترح تمارٌن 

متسلسلة الستكشاؾ 
أنواع التراكٌب فً 

ـ ٌتجاوبون مع ما طلب 
 منهم 

 
األدوات ـ ٌخرجون 

والخامات و الوسابل 
 الخاصة بالحصة.

 
ـ ٌستكشفون أنواع 

التراكٌب فً األشكال 
:)دابرٌة، المتداخلة

ـ تهٌبة 
 الطاوالت

و طبٌعة  
النشاط 

 المستهدؾ
ـ األدوات 

الضرورٌة 
إلتجازالنشاط 

حسب إمكانٌات 
المتعلمٌن 

 
ـ أنواع التركٌب فً 

: األشكال المتداخلة
)دابرٌة، ثالثٌة 

رباعٌة، مخروطٌة 
كروٌة، أسطوانٌة 

 مكعبة....(. 
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الرجوع 

إلى 
الوضعٌة 
 اإلشكالٌة.

 
 
 
 
 

ـ ٌعود إلى الهدؾ 
الذي فٌه تتجسد 

أو  ،ةاإلشكالٌ
المشروع الفنً 

المصؽر و ٌطلب 
إنجاز تراكٌب 

مختلفة بتوظٌؾ 
أشكال متداخلة 

 توحً بؤثر العمك.
ـ ٌسمح للمتعلمٌن 

ـ ٌنجزون أعمال فنٌة 
 ركٌب أشكالتشكٌلٌة بت

متداخلة توحً بؤثر 
العمك وفك مٌوالته و 

  .                                                    رؼباته الذاتٌة
 
 
 
 

ـ ٌعملون باستماللٌة و 

 
 
 
 
 
 
 
 

ـ الرجوع إلى 

ـ جمال تراكٌب 
األشكال المتداخلة، 

ٌكمن فً وحدة 
موضوعها و تنوع 

 عناصرها.
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 اث حٕل اشكال يتذاخهت تٕحي بأثر انعًق في انعًم انفُي  بعض انخبر

 :  ِفَٙٛ االشىاي اٌّرذاخٍح

هً عبارة عن تداخل أشكال فٌما بٌنها فً تركٌبات عفوٌة أو منظمة توحً بؤثر العمك فً 
الفنان فكتور فزارلً الذي ٌبنً  العمل الفنً كما نالحظ هذا األسلوب عد عدة فنانٌن نذكر منهم:

منظمة وعفوٌة بٌن أشكال متداخلة توحً بؤثر العمك بتوظٌؾ التضاد اللونً أو األلوان  عاللات
بخامات الحبر الصٌنً و …المتباٌنة بتطبٌك تمنٌات مختلفة منها التخطٌط، التنمٌط، المأل، التفرٌػ

 الخ.…ألالم اللباد واأللوان الزٌتٌة والترابٌة 
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 ٍ خطٕاث تحضير درٔس انتربيت انفُيت يدال فٍ انتصًيى يثال ع

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

من خالل تصامٌم تمنٌات التلصٌك والجمع ٌتعرؾ المتعلم من خالل هذا الدرس على  
لواعدها الفنٌة  وٌستكشؾ ....(مراكب ،منازل، دمىفنٌة تشكٌلٌة متنوعة التراكٌب )علب، 

على  مما ٌساعدهصطناعٌة. فً وحدة الموضوع وتنوع العناصر الطبٌعٌة واالالتً تكمن 
، أو ٌختارها بمفرده المعلمتناول مشارٌع فنٌة فردٌة و جماعٌة لد تمترح علٌه من طرؾ 

بكل استماللٌة، أو بمعٌة زمالء الفوج الذي ٌنتمً إلٌه، وٌتمبل المساهمة فٌها بروح 
إلى  دٌممراطٌة، على أساس احترام الرأي والرأي اآلخر. ومنه فإن المتعلم سوؾ ٌتوصل

 مما ٌلً:
 تمنٌات التلصٌك والجمع على أساس المواعد الفنٌة )الوحدة والتنوع(. 

 على تمنٌات الجمع و التلصٌك. التعرؾـ  
ت التلصٌك و الجمع، على أساس ـ تصمٌم أعمال فنٌة متنوعة التراكٌب بتطبٌك تمنٌا 

 )الوحدة و التنوع(. المواعد الفنٌة 
 استؽاللها فً تزٌٌن البٌبة و المحٌط. والمٌم الجمالٌة للوحدة و التنوع ـ تبنً  

ٌتطلب تحمٌك هذه الكفاءة أربعة حصص تعلمٌة تلم بالمحتوى المعرفً للوحدة،  
رمجة السنوٌة لمنهاج التربٌة الفنٌة الخطة أو الببمعدل ساعة لكل حصة توزع فً إطار 

 علىانسجاما مع المكتسبات المبلٌة للمتعلم، لذا فالمنتظر من المتعلم أن ٌكون لد حصل فٌها 
مجموعة من المعارؾ العلمٌة والخبرات الفنٌة الضرورٌة التً تسهل له مباشرة تعلمات 

 على دراٌة بالمواعد الفنٌة . لذا ٌتولع منه أن ٌكونبتمنٌات الجمع والتلصٌكجدٌدة تتعلك 
، كما ٌستحسن أن ٌكون لد تعرؾ على بعض التراكٌب والخامات الخاصة )الوحدة والتنوع(

 بفن التصمٌم ولواعد توظٌفها، مما ٌمكنه  مستمبال من إنجاز تصامٌم فنٌة مختلفة.

 

  
 :عدد المتعلمين

 

 ٌكااللتلصٌمالتلص
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 وٍفٍح ذحضٍش ٚ ذسٍٍش حظح ذعٍٍّح ٚفك اٌّشاحً إٌّطمٍح ٌٍّخطظ اٌّذْٚ أعالٖ
 الفنٌة(.  بالنسبة للمخطط السنوي أو الفصلً )التوزٌع السنوي لمنهاج التربٌة 
بتطبٌك تمنٌات التلصٌك والجمع على أساس  متنوعة التراكٌب والخاماتتصامٌم فنٌة إنجاز  

 المواعد الفنٌة )الوحدة والتنوع(. 

 على تمنٌات الجمع والتلصٌك. التعرؾـ 
المواعد ٌك والجمع، على أساس ـ تصمٌم أعمال فنٌة متنوعة التراكٌب بتطبٌك تمنٌات التلص

. الفنٌة )الوحدة و التنوع(
واستؽاللها فً تزٌٌن البٌبة والمحٌط.المٌم الجمالٌة للوحدة والتنوع ـ تبنً 

بتطبك تمنٌات التلصٌك والجمع تصمٌم أعماال فنٌة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌّشاحً اٌٛلد

 

 

ـ التراح 
وضعٌة 

إشكالٌة حول 
مختلؾ تمنٌات 
 فن التصمٌم.  

ـ إثارة 
 الوضعٌة
 )اإلثارة 

و التشوٌك فً 
ضعٌة و

تمنٌات لتحدٌد 
التلصٌك و 

 الجمع.
ـ اإلعالن عن 

الهدؾ 
 التعلمً

 
 ـ مرالبة الفهم.

) تموٌم 
 .تكوٌنً(

ـ ٌنالش المعلم 
تمنٌات فن مختلؾ 

 التصمٌم.
ـ ٌسؤل المتعلمٌن 

حول تحدٌد تمنٌات 
 .التلصٌك و الجمع 

شكالٌة ـ ٌطرح إ
تمنٌات لتحدٌد 

 التلصٌك و الجمع.
 

ـ ٌعرؾ تمنٌات 
 التلصٌك و الجمع.

 ـ تصمٌم أعماال فنٌة
بتطبك تمنٌات 

 التلصٌك والجمع.
ـ ٌسؤل و ٌطلب 

حوصلة حول ما 
 طرح فً الحصة.

 

ـ ٌذكرون التمنٌات 
الخاصة بفن 

 التصمٌم.
تمنٌات  نٌمٌزوـ 

 التلصٌك و الجمع  

 معا ٌتحاورون

لتحدٌد تمنٌات 
  .التلصٌك و الجمع

 
 
 

ـ ٌوازنون بٌن ما 
طرح والهدؾ 

 التعلمً.
 

ـ ٌبلورون حوصلة 
فردٌا أو جماعٌا 

 شفوٌا.

تصامٌم منجزة 
بمختلؾ تمنٌات 

 فن التصمٌم .
 
 
 

ـ الرجوع إلى 
الخامات 

الطبٌعٌة الخاصة 
 . بفن التصمٌم

تمنٌة الجمع وهً 
جمع الخامات 

الطبٌعٌة و 
الصطناعٌة: ا

الورق، الخشب 
السلن، الصوؾ 

 …المطن، المماش
و تلصٌمها إلنجاز 

تصامٌم فنٌة 
علب، مختلفة: 

 ،منازل، دمى
 ...مراكب
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 : التجرٌبأ

ـ العمل 
 الموجه

 
 

ـ مرالبة 
الفهم)تموٌم 

 تكوٌنً(
 
 

 ب: تجسٌد
 العمل المستمل

 

ـ ٌهٌؤ المسم حسب 
طبٌعة الحصة 

 التعلمٌة
المتعلمٌن  لب منٌط -

تحضٌر الخامات 
واألدوات والوسابل 

والسندات التً تتماشى 
وطبٌعة الحصة 

 التعلمٌة. 

ـ ٌمترح تمارٌن 
متسلسلة الستكشاؾ 

تمنٌات الجمع 
التلصٌك الخاصة بفن 
التصمٌم على أساس 

المواعد الفنٌة ) 
 الوحدة والتنوع(.

ـ ٌصحح األخطاء 
 المنهجٌة والنسمٌة. 

ى ـ ٌعدل فً مسع
 التعلم.

ـ ٌمترح على المتعلمٌن 
إنجاز تصامٌم فنٌة 
بمختلؾ الخامات 

 الطبٌعٌة واإلصطناعٌة
بتطبٌك تمنٌات الجمع 
والتلصٌك على أساس 
 لاعدة الوحدة والتنوع. 

ـ ٌترن الحرٌة 
للمتعلمٌن لتوظٌؾ 

التمنٌات المناسبة فً 
                                                                                          إنجازاتهم الفنٌة.        

ـ ٌخلك وضعٌات 
 و تبادل بٌن تواصل

 المتعلمٌن.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ـ ٌتجاوبون مع ما 
 طلب منهم 

 
 الخامات  ٌخرجون -

واألدوات والوسابل 
والسندات الخاصة 

 بالحصة.

ٌستكشفون تمنٌات 

لتلصٌك الجمع ا
الخاصة بفن التصمٌم 

بتوظٌؾ خامات 
طبٌعٌة واصطناعٌة 

 مختلفة.
 
 

 

 

 

وٌتمرنون  ٌجربون-
على إنجاز تصامٌم 

 دمى،علب، فنٌة )
 ...(مراكب ،منازل

بتطبٌك تمنٌات الجمع 
والتلصٌك على 

أساس  لاعدة الوحدة 
 والتنوع.

 
 
 
 

ـ ٌتواصلون فً ما 
بٌنهم و ٌتبادلون 

 األفكار و الخبرات 
 التجارب.و 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    

 ـ تهٌبة الطاوالت
و طبٌعة النشاط  

 المستهدؾ
ـ األدوات 

 الضرورٌة إلتجاز
النشاط حسب 

ٌن إمكانٌات المتعلم
والتً تتناسب 

 ولدراتهم العملٌة
 والجسمٌة.

 
ـ خامات طبٌعٌة و 
 .اصطناعٌة مختلفة
ـ تصامٌم منجزة 

 بمختلؾ التراكٌب.
ـ استعمال السبورة 

 .كوسٌلة عرض
 

ـ تطبك تمنٌات 
الجمع والتلصٌك 
بخامات طبٌعٌة 

واصطناعٌة 
مناسبة على 

أساس المواعد 
الفنٌة الوحدة 

 والتنوع.
ـ الوحدة تكمن  

فً الموضوع 
 والتنوع الواحد.

 فً اختالؾ
العناصر 
الطبٌعٌة 

واالصطناعٌة 
التً تكون 
الموضوع 

 الواحد.
 

ـ شرح 
الخطوات 

المنطٌمٌة لتطبٌك 
تمنٌات الجمع و 

التلصٌك فً 
تصمٌم أعمال 

فنٌة متنوعة 
 التراكٌب. 
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الرجوع إلى 
الوضعٌة 
 اإلشكالٌة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ٌرالب األداء ـ 

)تموٌم 
 .تحصٌلً(

ٌعود إلى الهدؾ ـ 
الذي فٌه تتجسد 

أو  اإلشكالٌة،
المشروع الفنً 

  .المصؽر
 
ٌطلبـ تصمٌم أعماال ـ 

بتطبك تمنٌات  فنٌة
 التلصٌك والجمع

على أساس المواعد 
الفنٌة )الوحدة و 

 التنوع(.
ـ ٌسمح للمتعلمٌن 

بالتصرؾ فً تمدٌم 
 أمثلة منالضة 

 تثناءات.و اس
 ـ ٌرالب األداء 

و ٌتؤكد من تحوٌل 
المهارات وانتمالها 
فً وضعٌات تعلم 

 جدٌدة.
 ـ ٌمٌم النتابج.

ـ ٌنجزون تصامٌم 
فنٌة متنوعة 

التراكٌب بتطٌبك 
تمنٌات الجمع و 

التلصٌك على أساس 
المواعد الفنٌة 

  )الوحدة والتنوع(. .
 
 
 
 
 

 ـ ٌعملون باستماللٌة 
 و ٌإكدون مهارتهم.

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ـ ٌستعرضون 
 مهارتهم عند األداء.

 
 
 

ـ ٌمومون أعمالهم 
 وفك هدؾ التعلم.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لى ـ الرجوع إ
معاٌٌر األداء 
الممترحة فً 

المنهاج عندما 
 تتطلب الضرورة.

ـ أهمٌة فن 
التصمٌم ٌكمن 

فً وحدة 
الموضوع 

 وتنوع العناصر.
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 خبراث انتقُيت نهخاياث انطبيعيتبعض ان

 
الخامات الطبٌعٌة لها طبٌعة تشكٌلٌة معٌنة تكتسبها حسب صفاتها التكوٌنٌة والممٌزة لكل 

: وتسمى بمالمس تحدد مظهرهالتً خامة الخاصٌة بنٌته و حسبوتختلؾ من سطح آلخر سطح 
  :السطوح

ة التً تعتنً بها التربٌة الفنٌة التشكٌلٌة : كلمة مشتمة من اللمس وهً إحدى الحواس الخمس
وتركز على تنمٌتها عند أبنابنا حتى ٌنشبوا النشؤة الطبٌعٌة، ذوات عمول متفهمة وواعٌة بما ٌحٌط 

 ملمٌن بمسمٌاتها و استخدامها. بها من عناصر،
 

ة وٌتم الملمس باألصابع لنعرؾ أن الخامة ناعمة أو خشنة، بارزة أو ؼابرة، صلبة أو لٌن
)هذا خاص بالشخص الجاهل بالخامة التً أمامه أو الشخص الكفٌؾ(. ولكننا نتعامل مع متعلمٌن 
لادرٌن على الرإٌة، وكل ما علٌنا هو أن ننمً فٌهم الرإٌة الفنٌة للخامات وتعوٌدهم النظرة 

عها مسبما فٌمكننا أن نحكم على الخامة أو العنصر الذي أمامنا إذ كنا لد تعاملنا م الفاحصة للشًء.
 أنها صلبة أو لٌنة أو ناعمة بارزة أو ؼابرة. بمجرد النظر إلٌها فمط،

 

وعلٌنا نمل خبرتنا للمتعلم، ومساعدته لنمل هذه المعرفة )مالمس السطوح( من أصابعه إلى 
عٌنه وذلن ٌتم بالتعامل مع خامات متنوعة المالمس، متعددة األنواع، حتى ٌمكنه أن ٌتعرؾ على 

 لتً نوجزها فً ستته أنواع:مسمٌاتها ا
 

 : كل شًء ٌبرز فوق سطح:
..( ثم النحت حول الشكل حتى .ـ ٌتم ذلن برسم شكل على سطح ما )خشب، طٌن، صلصال

 ٌبرز )الشكل(.
ـ وٌمكن كذلن أن ٌتم بإضافة خامات أخرى ؼٌر الخامة المستخدمة كسطح أو من نفس 

 .…(الخشب، حبات الرمل، جبس النوع على السطح لٌكون بارزا )نشارة
 

 هو كل ما ٌكون أدنى من مستوى السطح: 

فمثال عندما ترسم أو تخط على رمال شاطا البحر، فسٌكون الرسم أو الخط ؼابرا، وكذلن 
 عندما تحصر أي سطح مستوي وتخدشه بآلة حادة فسٌنتج لذٌن الشكل ؼابرا.

 

صالن عن بعضهما أبدا فؤي لوحة ٌوجد بها البارز، وعموما فالعنصر الؽابر والبارز ال ٌنف
)المنازل، السٌارات  موجودان حولنا بوفرة وفً كل مكان أنهماكما  فال بد من تواجد الؽابر.

األشخاص، األشجار، الجبال، الحٌوانات
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 هً كل سطح خشن الملمس) الصوؾ، الرمل...(.
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 …(.ألمشة الحرٌر )المرآة، تماما وهً كل سطح ناعم الملمس عكس الخشونة 
 …(.الصلصال )المعادن، ونجدها فً المواد التً ال ٌسهل تشكٌلها بالٌد 
 …(الطٌن ،المطن السلن، )األلمشة، نجدها فً المواد التً ٌسهل تشكٌلها بالٌد 

 

 انتقٕيى

 ِفَٙٛ اٌرمٌُٛ

ٌتطلب مراعاتها عند إعداد المناهج هو التموٌم واختٌار الوسابل  من أهم األسس التً
والتموٌم ال ٌعنً اصطٌاد األخطاء وحصر العٌوب أو نمد المشارٌع  الضرورٌة والالزمة له.

واألعمال، بل التموٌم هو لٌاس مدى تحمٌك األهداؾ والؽاٌات التً نصبو إلٌها، بمصد الوصول 
 ى.  بؤعمالنا إلى نتابج أفضل وأجد

 ٗاٌرمٌُٛ عٍٍّح ِظاحثح ٌٍّٕٙاج عٕذ ذطثٍم 

 إذا كان هذا هو المفهوم السلٌم للمنهاج، فهو أٌضا عملٌة مصاحبة لسٌر األعمال  و   
إذ من الخطؤ أن نعتبر خطوة التموٌم خطوة نهابٌة نموم بها بعد االنتهاء من  تنفٌذها. وخطوات

إلى جنب. مما ٌساعدنا على تعدٌل ما نمع  األعمال، بل هً خطوة   تصاحب خطوات العمل جنبا
فٌه، أو نصلح ما لد أصابنا من خطؤ للوصول إلى نتابج أفضل فٌما نموم به أو نكلؾ به من 

 أعمال.

 اسذثاط اٌرمٌُٛ تأ٘ذاف إٌّٙاج 

إن التموٌم مرتبط باألهداؾ التً رسمت من لبل لتحمٌك الؽاٌات المنشودة، ولذا فالتموٌم جاء 
 تموٌم أعمالنا بالنسبة للؽاٌات التً حددت لنا أو حددناها ألنفسنا لبل المٌام باألعمال. لمساعدتنا فً

ج ٌجب أن ٌكون مرتبطا باألؼراض التً نرجوها منه. فمثال إذا ابهذا المعنى، فتموٌم المنه
 ج ٌرمً إلى بث لٌم التسامح ولٌم الجمال والنظافة وحب فعل الخٌر كان تموٌمنا منصبااكان المنه

 على مدى تعاون التالمٌذ فٌما بٌنهم فً المدرسة داخل الحجرات أو الفناء.
 

ج أساسه ٌرتكز فً تدرٌب التالمٌذ على لراءة ورسم صور فنٌة مربٌة اأو إذا كان المنه
تعبٌرٌة كان تموٌمنا له مرتبطا مدى استعداد التالمٌذ من هذه الناحٌة. ولذا فالتموٌم مرتبط بتموٌم 

 أساس األسس التً ٌجب مراعاتها فً عملٌة التموٌم.األهداؾ على 
ولٌشمل التموٌم جمٌع جوانب التلمٌذ فال ٌمتصر على ما لد حصله التلمٌذ من معلومات، أو مدى  

داءاته العملٌة، بل تموٌما ٌمٌس هذه الجوانب وؼٌرها   من أما تدرب علٌه من مهارات وإتمان 
انب الذي ٌتصل بسلوكه ومدى التعدٌل الذي لد طرأ جوانب شخصٌة التلمٌذ. و بخاصة ذلن الج

علٌه، الن المنهاج بصورته السلٌمة ال ٌهدؾ إلى العناٌة بجانب دون الجانب اآلخر، وبعبارة 
 أخرى لٌشمل التموٌم كل أبعاد شخصٌة التلمٌذ:

 ـ ففً البعد المعرفً ٌتطلب لٌاس المعلومات والمفاهٌم.
 داءات.المهارات واألٌتطلب لٌاس العملً ـ وفً البعد 

 االتجاهات والمٌول.الموالؾ من حٌث ـ وفً الوجدانً ٌتطلب لٌاس 
 

 اٌرمٍٍُ عٍٍّح ذشًّ وً ِا ٌؤثش فً اٌعٍٍّح اٌرعٍٍٍّح اٌرعٍٍّح 



 

 

 

 ابتدائي............................................. 4....................................... الوثوقة املرافقة ملناهج السنة 

 028 ةالوثوقة املرافقة ملنهاج مادة الرتبوة التشكولو

وإذا كان التلمٌذ هو محور العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة، فالتمٌٌم فً جوانبه من أهم األسس التً 
لتعلمٌة، فلٌس معنى هذا أن عملٌة التمٌٌم تمتصر على التلمٌذ، بل ٌجب مراعاتها فً العملٌة ا

تشمل أٌضا الطرٌمة والمدرس و اإلدارة المدرسٌة وما إلى ذلن من أجهزة تتصل بالعملٌة 
التعلٌمٌة التعلمٌة من لرٌب أو من بعٌد. وبما أن المنهاج ـ كما ذكرنا من لبل ـ ال ٌمتصر على 

ل ما ٌتصل بالتلمٌذ داخل المدرسة وخارجها ما دامت المدرسة تشرؾ المواد الدراسٌة بل ٌشمل ك
ومدرس ومنهج وطرٌمة و  علٌه، كان لزاما أن تشمل عملٌة التموٌم جمٌع جوانب العملٌة من تلمٌذ

 وسابل وإدارة مدرسٌة. 
 

0877FIGARI

L'EVALUATION 

DIAGNOSTIQUE

 تحلٌل الوضعٌات، الحاجٌات، مالمح
 ومكتسبات المتعلمٌن. 

L'EVALUATION PRONOSTIQUE
 بلورة مشروع، اختبار أولً.

L'EVALUATION 

FORMATIVE
 فمة التعلمات، المعالجة.مرا

 CERTIFICATIVE      
حوصلة، أحكام، لرارات من خالل امتحانات 

 ختامٌة

L'EVALUATION D'ORIENTATION
 لات الدراسٌة، مجلس األلسام، الشؽلالعال

 
 ذمٌُٛ اٌىفاءج

تمٌٌم الكفاءة ٌعنً تثمٌن كفاءة المتعلمٌن التً ٌنص علٌها منهاج التربٌة الفنٌة التشكٌلٌة، 
ولذا ٌتطلب من صاحبه دراٌة علمٌة معرفٌة أكادٌمٌة للفنون التشكٌلٌة والتربٌة وعلم النفس 

تمٌٌم الكفاءة على جمع البٌانات الوافٌة عن مستوى كل تلمٌذ، وطرق التدرٌس والتمٌٌم. إذ ٌرتكز 
وهذا ٌتطلب من المموم المدرة على تحدٌد الهدؾ أو األهداؾ المراد تحمٌمها من وراء عملٌة 
التمٌٌم، تحدٌد األداء أو األسلوب الذي ٌمكن استخدامه والولت المناسب الستخدامه، كذلن تحدٌد 

ه تحدٌدا دلٌما، هذا باإلضافة للتعرؾ على فعالٌة ما ٌستخدمه من طرق جوانب التعلم المراد تمٌٌم
وأسالٌب من اجل مساعدة المتعلمٌن على تحمٌك األهداؾ. ولكً ٌحمك التمٌٌم أهدافه ٌجب أن 

 ٌكون الممٌم متمكنا من الكفاءات الربٌسٌة التالٌة:
 
 
 

تنوعة األؼراض فً جوانبها التالٌة: اختبارات وٌعنً لدرة المموم على إعداد اختبارات م
تحصٌلٌة، اختبارات أداءات عملٌة، مماٌٌس واتجاهات، بحٌث تكون شاملة ومتنوعة الفمرات 
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مستوفاة لكافة الشروط الالزمة لنجاحها وفعالٌتها. هذا إلى جانب المدرة على تمنٌن هذه 
 ناسبة.مالختبارات، باختٌار المعاٌٌر الاالختبارات، وما ٌتطلبه ذلن من حساب صدق وثبات هذه ا

 االختبارات التحصٌلٌة بؤنواعها تخص لٌاس كفاءة التعلم. -أ
االختبارات العملٌة بؤنواعها تخص لٌاس مدى تمرن المتعلم على اكتساب مهارات  -ب

 جدٌدة وأداءات عملٌة متمنة.
تعلم من موالؾ استخدام مماٌٌس الموالؾ واالتجاهات للولوؾ على مدى تبنً الم -ج

 جمالٌة، أخاللٌة وخٌرٌة.
 

 لنتعلم كٌؾ نالحظ ولٌس كٌؾ نشاهد وننصت ولٌس كٌؾ نسمع، الن عملٌة المالحظة
 والتصنت هً عملٌة تتطلب االنتباه والتركٌز فٌما نرٌد مالحظته أو تصنته.

 

فكرة  المالحظة لٌست بالشًء الصعب، إذ تتطلب المالحظة من صاحبها أن تكون له
صحٌح أن المالحظة ٌجب أن تكون دابما مإسسة على األهداؾ،  واضحة حول ما ٌرٌد مالحظته.

تحمٌك الهدؾ لٌس بالشًء الهٌن دابما. تمٌٌم المتعلمٌن إذا هم حمموا الهدؾ العام  ولكن معرفة
والمعاٌٌر  ٌرجع إلى المالحظة انطاللا من المعاٌٌر الممترحة فً منهاج التربٌة الفنٌة التشكٌلٌة،

 المحددة من طرؾ المعلم لمتعلمٌه.
إلى طرابك التمٌٌم الممترحة فً منهاج التربٌة الفنٌة التشكٌلة على أساس  ؤإذا كان المعلم ٌلج

كل هدؾ من األهداؾ العامة. فالمعلم بإمكانه أٌضا أن ٌمٌم على أساس أنواع من التعلمات أثناء 
الؽاٌة منها الفهم األحسن للتمٌٌم فً مادة التربٌة الفنٌة المالحظة، حتى ولو كانت هذه التعلمات 

 التشكٌلٌة، وبإمكانه التمٌٌز فٌما بٌن هذه التعلمات بالطرٌمة التالٌة:
 ـ تطوٌر كفاءة الفهم والتصور )اإلدران(.

 ـ تطوٌر الكفاءة الماعدٌة العملٌة )اإلبداع و اإلنتاج(.
 صالٌة )النمد والتذوق(. ـ تطوٌر الكفاءة الماعدٌة التعبٌرٌة االت

 
هذه األنواع الثالث من التعلمات تهدؾ إلى تطوٌر كفاءات تتعلك بالمعرفة والموالؾ 

 :المرتبطة بالتعلمات األساسٌة المشتركة لمنهاج التربٌة الفنٌة التشكٌلٌة فً المستوٌات التالٌة
التحكم فً التمنٌات  داءات )مهاراتألالمعارؾ )لؽوٌة، فنٌة، علمٌة، تكنولوجٌة...(، با -

وموالؾ  ، أحكام(دواكتساب خبرات عملٌة جدٌدة(، بالموالؾ واالتجاهات )لٌم، تذوق، نم
 مرتبطة بالتعلمات األساسٌة المشتركة لمنهاج التربٌة الفنٌة التشكٌلٌة.
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11  
 

  

  

 

      ـ هل الرسالة واضحة، هادفة وسهلة الفهم ؟  

      ـ هل الرسالة موجزة و مباشرة ؟ 

      ؟ـ هل األفكار مبلورة بنطمٌة و تسلسلها متناسك 

 
ـ هل المصطلحات الفنٌة و العلمٌة موظفة فً 

 محلها ؟ 
     

      ـ هل المصطلحات اللؽوٌة ثرٌة ومتنوعة ؟ 

  
و   ـ هل محتوى الرسالة التشكٌلة واضح، هادؾ 

 سهل الفهم ؟

     

      ٌلٌة مبوبة و منظمة ؟ـ هل العناصر التشك 

 
ـ هل ٌنوع فً المإثرات الملمسٌة وفك التمنٌات و 

 الخامات ؟

     

 
ـ هل المواعد الفنٌة و األسس العلمٌة موظفة فً 

 محلها ؟ 

     

 
ـ هل ٌركز على المبادئ الجمالٌة )النظام، 

 االنسجام، التوازن( ؟

     

 

      ة و هادفة ؟ بـ هل ٌبدي موالؾ صارمة، بنا

      ـ هل ٌعلن عن مٌوالته وفك خلفٌة ثمافٌة ؟ 

 ؟ـ هل ٌبدي الصبر عند اإلصؽاء واحترام الرابً
     

      ـ هل التذوق ٌرتكز على مبادئ و لٌم جمالٌة ؟  

      ؟ـ هل األحكام مإسسة وبطرٌمة خاصة بالمتعلم 
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 ٚطف اٌّششٚع أٚ اٌخثشج اٌّرثعح

 ـ ما أهم شًء وجدته فً مشروعً أو فً خبرتً ؟ 0
 ـ ما هً المشكلة التً استطعت حلها أو اجتٌازها ؟ 0
 ـ كٌؾ كانت محاولتً فً تحدي المشكل ؟ 0
 ـ ما تعلمته عندما وجدت الحل للمشكل ؟ 0
 إنجاز المشروع ؟ ـ ما هً المجهودات التً بذلتها فً 0
 حت لً الفرصة إلعادة المشروع أو النشاط ما أستطٌع فعله بطرٌمة مختلفة ؟ ٌـ إذا أت 0
 ـ هل بإمكانً التفكٌر فً مشروع آخر أو خبرة أخرى تنحدر مباشرة من ما فعلته سابما ؟ 0

 

 اٌرٕمٍظ ٚاٌرثٍٍغ عٓ ِدٙٛداخ اٌّرعٍُ

ع إلى كل من مدٌر المدرسة وكل المعلمٌن فً التنمٌط والتبلٌػ عن مجهودات المتعلم ٌرج
وأهداؾ  وضع خطط التمٌٌم وإجراءات التبلٌػ التً ٌنبؽً أن تكون متناسمة مع فلسفة، مرامً

 منهاج التربٌة الفنٌة التشكٌلٌة. 
 معاٌٌر األداءالمعاٌٌر التً ٌعتمد علٌها فً تمٌٌم المتعلمٌن البد أن تكون منحدرة من 

تً ٌنص علٌها المنهاج، التً طورت خالل الدروس الممدمة، وكذلن الطرابك ال لعناصر الكفاءة
 التعلٌمٌة المستعملة. 

جد هام أن ٌعلن المعلم مسبما للمتعلمٌن، عن األؼراض من التمٌٌم، خاصة إذا كان هذا لانه 
 التمٌٌم سٌكون متوج بنمطة أو بتعلٌك تحصٌلً شفهً أو كتابً.  

 

طالع على ما ٌمٌم وكٌؾ تتم عملٌة التمٌٌم. على امتداد كل السنة، المتعلمون ٌحتجون إلى اإل
معاٌٌر التمٌٌم ٌجب أن تنالش بمعٌة المتعلمٌن، لبل، أثناء، وبعد كل وحدة عمل، وذلن للسماح 
للمتعلمٌن أن ٌؤخذوا جزء نشٌط فً الخطوات التمٌٌمٌة. الن إعطابهم هذه الفرص تمكنهم من فهم 

 لمساهمة فً بلورة المعاٌٌر التً تكون صالحة للتمٌٌم.األهداؾ وبإمكانهم ا
 

 

 

طرابك التبلٌػ عن تطور المتعلمٌن لد تؤخذ عدة أشكال انطاللا من الكشوؾ المصحوبة 
بالتعالٌك الدلٌمة والموضوعٌة، إلى الكشوؾ التً تحتوي على النمطة النهابٌة. التطور المعمد 

مز واحد بجرة للم، الن تطور شخصٌة المتعلم لشخصٌة كل متعلم من الصعب تحوٌلها إلى ر
 ترتكز على أربعة أنواع من التعلمات: 

 .)تطور اإلدران )الذي ٌهدؾ إلى تطوٌر مهارات المالحظة واإلدران 
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 بكاال  تطااور الفهاام و التصااور )فهاام العناصاار التشااكٌلٌة، واللؽوٌااة، والمفاااهٌم الخاصااة
 مجال من المجاالت الفنٌة التشكٌلٌة(.

  األجوباة  اإلباداع والتخٌال، االنفعاال ٌرورةس) التعبٌري فً البعد ةالكفاءاصر عنتطور
 الفردٌة فً الوضعٌات الخاصة(.

  ٌرورةساالمعرفااة الفعلٌااة )تطااوٌر المعااارؾ الخاصااة بة فااً بعااد اكفاااءعناصاار التطااور 
 اإلبداع الفنً وحل المشكالت التً لها عاللة باإلنتاجات الفنٌة التشكٌلٌة(.

 
تمٌٌم المتعلم األخذ بعٌن االعتبار أداءات المتعلم فً كل نوع من أنواع التعلمات  ولذا ٌتطلب

 األربعة.
 

عندما تكون الظروؾ سامحة للمعلم أن ٌعوض أو ٌكمل النمطة النهابٌة بتعلٌك دلٌك. ال تهم 
التعلٌك  الطرٌمة التً تستعمل من اجل تبلٌػ المعلومات )النمطة النهابٌة، الرمز، النسبة المؤوٌة أو

الدلٌك(، الكشؾ ٌجب أن ٌشٌر وبوضوح سواء تعلك األمر بالمتعلمٌن أو األولٌاء بؤن التربٌة 
كفاءات لامعارؾ، والالفنٌة التشكٌلٌة هً مادة دراسٌة ملزمة مثلها مثل المواد األخرى تطور 

 جد هامة.الموالؾ الو
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4 
 

ـ المتعلم ٌتجاوب مع كافة مظاهر معاٌٌر 
 التمٌٌم بؤجوبة مناسبة.

 

052011 

3 
 

ـ المتعلم ٌتجاوب مع جزء كبٌر من مظاهر 
عاٌٌر التمٌٌم األساسٌة دون نمابص كبٌرة، م

 بحٌث أن مردوده مرتفع نسبٌا.

0304.8811 

2 
 

ـ المتعلم ٌتجاوب فً جزء من مظاهر معاٌٌر 
التمٌٌم األساسٌة و الثانوٌة، بحٌث أن مردوده 
ٌالحظ علٌه بعض النمابص و لكنها ال توحً 

 بالخطورة و الفشل. 

010211 

1 
 

ـ المتعلم ٌتجاوب فً جزء صؽٌر من مظاهر 
معاٌٌر التمٌٌم األساسٌة و الثانوٌة، بحٌث أنه 

ٌعكس مشاكل و ٌالحظ علٌه بعض الصعوبات 
 الخطٌرة

0100.8811 

0 
 

ـ المتعلم ال ٌتجاوب مع جل مظاهر معاٌٌر 
ة و الثانوٌة، بحٌث أنه ٌالحظ التمٌٌم األساسٌ

علٌه الكثٌر من الصعوبات الخطٌرة و هو ؼٌر 
 لادرا على التجاوب أو أجوبته ؼٌر مناسبة. 

1011 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 أًْيت حدراث انتربيت انفُيت
 

إلى شروط صحٌة  إن كل عمل من األعمال أو نشاط من النشاطات التً نموم بها تحتاج
ضرورٌة إلنجاح ما نموم به. ومن أهم هذه الشروط الضرورٌة المكان واألدوات والوسابل التً 

 تساعدنا على أعمالنا من حٌث المالءمة، الولاٌة، الصحة.
 

 :(ـ ِىاْ اٌعًّ اٌّخظض ٌٍرشتٍح اٌفٍٕح )اٌحدشاخ 0
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ماشٌا طبٌعة المادة المدرسة ٌنبؽً أن ٌكون مكان العمل المخصص لمادة التربٌة الفنٌة مت
 لٌتسنى للمتعلم المٌام بعمله على الوجه األكمل وفك الشروط التالٌة:

 ـ اٌششٚط اٌظحٍح:

ٌنبؽً أن ٌكون مكان التربٌة الفنٌة التشكٌلٌة متماشٌا والشروط الصحٌة للمتعلمٌن، من حٌث 
 اإلضاءة والتهوٌة، وأن ال ٌحتله البرد المارس أو الحر الشدٌد. 

 

 ـ اٌششٚط اٌٛلائٍح:

ومن أهم الشروط الولابٌة أن ٌكون مكان العمل فً مادة التربٌة الفنٌة سلٌما فً مبانٌه، بعٌدا 
عن األخطار التً تلحك بالمتعلمٌن إذا حاولوا الدخول إلٌه أو وجدوا فٌه أو خرجوا منه. فالبناءات 

 ٌس المادة.التً تنذر بالخطر نتٌجة الشموق لٌست بالمكان المناسب، لتدر
 

إن المكان الالبك والمناسب لتدرٌس المادة هو ذلن الذي ٌوفر سبل األمن واالطمبنان وٌباعد 
 بٌنها وبٌن جمٌع األخطار الممكنة. 

 

 ِالءِح اٌّىاْ ٌعذد اٌرالٍِز:

ن أٌنبؽً أن ٌكون المكان المخصص لمادة التربٌة الفنٌة التشكٌلٌة متناسبا وعدد التالمٌذ. و
 الحركة الضرورٌة عند المٌام بؤعمالهم الفنٌة.ٌسهل لهم 

 

 األثاث انضرٔري نًادة انتربيت انفُيت انتشكيهيت
 

األدوات وإذا كانت لحجرات العمل أهمٌة كبرى، فاألدوات ال تمل عنها أهمٌة، إذ أن األثاث 
فً المناهج  والوسابل جمٌعا تستعٌن بها مادة التربٌة الفنٌة التشكٌلٌة فً تحمٌك األهداؾ المسطرة

الخاصة بالمادة فالمتعلمٌن الذٌن ال ٌجدون األثاث والوسابل واألدوات الضرورٌة لتنفٌذ أعمالهم 
ال ٌستطٌعون بؤي حال من األحوال أن ٌمارسوا العملٌة الفنٌة فً جو ٌساعدهم على التعبٌر عن 

 بما.    لدراتهم الحمٌمة، كما أن المدرس ذاته ٌصعب علٌه بلوغ أهدافه المسطرة مس
وإذا توافرت هذه األدوات واألثاث ٌشترط أن تكون لها مواصفات تحددها طبٌعة المادة 
والمرحلة التعلٌمٌة وخصوصٌة المتعلمٌن وفك سنهم ولدراتهم العملٌة والجسمانٌة. فاألثاث 

لثالث. واألدوات التً تحتاجها التربٌة الفنٌة التشكٌلٌة فً الطور األول والثانً تختلؾ عن الطور ا
وأدوات وأثاث الطور الثالث تختلؾ عن الطور الثانوي إذ أن كل مرحلة أو طور ٌحتاج إلى أثاث 
وأدوات تتماشى ومستواهم الفكري وما ٌستطٌعون المٌام به على أساسها. ولذا تعتبر األدوات 

هم واألثاث والوسابل ذات أهمٌة لصوى فً بلوغ األهداؾ المسطرة من جمٌع األطراؾ الذٌن ل
 عاللة بالتربٌة من بعٌد أو من لرٌب. 

 

 ـ خصائص ٔ يًيزاث أثاث انتربيت انفُيت انتشكيهيت 0

 ـ أثاز خاص ٌرّاشى ٚ طثٍعح اٌّادج: 0. 0

من الواجب أن ٌكون أثاث التربٌة الفنٌة مالبما لطبٌعة نشاطات هذه المادة، الن ما تتطلبه 
هذا االختالؾ ٌحتم أن ٌكون أثاث مادة التربٌة طبٌعة هذه المادة ٌختلؾ عن المواد األخرى، و
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الفنٌة ٌختلؾ فً تصمٌماته وأشكاله التً تالبم طبٌعة األعمال التً ٌموم بها المتعلم سوءا كان 
 لفا أو جالس وبكل ٌسر وسهولة وراحة.او

 

 ـ األثاز ٚسٓ اٌّرعٍُ: 1.0

سجما مع طوله. فال ٌنبؽً أن ٌشترط فً أثاث التربٌة الفنٌة أن ٌكون مالبما لسن المتعلم ومن
لصر منه حتى ال ٌختل توازنه. فالمطلوب أن تكون أتكون الطاوالت والكراسً أطول منه وال 

سهلة االستخدام تتوافك وحركات المتعلم وتناسب وضعٌاته فً جمٌع الحاالت مٌسرة للراحة أثناء 
 العمل.
 

 :ـ األثاز ٚعذد اٌرالٍِز 2.0

أن ٌتناسب وعدد التالمٌذ، لٌتسنى لهم الجلوس فالبد من توفٌر  كما ٌشترط فً أثاث المادة
العدد الكافً من الكراسً، ولتجنب االزدحام توفٌر العدد الكافً من الطاوالت والحوامل أن تكون 

 مرٌحة لتسهل أعمالهم.
 

 ـ سٌٙٛح ذحشٌه ٚ ذٕظٍف األثاز: 3.0

ة، هً سهولة تحركه وتنظٌفه، ومن الشروط التً ٌجب أن ٌكون علٌها أثاث التربٌة الفنٌ
 وحمله من مكان إلى مكان أخر دون عناء.

 
 :ـ اٌدأة اٌدّاًٌ ألثاز اٌرشتٍح اٌفٍٕح اٌرشىٍٍٍح 4.0

من أهم الشروط التً ٌجب أن ٌتوفر علٌها األثاث المخصص لمادة التربٌة الفنٌة هو و
الجمالٌة و ٌحاول ؼرسها فً  اإلخراج الفنً والجمالً. إذ كٌؾ لمدرس المادة أن ٌتكلم عن المٌم

 نفوس المتعلمٌن، والبٌبة التً تحٌط به عكس ذلن ؟
      

II  إَٔاع األثاث انضرٔري نهتربيت انفُيت انتشكيهيت 

 ـ كراسً دون مساند للجلوس
 طاوالت من الحجم الكبٌرـ 

 ـ خزانة للدفاتر واألوراق
 ـ خزانة للوسابل التربوٌة والخامات

 اذج اإلٌضاحـ خزانة للتحؾ ونم
 ـ مكتبة صؽٌرة للمراجع الفنٌة والتربوٌة

 ـ رفوؾ بؤحجام مختلفة
 ـ لوحات مختلفة للعرض

 ـ سبورة
 ـ مكتب وكرسً للمدرس 

 ـ لوحات خشبٌة للرسم
  

 األدٚاخ ٚاٌخاِاخ ٚاٌٛسائً اٌضشٚسٌح ٌّادج اٌرشتٍح اٌفٍٕح اٌرشىٍٍٍح
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فنٌة، ال تمل أهمٌة عن الحجرات واألثاث األدوات والخامات والوسابل الضرورٌة للتربٌة ال
التربٌة الفنٌة. وأدوات  فجمٌعها أساسً فً تحمٌك األهداؾ وبلوغ ؼاٌات المنشودة فً مناهج

أن و التربٌة الفنٌة البد أن تكون صالحة، مصانة ومحفوظة جٌدا، وأن تتماشى وسن التالمٌذ،
تنفٌذ عمله،  لمعلمة فً خاماتها لتسهل على اتكون متوفرة بالعدد الكافً للتالمٌذ، وأن تكون متنوع

و أن تكون فً متناول التالمٌذ المعوزٌن واألؼنٌاء منهم. أما الوسابل ٌنبؽً أن تكون متنوعة فً 
مواضٌعها ومحتوٌاتها، وان تكون ثرٌة فً ألوانها وأشكالها، سواء كانت صورا فوتوؼرافٌة أو 

طة. واألهم فً ذلن أن تكون معبرة عن الممصد لتحمٌك أشرو تحفا فنٌة أو رسومات فنٌة أو أفالما
 األهداؾ المرجوة.

 

 األدٚاخ اٌضشٚسٌح ٌّادج اٌرشتٍح اٌفٍٕح اٌرشىٍٍٍح 

 ـ أطباق لخلط األلوان 
 ـ كإوس أو أوانً لوضع الماء

 ـ مساطر مختلفة األطوال للمٌاسات
   Tـ مساطر حرؾ 

 ـ لطع إسفنج   
 ـ شرابط للصك

 ـ دبابٌس للرسم 
 ممصات ـ

 ـ مكابس للورق
 للورق واألعمال الفنٌة المنجزة اتـ حافظ

 

 اٌخاِاخ اٌضشٚسٌح ٌّادج اٌرشتٍح اٌفٍٕح اٌرشىٍٍٍح 

 (. 2B ،3B ،3B ،4B  ( .)2H ،3Hـ ألالم الرصاص مختلفة من نوع: ) 

 ـ ألالم فحمٌة للرسم و التصوٌر
 ـ طباشٌر فنٌة مختلفة األلوان

 ـ طباشٌر زٌتً ملون 
 م ملونة   ـ ألال

 ـ ألالم اللباد ملونة و مختلفة الحجوم
 ـ علب أصباغ مابٌة       

 ـ علب أصباغ ترابٌة
 ـ ورق اللصك ملون

 ـ ورق مموى 
 سم ( X  0200سم  00ـ ورق ابٌض للطباعة حجم ) 

 سم( X 00سم  00من الحجم الؽٌر ) CANSONـ ورق ابٌض وملون من نوع كونسون 
 X 00ساام  01ماان الحجاام الكبٌاار ) CANSONع كونسااون ـاا ورق ابااٌض وملااون ماان نااو

 سم(
 .(00، 01، 0، 0ـ رٌشات لألصباغ مختلفة األرلام: )
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 °01 ـ° 01و ° 00ـ كوس ذو 

 ـ حبر صٌنً
 ـ أسالن معدنٌة

 ـ خٌوط 
 ـ عجابن 

 ـ ألالم ملونة   
 ـ ألالم اللباد ملونة ومختلفة الحجوم

 ـ علب أصباغ مابٌة       
 ابٌةـ علب أصباغ تر

 ورق اللصك ملون ـ
 ـ ورق مموى 

     

 اٌٛسائً اٌضشٚسٌح ٌّادج اٌرشتٍح اٌفٍٕح اٌرشىٍٍٍح 

 ـ نماذج إٌضاحٌة والعٌة )طبٌعٌة واصطناعٌة(
 ـ صور فوتوؼرافٌة

 ـ تحؾ ورسومات فنٌة
 ـ أفالم أشرطة فٌدٌو

 جرابد ومجالت وـ كتب 
  

 انُشاطاث انًذرسيت انالصفيت

صفٌة ٌساهم المعلم فً خلك جو أكثر حٌوٌة ونشاطا داخل وخارج فً إطار النشاطات الال
 المدرسة، هذه النشاطات تتمحور حول ما ٌلً:

 :ـ داخً اٌّذسسح 0

عرض أعمال التالمٌذ على لوحات تعلك على جدران المدرسة أو نماذج من أعمال  •
 دٌة. الفنانٌن المعاصرٌن والمدامى، كذلن عرض منتجات من الفنون الشعبٌة والتملٌ

 النشاط اإلٌجابً داخل النوادي الفنٌة. •
 تزٌٌن ورشة التربٌة الفنٌة التشكٌلٌة وٌجعل منها نموذجا لحسن التنظٌم وجمال اإلخراج. •
تجمٌل المكتبة وترتٌبها وإعطابها مسحة جمالٌة تساعد على توفٌر الجو المناسب  •

 للمطالعة المرٌحة.
 اء.تنظٌم أصص الزهور والنباتات فً أرجاء الفن •
 تنسٌك حدٌمة المدرسة و وضع التصمٌمات المناسبة لها. •

اختٌار األلبسة واألزٌاء الخاصة بالحفالت، كذلن تصمٌم بطالة الدعوة أو المناظر  •
 الالزمة أو فً توزٌع اإلضاءة عند التمثٌل أو العمل على المسرح.

نالشة بعض نظم الندوات الدورٌة حٌث تجتمع أسرة المدرسة من متعلمٌن ومعلمٌن لمٌ •
اآلراء الفنٌة، أو محاضرة تتصل بمشكالت الفنون فً العصر الحاضر والعصور 

 السابمة، أو لمشاهدة عرض سٌنمابً لموضوع ٌرتبط بالتربٌة الفنٌة وأهدافها.
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المساهمة فً المجلة الدورٌة أو الحابطٌة، وعرض بعض النماذج المختارة من فنون  •
 المتعلمٌن.

ألعٌاد الوطنٌة والدٌنٌة وإتاحة الفرصة للمتعلمٌن للتعارؾ أكثر تنظٌم معارض بمناسبة ا •
 فٌما بٌنهم.

 

 :ـ خاسج اٌّذسسح 1

تنظٌم رحالت سٌاحٌة: زٌارة المتاحؾ، المناطك األثرٌة، العمران، المركبات الصناعٌة،  •
 ن، ورشات الفنانٌن، مدارس الفنون الجمٌلة.ٌالمعارض الفنٌة، الطبٌعة، محالت الحرفٌ

 معارض فنٌة تبرز إبداعات المتعلمٌن واحتكاكهم بالمحٌط الخارجً. تنظٌم •

 يذَٔت يعدى انًصطهحاث انبيذاغٕخيت ٔانفُيت
 

I  ـ اٌّظطٍحاخ اٌثٍذاغٛخٍح 
حصول سلون جدٌد أو تؽٌر فً السلون ٌتصؾ بنوع من الدٌمومة النسبٌة، وٌنتج عن الخبرة  

عن نشاط ٌطور به التلمٌذ خبرته باستمرار ونستطٌع التعبٌر عن والتفاعل مع البٌبة. وبهذا ٌعبر 
حصول التعلم إذا أصبح بإمكان المتعلم المٌام بنشاط معرفً أو مهاري لم ٌكن بإمكانه المٌام به من 

 لبل.

بٌبة مشتركة بٌن  مجموعة النشاطات التً تهدؾ إلى إحداث هذه التؽٌرات وهو بهذا ٌشكل 

و المتعلم، وٌصبح حٌنبذ عمال ممصودا مخططا ٌخضع لمعاٌٌر الكفاءة العلمٌة واألداء المعلم 
البٌداؼوجً الناجح، والتفهم السلٌم لظروؾ المتعلم ومستمبل المادة العلمٌة، والتعلٌم وفك مماربة 
الكفاءات ٌتخذ شكال أكثر تحررا وفسحا للمبادرة الذاتٌة من طرؾ المعلم فً حدود المنهاج 

 عتمد.الم
تعنً لدرة الفرد على أداء فعل أو مهارة أو نشاط معٌن أداء ٌستجٌب للشروط والمواعد  

وبهذا فإن الكفاءة هً إحدى المبادئ  والخطوات التً تجعله فعاال ضمن مولؾ إشكالً محدد
ن م المنظمة للتكوٌن وتتدرج ضمن منطك تنظٌم التكوٌن الذي ٌعوض منطك تنظٌم المحتوٌات

حٌث تحدٌد المحتوٌات تفرضه الكفاءة، ولٌس بتطوٌر عرض إحدى المواد. فالكفاءة هً الماطرة 
و الموجهة لألعمال )النشاطات( فً تصور أي تكوٌن، و من هنا ٌمكننا عن طرٌك الكفاءة فرز 

 ً: وانتماء المعارؾ، سواء داخل المادة الواحدة، أو بٌن عدة مواد. و من أنواع الكفاءات ما ٌل

ـ الكفاءة الماعدٌة: وهً عنصر من الكفاءة الختامٌة ٌتحمك من خالل وحدة تعلمٌة )حصة 
 أو عدة حصص(.

 وهً مجموع الكفاءات الماعدٌة فً مجال واحد. :ـ الكفاءة المجالٌة
 وهً الكفاءة المستهدفة فً كل فصل)مشروع(. :ـ الكفاءة المرحلٌة
 ت المكتسبة فً المجاالت المختلفة.وهً مجموع الكفاءا :ـ الكفاءة الختامٌة
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مسار النمو الذي ٌنبؽً على المتعلم أن ٌحمك فٌه تطوٌرا لمستواه، باستثمار ألصى ما ٌمكن من  

استعدادات كامنة لدى التالمٌذ من خالل الوحدات واألنشطة التعلٌمٌة للوصول بهم إلى تحمٌك 
 .ةالكفاءات المعرفٌة واألدابٌة والوجدانٌ

 

هً نشاط ذهنً أو أدابً ٌحصل علٌه المتعلم بعد حدوث عملٌة التعلم وهً وحدة لٌاس خاصة  

 تحددها الكفاءة.
  

وهً كل وضعٌة مخطط لها انطاللا من أهداؾ أو حاجات أو مشكالت، أو هً اإلشكالٌة  

 ؤداة محددة للتدرج والوصول إلى التحكم فً الكفاءة.الممترحة على سبٌل المثال ٌنجزها المتعلم ك

 

هو تلن العاللة التفاعلٌة المابمة بٌن مختلؾ أطراؾ العملٌة التعلٌمٌة)المعلم، المتعلم، موضوع  

المعرفة، وما ٌحٌط بها من مستلزمات: إدارٌة، تعلمٌة، طرابك، أنشطة...( وٌتم التركٌز على 
 المتعلم وفك مماربة الكفاءات.حسن أداء 

 

ٌمصد بمجال التعلم مجموع الوحدات التعلٌمٌة التً ٌكتسبها المتعلم فً سٌاق متمٌز ذي هدؾ  

محدود ومرتبط بمجاالت أخرى. مثال ذلن الرسم والتلوٌن، ٌتكون من وحدات تعلٌمٌة كالخامات 
 ال فن التصمٌم.واألدوات والخطوط واأللوان وهً مرتبطة بمج

 

وحدة تكون باكتساب عنصر من كفاءة ختامٌة، وهً مجموعة حصص مترابطة فٌما بٌنها 

 ومنظمة فً شكل نشاطات مبنٌة حول المعارؾ المستهدفة، تضمن التحكم فً عنصر الكفاءة.

 
 
  

 علٌم المتوسط.وحدة زمنٌة ؼالبا ما تكون مدتها خمسون دلٌمة فً الت 

هو وضعٌة إشكالٌة ٌمدمها المنهاج لتحمٌك الكفاءة الممصودة، وٌمكن التؽٌٌر فٌها تبعا لتؽٌٌر  

 الوسٌلة ومعاٌٌر التكوٌن وشروطه.

 هً حدود المعرفة التً تمدم لمستوى ما تستخرجه من مجال معرفً واسع. 

هو الممطع السلوكً الذي ٌبرز النتٌجة الفورٌة خالل حصة تعلٌمٌة والذي بتطوره تتطور  

 الكفاءة المستهدفة.

هو جملة المواصفات التً ٌتمٌز بها المتعلم بعد االنتهاء من مسار تعلم محدود، على أن ٌكون  

 ة.لد حددنا ملمح فً بداٌة المسار لمعرفة التؽٌرات الحاصل

هً وضعٌة تجعل الفرض ٌواجه عمبة تمنعه من متابعة نشاطه فً مٌدان معٌن لتحمٌك الكفاءة  

، وتنتج عن تدخل عامل أو أكثر خارجً أو داخلً، بحٌث ٌمنع النشاط من أن ٌتم االمراد بلوؼه
 على حسب االستراتٌجٌة التً رسمت لتنفٌذه.
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مل لابل لإلنجاز على ضوء خطة تؤخذ فً الحسبان كل العوامل تصور وبناء مشروع ع 

المتدخلة فً تحمٌك األداء الفعال والمردود المناسب )الطرٌمة، الوسابل، الزمن، المكان، 
 .المعارؾ، خصابص المتعلم، الوسط، النظرٌات البٌداؼوجٌة، الكفاءة المستهدفة...(

 

على حدوث فعل تعلم واالكتساب حسب مستوى محدد مسبما من  وهو العالمة أو النتٌجة الدالة 

خالله ٌمكن الحكم على مدى تحمك الهدؾ من فعل التعلم والتعلٌم، إبراز ممدار التؽٌر فً السلون 
 بعد تعلم ما وٌسمى مإشر الكفاءة، وٌتعلك باألفعال المابلة للمالحظة والمٌاس.

 

فها حمبة زمنٌة ؼٌر محددة بالضرورة، ووظٌفة االستراتٌجٌة فً هً خطة عامة تؽطً أهدا 

التربٌة هً رسم السٌاسات العامة للمهام أو المهمة، وال تؤخذ فً حسبانها العوامل أو المتؽٌرات 
التً تتضمنها الموالؾ خالل التخطٌط أو التنفٌذ. وتستخدم فً التعلٌم كخطة إجرابٌة تتمٌز بتكامل 

دئ واألنشطة والعوامل التربوٌة، تهدؾ إلى تحمٌك نوع معٌن من التعلم لدى فبة مكوناتها من المبا
محدودة من المتعلمٌن، كما هً خطة منظمة فً منهجٌة، تتضمن مسارا من العملٌات التً ٌمكن 

من أشكاال من التفاعل بٌن المتعلمٌن والمعلم والموضوع ضأن تمود على تحمٌك أهداؾ معٌنة وتن
 مثل بالنسبة للمعلم أدوات التحكم فً المولؾ التعلٌمً.محل المعرفة وت

 

هو عملٌة تموٌم التفاعل بٌن مجموعة من العناصر بطرٌمة منسجمة أو عملٌة إدماج عنصر  

 جدٌد بكٌفٌة تجعله منسجما مع العناصر األخرى.
 
 
 

 

 

 

 يعدى انًصطهحاث انفُيت
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 الفن
 إبداع
 أثر فنً
 أحٌا األلوان
 أداة
 استنساخ على ورق شفاف
 إسماط النور أو الظل
 أسلوب، نمط، طراز
 إطار
 أطفؤ، لطف اللون
 ملصمة
 أفمً
 أنبوب
 إنتاج فنً

 آلفاالنسجام، الت
 أنعش )اللون(
 المبرلشة
 برنمة، تلمٌع
 برنٌك )طالء شفاف(

Art 
Création 

Œuvre d'art 
Régénérer 

Outil 
Calquage 

Projection 
Style 

Cadre 
Eteindre 

Affiche 
Horizontal 

Tube 
Production artistique 

Harmonie 
Rafraîchir 
Bariolage 

Vernissage 
Vernis 

 الرسم الجداري 
 رسم حر
 رسم صخري
 الرسم المائً
 الرسم المائً الداكن
 الرسم المائً باأللوان الترابٌة
 رسم مجمل
 الدعن
 رٌشة الرسم
 الزخرفة، التزٌٌن، الرلش
 سلم األلوان )تدرج اللون الواحد(
 شكل
 شكل، منوال
 شمع

graffite 

Dessin à main levée 
Dessin rupestre 

Lavis 
Lavis de bistre 

Lavis de la sépia 
Croquis bozzétto 

Estampage 
Pinceau 

Ornementation 
Gamme 

Forme 
Façon 

Cire 
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 حركًالالنفس علم  ـ األهداؾ التربوٌة فً مجال 10
 الدكتور أحمد عمر سلٌمان            

 دار الفكر العربً               
 ـ أصول تدرٌس الفنون 10

 الجمهورٌة العربٌة السورٌة            
 وزارة التربٌة                  

 للمطبوعات الكتب العربٌة المإسسة العامة    
 ـ التربٌة الفنٌة 10

 وزارة التربٌة و التعلٌم           
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 المملكة األردنٌة الهاشمٌة        
 ـ حسٌن الحفٌظ الكٌالنً        
 ـ زٌاد علً أحمد التمٌمً        
 ـ سهام فرٌج خمٌس        

 ـ طرق تدرٌس الفنون 10
 الدكتور حمدي خمٌس        

 لمناهج بٌن النظرٌة والتطبٌكـ ا 10
 الدكتور أحمد حسٌن اللمانً        

 

 المراجع األجنبية
1 – Construire la formation 
                  CEPEC 

          Sous La Direction 

                      De 

               Pierre Gillet 

2 – L'art à L'école 
      Robert Gloton 

Presse Universitaire De France 

3 - Education Artistique et Formation Des Instituteurs 

                                 Louis Porcher 

                               Les Editions ESF 

4 – Elaboration D'un Plan de Cours 

                Dans Le Contexte 

 D'un Enseignement Par Compétences 

                  Christain Touxin 


