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 2 الصفحة  وزارة التربية الوطنية 

  

 مقدمــــة
علـــيم وتملســـا  ألاداد التربـــوي والبيـــداغو ط ملواهـــلة ةهـــ  ات ال ـــي با ـــر  ا وزارة 9102-9102فـــط رطـــار تملوـــار املوســـم الدراســـ ي 

ّ
، وســـعيا لوـــما  جـــودة الت

كـدداة  ممــس مســّهلة لنسـن تنفيــت الســندات ( املخطــط السـنوي لبنــاد التعلمــات)ملفتشــية العامــة للبيـداغوجيا بــا  ميــدي املمارسـا  التربــويا  التربيـة الوطنيــة، توـ  ا

مي
ّ
 .املرجعية املعتمدة واملعمول ب ا فط مر لة التعليم الابتدائي فط رطار سارورة املقط  التعل

طات بتر 
ّ
 .السنوي الوارد فط املن اج وتملقيق التوافق والانسجام بين ا جمة ممكنة للبرنامجمن النا ية املنهجية تسمح هته املخط

 :املخطط الّسنوي لبناد التعلمات-0
ــــط  ـــــامس لبرنــــامج دراســـــ ي فـــــمن مشــــروك تربـــــوي، يفتــــ ي رســـــ  تملقيـــــق الكفــــادة الشـــــاملة ملســــتو  مـــــن املســـــتويات  

ّ
ميــــةمخط

ّ
انط قـــــا مــــن الكفـــــادات ال تاميـــــة  التعل

ب فهــو القامــدة ألاساســية لتوزاـ  املــوارد املعرفيــة م ــ  املقــاط ، واشــار هنـا رســ  م  هنــا  مــن املقــاط  مــا . نــع م ــ  مةمومــة مــن املقـاط  التعلميــة املت املــةللميـادين، ويب

غاـــر م  " بيـــة م ــ  ســايس املثــالاللغــة العر " هــو مــرتبط بامليــدا  وهــو يتتاـــي بانك ائــمل، وهنــا  مــن املقــاط  مـــن يتماملــ ع  شــ س  طــي مــ  جميـــ  امليــادين املشــ لة للمــادة

 .    املشتر  بين ا هو سارورة التناول ومرا س التقويم والتعديس والع ج

مات، املعرفية ومنهجية ولنسن ردماج قيم مو كفادا   
ّ
م فط نةامة مختلف التعل

ّ
ت مرفية وف  املخطط السنوي للتعلمات مساسا ليكو  مداة رئيسة للتملك

  .املرهودة فط املن اج

مل    
ّ
مل لهتا .ا تياراتمل رس املد فيمل يةري  التي وةطار ،تعليممل يتبغط ما وتوضح ،تشرح  اهة وثيقة رن

ّ
 تمكن املدرسا  يعرض هندسة كفيلة بتقديم التوفيملات فدن

 :وم   هتا ألاساس فإ  املخطط السنوي لبناد التعلمات كإجراد مم ط يراعط مند رمداده ،املن اج بيسر من قرادة

 . ش س متسجم ومنتظم( تعليمة، ردماجية)تسامد م   تملقيق الكفادات املسطرة فط املن اج بواسطة وفعيات هي لة  .0

 اململتويات كمورد من املوارد ال ي تخدم الكفادة .9

 ا ترام وتارة التعلم وقدرات املتعلم واستق ليتمل .3

 والتقويم الربط با  مختلف منماط املوارد ال ي تؤدي رس  تدسيس الكفادة  عد ةدماج .4
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 3 الصفحة  وزارة التربية الوطنية 

  

 

ــــــــــــــــــــة  التــــــــــــــربيـــــــــــــــــة التشكيليــــــــــــــــــــ

ية بمختلف ال امات يطبق قوامد الز رفة العربية  مو ألامازاغ: فط ن اية السنة الثالثة من التعليم الابتدائي يكو  املتعلم متملكما فط الكفادة الشاملة ال ي تمكنمل م : الكفادةالشاملة
عناهر التشكيلية املنظمة للعمس الفني الاهطنامية و يلون ا باأللوا  النارة والباردة فط تصميما فنيا فرديا مو جماميا ذو  عدين مو ث ثة م عاد بتملكممل فط وفعيات مختلف ال

 ة م   البيئة و اململيط وتتوق جمالهمااملستوح  من الطبيعة، م   مساس ألالوا  النارة و الباردة، قصد اململافظ. التشكي ط
 امليـــــادين الكفـــــادات ال تاميــــــة مركبـــــــــــــات الكفـــــــــــــــــادة املقاط  النصص الوفعيــات التعلميـــــة املـــــــــوارد املعرفيــــــــة املــــــــــــــــــوارد املنهجيـــــــــــــة 

ــــــــــــــويـــــــــــــــــــــم تش يصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتقــــــ  

ـ موارد منهجية  اهة بالوفعية املش لة  0

 :الانط قية

ترتكز م   مقارنة نماذج فنية ذات  عدين مو 

ث ثة م عاد من  يث التركيب املنظم للعناهر 

 .التشكيلية

 يث ا ت ف ملوان ا وتملديد من   لها  -

وألالوا    -وألالوا  الباردة   –ألالوا  النارة 

 الباردة 

ـ موارد منهجية  اهة بالوفعية التعلمية  9

 :الاسيطة

استكشافية يةرب في ا التركيب ذو البعدين مو 

يدمج في ا :  ـ وفعية تعلم ةدماج . ث ثة م عاد

و ما تنص مليمل  املتعلم مكتسباتمل القبلية

املركبة ألاوس ، ينةز من   لها مم  تشكيليا 

مركب العناهر التشكيلية ذا  عدين مو ث ثة 

ويلونمل م   مساس قامدة ألالوا   - .م عاد

ـ ألاممال الفنية 

تركيب : املركبة هط

العناهر التشكيلة 

من  طوط، 

ومسا ات، ومحجام، 

 وكتس بطريقة منظمة

وفعية مش لة  ـ

 :انط قية

10 

ل  و
الا

  
طـــــــ

ملق
ا

 

 :املركبة ألاوس 

ـ ينةز مم  مركبا ذا 

 عدين مو ث ثة 

 م عاد،

واسلك و ينمي 

مواقف وسلوكات 

تساهم فط جمال 

البيئة واململيط 

الطبيعط والنوري 

 .و مايتمل

ـ ينةز مم  فنيا 

تعباريا ذاتيا فرديا مو 

جماميا مركبا ذو 

م عاد   عدين مو ث ثة

بتملكممل فط مختلف 

العناهر التشكيلية 

بطريقة منظمة، 

قامدة . يطبق فيمل

ألالوا  النارة 

والباردة قصد 

 اململافظة م   البيئة

 و املحيط وتذوق 

ن
وي

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

تلـــ
 ال

 و
ــم

ـــــــــــــ
ســـــــ

لر
 ا

ـ وفعية تعلمية 

 : سيطة

19 

 13 :ـ وفعية تعلم ةدماج

 

ـ وفعية تعلمية 

 تقويمية تكويتية:

14 

10 

هط : ـ ألالوا  النارة

ألالوا  ال ي توحط 

 سيا وانفعاليا 

بالدفد والنرارة 

البنفسجط اململمر، )

ألا مر، البرتقاسط 

ـ وفعية مش لة 

 :انط قية

10 

ني
ثا

 ال
ـــ 

طـ
ملق

ا
 

 :يةاملركبة الثان
ـ يستكشف ألالوا  

النارة باملعرفة 

الصنيملة 

والعميقة لتملفف 

الفنية التشكيلية 

ـ وفعية تعلمية 

 : سيطة

19 

 13 :ـ وفعية تعلم ةدماج

ـ وفعية تعلمية  14 
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 4 الصفحة  وزارة التربية الوطنية 

  

 .  النارة

3 ـ موارد منهجية  اهة بوفعية تقويمية: 

تملس من   لها الوفعية املش لة الانط قية، 

طرف املتعلما ، بمناقشة ألاممال املنةزة من 

من  يث مد  تنفيت املهمة، وتطبيق 

التعليمات، ال اهة بتركيبات العناهر 

 -.التشكيلة فط ممس ذو  عدين مو ث ثة م عاد

.وتلوين ا م   مساس ألالوا  النارة - 

اململمر، البرتقاسط 

 (.املصفر

ال ي  تنمي وميمل  10 تقويمية تكويتية:

بالهوية الثقافية 

ويوظفها . الوطنية

 .فط مململ الفني

 

 : ـ ألالوا  الباردة هط

ألالوا  ال ي توحط 

 سيا وانفعاليا 

البنفسجط )بالبرودة 

املزرق، ألازرق، ألازرق 

املخور، ألا ور 

(. املصفر  

ـ وفعية مش لة 

 :انط قية

10 

ث
ثال

 ال
ـــ 

طـــــ
ملق

ا
 

 :املركبة الثالـثة
ـ يستكشف ألالوا  

الباردة باملعرفة 

الصنيملة و 

العميقة للتملف 

الفنية التشكيلية 

ال ي  تنمي وميمل 

بالهوية الثقافية 

ويوظفها . الوطنية

 .فط مململ الفني

ـ وفعية تعلمية 

 : سيطة

19 

 13 :ـ وفعية تعلم ةدماج

ـ وفعية تعلمية 

 تقويمية تكويتية:

14 

10 

ــــــــــــــــــــــــة، تقــــــــــــــــــويـــــــــــــــم ومعالجـــــــ  
 

ـ موارد منهجية  اهة بالوفعية املش لة  0

 :الانط قية

ترتكز م   مقارنة نماذج فنية ز رفية 

 .متنومة ألا  ال و ألالوا 
ـ موارد منهجية  اهة بالوفعية التعلمية  9

 :الاسيطة

 

 

 : منواك الز رفة

 

نباتية،  يوانية، 

هندسية، كتابية 

ـ وفعية مش لة 

 :انط قية

10 

ل  و
الا

  
طـــــــ

ملق
ا

 

 :املركبة ألاوس 

يصمم مم  ز رفيا بد د 

منواك فن الز رفة ال ي 

تتتمي للتراث العربي 

 الاس مي والامازاغط

ينةز تصميما 

فنيا فرديا مو 

جماميا 

مستوح  من 

الطبيعة بطبيق  

قوامد الز رفة  م 
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

ميــــ
ص

لت
  ا

ن
ـــــــــــــ

ف
 

ـ وفعية تعلمية 

 : سيطة

19 

 13 :ـ وفعية تعلم ةدماج

ـ وفعية تعلمية  14 
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 5 الصفحة  وزارة التربية الوطنية 

  

تةرب في ا ز ارف  يوانية، هندسية، 

 (.  طية)كتابية 

 :اهة بوفعية تقويميةـ موارد منهجية   3

يدمج في ا املتعلم مكتسباتمل القبلية و ما 

تنص مليمل املركبة ألاوس ، ينةز من   لها 

مم  ز رفط مركب العناهر التشكيلية ذو 

 عدين ، ويلونمل م   مساس قامدة ألالوا  

    .النارة و الباردة
ـ موارد منهجية  اهة بوفعية تعلم  4

 :ةدماج

فعية املش لة الانط قية، تملس من   لها الو 

بمناقشة ألاممال املنةزة من طرف املتعلما ، 

من  يث مد  تنفيت املهمة، وتطبيق 

التعليمات، ال اهة بتركيبات العناهر 

 .التشكيلة واللونية فط ممس ز رفط ذو  عدين

العربية مو  10 تقويمية تكويتية: (. طية)

ألامازاغية  

ويلونمل م   

مساس ـ ألالوا  

النارة 

قصد .باردةوال

تةميس ممليطمل 

املدرس ي 

 و مايتمل

 

 : قوامد الز رفة

 

التكرار، التقابس، 

 ...التناظر

ـ وفعية مش لة 

 :انط قية

10 

ني
ثا

 ال
ـــ 

طـ
ملق

ا
 

 :املركبة الثانية

ـ يتملكم فط قوامد فن 

الز رفة مند انةاز مململ 

الفني قصد تزييني بيئتمل 

.املدرسية  

ـ وفعية تعلمية 

 : سيطة

19 

 

 :ـ وفعية تعلم ةدماج

13 

ــــــــــــــــــــاجردم  

 

 تقنيات فن الز رفة

الشف، التنقيط، 

املأل، التفراغ، 

 ...اللطخ

ـ وفعية تعلمية 

 تقويمية تكويتية:

14 

10 

ـ وفعية مش لة 

 :انط قية

10 

ث
ثال

اال
  

ـــــــــــــ
طـ

ملق
ا

 

 املركبة الثالثة

ينةز مم  فنيا ز رفيا 

هندسيا  سيطا يطبق 

تقنيات وقوامد  فيمل

الز رفة ويلونمل بااللوا  

يساهم . النارة والباردة

بمل فط تةميس اململيط 

.التي يعيش فيمل  

ـ وفعية تعلمية 

 : سيطة

19 

 13 :ـ وفعية تعلم ةدماج

وفعية تعلمية تقويمية 

 :تكويتية

14 

ن ائي تقــــــــــــــــــويـــــــــــــــم  
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 6 الصفحة  وزارة التربية الوطنية 

  

ـــــــــربيــــــة املــوسيقيــــة التـ  

 .يعبر  فهيا مو كتابيا من موفوك القصة املوسيقية برسومات  رة  ويؤدي مةمومة من ألاغاني التربوية: الشاملة الكفادة

 املقاط  النصص امليــــادين  مـــركبــــات  الكفــــــــادة  املواميـن  املعرفيــة  منمــــــاط   التشاطات  

 التقويم التش يص ي

النصـــة  التتوق املوسيقي والاستماك التعرف م   املوسيقى الالية    املوسيقى الالية الاستماك رس  مقطومات موسيقية 

19 

ل  و
ألا

  
ط

ملق
 ا

ة والتشيد ألاغنية  التربوي مداد البيت ألاول  املقط  الثالث    من التشيد الوطني  - ريط  -رسماك املتعلم املقط  الثالث     

التعرف م   نوك املوسيقى  منواك املوسيقى الغنائية الاستماك رس  مقطومات موسيقية غنائية 

 الغنائية   

 التتوق املوسيقي والاستماك
النصـــة 

13 
وية والتشيد ألاغنية  الترب مداد البيت الثاني  املقط  الثالث  من التشيد الوطني  - ريط  -رسماك املتعلم املقط  الرا       

النصــة  التتوق املوسيقي والاستماك تكوين تشكي ت مختلفة  التشكيلة املوسيقية تكوين وتشكي ت موسيقية

 ألاغنية  التربوية والتشيد  مداد البيت الثالث   املقط  الثالث   من التشيد الوطني  - ريط  -رسماك املتعلم املقط  الثالث    14

قطومة  مزف منفرد الاستماك رس  م النصـــة  التتوق املوسيقي والاستماك التعرف م   العزف املنفرد  العزف املنفرد 

 ألاغنية  التربوية والتشيد  مداد البيت الرا      املقط  الثالث   من التشيد الوطني  - ريط  -رسماك املتعلم املقط  الثالث    10

 ـــــم ومعالجـــــــــــــــــــــــــــــــة، تقــــــــــــــــــويــــــــــ

النصـــة  تتوق موسيقي  التعرف م   التشكيس الثنائي التشكيس الثنائي الاستماك رس  مقطومة  موسيقية ثنائية

10 

ني
ثا

 ال
ط 

ملق
 ا

 منشودة انشودة املاد  منشودة املاد   مداد ألانشودة

النصـــة  تتوق موسيقي  التعرف م   التشكيس الثنائي لثنائيالتشكيس ا الاستماك رس  مقطومة  ثنائية

 منشودة انشودة املاد  منشودة املاد   مداد ألانشودة 19

النصـــة  تتوق موسيقي  التعرف م   التشكيس الرباعط  جملة  موسيقية  غربية الاستماك رس  مقطومة ربامية

صاقاري انشودة طاري يام مداد ألانشودة  ش س سليم 13  منشودة انشودة طاري يا مصافاري  

النصــة  تتوق موسيقي  العزف الجماعط  العزف الجماعط  الاستماك اس  مزف  جماعط
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 14 منشودة طاري يا مصافاري  طاري يا مصافاري  مداد ألانشودة  ش س سليم

النصـــة  تتوق موسيقي التعرف م   الغناد الفردي  الغناد  الفردي   الاستماك اس  غناد فردي

 منشودة انشودة طبيبة  ينا انشودة طبيبة  ينا مداد ألانشودة  ش س سليم 10

 ، تقــــــــــــــــــويـــــــــــــــم ومعــــــــــــــــــالجــــــــــــــــــــــــــــــة

موسيقي  تتوق  الغناد الجماعط  الغناد  الجماعط   الاستماك اس  غناد جماعط النصـــة  

10 

ث
ثال

 ال
ط 

ملق
 ا

 منشودة طبيبة  ينا طبيبة  ينا مداد ألانشودة  ش س سليم

النصـــة  تتوق موسيقي  مكونات التشيد مكونات التشيد الاستماك رس  انا يد مختارة

 منشودة انشودة لنا وطن  انشودة لنا وطن  مداد ألانشودة  ش س سليم 19

ية مختارةالاستماك رس  مغن النصـــة  تتوق موسيقي مكونات الاغنية مكونات الاغنية 

 منشودة انشودة لنا وطن  انشودة لنا وطن  مداد ألانشودة  ش س سليم 13

النصــة  تتوق موسيقي تصتيف مائلة الاالت مائلة الاالت الاستماك رس  آلاالت املوسيقية

طفال نملن  م نملن  مطفال  مداد ألانشودة  ش س 14  منشودة 

كما  –اونوا  –الاالت موسيقية طبس  الاستماك رس  آلاالت املوسيقية النصـــة  تتوق موسيقي  التعرف م   الاالت  

 منشودة منشودة ممي  منشودة امي  مداد ألانشودة  ش س 10

 التقويم الن ائي 
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 التـــــــــربيــــــة البـــدنيـــــــــــــة  

 يستعمس جملة من التصرفات القامدية ويتمكن من ربطها م   عوها البعض: الشاملة الكفادة

  امليــــادين الكفــــــادة  ال تاميـــــــة  مـــركبــــات  الكفــــــــادة  املواميـن  املعرفيــة  الوفعيات التعلمية الاسيطة

م تش يصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتقــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــ  

 
ـ وفعيات ر  الية تنافسية تعبر 
من املطاردة واملواجهة الفردية 

 والجمامية
 

 التواز    ل الجري  -

 ـ تنظيم ال طوات

الجري  سب مةاالت منتظمة وغار 

 منتظمة 

يتتقي واستعمس جملة من 

ا التصرفات  سب م

.يتطلبمل املوقف  

الوفعيــــــــــــــــــــــــــــــــات 

 والتنقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ت

 املقط  ألاول 

 مساليب التخطي -

 ـ التواز    ل التخطي

ي واجتياز مةاالت منتظمة وغار 
ّ
تخط

 منتظمة، والرمي  عيدا 

 مسلوب الاجتياز -

 لوب الرميـ مس
 ا ترام النظام والوقت

 

 ، تقــــــــــــــــــويـــــــــــــــم ومعالجـــــــــــــــــــــــــــــــة
 

 

وفعيات تنافسية فط الجري 

 الجماعط والفردي، وكتا الرمي

 

 مستقيم ـ 
ّ
  -الجري م    ط

الجري  -الجري م   منعرج 

 املتعرّج بملمس مداة 

الرمي مل ا   -عد  ـ الرمي رس  م 

الرمي لألمام، لل لف،   -معا  

 .للجانب

الجري الفردي، وفمن مةمومة، وبملمس 

 مداة 

ينةــــــز  ركـــات متعلقــــــة 

 بالجــــري وبالــــــرمي

النـــــركــــــــات 

 القامــــــديـــــــــــــــــــــــة

املقط  

 الثاني 

جم الرمي بيد وا دة  سب   س  وح

 ألاداة

.القّوة الفردية فط  دمة املةمومة  

 تقــــــــــــــــــويـــــــــــــــم ومعــــــــــــــــــالجــــــــــــــــــــــــــــــة
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وفعيات تنافسية تعبر من 

التد  ت ملواجهة ال صم فرديا 

.وجماميا  والتصدي لمل  

  -الزيادة فط السرمة واللناق ـ 

  -ار الاتةاه وةف ت تغ

مواجهة قرارات ال صم  

  -فرديا فط الهجوم والدفاك 

مواجهة قرارات ال صم 

 جماميا فط الهجوم والدفاك

ب ومطاردة ال صم   -
ّ
التخلص و  -تعق

التملول الفردي  –ةف ت من ال صم 

 والجماعط من مدف  ملهاجم والعكس   

ــــــمل  ســــب ينظــــــــــــــم تد ــــــــــــ تــ

 املــــوقـــــــف 

الهي لـــــــــــــــــــة 

 والبنـــــــــــــــــــــــــــــــاد 

املقط  

 الثالث 

 تقويم ن ائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 


