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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 امل ــالاللغــة العر " هــو مــرتبط بامليــدا  وهــو يتتاـــي بانك ائــمل، وهنــا  مــن املقــاط  مـــن يتماملــ ع بشــ 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

 .بش 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 بعد ةدماج .4
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 3 الصفحة  وزارة التربية الوطنية 

  

 
 

 

 التــــــــــــــربيـــــــــــــــــة التشكيليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ية مو جمامية مركبة ـ ينةز ممماال فنية تشكيلية فرد:فط ن اية السنة الرابعة من مر لة التعليم ا الابتدائي يكو  املتعلم متملكما فط الكفادة الشاملة ال ي تمكنمل م :الكفادة الشاملة

 ط بتطبيق التقنيات التشكيلية فط فن بد  ال متدا لة، و يلون ا م   مساس قامدة الانسجام اللوني الاسيط، ويصمم بخامات طبيعية واهطنامية وفق هفا  ا وطبيعة ملمسها التشكي

 .قصد اململافظة م   البيئة واململيط وتتوق جمالهما(. التقطي  واللصق)التصميم 

فعيات الو 
 املـــــــــوارد املعرفيــــــــة املــــــــــــــــــوارد املنهجيـــــــــــــة  التعلمية 

الوفعيــات 

 التعلميـــــة

ص
ص

لن
 ا

ط 
قا

امل
 

 مركبـــــــــــــات الكفـــــــــــــــــادة
الكفـــــادات 

 ال تاميــــــة

ن
 امليـــــادي

ــــــــــــــــم تش يصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتقــــــــــــــــــــويـــــ  

التواز    ل 

 الجري 

 ـ تنظيم ال طوات

 

ـ موارد منهجية  اهة بالوفعية  0

 :املش لة الانط قية

ـ تةنيد طاقة املتعلم، توفار روابط 

وجدانية مناسبة، توفار جو معرفط 

ار التشاط مناسب، توجيمل س

التعلمي، توفار الشروط الورورية 

لسار التشاط التعلمي، توفار 

النماذج ةيوا ية والساندات 

 .الورورية

ـ دراسة  التركيب والا  ال 

 املتدا لة 

ـ موارد منهجية  اهة بالوفعية  9

 :التعلمية الاسيطة

 

 :التركيب

تدا س : ـ ألا  ال املتدا لة

م  ال فيما بين ا فط تراكيب 

 .مفوية مو منظمة

ـ وفعية مش لة 

 :انط قية

10 

الاول 
طــــــــــــــــــــــ  

املق
 

 :املركبة ألاوس 

ينةز مم  فنيا بد د منواك 

فط ألا  ال  التراكيب

منظمة )املتدا لة فيما بين ا 

ويتتوق (. مو غار منظمة

 جمالهما

ـ ينةز مم  

فنيا تشكيليا 

فرديا مو 

جماميا مركبا 

بد  ال 

 متدا لة

يطبق فيمل 

قامدة 

الانسجام 

اللوني 

الاسيط 

بتقنية ألالوا  

الترابية، قصد 

الرســــــــــ
ن

ــــــــــــم و التلـــــــــــــــــــــــــــــوي
 

ـ وفعية تعلمية 

 :بسيطة

19 

ـ وفعية تعلم 

 :ةدماج

13 

 

ـ وفعية تعلمية 

 تقويمية تكويتية:

14 

10 

 مساليب التخطي

ـ التواز    ل 

 التخطي

 

 : ـ الانسجام اللوني الاسيط

اللونية  هو تلك الع قات

للدرجات ال ي تتولد نتيةة 

مزج ألاوا  ألاساسية 

ـ وفعية مش لة 

 :انط قية

طــــــــــــــــ  ال اني 10
املق

 

 :املركبة ال انية
يركب م  اال متدا لة و 

 يلون ا م   مساس قامدة

. الانسجام اللوني الاسيط
ـ وفعية تعلمية 

 :بسيطة

19 
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 4 الصفحة  وزارة التربية الوطنية 

  

ـ النث م   تنفيت املهمة، توفار 

تمارين ملموسة لتملليلها فيما بعد، 

تشجي  وف  فرفيات، السماح 

" باململاولة و ال طد، السماح بتطوير

استراتةيات، تسهيس ردماج املعارف 

 .الصائبة

ـ استكشاف  صائص تقنيات 

ال امات فن الرسم والتلوين و 

 . توظيفها فط ألاممال الفنية

ـ استكشاف ألالوا  الاساسية  و 

ال انوية  م  املزج و توظيفها فط 

 .  ال  رة مركبةتلوين مسا ات وم

ـ موارد منهجية  اهة بوفعية  3

 :تقويمية

ـ تقديم  صيلة، تقويم املسع ، 

استخراج نموذج القوامد الفنية 

وألاسس العلمية، هي لة املعارف 

اململصلة، استتباط املفاهيم 

 .ةدماجية، استتتاج ما هو مساس ي

ـ موارد منهجية  اهة بوفعية  4 

 :تعلم ةدماج

لتعمق فط املهام ، ـ النث م   ا

النث م   ردماج املعارف املكتسبة 

وال انوية فيما بين ا بكميات 

م مر، برتقاسط، ) متفاوتة

مهفر، م ور، مزرق، 

 (.بنفسجط، م مر

ـ وفعية تعلم 

 :ةدماج

بتملكممل فط وفعيات مختلف  13

العناهر التشكيلية املنظمة 

للعمس الفني التشكي ط 

ال طية باستعمال الوسائس 

الهندسية ويملافظ ملي ا من 

 .التلف

اململافظة م   

البيئة 

واململيط و 

ـ وفعية تعلمية  تتوق جمالهما

 تقويمية تكويتية:

14 

10 

 ـ مسلوب الاجتياز

 ـ مسلوب الرمي

 

 :ـ تقنية ألالوا  التربية

 .التنقيط، اللطخ، العتمة 

 

ـ وفعية مش لة 

 :انط قية

10 

ث
طــــــــ  ال ال

املق
 

 :املركبة ال الـ ة
ينةز مم  فنيا تشكيليا 

متدا س ألا  ال بتقنية 

ألالوا  الترابية، ويلونمل م   

نسجام مساس قامدة الا

يعبر فيمل من . اللوني الاسيط

م اسيسمل ومشاراعمل من 

  ل  براتمل التشكيلية 

. التاتية  

ـ وفعية تعلمية 

 :بسيطة

19 

ـ وفعية تعلم 

 :ةدماج

13 

ـ وفعية تعلمية 

 تقويمية تكويتية:

14 

10 
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 5 الصفحة  وزارة التربية الوطنية 

  

 ورن اد املهام

لجـــــــــــــــــــــــــــــــة، تقــــــــــــــــــويـــــــــــــــم ومعا  

 
ّ
ـ الجري م    ط

 مستقيم 

 ـ الجري م   منعرج

ـ موارد منهجية  اهة بالوفعية  0

 :املش لة الانط قية

ـ تةنيد طاقة املتعلم، توفار روابط 

وجدانية مناسبة، توفار جو معرفط 

مناسب، توجيمل سار التشاط 

التعلمي، توفار الشروط الورورية 

تشاط التعلمي، توفار لسار ال

النماذج ةيوا ية والساندات 

الورورية ال ي تبرز منواك  امات 

 فن التصميم وهفا  ا 

ـ موارد منهجية  اهة بالوفعية  9

 :التعلمية الاسيطة

ـ النث م   تنفيت املهمة، توفار 

تمارين ملموسة لتملليلها فيما بعد، 

تشجي  وف  فرفيات، السماح 

" السماح بتطويرباململاولة و ال طد، 

استراتةيات، تسهيس ردماج املعارف 

 .الصائبة

 

 

ـ موارد منهجية  اهة بوفعية  3

:  امات فن التصميم 

هفا  ا وطبيعة ملمسها 

 :التشكي ط

لينة، : ـ  صائص ال امات

...هلبة،  فافة، متمة  

ـ وفعية مش لة 

 :انط قية

10 

الاول 
طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

املق
 

 

 

 

 :املركبة ألاوس 

ةز مم  فنيا ين

بخامات فن التصميم 

وألا غال اليدوية 

وفق هفا  ا وطبيعة 

ملمسها التشكي ط، 

يعبر فيمل من جمال 

.اململيط املصن   

ينةز تصميما مةسما 

بخامات اهطنامية 

وفق هفا  ا وطبيعة 

ملمسها بتطبيق تقنية 

التقطي  واللصق 

 سب تقنيات الفن 

. العاملي النديث

 قصد

تةميس البيئة و 

اململيط الطبيعط و 

.النوري و مايك ما  

صميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
ن  الت

فـــــــــــــ
 

  

ـ وفعية تعلمية 

 :بسيطة

19 

ـ وفعية تعلم 

 :ةدماج

13 

 

 

ـ وفعية تعلمية 

 تقويمية تكويتية:

14 

الجري املتعّرج 

 بملمس مداة

 ـ الرمي رس  مبعد

 

10 

 ـ الرمي مل ا  معا  

ـ الرمي لألمام، 

 لل لف، للجانب

 : تقنيات الجم ـ 

ـ التقطي ، اللصق، الطي، 

 ...الجم 

ـ وفعية مش لة 

 :انط قية

10 

طــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ال 
املق

اني
 

 

 

 :املركبة ال انية

يصمم مم  بتركيب 

مةمومة من 

ال امات الاهطنامية 

فط مةسم بتقنية 

الجسم قصد تةميس 

البيئة واململيط 

ـ وفعية تعلمية 

 :بسيطة

19 

 

ـ وفعية تعلم 

 :ةدماج

13 
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 6 الصفحة  وزارة التربية الوطنية 

  

 :تقويمية

ـ تقديم  صيلة، تقويم املسع ، 

استخراج نموذج القوامد الفنية 

وألاسس العلمية، هي لة املعارف 

اململصلة، استتباط املفاهيم 

 .ةدماجية، استتتاج ما هو مساس ي

 

جية  اهة بوفعية ـ موارد منه 4

 :تعلم ةدماج

ـ النث م   التعمق فط املهام ، 

النث م   ردماج املعارف املكتسبة 

ورن اد املهام املختلفة، التخ ط من 

نسق التعلم، تفويس وتملويس 

املهارات و انتقالها، تقوية املهارات، 

النث . تدميم الاستق لية التاتية

التقويم و ) توظيف مملية التقويم 

 (.د التاتي النق

ـ تملليس بعض التصاميم ،      و 

 .تتوق جمالها

الطبيعط والنوري 

 .و مايك ما

الجـــــــــــــــــــــــــــــــة، تقــــــــــــــــــويـــــــــــــــم ومع  

ـ الزيادة فط السرمة 

 واللناق

ـ تغار الاتةاه 

ـ التقطي ، : تقنيات الجم ـ  

 ...اللصق، الطي، الجم 

ـ وفعية تعلمية 

 تقويمية تكويتية:

14     

10 
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 7 الصفحة  وزارة التربية الوطنية 

  

 وةف ت

ـ تقنية تركيب املواد 

مواد  هو الجم  با : املختلفة

و امات متنومة فط ممس 

 مو د

ـ وفعية مش لة 

 :انط قية

10 

ث
طـــــــــــــــــــ  اال ال

املق
 

 املركبة ال ال ة

ـ ينةز تصميما 

 شرة، )مةسما 

، بتقنية ...( يوا 

تركيب مواد 

 مسترجعة مختلفة

ـ يشار  بمل فط نقت 

الاممال الفنية 

ويداف  من آرائمل 

 بالحجج املقنعة

رارات مواجهة ق 

ال صم  فرديا فط 

 الهجوم والدفاك

ـ وفعية تعلمية 

 :بسيطة

19 

ـ وفعية تعلم 

 :ةدماج

13 

ـ وفعية تعلمية 

 تقويمية تكويتية:

14 

10 

مواجهة قرارات 

ال صم جماميا فط 

 الهجوم والدفاك

 التقويم الن ائي
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 التــــــــــربيــــــة املــوسيقيــــة 

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

صالنص امليــــادين  مـــركبــــات  الكفــــــــادة  املواميـن  املعرفيــة  منمــــــاط   التشاطات    املقاط   

 تقــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــم تش يصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

النصـــة  التتوق املوسيقي والاستماك الفرقة   الفرقة املوسيقية الاستماك رس  مقطومات موسيقية 

19 

املقط  

 ألاول 

 ألاغنية  التربوية والتشيد  مداد البيت ألاول  املقط  الراب    من التشيد الوطني  - ريط  -قط  الراب   رسماك املتعلم امل

النصـــة  التتوق املوسيقي والاستماك التعرف م   تشكيلة الفرقة   الفرقة املوسيقية الاستماك رس  مقطومات موسيقية 

 ألاغنية  التربوية والتشيد  مداد البيت ال اني  املقط  الراب   من التشيد الوطني  - ريط  -رسماك املتعلم املقط  الراب    13

النصــة  التتوق املوسيقي والاستماك التعرف م   فرقة موسيقية مربية  الفرقة املوسيقية الاستماك رس  مقطومات موسيقية 

لتشيد الوطنياملقط  الراب   من ا  - ريط  -رسماك املتعلم املقط  الراب    14  ألاغنية  التربوية والتشيد  مداد البيت ال الث   

النصـــة  التتوق املوسيقي والاستماك التعرف م   فرقة موسيقية مربية  الفرقة املوسيقية الاستماك رس  مقطومات موسيقية 

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

 ، تقــــــــــــــــــويـــــــــــــــم ومعالجـــــــــــــــــــــــــــــــة

النصـــة  تتوق موسيقي  التعرف م   فرقة موسيقية ماملية  الفرقة املوسيقية الاستماك رس  مقطومة  موسيقية ماملية 

10 

املقط  

 ال اني

اد ألانشودةمد  منشودة انشودة هباخ ال ار مدرس ي منشودة هباح ال ار مدرس ي  

النصـــة  تتوق موسيقي  ...الايقاك نفخط  وتري   : آلاالتمائلة  الاستماك رس  الاالت موسيقية 

 منشودة انشودة الام الننو   منشودة مختارة الام الننو   مداد ألانشودة 19

ة موسيقية معينةالاستماك رس  جمل النصـــة  تتوق موسيقي  جملة موسيقية غربية   جملة  موسيقية  غربية 

 منشودة انشودة الشجرة  انشودة الشجرة  مداد ألانشودة بش س سليم  13

النصــة  تتوق موسيقي  مكونات القصة  القصة املوسيقية  الاستماك اس  قصة موسيقيا

 منشودة امصفي يا رياح  امصفي يا رياح  مداد ألانشودة بش س سليم  14
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 9 الصفحة  وزارة التربية الوطنية 

  

النصـــة  تتوق موسيقي مكونات القصة املوسيقية  القصة املوسيقية  الاستماك اس  قصة موسيقيا

 منشودة امصفي يا رياح  امصفي يا رياح  مداد ألانشودة بش س سليم  10

ــــالجــــــــــــــــــــــــــــــة، تقــــــــــــــــــويـــــــــــــــم ومعــــــــــــــ  

النصـــة  تتوق موسيقي  مكونات القصة املوسيقية  القصة املوسيقية  الاستماك اس  قصة موسيقيا  ركات

10 

املقط  

 ال الث

 منشودة الديك منشودة      الديك مداد ألانشودة بش س سليم

ة القصة املوسيقي الاستماك رس  جملة موسيقية معينة النصـــة  تتوق موسيقي  القصة  املوسيقية 

 منشودة انشودة مختارة انشودة مختارة مداد ألانشودة بش س سليم 19

(  ركات رسومات)القصة  املوسيقية  القصة  املوسيقية الاستماك رس  قصة  موسيقية معينة النصـــة  تتوق موسيقي 

نشودة مختارةا انشودة مختارة مداد ألانشودة بش س سليم 13  منشودة 

النصــة  تتوق موسيقي القصة  املوسيقية القصة املوسيقية  الاستماك رس  جملة موسيقية معينة

 منشودة انشودة مختارة انشودة مختارة مداد ألانشودة بش س سليم 14

لنصـــة ا تتوق موسيقي  القصة  املوسيقية القصة املوسيقية  الاستماك رس  جملة موسيقية معينة

 منشودة انشودة  انشودة مختارة مداد ألانشودة بش س  10

 التقويم الن ائي 
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 التـــــــــربيــــــة البـــدنيـــــــــــــة  

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

 املقاط   امليــــادين الكفــــــادة  ال تاميـــــــة  مـــركبــــات  الكفــــــــادة  وفعيات املش لة الانط قيةال الوفعيات التعلمية الاسيطة

 تقــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــم تش يصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 التواز    ل الجري 

 يم ال طواتـ تنظ

 

وفعيات ر  الية تنافسية تعبر من 

 املطاردة واملواجهة الفردية والجمامية

 

 

 الجري  سب مةاالت منتظمة

 وغار منتظمة

يتتقي واستعمس جملة 

من التصرفات  سب 

 ما يتطلبمل املوقف

ت 
ـــــــا

ـــــــــــــ
يــــــــــــ

فع
لو

ا

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
نق

لت
وا

ت
 

ـــــــــــــ
ـ

 

املقط  

 ألاول 
 مساليب التخطي

 ـ التواز    ل التخطي

ي واجتياز مةاالت منتظمة وغار 
ّ
تخط

 منتظمة، والرمي بعيدا فط مةاالت

 ا ترام النظام والوقت  ـ مسلوب الرمي/    مسلوب الاجتيازـ 

ــــــــــــــــــــة، تقــــــــــــــــــويـــــــــــــــم ومعالجـــــــــــ  

 مستقيم 
ّ
 ـ الجري م    ط

 ـ الجري م   منعرج

 

وفعيات تنافسية فط الجري الجماعط 

 والفردي، وكتا الرمي

الجري الفردي، وفمن مةمومة، وبملمس 

 مداة

ينةز  ركات متعلقة 

 بالجري وبالرمي

ــــة
ـــــــــــــ

ديــــــ
مــــــ

قا
 ال

ت
ـــــــا

ركـ
نـــــ

ال
 

املقط  

ل انيا  

 الجري املتعّرج بملمس مداة

 ـ الرمي رس  مبعد

 الرمي بيد وا دة  سب   س  وحجم ألاداة

 ـ الرمي مل ا  معا  

 ـ الرمي لألمام، لل لف، للجانب

.القّوة الفردية فط  دمة املةمومة  

ـــــــويـــــــــــــــم ومعالجـــــــــــــــــــــــــــــــة  ، تقـــــــــــ

 ـ الزيادة فط السرمة واللناق

 ـ تغار الاتةاه وةف ت

وفعيات تنافسية تعبر من التد  ت 

ملواجهة ال صم فرديا وجماميا  

.والتصدي لمل  

ب ومطاردة ال صم
ّ
 تعق

 

ينظــــــــــــم تد ـــــــــ تمل 

  ســــب املـــوقــــف

ة 
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
 لـــ

هي
ال

نــــــــ
لب

وا
اد

ـــ
 

املقط  

مواجهة قرارات ال صم  فرديا فط  0 ال الث

 الهجوم والدفاك
ص وةف ت من ال صم

ّ
 التخل
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مواجهة قرارات ال صم جماميا فط 

 الهجوم والدفاك

التملّول الفردي والجماعط من مداف  ملهاجم 

 والعكس

 تقويم ن ائي 

 

 


