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  ةدلماا زلةمن
  

ختلف فترات عمره وفي مختلف مجاالت نشاطه وظروف  ملةطيلموسيقى اإلنسان وتالزمه  اايشتع

  .هاعنعيشه وهو ال يستطيع االستغناء 

 تلعب اهألخرى ولعلّا شأنها شأن المواد ةلكفايات األفقي اقيقتحفي  ةية الموسيقيبرالتّ ةهم مادتس 

لرانظفي ذلك  ادورا هام تّالميذاليها عليقبل  ةكونها ماد.  

ته قصد انعلى مكو فن تحليل األثر الموسيقي والتعره منكّتمتقنيات  ممل على إكساب المتعلّعت 

  .يدقثابتة لتساعده على ممارسة الفكر النّ ةعايير ثقافي مىإلتقديره بطريقة سليمة تستند 

 يلفنّا يه الحسفي نمتل فة صحيحة ومتطورةصة بيعمس الهعلى توظيف حواس ماعد المتعلّست 

  .طور متيصل بأسلوب فنّاوالتّ ويربعتّالمن  هوتمكنّ

ذلك من  ون المجموعةضمآلخرين تحقيقا لتفاعل الفرد مع اصل والعمل اومن التّ مالمتعلّ نكّمت 

  .خالل مختلف األنشطة التي يمارسها

 هفتح تموسيقي وفيه العلى تراث فرعن خالل التّمة وطنيال هتفي هوي مهم في تجذير المتعلّست 

  .خرىاألب وععلى موسيقى الشّ فرععلى اآلخر عبر التّ

ـّ على االلتزام والدهداجع وذلك من خالل تعو نل عمةمنهجي يعلى توخّ ماعد المتعلّست  في ة ق

  .ةمل مع اآلثار الموسيقياعالتّ

 ةلخاصت اابرمجيال مع املعوجيات الحديثة نظرا لسهولة التّولنكلى توظيف التّ عاعد المتعلّمتس 

 مهذه الوسائط التي تعمل على تقريب العالم الموسيقي من المتعلّ لواسعلا لموسيقى ولالنتشاربا

           .جذابا ارفيهي تلوباأسوتعتمد 

  .لمتعلّم للتعمق في المجال الموسيقي بمختلف أنشطته ائيهت 

  .علياالالدراسات الموسيقية  للتخصص فيهل المتعلّم ؤت 
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  ةلبيداغوجي اتايشّمتّال
  
  
  
  
   :يةلامن األنشطة التّ ممكين المتعلّ تى علةية الموسيقيبرالتّ ةاد مملتع

  .دراسة المقاماتوة نشاد المساير باألنشطة اإليقاعياإل 

  .قوذستماع والتّاالتّاريخ وال 

  .قيةقواعد الموسيلاوإلمالء واقراءة ال 

  .ة الموسيقيةغاللّل صل باستعمااوير والتّبعتّال 

  

إليقاعي إلى جانب تنمية ملكة تقدير ا  والحسعمالس ةحاست ووصالن خالل ذلك إلى تهذيب  مهدفتو

  .يير الفنّبعي وإلى تطوير التّدقلنّ افكرالالعمل الموسيقي وملكة 

   :ا يلي متمادع اريورلك بات من الض ذتحقيقلو

فضل استنباط  بضهابعطة المذكورة مترابطة مع نشتي تحوي مختلف األلا لةمالشّاة صحال 

لعالتّ ةالوضعيألنشطة المقترحة اتلفمخمن إدماج  نالمالئمة والتي تمكّ ةيمي.  

 لخبراتاو تامتعلّلا كتسابوا سرن في بناء الدومطة التي يسهم فيها المتعلّيشقة النّيرطّال 

البحث فاالستنتاج  ومالحظةلاووالحيرة  ةإلشكاليا عن طريق بثّعتمدين على أنفسهم م

  . يفلأالتّ فيقبطلتّوا

لوسائل  اوفيروتي رظيقي واالبتعاد عن الجانب النّبطعلى الجانب التّ يعتماد الكلّاال 

  .رمجياتبو سائط ووةبصري ةوآالت سمعي ةمن آالت موسيقي ةريورالض ةيميلعالتّ

 ةطالمحنّ ةمادلاعن  إقبالهم عليها واالبتعادن ن حتى تضميمقريبة من المتعلّ ةميتعلي ةتماد ماداع 

  .نيمة للمتعلّبسوالتي ال معنى لها بالنّ

  
  



27/6  

  
  
  
  
  

  



27/7  

  نشطة المعتمدةاأل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

شد إنشادا سليما معبرا تطبيقا للمقامات ين
  .والموازين المدروسة

در ما يستمع إليه من أصوات قي
 ف أهمة ويتعروآالت وآثار موسيقي

  .موسيقيةالالعصور والشّخصيات 

بر عن إحساسه باألصوات عي
الت مستعمال ما تعلّمه من آلوا

  .تقنيات ولغة موسيقية

وسيقيا عنلتّلميذ نصا م االجعي
طريق القراءة واإلمالء مطبقا 

  .القواعد الموسيقية
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  تّوجيهاتال  لتّقويما  محتوىال  القتدارات المستهدفةا  نشطةاأل

ال
قواعد

 والقراءة واإلمالء
  

لتمكّن من العناصر األساسية للكتابة الموسيقية ا
  :سمعا وأداء عن طريق القراءة واإلمالء 

ة اكتشاف الخلية ومالحظتها من خالل أنشودـ 
  .أو جملة موسيقية

  .تحليل الخلية والتعرف على مكوناتها زمنيا ـ
  . تطبيق الخلية وتركيزهاـ
  . التّأليف واستعمالها توظيف الخلية فيـ

التّمييز بين الجملة اللّحنية الصاعدة والجملة  
  .اللّحنية النّازلة

  .تثبيت التّنقّالت الصوتية والتّمييز بينها سمعياـ 
  . اء الذاكرة اللّحنية وأداء التّنقالت الصوتيةبن ـ
لتمكّن منها من اتطبيق القواعد الموسيقية و ـ

  . مالءخالل القراءة واإل
  

  . ، مفتاح الصولرجالمد: عناصر التّرقيم الموسيقي ـ 

  : أشكال التّرقيم  ـ

  :  عالمات السكوت ـ
  

   :   العوارض ـ
  .ا النّقطة ومفعولهـ
  . الرابط بنوعيهـ
  . الساللم الكبيرة والساللم الصغيرةـ
  
  :كون تطبيقا ت

  للخاليا * 

  
  

  
  والمقامات* 
ـ  لراست ـ البياتي ـ السيكاه ـ المزموم ـ الحسينا

  . المحير سيكاه ـ النّهاوند ـ اإلصبعين ـ الحجاز

سالمة القراءة وتطبيق ـ 
  .الخاليا اإليقاعية

  . سالمة القراءة الصوتيةـ
 صحة الكتابة اإليقاعية عن ـ

  .ريق اإلمالءط
 صحة تعرف الدرجات عن ـ

  .طريق اإلمالء
  . توظيف القواعد المدروسةـ

يتم ذلك بالتّركيز على النّاحية ـ 
قية مراعاة لطبيعة المادة بيالتّط

وباعتماد تمارين قراءة وإمالء 
ـّر فيها النّاحية الجمالية  تتوف
وتالئم مستوى التّالميذ وفق 

من تدرج منطقي سليم وذلك 
خالل أنشطة إدماجية تمس واقع 
التّلميذ وتنطلق من وضعيات 
تعلمية تبثّ اإلشكال ليقع حلّه 

  .عن طريق التّطبيق
لجة القواعد المقررة عام تتم ـ

  .    باعتماد التّطبيق
  

  يقيا عن طريق القراءة واإلمالء مطبقا القواعد الموسيقية الج التّلميذ نصا موسيع

 تمكّن من الخاليا اإليقاعية قراءة وكتابة وتطبيقاال

 ن تطبيق القواعد المقررة متمكّنال

ـّالت الصوتية عن طريق األداء والسمع ال   تمكّن من االتّنق
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  تّوجيهاتال  لتّقويما  محتوىال  القتدارات المستهدفةا ألنشطةا

اإل
س
شاد ودرا

ن
ت
ة المقاما

  

  .اإلنشاد السليم بصفة فردية وجماعيةـ 
  .مسايرة اإلنشاد بالوزن المناسبـ 
رة اإلنشاد بمختلف األنشطة اإليقاعية ويتم ذلك ايمسـ 

  :عن طريق 
  .ستماع الواعي لألثر الموسيقياإل •
حليل األثر الموسيقي إلى أجزاء متشابهة لحنيا ت •

  .وأخرى مختلفة
حني لكّل مقطع وخزنه في ور المسار اللّصت •

  .الذاكرة
  .تّفاعل اإليقاعي مع ما ينشَدلا •
  .لتمكّن منهاوارف المقامات وتحليلها عت •

اسة المقامات التّالية وتركيزها من در
خالل أمثلة مختارة من التّراث 

  : التّونسي والعربي 
  ست ـ البياتي الرا
  لسيكاه ـ المزموم ا 
اوند ـ الحسين ـ المحير سيكاه النّه 

  . اإلصبعين الحجاز
  :ع تطبيق األوزان التالية م
خول البراول ـ الدويك ـ الختم ـ د

  .عياالبرول ـ الدارج ـ السم

  .اإلنشاد السليم المعبرـ 
مسايرة اإلنشاد بالوزن ـ 

  .المناسب
 التّمييز بين مختلف ـ

المقامات عن طريق 
  .السمع والتّحليل

 قيةم ذلك باعتماد آثار موسييت
ن التّراث تبرز خصائص م

  .ومميزات المقامات المدروسة
  

 تّهيئة الصوتيةال

 نشاد السليم المعبراإل

  المدروسةبيقا للمقامات والموازينتطشد إنشادا سليما ومعبرا ني

  بيق المقامات والموازين تط

  غناء في الطّبقة ال
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  تّوجيهاتال  تّقويمال  لمحتوىا  إلقتدارات المستهدفة ا ألنشطة ا

ال
ستماع 

تّاريخ واال
ق
والتّذو

  

االستماع المادي (التحلّي بآداب االستماع ـ 
  )واالستماع العاطفي 

قديره بعد تحليله  تعرف ما يستمع إليه وتـ
  )االستماع الواعي(إلى عناصر ومكونات 

قوالب الموسيقية والتّمييز بينها ل تعرف اـ
ة للعصور والشّخصيات يوالمميزات الفن

  .المقررة

  . العصر العباسيـ
  . الموشّح والزجلـ
  .  األغنية العربية المعاصرةـ
  . السماعيـ
  . ف التّونسيلو النّوبة في الماـ
  .السوناتة ـ
  .  الكنشيرتوـ
  . السنفونيةـ

ق بيدى تعرف التّلميذ عن طريق التّطم
  :واالستماع على 

  .تاريخ الموسيقى في العصر العباسي ـ
  .  الموشّح والزجل ـ السماعيـ
  . النّوبة في المالوف التّونسيـ
  . السوناتة ـ الكنشيرتوـ
  . السنفونيةـ

م ذلك انطالقا من يت
ستماع والتّذوق والتّحليل اال

آلثار مختارة وباعتماد 
شبكات مبوبة وواضحة 

  .المقاصد
  

  
   :حظةمال

ون حصة التّربية الموسيقية حصة تنشيطية شاملة تعتمد التّطبيق وتحتوي على مختلف األنشطة الموسيقية من إنشاد واستماع وتذوق وقراءة وإمالء مع تجنّب المسائل تك -
  .ناء بالنّشاط التّأليفي والتّعبيري لدى التّلميذ وذلك بتوظيف التّقنيات والمفاهيم المدروسة خالل األنشطة المذكورةعتالبحتة وضرورة االالنّظرية 

علّمين على متالنّادي لتدريب الرمج نادي التّربية الموسيقية بحساب ثالث ساعات في األسبوع عشية يوم الجمعة، وتدرج هذه الساعات في موازنة األستاذ ويخصص نشاط بي -
ـّقافة الموسيقية مع توظيف التّقنيات الحديثة  العزف على مختلف اآلالت الموسيقية وتلقينهم مختارات غنائية من التّراث التّونسي والعربي وتزويدهم بقدر مناسب من الث

  . ف يخدم ويثبت ويعمق النّظريات والمعلومات في أذهان المتعلّمينة بحيث يكون للدروس التّطبيقية هديبصورة  مترابطة مع الدروس النّظر

 اب االستماع وأنواعهآد

 در ما يستمع إليه من أصوات وآالت وآثار موسيقية ويتعرف أهم العصور والشّخصيات قي

  ليل ما يستمع إليه إلى عناصر ومكونات تح ف ما يستمع إليهرتع

ةتعرات الموسيقيف العصور والشّخصي 
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  نشطة المعتمدةاأل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
نشد إنشادا سليما معبرا تطبيقا للمقامات ي

  لمدروسة  اوالموازين

در ما يستمع إليه من أصوات قي
تعرف أهم ي ووآالت وآثار موسيقية

  موسيقية الالعصور والشّخصيات 

بر عن إحساسه باألصوات عي
واآلالت مستعمال ما تعلّمه من 

  تقنيات ولغة موسيقية

لتّلميذ نصا موسيقيا عن االجعي
طريق القراءة واإلمالء مطبقا 

  القواعد الموسيقية
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  تّوجيهاتال  تّقويمال  محتوىال  القتدارات المستهدفةا ألنشطةا

ال
قواعد والقراءة واإلمالء

  

سية للكتابة الموسيقية تّمكّن من العناصر األساال
  :سمعا وأداء عن طريق القراءة واإلمالء 

اكتشاف الخلية ومالحظتها من خالل أنشودة أو ـ 
  .جملة موسيقية

  . تحليل الخلية والتعرف على مكوناتها زمنياـ
  . تطبيق الخلية وتركيزهاـ
  . توظيف الخلية في التّأليف واستعمالهاـ
  .صوتية والتّمييز بينها سمعيا تثبيت التّنقّالت الـ
ـّالت الصوتيةـ   .  بناء الذاكرة اللّحنية وأداء التّنق
 تطبيق القواعد الموسيقية والتمكّن منها من خالل ـ

  . القراءة واإلمالء
  

تكون تطبيقا للقواعد والخاليا والمقامات المدروسة مع ـ 
  :إضافة 

   الخاليا - أ

  

   
 -  الكردي - المحير عراق -الهزام : المقامات  -ب

  .راست الذيل
  المسافات البسيطة ـ المثلّث : القواعد  -ج 
  ) كبير ـ صغير( المركّب التام في وضعه األساسي ـ
   التّصوير كتابة ـ

ـّرات ـ   - فإلى الضعة  من القو- ضعيف-قوي (المؤث
  ).من الضعف إلى القوة

القراءة وتطبيق سالمة ـ 
  .الخاليا اإليقاعية

  . سالمة القراءة الصوتيةـ
 صحة الكتابة اإليقاعية عن ـ

  .طريق اإلمالء
 صحة تعرف الدرجات عن ـ

  .طريق اإلمالء
  . توظيف القواعد المدروسةـ

يتم ذلك بالتّركيز على النّاحية ـ 
التّطبيقية مراعاة لطبيعة 

اءة اعتماد تمارين قروبالمادة 
ـّر فيها النّاحية  وإمالء تتوف
الجمالية وتالئم مستوى 
التّالميذ وفق تدرج منطقي 
سليم وذلك من خالل أنشطة 
إدماجية تمس واقع التّلميذ 
وتنطلق من وضعيات تعلّمية 
تبثّ اإلشكال ليقع حلّه عن 

  .طريق التّطبيق
تتم معالجة القواعد المقررة  ـ

  .     التّطبيقادباعتم
  

 الج التّلميذ نصا موسيقيا عن طريق القراءة واإلمالء مطبقا القواعد الموسيقيةيع

  اإليقاعية قراءة وكتابة وتطبيقاياتمكّن من الخالال

 ن تطبيق القواعد المقررة   متمكّنال

ـّالت الصوتية عن طريق األداء والسمال   ع تمكّن من االتّنق
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  تّوجيهاتال  لتّقويما  محتوىال  لمستهدفة ادارات قتاال  ألنشطةا

اإل
ت
سة المقاما

شاد ودرا
ن

  

  .اإلنشاد السليم بصفة فردية وجماعيةـ 
  . مسايرة اإلنشاد بالوزن المناسبـ
 مسايرة اإلنشاد بمختلف األنشطة اإليقاعية ويتم ـ

  :ذلك عن طريق 
  .ي لألثر الموسيقيستماع الواعاال •
حليل األثر الموسيقي إلى أجزاء متشابهة لحنيا ت •

  .وأخرى مختلفة
ر المسار اللّحني لكّل مقطع وخزنه في صوت •

  .الذاكرة
  .تّفاعل اإليقاعي مع ما ينشدلا •
  .يلها والتمكّن منهالرف المقامات وتحعت •

مراجعة المقامات واألوزان المدروسة ـ 
  .وتركيزها

مات التّالية وتركيزها من  دراسة المقاـ
خالل أمثلة مختارة من التّراث 

  : التّونسي والعربي 
هزام ـ المحير العراق ـ الكردي ال

  . ـ راست الذيل
النّوخت ـ ـ البطايحي : األوزان و

  .المدور حوزي

  .اإلنشاد السليم المعبرـ 
مسايرة اإلنشاد ـ 

  .بالنّبض
مسايرة اإلنشاد بالوزن ـ 

  .المناسب
لتّمييز بين مختلف اـ 

المقامات عن طريق 
  .السمع والتّحليل

م ذلك باعتماد آثار موسيقية يت
من التّراث التّونسي والعربي 
تبرز خصائص ومميزات 

  .المقامات المدروسة
  

  

 تّهيئة الصوتيةال

 نشاد السليم المعبراإل

شد إنشادا سليما ومعبرا تطبيقا ين
  للمقامات والموازين المدروسة 

  بيق المقامات والموازين تط

  غناء في الطّبقة ال
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  تّوجيهاتال  تّقويمال  لمحتوىا  إلقتدارات المستهدفة األنشطة ا

ال
ستماع و

تّاريخ واال
ق
التّذو

االستماع المادي (ب االستماع داآالتحلّي بـ   
  )واالستماع العاطفي

 تعرف ما يستمع إليه وتقديره بعد تحليله ـ
  )االستماع الواعي(إلى عناصر ومكونات 

بينها ز  تعرف القوالب الموسيقية والتّمييـ
والمميزات الفنية للعصور والشّخصيات 

  .المقررة

  .نسية في القرن العشرين الموسيقى التّوـ
  .  أحمد الوافيـ
  . خميس التّرنانـ
  .ديشي المعهد الرـ
  .السيد درويش ـ
  . العصر الكالسيكيـ
  . هايدنـ
  . العصر الرومنطيقيـ
  . شوبانـ

دى تعرف التّلميذ عن م
طريق االستماع مختلف 
العصور الموسيقية 
والشّخصيات المحددة 

  .ومميزاتها الفنية

 ذلك انطالقا من ميت
ذوق لتاالستماع وا

والتّحليل آلثار مختارة 
وباعتماد شبكات مبوبة 

  .وواضحة المقاصد
  

  
  
   :الحظةم
 .ون حصة التّربية الموسيقية حصة تنشيطية شاملة تعتمد التّطبيق وتحتوي على مختلف األنشطة الموسيقية من إنشاد واستماع وتذوق وقراءة وإمالء مع تجنّبتك -

  .ةظرية البحتة وضرورة االعتناء بالنّشاط التّأليفي والتّعبيري لدى التّلميذ وذلك بتوظيف التّقنيات والمفاهيم المدروسة خالل األنشطة المذكورنّلمسائل الا
 نشاط النّادي لتدريب المتعلّمين صألستاذ ويخصرمج نادي التّربية الموسيقية بحساب ثالث ساعات في األسبوع عشية يوم الجمعة، وتدرج هذه الساعات في موازنة ابي -

ـّقافة الموسيقية مع توظيف التّقنيات  ا.على لعزف على مختلف اآلالت الموسيقية وتلقينهم مختارات غنائية من التّراث التّونسي والعربي وتزويدهم بقدر مناسب من الث
  . قية هدف يخدم ويثبت ويعمق النّظريات والمعلومات في أذهان المتعلّمينبيدروس التّطرابطة مع الدروس النّظرية بحيث يكون للمت.الحديثة بصورة 

  االستماع وأنواعهابآد

در ما يستمع إليه من أصوات وآالت وآثار موسيقية يق
  ويتعرف أهم العصور والشّخصيات 

 رف ما يستمع إليهتع
  ليل ما يستمع إليه  إلى عناصر ومكونات تح

 رف العصور والشّخصيات الموسيقيةتع
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  البرامـجــم ـديتق
  

 ةويبرفة التّلسوي والفـّانيم الثلعوضعها في إطار الهيكلة الجديدة للتّ بمل معها يتطلّاعوالتّ ةويـّانفي المرحلة الث ةيليكشية التّبرم برامج التّفه

ميه أمام المتعلّجو تنويع مسالك التّهبطلّتي ة ماالكامنة وراءه، وخاص ةمن توجيهات وإجراءات عملي.  

ا وفي إطار مالتي تنشدها من جهة  ةوي والكفايات األفقيـّانيم الثلعللتّ ةفي إطار المنظومة العام لتنز يمواد االختياريةالفي إطار  ةع هذه المادوض

جوتو ةعلى تشكيل ذاته المستقلّ ميه تفضي إلى مساعدة المتعلّجومن مسالك في التّ ةيمكن أن تتيحه هذه المادأمامه فرص  ريهها الوجهة التي تيس

الحقا ةاالندماج في الحياة العملي.  

كشعليم الفنون التّت إنـّانفي المرحلة الث ةيلييأخذ بعين االعتبار خصوص ةوييم األساسي والمبادئ التي لعية من التّـّانلمرحلة الث ا برامجتاي

ـّان تلميذ المرحلة الثتاتقوم عليها وكذلك خصوصيصخوما يبديه من نضج في الفكر والشّ ةويالوما تحمله شرائح التّ ةيعميذ من تنو ت ارفي التصو

على  دقة وتطويرها في إطار خطط طموحة تشدبامكتسبات المرحلة السق  إطار تعميوضع البرامج في بفهذه العوامل تتطلّ. المسالك وظاراتنتالاو

  .يذمللكها التّتميمكتسبات التي يفترض أن لرب المتراكمة والمعارف وااجاستغالل التّ

ير غ ،ةعام ةتعليمي ةدمال عن كونها فاغعدم التّ بيتطلّ ةويـّانلمتاحة أمام تلميذ المرحلة الث امواد االختياريةالفي إطار  ةنزيل المادت نإ

صتخصال حتّلية، يحيفيقثالتّ نمكو ازيم ففي كّل. منها ا هامارستويات الدكشية التّبرن خالل التّم ،تعليم الفنون سسة يتأساارسةمملى عة، يلي لفن 

مطالبة بتعميق هذه  ةويـّانمرحلة الثال على أن) تايل والتمشّماروائع األعيات والمراجع ونقالمعارف والتّ (ي اإلبداع الفنّتايلي في عالقته بعمليكشلتّا

اسب والممكننفي المـّقاد الثيصالممارسة وإثرائها بالر.  
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ة  والعمارتحير والنّوصالتّة كيوفغير الشّ ةفي إطارها األشكال الفني لالتي تتشكّ ةمجمل الميادين الفني ياليـوم تغطّ ةـيليكشـية التّبرلتّا نإ

لق والفوتوغرافيا وهي الميادين التّمسوالراسلتّا التي تتقاطع ضمنها جّل ةيديةؤالت األفقي كشلتّا للفننادور الفنّو يلي والتي تتمحور حول وظائف الفن 

ةومواقفه وكيفي مقيات والشم إضافة إلى ما يثار حول المسالك والتّرومسايرة ما يتاح اليوم من أساليب في إنتاج الصمن أسئلةتااربات والمنهجي .  

 ةوخاص ةسينوالتّ ةويبر المنظومة التّتا في تحقيق غائياي إطار مدى إسهامهف بدون شك لتنزت ت،اي ما قد تحمله من خصوصيفة، المادو

 ةدتها المتفرانمكو وتشاف ذاتهاكعلى  ممتعلّالفهي تساعد ية صخة إلنماء الشّبسنّلافب:  وتربيته على قيم المواطنة مالمتعلّ ةماء شخصيإنمشاركتها في 

من األدوات  متعني تمكين المتعلّفة، يليكشية التّبرن خالل التّم ،ية على المواطنةبرالتّ اأم .ةواالرتقاء بها إلى مراتب االستقاللي ةيصخوتنمية طاقاته الشّ

 مومجمل القيم التي تتحكّ ةة الفنيحاعلى اإلنتاج الذي تفرزه الس فوالتعر ة الفنيئلالمساو لفن عالقتها بافيه وعي بعالمات عصرالالتي تساعده على 

  .من مرونات وإقرار باالختالف عنوت الهببذلك وما يتطلّ

في  دهذه األهداف التي تتحد. الواجب العمل على تحقيقها ةيعويحيلنا على األهداف النّ ة وضمان حضور فاعل للمادتاحقيق هذه الغائيت

عبالفعل المباشر لتدخّاللى ته إ بدعومسالذي غالبا ما يتّ ومتعلّمالوالموضع الذي تضع فيه  ةارتباطها بطبيعة الماد ملموسة، هذه  ةلى عناصر مادي

ةالخصوصي ةالعملي تعتفترض تفضيل أهداف ذات صبغة  ةللمادبع األهداف التّهبا تتطلّم وةبيريابمن متطلّ ةيريما  ومتحكّالأي تحقيق أهداف  ة،ت قبلي

  .ةبه المركّتاوعملي ية للولوج إلى الحقل الفنّزمالّلوا ةريوراألدوات الض لوالتي تشكّ ةوعملي ة ذلك من معارف نظريهبيتطلّ

على مساءلة اآلليات  مبل مساعدة المتعلّ)  اختصاص المعاهد العليا للفنونذلك هو (م اإلبداع إلى موضوع تعلّتا تحويل عمليكذل نييعال و

لالتي تتدخّ ةاإلنشـائي اويذ على فهم الظّملوالوعي بمداها وتأثيرها، أي مساعدة التّ ي اإلبداع الفنّتافي عمليبها  موالمنطق الذي يتحكّ ةهر الفني

يمتابعة تعليم فنّ ةوتهيـئته إلمكـاني يصتخص يد واإلبداع دجو تكنولوجي يتطلب التّ أجال علميم أو الستعارة هذه اآلليات وتوظيفها في أي

  .واالبتكار
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   :قادرا على مالعمل على تحقيق مجموعة من األهداف التي من شأنها أن تجعل المتعلّ ةويـّانفي المرحلة الث ةكيليشتية الّبرن هنا كان على التّم

  . اإلنتاجتا ذلك من مبادرات أثناء عمليهبوتحقيق ما يتطلّ ةاتيذ ة عمليتاادة تمشيقي •

  ).أو غيرها من المقاربات ةأو تقني ةيأو اجتماع ةأو تاريخي ةجمالي(ؤل ومنطلقاته اس اإلنتاج وتنويع مسالك التّتاساءلة عمليم •

  .المرتبطة به يلفنّا ّلجالسفي سياق إنتاجها أي تنزيلها في الحقبة أو الحقل أو  ةنزيل األعمال الفنيت •

  .اهلوتقب ياإلنتاج الفنّ ع إلى فهم عوامل تنويعبالفضول واليقظة والس يوالتحلّ ةيات الفنيشماء مختـلف التّ إزح سلـوك متفـتّيـوخّت •

   : إلىيعيذ السملمن التّ بقيق هذه األهداف يتطلّتح

 األفكار والمواضيع والمسائل معقها اسفي االختيارات وفي ضمان اتّ م ذلك من تحكّهبيلي وما يتطلّكشالتّ يتـالك أدوات اإلنتـاج الفـنّام •

  .المطروحة

امتـالك و) Pratique critique(واعية  ةنحو ممارسات نقدي ةيقات العمليبطرين أو التّامفي إطار يتجاوز التّ ةـيليكش التّتاارسـة العمـليمم •

ملا :وكيات المرتبـطة بـذلك ـلالسك ا،المصادفات بعين االعتبار لرونـة واالستعداد لتقبوالحوادث ةعوقّتمئج الالّاتة والنّفدتشافات الص 

وغيرها من العوامل التي ال يمكن برمجتها ةالعرضي .  

  . بالمفاهيم والمعارف والمستنداتةقالمتعلّ يعادة استثمار المعطيات المستقاة من الحقل الفنّإ •

ودالالتها  ةوالتقني ةيليكشتها التّانيلها في مختلف مكوحل والمصطلحات والمفاهيم المساعدة على وصف األعمال وتلمعارفا كتـساب كّلا •

  .والمعاني التي تحيل إليها

  .يالتي تساعده على تنزيل أعماله في عالقتها باإلنتاج الفنّ ةيدقكتساب األدوات النّا •

  .ةيليكشفي جوانبها التّ ةاألنظمة الفني ر بتطوعلى عالقة ةونظري ةت تاريخيارمتالك مؤشّا •
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ـّـي البيداغوجيال   تمشـ

   
) maîtrise technique(ي نقات بين الحذق التّنتّيالتي فصلت منذ الس ةيعوة النّلققيمته من النّ ةويناالمنشود في برامج المرحلة الثّ يلتمشّا تمديس

 بين ،)arts plastiques (ةيليكشالفنون التّو) arts appliqués (ةيقيبط بين الفنون التّ،)artistique (يالفنّو) décoratif(يقي وز بين التّ،)culture(فة ـّقالثاو

ي ف فنة للبسفي هذه المرحلة بالنّ ةيليكشية التّبرالتّ ة إذ يصبح تموضع ماد،ييلي والفنّكش بين التّ،)geste créatif(الفعل اإلبداعي و) technicité(ي نقالتّ

وملةدغاية متأكّ ةأبعاده اإلبداعي مخصوصا يقوم على البدائل الجديدةاي ويقتضي ذلك تمشّ،ةح  .  

         ستكشافيا ، وهو تمشّةدة المتفريؤالر ستكر ةبالبحث عن وضعيات عمل إبداعي يشّمالتّ زيتمي ةية البيداغوجيحان النّم

)une démarche exploratoire (كشفي قلب الممارسة التّ ملمتعلّ او صلة بفكرة المشروع، بمعنى يضعذويقطع مع بيداغوجيا ،مالمفضية إلى التعلّ ةيلي 

ة  إجاباه بمعنى أنّ،سإجابة للمدرـّل تقديم تطبيقات تمثو) découpage de notion(لقائمة على تجزئة المفاهيم ا) pédagogie de l'exercice(ين مرالتّ

ايشّتمـّل ال تمثو  – ومنتظرة ومفروضة ةدمحد –   

) processus(ورة ريالسو) conduite(يا ويرتبط بها، وهو ال يخضع إلى برمجة وأفكار جاهزة ومسبقة حول القيادة اوي عن النّشمنبثق التّي

طق الملزمات بل منير على هذا المنوال ال يعني الخروج على عبالتّّو). comportement actif(طة يشكيات النّول قوامه في ذلك الس،)résultat(جة يتالنّو

ف يتماهي ضوء توجةت بنائي.  

رد أو مجموعة ّل فن خالل بحث كم يتم همع العلم أنّ، ابات مختلفةإجن للبحث عن يملدى المتعلّ ةعيف هذا اإلطار، يقتضي البرنامج خلق دافي

ةفي القسم عن إجابة خاص كشاب المعارف التّ، اكتسةدومتفراتهاجوالمهارات واالتّ ةيليير كفة في التّبغ الجديدة، وتكريس اإلبداع والمبادرة والر

  .ةعمتنو م تعلّتا واستنباط وضعي،ةوهو تدريس يقوم باألساس على خلق مواقف مشكلي. والبحث
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تسمح باستكشاف  ةينى باستنباط وضعيات تعلميع ذيال )paradigme d'apprentissage (ملّعاديكم التّبرإلى  – لكبهذا الشّ –يلنا البرامج تح

كتشاف ال وتفسح المجال ،همتاصل المنتج الذي يساعد على تحرير إمكانياولتّللم يكن معروفا لديهم، وتتيح فرصا  ان ومهاراتهم مميمقدرات المتعلّ

  .وتنويعها ةيليكشيقات المناسبة وفردنة المسارات التّبطالتّ

 ةوالوجداني ةلمسارات الفكريبافي بنائها، ويعتني اعتناء شديدا  م المعرفة الفنية ودور المتعلّعةبطبي وملّعستراتيجيات التّبا هذا التوجه مهتي

ير وهذه المعارف من هيكلبعيلي واكتساب المعارف الجديدة  وما يستدعيه هذا التّكشير التّبعلمالزمة لضرورات التّ اةواالجتماعيللمكتسبات  ةة مستمر

قةباالس.    

ير يقوم باألساس على نشاط بعلتّا إن. لمعارف اكيلي وتملّكشير التّبعي مسار التّ فمللمتعلّ ارا أساسيدوالذي يخضع له البرنامج  مشّينح التّيم

ن يملدى المتعلّ ةرييبعات التّقاللطّ دالمولّ ور الوسيط المساعدفهو دو سر المدردو اأم. مإذاك نتيجة لبناء داخلي يقوم به المتعلّ م فيكون التعلّ،مالمتعلّ

ةمن خالل مساعدتهم على المساءلة الفني لبنائه ملمسار الذي يقطعه المتعلّبا الّيلي إكشج التّات ال قيمة للنّإذ. ةدالمتجد .  
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  ةثلة مرجعيأم  مسائل والمفاهيملا  محور األساسي للعملال  طاشنّال

  
   : تقوم على ةز أعمال تشكيلينجاإ

  
 ةيليكشالجة المكونات التّمع -

ةوالمادي  
  

  

المتعلّم  ققّحي : قاستّاال -
تناغما بين المضمون 

يري إلنتاجه بعالتّ
 ةيعووالخصائص النّ

التي  ةيليكشللمكونات التّ
  يوظّفها

اختياراته  ينزل المتعلّم -
وفق تمشّي  ةيليكشالتّ

  اّلدو واضح
  

م األعمال إلى تناول مسائل ومفاهيم على يل تقوييح
   :عالقة بـ

  
   :فضاء وارتباطه بـال -

   المادة/مسالر/نواللّ/حركةال
   :مادة في ارتباطها بـال -

  الجاهز/األثر/األداة/ءوضال
  :ـ ثر في ارتباطه باأل -

 / ماظنّلا/ فة دصلا/ ة عفويلا/ ة لقصديا (ةحركال
  ) تملمكالّمكتمل واللا / امنظلالّا
   : ارتباطها بـفية روصال -

  يمدقتّلا / يلثمتّلا / مرئيال
  
  

كن لألستاذ أن يختار وفق يم
من  ةما تمليه الوضعي

مراجع المذكورة على سبيل ال
   :المثال

  

  لحديثا فنال

  
  لمعاصرا فنال
  
  
  

  

ـّالثةال  سنة الث
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  ثلة مرجعيةأم  مسائل والمفاهيملا  محور األساسي للعمللا  طاشنّلا

  
   : تقوم على ة تشكيلينجاز مشاريعإ
  

  يريبعفعل اإلنشائي وبعده التّال -
  
  لة الدال -
  

  

المتعلّم تناغما  قيحقّ : قاستّاال -
يري إلنتاجه بعبين المضمون التّ
للمكونات  ةيعووالخصائص النّ

  يوظّفها يالتّ ةيليكشالتّ

  يليةكشتّلا تاييقود المتعلّم للتمشّ -

عاني ميحلّل المتعلّم ويستنتج  -
 مافي عمله و ةينضمت ودالال

  تاجعيمر منبطنه ستيمكن أن ي
        

  

يل تقويم األعمال إلى تناول مسائل يح
   :ومفاهيم على عالقة بـ

  
   :منتوج في ارتباطه بـال -

 / لئازلا / مئادلا / ينمزلز احيال
  ...فتراضيالا

  
 : يلي في ارتباطه بـكشفعل التّال -

يلوأتّلا / صلألا/ ة الهوي ...  
  
   : ارتباطها بـفية روصلا -

  ...ذاكرةلا / مكانلا / خياللا / واقعال
  
  
  
  

كن لألستاذ أن يختار وفق ما يم
من المراجع  ةتمليه الوضعي

   :كورة على سبيل المثالمذال
  

  لحديثا فنال

  
  لمعاصرا فنال
  
  
  

  

 سنة الرابعةال
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  اهيم ومحتويات أساسية للفنون التّشكيلية وعالقتها بالبرنامجمف
  
  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فضاء والمكونات التّشكيلية والماديةالجة المع
  لية يمكونات التّشكلا  -
...)             المستوي، المسطّح، المحجم، مكون ضوئي(
  ...)المحمل، الوسائط، المواد(واد وحكايات م  -
  أللوان ا  -
  ...)ةالشّفافي ،عالصبغة، التّكامل، التّباين، اإلشبا(
  ضوء ل  ا-
  ...)الفاتح، الداكن، الظّل، الضوء النّاحت، الضوء اللّون(
  فضاء ل  ا-
الواقعي، المؤطّر، المفتوح، المشبع، المتغير، الوهمي، (
  ...)الخلفية/كلشّال

   :فضاء وارتباطه بـال -
   المادة/مسالر/نواللّ/لحركة    ا

   :مادة في ارتباطها بـال -
  الجاهز/األثر/األداة/ءولض    ا

   :ثر في ارتباطه بـاأل -
 /ماظالنّ/ةفدالص/ةفويالع/ةلقصديا (لحركة ا
  )تملمكالّالمكتمل وال/امنظلالّا

   : ارتباطها بـفية روصال -
  يمدقالتّ/يلثمالتّ/مرئيال     

   
   :تباطه بـارمنتوج في ال -

  ...االفتراضي/لئاالز/مئاالد/ينمزلز احيال
  
   :بـيلي في ارتباطه كشفعل التّال -

  ... يلوأالتّ/األصل/ةلهوي ا
  
   : ارتباطها بـفية روصال -

  ...الذاكرة/المكان/الخيال/لواقع          ا

  لتّشكيليلول العمل امد
لمعنى المتّصل بطبيعة المكونات وتنظيمها   ا-
اللّون، ... القبيح، الجميل، األصل، المرجع(

الصورة، التّكرار، الغموض، الوضوح، التّفاعل، 
  ...)                                 العالقات

  معنى المتّصل بالممارسة والتّنفيذ ل  ا-
لتّكديس، االتّساق، لتّمشّي، الكتابة، التّقشّف، اا(

  ...)اإلخراج، االستعارة، التّأويل، المرجع
  

  فعل اإلنشائيال
  تعمال األدوات سا  -
، الطّاقة، الحركة، ةالرسم الخطّي، الرسم، الكتابة، الدقّ(

  ...) العفوية
  ...)النّقل، التّوليد، التّصوير، النّسخ(لمحاكاة ا  -
  ...)تّحويلالمشابهة، التّشويه، ال(تّشخيص ل  ا-
  ..).األسلبة، التّبسيط، الهندسة، الرمز(تّجريد ل  ا-
  ...)التّلصيق، الطّبع، التّغطية(عالجة المساحة م  -
  الجة المادة عم  -
جميع، الرشّ، الخربشة، الطّي، التّقطيع، االستعمال التّ(

  ...)وإعادة االستعمال
  ...)األداء، تفاعل الجهاز(تّنصيب ل  ا-

3 4 
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  لسنة الرابعة اتظارات نهايةان
  

  :نتظارات الكبرى اال

      

  .ةيليكشغة التّايفق بين الفكرة والصاوقّق المتعلّم التّيح 

  .ييفضي إلى أثر بالمعنى الفنّ يود تمشّيق 

  .ةثري ةدم إجابات تشكيلييق 

  .حكّم في الوسائليت 

 

  : ةينمنتظارات الضاال

  .في إطاره يقدرة على تنزيل أثر فنّال 

 ،ةستيطيقيا. (من خالل مداخل مختلفة ية لعمل فنّبساءلة بالنّمسادة قي 

ةاجتماعي،ة تقني.(...  

  .خصيش ة لعمل تشكيليبسادة مساءلة بالنّقي 

  .ةيات الفنيشمستدالل من خالل االنفتاح، على التّاال 

  . ةيليكش الفنون التّذاتي، ينتمي إلى حقل يادة تمشّقي 

 

  ايير التّقييم والمرافقةمع
  
  
  
  

  .تحضار مكتسباته وتوظيفها في بناء مشروعه التّشكيلياس 

  . نّجاعة في اختيار الوسائل المستعملة في تطوير عمله التّشكيليلا 

  . ماج عناصر جديدة ومعبرة في إنتاجهدإ 

  .داث عالقات تنظيمية للفضاءحإ 

  . ية متنوعة وثريةداث تأثيرات تشكيلحإ 

  .تّقييم الذاتي المتواصللا 

  .ديدة ومعبرة في خطابهج تج مصطلحادماإ 

  . اعة مداخالته وامتالك آليات التّقديرجن 

  .تّناغم بين أفكاره ومنتوجه التّشكيليلا 

  . اعة االستنتاج والتّحليل والتّقديرجن 
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  جيـهات عامــــةتو
  
  

   :ية بعين االعتبارلايهات التّجوأخذ التّ ةويـّانفي المرحلة الث ةيليكشية التّبرتّمل مع برامج الاعالتّ بطلّيت

• كشلفنون التّا إنم ،حقل المترامي األطرافالاليوم هي بمثابة  ةيليةعوارده متنوفيذلك ل ، ومتشابكةةد وتعبيراته متعدمل معها من منظار اعالتّ لض

بالميادين المألوفة  مالتي كانت تتحكّ ةيديلق الفصل التّالشكأ كّل بوتجنّ ةلمختلفة من تقاطعات وتبادالت أفقيحيل على ما تتيحه أجناسها ا يماليإج

يليكشلتّا للفن.  

 إلى رظنّفي المقاربات وال دفي المسالك وتعد ع هذه األخيرة من تنوهبما تتطلّ وةالممارسة العملي ةلويأومن خالل  ةيليكشية التّبر إلى التّرظلنّا •

سائل على عالقة لم ذلك من تفعيل هبما يتطلّو) Action réflexion (يركففعل والتّالمحكومة بتزامن  ةكيفي إطار دينامي ةيليكشإنتاج األعمال التّ

  .بالجسم الفاعل وفضاء الفعل وأدواته ووسائطه

 العوامل هيشّخصي والير بعوالتّ ةح غالبا على االستكشاف والحلول الذاتيلى الملموس فهي تفت عالمباشر لتدخّالدائما إلى  ةقود الممارسة العمليت •

ي للحدث الفنّةسالمؤس.  

دون  ينّف ال تعني االنخراط في مذهب ةيليكش إنتاج األعمال التّتاالمنشودة من وراء ممارسة عملي ةألبعاد الفنيا ير بأنكذمن المفيد التّ هى أنّعل

   :ري العمل علىورالض لى اإلضافة واإلثراء لذا كان من عال مفتوحاحقي يومنا هذا ف جوانب التي تجعل من الفنغيره بل االنفتاح على ال

  .على الولوج إلى مباحث الفكر الحديث مالمعاصرة ومن وراء ذلك مساعدة المتعلّ ةة الفنيحالعوامل المساعدة على الوعي بمحركات السا ماء كّلإن •

مل مع اعفي التّ يعن المنحى الكم يالتخلّو) Construction des savoirs (ماء المعارف وبنائهاإنعوامل المساعدة على لا نتباه إلى كّلاال •

  .المعلومات
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ء وهي الفضا كلّموالتّ مكّحلذي وصل إليه فهي مجال التّا  التي أصبح عليها والنموجضيذ من منظار درجة النّملوية تتعامل مع التّـّانلمرحلة الثفا

  . من ولوج عالم الفكر الحديثهنتيح التي تمكّالها في سياقها وامتالك المفزي وتنتاالمساءلة ومساءلة اإلشكالي مالمناسب لتعلّ

من األدوات والوسائل التي تساعده على فهم  معلى حساب تكديس المعارف وتعداد المفاهيم وذلك لغرض تمكين المتعلّ يللتمشّ ة هنا كانت األولويمن

  .هر ومساءلتهااولظّا

شكال أ كّل يرب والمقاربات وتخطّاجة في إطار تنويع التّلصالمحتويات المتّ في البحث عن األسئلة ونقل سردور المدـّل  هذا اإلطار يتمثفي

من  ةة الفنيحار ما تفرزه السإنتاجه ومجابهته بإنتاج غيره وتنزيله في إطا ةمسؤولي ليذ إلى تحممليط وبحث الحلول المساعدة على دفع التّمنالتّ

ةعتعبيرات متنو.  

  
  
  

  
  


