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 الخطة التعلمية

 

 

 التركيب الفنيالموضوع:  
 

 

 
 

 

 
  م املحكم ــخىظيالأطع البىاء و   إن هرا الدزض يمكً الخلمير مً معسفت                                                    

   و جحديد  ال الفىيت،الخحف و ألاعم و جمييزها في مخخلف للعىاصس الدشكيليـت                                     

        طسائق ججظيد جىاشن البييت الخطيت و اللىهيت حشكيليا بالخىشيع ألاوظب و                                       

  خخلف م دللفساغاث و امللء و خلق جىاصل غير محظىض يىح امليسجم                                     

 أحصاء العمل الفني.                                  

 لــــكما أن هرا الدزض يظاعد على إيجاد الحلىل املىاطبت للمشكالث في وضعياث حعليميـت خاصت بقساءة و جحلي      

  السطائل املسئيت،التي جمكىه مً جحديد املبادئ الجماليت للىحدة الدشكيليـت و جىىعها مً حيث الخىاشن و الاوسجام، 

 ى ما ذكس فان الخلمير يخىصل إلى مايلي:وبىاء عل و الحسكت و إيقاع الخطىط و ألالىان.   

 

   :نص الكفاءة      
محكمت البىاء و ال فىيت ـإهجاش أعم                                                      

 التركيب مً حيث 

 :الخىاشن ، الجماليت املبادئم العىاصس الدشكيليت على أطاض ــجىظي            

 ، الحسكت ، الىحدة ، الخىىع. سجامالاو            

 

 / فاءةعناصر الك

العىاصس الدشكيليت في وخدة  الخعسف على أطع البىاء املحكم للىخت الفىيت مً خيث جىاشن  -1

 .ميسجمت

 مسكص الاهخمام "الىلؼت الرهبيت".الخعسف على  -

لفىيت و املخمثل في للخدف االجيد  ًيى لخكواٍاطخكشاف املظعى الفني الري ًؤدي إلى البىاء املحكم  .1

 . حشكيليا اججظيده والجماليت واللىاعد الفىيت  املبادا

 .ألاعمال الفىيتفي و البىاء املحكم   الىخدة و الخىىعحمالياث جروق  .2

            /الوضعية التعلمية  
 مىعتلىان أو مجزطم ػبيعت صامخت ملجمىعت مً الفىاكه املخخلفت ألاحجام و ألا                   

  مبرشا الىخدة و الخىىع  مبدأججظد فيه أو بىاء مدكم كىنها جكىيىا  مالاصؼىاعيت ز مً العىاصس       

 .مسكص الاهخمام       

 املادة : جسبيت فىيت حشكيليت          البرج              1690يظمبر د 11املخىططت : 

 مخىطؽ  04املظخىي: الظىت                            ألاطخـاذ:  شهاز دمحمالصيً          

 00عدد الحصص/                    01الىحدة:                    السطم و الخلىيًاملجـال:     
 

  وصف الدرس
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 طم 24/18امللاض:  

 ألىان جسابيت.–الىطابل: وزكت زطم  

 

 …….الاهترهذ -املظغىػتألاكساص –صىز وهماذج  –ًثت دكخب فىيت خ   م/ــالىزاب

 وعرخطة المش
 الحصة اآلولى

 إلاطخكشاف /ـاغ الخعلمياليش

 .الحسكت و إلاًلاع الخىاشن ، الاوسجام ، ، اللبليت خىل التركيب الفني  املكدظباثمساحعت 

 ( للفىان غىيا .les fusillés du 3 maiلىخت فىيت )ًخمثل في   ألاطخاذمً ػسف  زطم همىذجيعسض  -1

 زم بدكت  لىختمالخظت الو خالل ػسح ألاطئلت املىاطبت جصويد الخالمير بمفاجيذ حظهل كساءتها مً   

 طخكشاف:الا 
 

              
 

 عّدد كل ما جساه في اللىخت )املكان ، الصمان ، ألاشخاص (                                -1

 "الفسق بين مجمىعت ألاشخاص".عّسف كل مجمىعت أشخاص  -2

 ؟باض  ...(للاهم ،ما هي وطعياتهم )خسكاتهم  ، هظسات -3

 التركيب )الخىاظس =الخىاحه ( -5

 (  ألالىان )ألاخمس .... ألابيع -6

 ؟الداكً و الفاجذ مصدز الظىء ودوزه )إبساش مسكص الجاذبيت (ما  -6
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ىخت . اعىىاه هاث-7
ّ
 لل

ىخت وكخابت -8
ّ
 الخدسيس، إعادة زطم اللىخت مً شاويت هظس أخسي .أو زبؼها بثىزة  اهؼباعاثجخيل كصت الل

و مترابؼت خىل فكسة  تمخماطك اثمجمىع 3 عىاصس شبه مخىاظسة أو مخلابلت و هي   ؟في اللىخت العىاصسجىشيع  جم  فكي * 

 واخدة و هي كظيت إلاعدام  و الكل مخجه هدى مسكص الظىء و الري ًمثل مسكص حاذبيت اللىخت.

 ...و الخىىع ،الىخدة  الاوسجامالخىاشن و : الجماليت املبادا اطخكشاف* 

 

 .حعبيري واكعي هىع السطم : زطم فني  -

  مسكص حاذبيت اللىحت :  

 .هى املسكص السبيس ي في الصىزة جىجرب إليه العين مباشسة                                            

 قاعدة الثلث :

ين وخؼين أفليين جيخج عً جلاػعها أزبع هلاغ كىة عً ػسيم خؼين عمىدً بالثلث هلظم مظاخت الصىزة                           

 . كما حظمى الىلؼت بالىلؼت الرهبيت.جىطع فيها العىاصس ألاكثر أهميت في املىطىع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طخكشاف كىاعد فىيت و مبادا حماليت أخسي ..ل  و هماذج أخسي عسض زطىماث -2



 4 

 
                                                                                                        

                                                                                                                           

 خالصــــة

 .اللىختحاذبيت  بؼسيلت مخعادلت خىل مسكصو الفساغاث هى جىشيع الكخل   :الخىاشن            

 خيث ًددد بلاعدة الثلث. مباشسةجىجرب إليه العين الري في اللىخت هى الىلؼت املسكصيت   مسكص الاهخمام:           

 .خىل فكسة معيىتالعىاصس في اللىخت و حشكيل كخلت واخدة  ماطكجسابؽ وج هي  الىحدة:           

  الخىىع:           

 

 نشاط التقويم:
 الؼلب مً املخعلمين بدىصلت خىل ما حاء في الحصت. -            

 الخحضير للحصت القادمت :

 إخظاز صىزة ملاطها ل ًلل عً هصف وزكت السطم مخعّددة ومخخلفت العىاصس -            

 

 الحصة الثانية

                          وضعية بناء التعلم
 .الجماليت املباداخىل التركيب و  بما حاء في الحصت ألاولى مساحعت املكدظباث الخاصت للخركير         

 كساءة بعع البدىر املىجصة مً ػسف بعع املخعلمين و خىصلتها زم اطخكشاف املصؼلحاث الجدًدة... -1 

 جىظيم املعلىماث و جلخيصها في بدث واخد. -      

 كخابت البدث في وزق ملىي مع الخىظيم املحكم... -      

يام بخجازب فسدًت على الكساض اللصد منها بىاء املشسوع و الىصىل إلى جددًد فكسة مً خالل بىاء خؼىغ ومظاخاث الل -2 

  ...طخعاهت باملظؼسة واملدوز الا و ، الخىىع و الىخدة  مىخظمت ًىظف فيها الحسكت وإلاًلاع باعخماد الخكساز والترجيب
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 اليشاغ الخىيمي امللترح/

  ججظيد املشسوع/

جظد فيه ً مثال  على ػسيلت الفىان فصازيلي بى اطؼت أشكال هىدطيت أو ػبيعيت  ًىجص املخعلم جسكيب فني خدًث                  

 لأللىان املخكاملت أو الحيادًت.و الخظاد اللىوي الحسكت وإلاًلاع املباديء الجماليت " الخىاشن ، الىخدة ، الخىىع ، 

 جاش " الخبىيب و الخأػير املحكم مع الخصميم...بداًت إلاه - 1                   

 جىفير املشسوع املحدد وفم الشسوغ الحددة في التركيب  الفني... - 2                  

 الترابيت. ًلىن بالحبر الصيني أو ألالىان  - 3    

 العمليت .....وإعؼاء بعع الخىحيهاث التربىيت  مخابعت أزىاء العمل - 4  

 

 لثتالحصت الثا

 

 .أطئلت اخخبازيتبمساحعت الدزض املاض ي      /01اليشاغ 

 جفلد ألاعمال املىجصة و مساكبتها. 

 وفم الشسوغ املحددة. خيرةجكملت إلاهجاش في مسخلخه ألا  

 مخابعت أزىاء إلاهجاش و جىحيه املخعلمين. 

 .لبت بئنهاء ألاعمالااملؼ 

 .مىاكشتها و  بعع املشازيع الفىيت املىجصةعسض       /02اليشاغ 

 و جلييمها مً خيث: بمظاعدة ألاطخاذ مً ػسف الخالمير املشازيع املعسوطتهلد  -1

 الخبىيب و الىظافت... -     

 .خخازة.الفكسة امل لمىطىع أول خؼيؽالخ -     

 الفىيت للتركيب.اللىاعد الجماليت و  بادااملجؼبيم  -     

 وألادواث. لخاماثاطخعمال ا جؼبيم اللىاعد الفىيت في الخلىيً وخظً -     

 اطخكشاف ألاخؼاء الشاةعت وجصحيدها وبعع ألاخؼاء ألاخسي... -     

 و ذلك بلساءة العمل مً ػسف مىجصه.. ذاحي لعمل فنيهلد  -2

 مساخل الخلييم/

 :الخبىيب-أ

 و الخخؼيؽ". إلاػاز الخبىيب "  -1

 شسوغ الىظافتاخترام و  - 2

 املىطىع: -ب

 "...مسكص الجاذبيت ، الىخدة و الخىىع"  وجؼبيم املشسوع الفني إهجاش  شسوغ -1

 الخظاد اللىوي لللىاجم و الفىاجذ".ألالىان "  - 2

 الخعبير  الفني و الفكسة مً املشسوع... -3

 الخلىياث: -ج

 ؟الخلىياث والخاماث واملىاد املظخعملتما هي  – 1
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 الخامت و الخلىيت. مدي الخدكم و خظً اطخغالل -2

 :إلانهاء-د

 على إلاػالق. هاكص أو غير مىجص -مخىطؽ  -كامل مخلً أو عمل   -
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