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  النقطة و الخط: الموضوع 

  .ورقية ملونة من امللحق تقصاصا – أقالم خشبية ملونة –أقالم اللبد   :الوسائل 

 

  التعليم و التعلم أنشطة  المراحل 

  التمهيد 

  

م واقفون مث يغريون احلركة بإشارة من وه وأيديهملب من التالميذ القيام حبركات دائرية يف اهلواء باستعمال أدرعهم طي -

 .املدرس باستعمال اليد اليسرى عوض اليد اليمىن

  .احلركات السابقة باستعمال الطباشري أو اإلسفنج املبلليتناوب بعض التالميذ على السبورة لتقليد  -

  مالحظة الوثيقة 

  .ة األحجام، ألوان و خطوطودوائر خمتلفالهندسية التي تالحظها في هذه الصور؟ األشكالهي  ما  -   

  .الشكل الدائري هو الشكل المشترك بين الصورة الفوتوغرافية و اللوحة التشكيلية؟ ما   -   

   . دوائر ملونة غامقة و ألوان فاحتة صف الدوائر التي تظهر لك في الصور؟   -   

  و ممارسات  أنشطة 

داخل اخلانات األربعة دوائر خمتلفة األحجام مث حيوهلا إىل  ايرمسو  مث يطلب من املتعلمني أن 2يتم االنتقال إىل النشاط رقم

  ...)شمس –عجلة  –كرة   –برتقالة ( أشكال معروفة

  املتعلمون على اجنازات بعضهم بعضا ملقارنتها و اكتشاف اخلطأيطلع  - :التقويم الذاتي. .  

  أحجامها و مدى انسجامها مع طبيعة مدى متكن التالميذ من رسم الدوائر باختالف  - :التقويم التكويني

   .األشكال املختارة

   و االبتكار اإلبداع

  :يتهيأ المتعلمون لالنجاز اإلبداعي انطالقا من هذه الحكاية  -

مل يكن أمامه .أراد خمتار أ، يدخل الفرح و السرور على أفراد عائلته و يعرب هلم عن حبه الكبري: هدية خمتار ألسرته: احلكاية

ليست ككل : فكيف له أن يرضيهم مجيعا؟ خطر بباله أن يقدم هلم باقة أزهار.يقدم  لكل فرد هديته اليت حيبها سوى أن

 .رسم خمتار مزهرية مث رسم دوائر يف كل دائرة يفضله كل فرد من أفراد أسرته مث قدم الباقة هدية هلم مجيعا.الباقات

  .حيذوا حذو خمتار أنيطلب من التالميذ  -

يهم دوائر ورقية ملونة من امللحق و يبتكرون باقة زهور بإلصاق الدوائر على املزهرية و يرسم داخل كل يقطعون بأيد -

  .دائرة شكال لشيء يفضله كل فرد من أفراد األسرة

  

  التقييم اإلجمالي 

o ه على مدى قدرة املتعلمني على توظيف األشكال اهلندسية الدائرية يف التعبري عن قضايا عملية خمتلفة مث قدرت

  .استعمال خياله من أجل ابتكار أشياء تناسب مواقف معينة و حمددة

 

   دقيقة 45 :المدة 
   4 :ة ذاذم الجـرق

  الثاين  :وى ــالمست

 املعطي توري  :اذ ــاألست

  .اهلندسية  األشكالالتعرف على : ي ـالهدف الفن

 . عالقة الفرد بأسرته بأمهيةحتسيس املتعلم : الهدف التربوي 

  . باقة زهور : وع ـــالموض


