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  .التعبير باألشكال الهندسية و العضوية الفارغة ذات اللون الواحد  : الموضوع 

  .أقالم اللبد  –الزعفران االصطناعي  –مسحوق اجلوز   :الوسائل 
  

  أنشطة التعليم و التعلم  المراحل 

  التمهيد 

 روائح األطعمة الشهية تفوح من منازل احلي ، و بني حني مل تكد مشس النهار تغيب حىت بدأت  : الحكاية  

انطلقت زينة مسرعة و انضمت إىل صديقا�ا تباهيهن بنقش . أ�ا ليلة عاشوراء ... و آخر ، تنبعث زغاريد من هنا و هناك 

احلناء ، شبكات ذهبية اندهشت الصغريات ملا رأين أشكاال عجيبة مرسومة ب. احلناء الذي ومشته عمتها على يديها الصغريتني 

 .ما أسعدك يا زينة �ذا النقش اجلميل : و خطوطا هندسية كثيفة و متنوعة ، سعدت زينة ملا صاحت إحدى صديقا�ا قائلة 

   يستثمر املدرس مضمون النص احلكائي و يربطه باملرحلة املوالية.  

  مالحظة الوثيقة 

  األوليالحظ التالميذ الوثائق املدرجة يف النشاط  : 

 رسم تشكيلي تظهر منه خطوط و نقوش؟  على ماذا حتتوي اللوحة األوىل . 

  يذكرها المتعلم ؟ ما هي بعض األشكال العضوية و اهلندسية اليت تبدو يف اللوحة . 

  طرز مغربي أصيل ؟  الصورة الفوتوغرافيةماذا متثل  . 

  ررة و متناوبة  أشكال هندسية و عضوية متكماذا يظهر لك يف األشرطة الزخرفية ؟  .  

  أنشطة  

  و ممارسات 

  2األشكال الواردة يف النشاط رقم يتأمل التالميذ: 

  يطلب املدرس من املتعلمني ابتكار أشكال زخرفية هندسية فارغة و يلونو�ا بلون واحد مع ضرورة توظيف النقطة و اخلط

.  

 عضوية زخرفية فارغة ذات لون واحد مع توظيف النقطة و اخلط داخل  يطلب منهم يف املرحلة الثانية ابتكار أشكال

 .األشكال املقرتحة 

 جعل املتعلم يكتشف أخطاءه تلقائيا حيرص املدرس على :  التقويم الذاتي.  .   

 مدى جناح املتعلم يف التعبري باألشكال اهلندسية و العضوية الفارغة ذات اللون الواحد : التقويم التكويني   .    

  اإلبداع 

   و االبتكار

  يضع املتعلم يده داخل اإلطار اخلاص بالرسم يف صفحة االجناز مث حييطها بقلم الرصاص. 

  الكف و األصابع" يشرع يف إبداع أشكال هندسية و عضوية فارغة مث يلو�ا بلون واحد مستغال مساحات اليد "  

  . الرصاص يف بناء و رسم األشكال و قلم اللبد ذا اللون الواحد و مستعينا مبا أجنزه أثناء التمرين األول مستخدما قلم

  التقييم اإلجمالي 

  تقومي مدى قدرة التلميذ و جناحه يف التعبري بواسطة األشكال اهلندسية و العضوية الفارغة ذات اللون الواحد. 

  متنوعة و مبتكرة تقومي مدى قدرته على إناء مساحات اليد بأشكال زخرفية هندسية و عضوية فارغة و. 

  متكنه من تلوين الزخارف بلون واحد دون تلوين مساحتها.  

 
 
 
 

 دقيقة   45 :المدة 
   19 :ة ذاذم الجـرق

  الثاين  :وى ــالمست

 املعطي توري  :اذ ــاألست

  . التعبري باألشكال اهلندسية و العضوية الفارغة ذات اللون الواحد: ي ـالهدف الفن

   . تنمية املهارة اليدوية لدى املتعلم و حتسيسه بالقيمة اجلمالية لرتاثه : الهدف التربوي 

  . يلة عاشوراء ل: الموضـــوع 


