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     الفارغة األشكال العضوية : الموضوع 

 شفافة صباغة مائية  :الوسائل 

 

  أنشطة التعليم و التعلم  المراحل 

  التمهيد 

  

  تتم إثارة انتباه املتعلمني إىل ما يزين القسم و ميأل فضاءاته.  

 حقات يذكرون هذه الفضاءات املزينة بلوحات و صور و مل...   . 

  يكشفون أن زجاج النوافذ غري مستغل و يفكرون يف طريقة مجيلة الستغالله.  

  مالحظة الوثيقة 

  عبارة عن زجاجية ملونة مملوءة  :اللوحة األولى. 

  عبارة عن تصميم أويل للوحة يشمل على مساحات فارغة  : الثانية اللوحة. 

  ن عناصر زخرفية فارغة عبارة عن شباك حديدي يتضم : الثالثة اللوحة.  

  أنشطة  

  و ممارسات 

  يالحظ املتعلمون أن  2باالنتقال إىل الوثيقة املدرجة يف النشاط:  

  .الزهرة األولى تتطابق مع الزهرة الثانية  -

  .أنهما معا عبارة عن أشكال عضوية  -

  بدو مملوءة و ذلك باستعماهلم لونا واحداو يطال املتعلمون بتلوين الزهرة األوىل كي تبدو فارغة و تلوين الثانية كي ت

 يعمل املدرس على دفع التالميذ الكتشاف أخطائهم : التقويم الذاتي  . 

 إدراك التالميذ ملفهوم الشكل العضوي الفارغ و اململوءمدى  : التقويم التكويني  .   

   اإلبداع و االبتكار

 طريقة فنية لتزيني زجاج نوافذ القسم حىت يبدو الزجاج شفافا مجيال  يعود املدرس إىل طرح فكرة إجياد . 

 يرمسون أشكاال عضوية فارغة و مملوءة على شكل نباتات أو أزهار أو فراشات خمتلفة باستخدام قلم الرصاص  

 . و الصباغة املائية الشفافة و الفرشاة  

 تصبح شفافة و سائلة  يتم احلرص على إضافة كمية من املاء للصباغة كي:  ملحوظة.  

  التقييم اإلجمالي 

  بعد انجاز العمل تراعى: 

  الفارغة و اململوءة يف اجناز عمل فين و إبداعي قدرة املتعلم على توظيف األشكال العضوية . 

  القدرة على توظيف تقنية الصباغة املائية الشفافة.  

 
 
 
 
 
 
 

 دقيقة   45 :المدة 
   14 :ة ذاذم الجـرق

  الثاين  :وى ــالمست

 املعطي توري  :اذ ــاألست

  .  ألشكال العضوية الفارغة و امللونة االتعرف على : ي ـالهدف الفن

 . تنمي الشعور جبمالية الفضاء و الرغبة يف حسن استغالله : الهدف التربوي 

  .    زجاجية القسم : الموضـــوع 


