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  األشكال العضوية المتماثلة : الموضوع 

  .الصباغة املائية  –ورقة م امللحق  –قلم الرصاص  -أقالم لبد و أقالم خشبية ملونة   –:الوسائل 

  

  أنشطة التعليم و التعلم  المراحل 

  التمهيد 

  

 لفة يبدأ املدرس حصته بعرضه ألشكال عضوية متماثلة خمت. 

  يقوم التالميذ بتسميتها و حتديد حماور متاثلها.  

  مالحظة الوثيقة 

  جييبون على أسئلة املدرس  1بعد مالحظة التالميذ مضمون الوثائق رقم: 

  ماذا متثل اللوحة األوىل ؟ زليج مغربية تقليدي. 

  ماذا متثل الصورة الثانية ؟ لوحة لزخرفة باخلط العريب اإلسالمي.  

  أنشطة  

  ممارسات  و

  املتماثلة ، و غري املتماثلة : يتأمل التالميذ منوذج شكل احلشرة 

  جيد التالميذ من بني أوراق األشجار األربعة املتماثلة منها مث يلونو�ا  : 1التمرين. 

  رغة حبيث الرسم الثاين عبارة عن صورة أسد يطلب من املتعلم أن ينسخ شكل األسد مث ينقله يف اخلانة الفا : 2التمرين

  .يكون متماثال مع صورة اخلانة األوىل 

 أن يبدي املتعلم مالحظاته حول العمل الذي قام به :  التقويم الذاتي.   

 مدى متكن املتعلم من التعرف على األشكال العضوية املتماثلة اليت قام �ا  : التقويم التكويني  .   

  اإلبداع 

   و االبتكار

  خرج خمتار يف نزهة مع أسرته إىل الغابة يف فصل الربيع و هناك شاهد : االجناز من مضامني احلكاية التالية يستوحى

أعجب خمتار �ذه الفراشات امللونة اجلميلة و ملا عاد إىل . فراشات ملونة تطري و تنتقل بني األشجار و األزهار فرحة مسرورة 

 .بيته يف املساء أراد أن يرسم فراشة 

 ر التالميذ يف مساعدة خمتار يفك 

  69يقطع املتعلم ورقة امللحق من صفحة  

  يضع مباشرة من أنبوب الصباغة بقعا متجاورة و خمتلفة األلوان مث يطوي الورقة من وسطها و يضغط عليها بيده و

 قة املطوية بعد جفاف الصباغة يفتحها مث تطوى الورقة من جديد مث يرسم نصف الفراشة على اجلهة اخللفية للور 

  يقطعها و يلصقها يف املكان املخصص لذلك على صفحة االجناز.  

  . يتأكد املدرس من تعرف التلميذ على األشكال العضوية املتماثلة و قدرة اللطخة امللونة على تشكيل عمل فين    التقييم اإلجمالي 

 
 
 

 دقيقة   45 :المدة 
   17 :ة ذاذم الجـرق

  الثاين  :وى ــالمست

 املعطي توري  :اذ ــاألست

  .املتماثلة التعرف على األشكال العضوية : ي ـالهدف الفن

 حتسيس املتعلم بقدرة اللطخة امللونة على التشكيل الفين و اجلمايل  : الهدف التربوي 

  . الفراشة امللونة: الموضـــوع 


