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  .التعبير باألشكال الهندسية و العضوية الفارغة الملونة  : الموضوع 

  .أقالم اللبد  –ورقة بيضاء  –قلم الرصاص  –املقص   :الوسائل 

  أنشطة التعليم و التعلم  المراحل 

  التمهيد 

 قالت زينة. غدا ليلة القدر  - : الحكاية 

 ل يوم لك ، كما وعدت أباك  أو نيإذن ستصوم. 

  نعم يا أمي ، فهل جهزت فستاين اجلديد ، حىت أكون يف موعد حفلة اإلفطار اجلماعي مع صديقايت. 

  برهين على قدرتك على حتمل اجلوع و الصرب طول يوم صيامك و سوف يكون فستانك بني يديك 

 قت بعينيها يف ظالم غرفتها ن تراءى هلا فستا�ا بعد تناول السحور مل يعرف النوم طرقه إىل عيين زينة ن كلما حد

 .فيزداد عزمها و إصرارها على أن تصوم يوم ليلة القدر. تزينه أشكال و خيوط حريرية مذهبة و بقع ملونة مجيلة 

  يستثمر المدرس مضمون النص الحكائي و يربطه بالمرحلة الموالية.  

  مالحظة الوثيقة 

  ية للفنان خوان مريو ليستنتجوا اللوحة التشكيليالحظ التالميذ  : 

 اأ�ا متثل كائنات غريبة حتتوي على أشكال عضوية فارغة و ملونة مث يستخرجو� . 

  ليتعرفوا على شباك تقليدي مغريب  2يتأملون الصورة رقم. 

 3املزخرف العتيق املوجود يف الصورة رقم  يتعرفون على الصندوق  

  أنشطة  

  و ممارسات 

  2رقم  إىلباالنتقال: 

 اهلندسية املتداخلة  األشكالاملتعلمون حمتويات النشاط أ و يستخرجون  يتأمل .1

 الشكل العضوي حبيث يكون متداخال معه  إىليضيفون يف النشاط ب شكال هندسيا فارغا  .2

  هندسية و عضوية فارغة و متداخلة بأشكاليف النشاط رقم  ج يزينون الصحن  .3

 يتم عن طريق دفع املتعلم إىل احلكم تلقائيا على اجنازه عن طريق الكشف على منوذج صحيح و :  التقويم الذاتي

   .  دعوته إىل عقد مقارنة

 قدرة املتعلم على التعبري باألشكال اهلندسية و العضوية الفارغة و امللونةمدى  : التقويم التكويني    .   

  اإلبداع 

   و االبتكار

 أن يغمضوا أعينهم و حياولوا رسم قطة بإيقاع حركي سريع و رسم تفاحة بنفس اإليقاع و بلون  يطلب املدرس من املتعلمني

 . مغاير و هكذا حىت حيصلوا على عدة أشكال عضوية 

 يستمر املتعلمون يف اللعبة بإضافة أشكال هندسية متنوعة فارغة و ملونة. 

 ز يقصون من امللحق شكل قفطان فارغ و يلصقونه على ورقة االجنا.  

  .مدى قدرته على التعبري باألشكال اهلندسية و العضوية الفارغة امللونة املتداخلة    التقييم اإلجمالي 

 
 

 دقيقة   45 :المدة 
   20 :ة ذاذم الجـرق

  الثاين  :وى ــالمست

 املعطي توري  :اذ ــاألست

  . امللونةالتعبري باألشكال اهلندسية و العضوية : ي ـالهدف الفن

   .  حتسيس املتعلم بقيمة الصناعة التقليدية الوطنية: الهدف التربوي 

  .  قفطان زينـة: الموضـــوع 


