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   المثلث: الموضوع 

 قلم الرصاص –أقالم خشبية ملونة  –أقالم اللبد  :الوسائل 

 

  أنشطة التعليم و التعلم  المراحل 

  التمهيد 

  

  2ميكن اللجوء إىل مقارنتها مع الشكل الغالب يف الصورة : يعمل املدرس على إجياد مدخل مناسب للدرس 

   16املتعلم  من كراسة

  مالحظة الوثيقة 

  و يجيبون عن األسئلة  1 الوثيقة يتأمل المتعلمون: 

 فرق  –الرقصة  –الفروسية ( عن أجواء االحتفال ؟  عماذا تعرب الصور الثالث(... 

  املثلث ؟  ما هو الشكل الذي يبدو مشرتكا بني هذه الصور   

  أنشطة و ممارسات  

يقوم املتعلمون بتزيني اخليام اعتمادا على املثلث و يقومون :  2رسوم الواردة يف النشاط األشكال و اليتأمل املتعلمون 

  .بتلوينها 

  يتطلع املتعلمون إىل اجنازات بعضهم البعض و يقارنون بينها   :التقويم الذاتي . 

  و التعاكس من  رسم الشكل املثلث و مدى تطبيقه ملبدأي التكرارمدى قدرة املتعلم على  :التقويم التكويني

    .حيث الشكل و التناوب من حيث اللون للمثلث وسط اخلطوط املتوازية مع مراعاة أحجامها 

   اإلبداع و االبتكار

 ينطلق المدرس من الحكاية التالية من اجل االنجاز اإلبداعي :  

 بينهم ، فرح كثريا ملا اخربه أبوه مبرافقته لزيارة  ةخمتار تلميذ نشيط حيب أن يعيش وسط الناس و حيس بالسعاد

العيد املومسي الذي يقام بالبادية ملا نزل من سيارة أبيه وضع يده على أخته زينة و انطلقا يعدوان وسط اجلمع الغفري و 

م اجلميل و ما مشله من يتجوالن بني اخليام الكثرية املنتشرة أعجب خمتار باملنظر و أراد أن برسم لوحة ختلد ذكرى هذا املوس

  ...استعراض لوحات معربة عن الفروسية التقليدية : مظاهر االحتفال 

  يستوحي التالميذ إبداعهم من مضمون احلكاية مث يبتكرون اللوحة باستعمال املثلثات و توظيف أقالم اللبد أو

  .األقالم اخلشبية 

  التقييم اإلجمالي 

  يف التعبري عن الواقع مث قدرته على زخرفة اخليام بأشكال مثلثة ، رباعية أو  ثاملثلمدى قدرة املتعلمني على توظيف

  . دائرية 

 
 
 

 دقيقة   45 :المدة 
   6 :ة ذاذم الجـرق

  الثاين  :وى ــالمست

 املعطي توري  :اذ ــاألست

  .التعرف على األشكال اهلندسية : ي ـالهدف الفن

املومسية باعتبارها مكونا من التحسيس بأمهية األعياد : الهدف التربوي 

 .مكونات الثقافة الشعبية  

  . العيد املومسي  : الموضـــوع 


