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   المجسمات المتماثلة  : الموضوع 

 لصاق  –مقص  –صباغة مائية  –أقالم خشبية ملونة  –أقالم اللبد  :الوسائل 

 

  أنشطة التعليم و التعلم  المراحل 

  التمهيد 

  

  ل باألمحر و النصف اآلخر يعرض املدرس قناعا ورقيا يقصه طوليا حبيث يقسمه إىل نصفني و يلون النصف األو

 بلون اخضر 

  يطالب املتعلمني مبقارنة اجلزأين و اإلتيان بأمثلة ألشياء تتماثل .  

  مالحظة الوثيقة 

   مث "  تاج محل" صورة لقصر و يستنتجون أ�ا عبارة عن  1املدرجة يف النشاط رقم  1يالحظ  املتعلمون الوثيقة

 .يصفون مكوناته 

   عموديا مير وسط الباب الرئيسي و القبة الكبرية نالحظ أن كل األحجام و األعمدة و البيوت إذا ما رمسنا حمورا  

 . و النوافذ على اليمني هلا نظري مماثل على اليسار شكال و لونا و زخرفة 

  و يعينون شفويا األواين املتماثلة منها  1يالحظ املتعلمون األواين املرسومة أسفل الصورة الرئيسية رقم.  

  أنشطة و ممارسات  

مع إبراز حمور التماثل و بتحديد "  السيارة" بتحديد التماثل داخل العنصر الواحد  2يشتغلون على مضامني الوثيقة 

  " األحجام المكعبة و الدائرية" التماثل داخل جمموعة من العناصر بإبراز حمور التماثل كذلك 

 عن طريق املقاربة بني األعمال يتأكد التالميذ من قدر�م على تلوين األجسام : التقويم الذاتي. 

 اكتشاف األحجام املتماثلة و التعرف عليها ، و تطبيق تقنية تلوين مدى قدرة املتعلمني على  : التقويم التكويني

    .املساحات باللون الواحد 

   اإلبداع و االبتكار

  يرة حيكي املدرس حكاية الساحرة الشر: 

  يدعى التالميذ إىل حماولة إعادة بناء النصف الثاين لقصر امللك حىت تعود إليه السعادة و الفرح و تغمر البهجة

حبيث يقصون األحجام و األشكال  65:قلب السلطان ، يعتمد التالميذ يف اجنازهم على الرسوم املوجودة بامللحق ص 

  .لصاقه املرسومة يف اجلانب األمين مث يلونون ما مت إ

  التقييم اإلجمالي 

  بعد انجاز العمل تراعى: 

  مدى قدرة ا�موعة على تلوين ا�سمات و مدى مهار�م يف تقطيع أشكال هندسية و إلصاقها على املساحة لتزيني

  .العلب 

 
 
 
 
 

 دقيقة   45 :المدة 
   12 :ة ذاذم الجـرق

  الثاين  :وى ــالمست

 املعطي توري  :اذ ــاألست

  . ا�سمات املتماثلة التعرف على : ي ـالهدف الفن

 .املتعلم جبمالية الرتاث املعماري اإلسالمي  حتسيس: الهدف التربوي 

  .   الساحرة و القصر : الموضـــوع 


