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  األشكال العضوية ذات اللون الواحد: الموضوع 

  أقالم لبد و أقالم خشبية ملونة   –قلم الرصاص  –االنسوخ  :الوسائل 

  أنشطة التعليم و التعلم  المراحل 

  التمهيد 

  

  القبب و األواين اخلزفية املساجد و : حوار قصري حول الزخرفة اإلسالمية من خالل عمرا�ا و حتفها. 

  يركز على حمتويات املساجد و زخرفتها و ما حتتوي عليه هذه الزخارف من أشكال عضوية خمتلفة.  

  مالحظة الوثيقة 

  اشتماهلا على شريطني زخرفيني األول ميثل زليجا و الثاين نقشا على :  1يالحظ املتعلمون الوثيقة املدرجة يف النشاط

 .م أشكاال عضوية نباتية و مبسطة و خمتزلة و بلون واحد اجلبص و كالمها يض

  عبارة عن جمموعة من إطارات فارغة مزخرفة بأشكال عضوية نباتية ذات لون واحد  2الصورة رقم.  

  أنشطة  

  و ممارسات 

  ورقة الشجرة " الوىل عبارة عن نشاط توليفي يقوم املتعلمون مبالحظته و االشتغال عليه انطالقا من منوذج اخلانة ا 2الوثيقة

" 

  قلب " ميال املتعلمون األماكن الفارغة من اخلانات الثالثة املتتالية " 

  التكرار أو التعاكس  مبدأيبتكر املتعلمون شكال عضويا من اختيارهم ، موظفني  األخريةيف اخلانات الثالثة 

  بلون واحد  أشكاهلميلونون بعد ذلك.  

  األوىل كي تبدو فارغة و تلوين الثانية كي تبدو مملوءة و ذلك باستعماهلم لونا واحدا و يطال املتعلمون بتلوين الزهرة

 أخطاءهمن املدرس يكتشف بواسطتها املتعلم  بإحياءاتيتم : التقويم الذاتي .    

 العضوية ذات اللون الواحد و مدى التمكن من توظيف  األشكالمدى تعرف التالميذ على  : التقويم التكويني

   .  " التكرر و التعاكس" املبادئ الزخرفية 

  اإلبداع

   و االبتكار 

  اعتادت جدة خمتار أن تزوره يف منزل أسرته باملدينة و  : يسرد املدرس على التالميذ حكاية عنوا�ا خمتار يزين صورته

و حدث أثناء زيار�ا أن طلبت منه هدية مبقام جدته و . تع حبكايا�ا الشيقة املثرية كان خمتار يسعد كثريا بزيار�ا و يتم

 .مكانتها يف قلبه 

  يستثمر النص يف اجناز اإلبداع باستيحاء التالميذ فكرة خمتار طريقة يزينون �ا إطار صور�م حىت يقدموها هدية

  .الحد أفراد أسر�م 

  تقنية

  االنجاز 

 عضويني خمتلفني داخل كل من اخلانتني الفارغتني مث ينسخ الشكلني باالنسوخ و يعيد نقلهما  يرسم املتعلم شكلني

  .داخل املربعات احمليطة بالصورة ليجعل منهما أشكاال تزخرف اإلطار 

  التقييم اإلجمالي 

  بعد انجاز العمل تراعى: 

  عمل فين و إبداعي   يف اجناز ذات اللون الواحدقدرة املتعلم على توظيف األشكال العضوية. 

  مدى حتكمه يف تقنية النسخ و التلوين .  

 
 

 دقيقة   45 :المدة 
   15 : ةذاذم الجـرق

  الثاين  :وى ــالمست

 املعطي توري  :اذ ــاألست

  .التعرف على األشكال العضوية ذات اللون الواحد   : ي ـالهدف الفن

 .متكني التلميذ من امتالك املبادئ األولية للزخرفة   : الهدف التربوي 

  . أزين صوريت    : الموضـــوع 


