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  .التعبير باألشكال الهندسية و العضوية الفارغة المتماثلة  : الموضوع 

  .اللصاق  –قلم الرصاص  –املقص   :الوسائل 

  أنشطة التعليم و التعلم  المراحل 

  التمهيد 

 يبدأ املدرس حصته بأسئلة متهيدية تصب يف مضمون املرحلة املوالية : 

  أنكم تسمعون عن التماثيل ، فهل تعرفون ما هي ؟ هي عبارة عن جمسمات من صخور و خشب الشك 

  يف ماذا تستعمل التماثيل ؟ يف تأثيث األمكنة و يف ختليد أبطال أو شخصيات تارخيية مهمة. 

  يدعى التالميذ إىل االنتقال إىل املرحلة املوالية .  

  مالحظة الوثيقة 

  ملدرجة يف النشاط األولالوثائق ايالحظ التالميذ   : 

 شباك حديد تقليد مغريب  ماذا تمثل الصورة ؟ 

 زليج مغريب  ماذا ترى في الصورة الثانية ؟ 

 أشكال عضوية و هندسية فارغة و متماثلة  ما هي األشكال التي تتضمنها كل من الصورتين ؟.  

  أنشطة  

  و ممارسات 

  اهلندسي داخل الشكل العضوي و إحاطة الشكل اهلندسي بالشكل حيصل التالميذ على التماثل و ذلك بوضع الشكل

 .العضوي مث يرمسون التفاحة داخل املربع مث حييطون التفاحة باملربع كي حيصلوا على التماثل 

 حيرص املدرس على أن حيقق قومي ذايت عن طريق إطالع كل متعلم على ما أجنزه صديقه مث يقارنه :  التقويم الذاتي

   .  بإجنازه 

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

  اإلبداع 

   و االبتكار

  ابتكار نظارات مشسية متبعا اخلطوات التالية يطلب املدرس من املتعلمني: 

  اخلاصة بالنظارات "  65ص " يقص املتعلمون صفحة امللحق كلها. 

  يقوم بطيها حسب حمور متاثلها مث يقوم بطي املستطيل وفق متاثله املعرب عنه باخلط املتقطع الفاصل بني األشكال اهلندسية "

 " املثلث ، الدائرة ، املستطيل 

  يقوم بقص الشكل الذي يرغب فيه مث حيول الشكل اهلندسي املستطيل احمليط بالنظارات إىل شكل عضوي أو يضيف

حبيث حيصل على زوجني من كل نوع يقوم بإلصاق كل ..." وردة ، شجرة ، تفاحة " يقصها من امللحق أشكاال أخرى 

  .واحد منها بنصفي النظارات يف أعلى أو جانب إطارها 

  التقييم اإلجمالي 

  املتماثلةمدى قدرته على التعبري باألشكال اهلندسية و العضوية الفارغة . 

 الجناز من قص و طي مدى قدرته على استيعاب تقنية ا. 

  مدى قدرته على حتويل الشكل اهلندسي إىل شكل عضوي بإضافة أشكال أخرى.  

 
 

 دقيقة   45 :المدة 
   21 :ة ذاذم الجـرق

  الثاين  :وى ــالمست

 املعطي توري  :اذ ــاألست

  . التعبري باألشكال اهلندسية و العضوية الفارغة املتماثلة: ي ـالهدف الفن

   . حتسيس املتعلم بأمهية احلاسة البصرية يف احلياة : الهدف التربوي 

  .  ةالنظارات الشمسي: الموضـــوع 


