
 
  
  
  

  الثاني ابتدائي: المستوى 
  التربیة الفنیة: المادة 

  الحیوان العجیب: الموضوع 

  1: رقم الجذاذة   

  دعم و تعزیز المكتسبات السابقة في النقطة و الخط: الھدف الفني 
  سیـــــــــــــــــــر الــــــــــــــدرس  المراحــــــــل

  التمھید
  
  

  مالحظة الوثیقة
  
  

  ساتأنشطة و ممار
  
  
  
  
  

  اإلبداع و االبتكار
  
  
  
  
  
  
  

  التقییم اإلجمالي

یقیم األستاذ حوارا حول أھمیة الغابة و فوائدھا بالنسبة لإلنسان و الحیوان و كیف ینبغي أن نحافظ * 
  علیھا

  .6الصفحة  1یستدرج المتعلمین إلى مالحظة الوثیقة * 
  : و یجیبون على األسئلة  1یتأمل المتعلمون الوثیقة رقم * 
  ماذا تمثل المتعلمون ھذه الوثیقة ؟  -
  ما أنواع الخطوط النقط التي تالحظھا في الصورة ؟ -

  :یتأمل المتعلمون الحیوانات المدرجة في الرسم ثم * 
  .یبتكر نوعا أو أنواعا من الخطوط و النقط یزین بھا الحیوانات  -
  .الملونة یستعمل في ھذا اإلنجاز القلم اللبدي أو األقالم الخشبیة -

  .یطلع كل تلمیذ زمیلھ على عملھ:  التقویم الذاتي 
  .القدرة على تمثل مفھوم التنظیمات الخطیة و التنقیطبة - :  التقویم التكویني

  .القدرة على ابتكار أنواع جدیدة من التنظیمات  -                       
رافق مختار أباه في نزھة إلى الغابة ، : " ة یتھیأ التالمیذ لإلنجاز اإلبداعي انطالقا من ھذه الحكای* 

تألم مختار . وقع بصره على أشجار مقطوعة ، و أخرى بھا أثر حریق . فراح یتجول بین أدغالھا الكثیفة
لما رأى ، و تأسف على ما یلحقھ اإلنسان بالغابة من أضرار ، ثم قرر أثناء عودتھ إلى منزلھ أن یرسم 

  ..."ن یحاول إیذاء أشجار الغابة حیوانا خیالیا یخیف بھ كل م
مع . یطلب من التالمیذ أن یحذو حذو مختار و یرسموا حیوانا عجیبا غریبا ، یتخیلونھ كما یحلو لھم * 

توظیف تنظیمات تنقیطیة و خطیة باستعمال قلم الرصاص ، و القلم اللبد ، و األقلم الملونة داخل 
  .جسم الحیوانالمساحة التي تشمل 

  
  .ة التالمیذ على تشخیص المكتسبات السابقة في النقطة و الخطمدى قدر* 
  مدى القدرة على ابتكار الحیوان العجیب* 

  

  

  
  الثاني ابتدائي: المستوى 

  التربیة الفنیة: المادة 
  حدیقة األلوان: الموضوع 

  2:رقم الجذاذة   

  

  دعم و تعزیز مفھوم األلوان األساسیة و الثانویة: الھدف الفني 
  سیـــــــــــــــــــر الــــــــــــــدرس  المراحــــــــل

  التمھید
  

  مالحظة الوثیقة
  
  
  
  
  

  أنشطة و ممارسات
  
  
  
  

  اإلبداع و االبتكار
  
  
  
  
  

  التقییم اإلجمالي

  .یثیر انتباه التالمیذ إلى اختالف األلوان في األشیاء التي تؤثث فضاء القسم، وفي مالبسھم كذلك* 
  .8صفحة  1میة اللون و تعبیریتھ ثم یستدرجھم إلى مالحظة الوثیقة رقم یستنتجون أھ* 
  .األولى صورة فوتوغرافیة و الثانیة لوحة تشكیلیة. یسأل المعلم عن الفرق بین الوثیقتین * 
  ماذا تشمل الصورة األولى ؟  -
  ماذا تشمل الصورة الثانیة ؟ -
  من الصورتین أكثر قوة من حیث األلوان ؟ اأی -
  أیھما أقرب إلى الواقع ؟ -
  .استخرج جمیع األلوان التي تراھا في الصورة الثانیة -

ثم یمزجون بینھا للحصول على لون كل من . 1یالحظ  التالمیذ األلوان األساسیة المحادیة للوثیقة رقم * 
  الفواكھ الثالثة ، و یلونونھا بھا

  . زج المناسب الستخراج اللون المطلوبقدرة كل متعلم على التواصل إلى الم:  التقویم الذاتي 
و الثانویة لدى المتعلمین مع الحرص على اكتسابھم  ةاألساسی نتوطید مفھوم األلوا:  التقویم التكویني

  . تقنیة مزج األلوان و تطبیقھا بتدریبھم على تلوین السطوح
  ارھمیقرا المعلم على تالمیذه ھذا النشید ، و یجعلھ منطلقا إلبداعھم و ابتك* 
    أشجار كثیفة           تغازل الفنان                 حدیقتي جمیلة         بھا كل األلوان     
  طیورھا تغني          بأعذب األلحان                    ورودھا بھیة          و عشبھا فتان     

  ! ما أجمل األلوان ! ما أجمل الحدیقة
مضامین النشید ، یطلب من التالمیذ أن یعبروا باأللوان عن حدیقة بعد مناقشة قصیرة للوقوف على * 

  متنوعة األلوان
    .مدى القدرة على التعبیر باأللوان المختلفة* 

 


