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  ســـیــر الــــــدرس

الرسم العفوي بالید لعدة دوائر صغیرة منتظمة مع بعضھا في وضع دائري أو على شكل : تقنیة العمل
 . قوس

  تمھید *

عرض صور لعدة قالدات مكونة من دوائر، مناقشة التالمیذ حول تركیب الدوائر المختلفة في الشكل في 
  .حیث التنظیم والتناسق في ترتیب ھذه الدوائر قالدة ملموسة من

   
  

  

  : التحسیس الفني * 

نساء بولمان من " إثارة انتباه التالمیذ إلى التناسق الجمالي للدوائر في الحلي والقالدات، انظر لوحة 

  .2للفنانة المغربیة مریم أمزیان في الخانة رقم " الدادس 

  :التدریب و التمرن *  
ویعمل على تنظیم الدوائر فیھا بناء على النماذج )  3رقم ( لى رسم قالدة في الخانة یعمل كل تلمیذ ع

  .  في كراسة التلمیذ)  2رقم ( والخانة )  1رقم ( المعروضة في الخانة 

 .  

  : االبتكار و اإلبداع*

 دع یبتكر كل تلمیذ تركیبات جملیة لعدة قالدات مكونة من دوائر فارغة ولكل منھا محیط ملون ویب

  . في تنسیق بعضھا مع البعض من حیث الشكل واللون

تقییم الدرس *
  عرض كل إنجازات التالمیذ للمالحظة والتعلیق علیھا من طرف الجمیع للتعرف على أحسن

  .توظیف جمالي للدوائر في القالدات

  
  

 دوائر فارغة، متقاربة وملونة

: الهدف الفني   تربیة فنیة  

تنمية الذوق الفني من  

خالل تعريف التالميذ  

 بجمالية الدوائر

12:الدرس   



                      
    .......مذكرة رقم                                                                                              المستوى الثاني               

 
  
  
  

   
     

  

  
  
  
  
  
  
  

  ســـیــر الــــــدرس

 م الدوائر بالید ثم تلوینھا بأقالم اللبد الملونة رس: تقنیة العمل

  تمھید *

ویمكنھ أن . یتحدث األستاذ للتالمیذ عن الزخرفة بالدوائر من خالل عرضھ لصحون وأوان مزخرفة
  .یستعین بوثائق مصورة في الموضوع

   
  

  

  : التحسیس الفني * 

  ). 2انظر الخانة رقم  (التحسیس الجمالي للدوائر الملونة في زخرفة صحون من الفخار 

  :التدریب و التمرن *  
ثم یواصل . یعمل كل تلمیذ أول على التمكن من استخدام یده بشكل سلیم ومرض)  3رقم ( على الخانة 

  . التدریب إلى حد التمكن من رسم عدة دوائر

 .  

  : االبتكار و اإلبداع*

 ثم یبدع في إغناء مساحة )  4رقم ( ة یعمل كل تلمیذ على إتمام استدارات الدوائر الموجودة بالخان

  . الصحن بدوائر أخرى ملونة

تقییم الدرس *
 یكون بالحوار والمناقشة الجماعیة.  

  
  

 الدوائــــر الملونـــــــة  

 تربیة فنیة

13الدرس   

: لفني  الهدف ا  

التزيين بالدوائر الملونة  

.في الصحون واألواني    
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  ســـیــر الــــــدرس

بإلصاق الخیوط الملونة متتبعا بعد إنجاز رسم لنظارات أو دراجة بقلم الرصاص یقوم التلمیذ : تقنیة العمل
 .   تشكیل الرسم

  تمھید *

  .شرح وتحلیل للتشكیل بالخیوط واللصاق
   
  

  

  : التحسیس الفني * 

الحركي لدى المتعلمین والتعامل مع الدائرة من خالل استخدام الخیوط / یكون التحسیس بتنمیة الحس 

  .واللصاق إلنجاز تشكیالت بارزة

  :التدریب و التمرن *  
یقوم كل تلمیذ بالتمرن على إنجاز دوائر بإلصاق خیوط بناء على ما ورد في الخانة )  3رقم ( في الخانة 

  .   بكراسة النلمیذ)  1رقم ( 

 .  

  : االبتكار و اإلبداع*

  یعمل كل تلمیذ على إنجاز تشكیالت مكونة من دوائر عفویة مرسومة بالید یبدع في تتبع استداراتھا

دراجة، نظارات، عربة وأشیاء أخرى تتكون من ( وضع الخیوط علیھا ثانیة مثال باللصاق أوال ثم 

  ). دوائر 

تقییم الدرس *
 یكوت التقییم بعرض جمیع إنجازات التالمیذ للتعلیق علیھا من طرف الجمیع.  

  
  

 )بخیوط ملونة ( الدوائر الفارغة، 

: الهدف الفني   تربیة فنیة  

تدريب التالميذ على  

التشكيل بالخيوط  

 واللصاق

14:الدرس   
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  ســـیــر الــــــدرس

 .  الدوائر باستعمال الفرشاة والصباغة أو أقالم اللبد الملونة أو األقالم الملونةتلوین : تقنیة العمل

  تمھید *

  . عرض وتحلیل لوثائق مصورة تمثل دوائر ملونة في تراكیب مختلفة ومتنوعة في تنظیمھا
   
  

  

  : التحسیس الفني * 

زھار وأجنحة الفراشات یكون بتحسیس التلمیذ بجمالیة الدوائر الملونة كما ھو الحال في بعض األ

  .فیما یتعلق بأوضاع الدائر مع بعضھا البعض)  2رقم ( یمكن االستعانة بما ورد في الخانة . والطیور

  :التدریب و التمرن *  
یعمل كل تلمیذ على رسم عدة دوائرملونة بواسطة تقنیة التلوین بالفرشاة والصباغة أو بأقالم اللبد أو 

  . بكراسة التلمیذ)  1رقم ( اذج الموجودة في الخانة األقالم الملونة وفق النم

 .  

  : االبتكار و اإلبداع*

  4رقم(یعمل كل تلمیذ على ابتكار تراكیب وتنظیمات لعدة دوائر یكون بھا باقة زھور في الخانة (

  . ثم یبدع في خلق تناغم وانسجام فیما بین األلوان واألشكال

تقییم الدرس *
 میذ یختار األستاذ معھم أحسن اإلنجازات لالحتفاظ بھا في متحف القسم بعد مناقشة أعمال التال

  .للمشاركة بھا في معرض المدرسة

  
  

 الدوائر المملوءة والملونة  

 تربیة فنیة

15:الدرس   

: الهدف الفني    

تعريف المتعلمين بالعالقة  

الجمالية للدوائر واأللوان  

 في التعبير التشكيلي
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  ســـیــر الــــــدرس

ل ھندسیة من یقوم كل تلمیذ بتقطیع أشكا: تقنیة التقطیع بالمقص واإللصاق لألشكال المسطحة: تقنیة العمل
مربعات ومستطیالت ومثلثات ودوائر مختلفة في مساحاتھا من األوراق الموجودة بآخر الكراسة ثم یعمل 

 .  على تركیب تشكیالت لبنایات مختلفة وتثبیتھا باللصاق

  تمھید *

فوقھا یمكن التمھید للدرس باستعمال السبورة الوبریة ویقوم األستاذ بإلصاق األشكال المسطحة والملونة 
... شمس  –شجرة  –صومعة  –منزل : ( ویمكن لألستاذ أن یحركھا بما یناسب لتكوین تشكیل معین مثل

  .ویجب االعتماد في ذلك على نظام التجاور والتقاطع والتداخل لتلك األشكال المسطحة) 
   
  

  

  : التحسیس الفني * 

انظر ما ورد في ( ركیبات التشكیلیة التحسیس بالتناغم واالنسجام لألشكال المسطحة والملونة في الت

  ) 1الخانة رقم 

   
  

  

  : االبتكار و اإلبداع*

  یبدع كل متعلم في رسم بنایات من بیئتھ موظفا المربع والمستطیل والمثلث )  2رقم ( في الخانة

  . والدوائر، مستخدما تقنیة قص وإلصاق الورق الملون الموجود في آخر الكراسة

تقییم الدرس *    
 ن التقییم بالتعلیق والمناقشة الجماعیة لما أنجزه التالمیذیكو.  

  
  

 المربع والمستطیل والمثلث والدائرة

: الهدف الفني   تربیة فنیة  

تحسيس التلميذ بجمالية  

التشكيل باألشكال  

 المسطحة والملونة

16:الدرس   
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  ســـیــر الــــــدرس

 الھدف من الدرس 

 
كل ) النقطة والخط ( تقویة التالمیذ المتعثرین في استیعاب وتحصیل مضامین السنة األولى  - 

  .تقان مھارات معینة واكتساب تقنیات متنوعةوإ 16إلى  10الدروس من 

مساعدة التالمیذ على تصحیح ما في تعلیمھم السابق من نقص، وتعویضھم بما یكفي لیواكبوا  - 

 ).األشكال الھندسیة ( مستوى المتعلمین المتمكنین، وذلك قصد تأھلیھم للدروس المقبلة 

  

  

  
  
  

  : تنظیم معرض * 

لمعرض جماعي حیث یطلب األستاذ من التالمیذ القیام بإنجازات یكون ھذا الدعم من خالل التھیىء 

  . ورسوم تتضمن المفاھیم السابقة

  :تقویم األعمال المحصل علیھا - 

عرض اإلنجازات فرادى أو جماعات لیالحظھا الجمیع ویعقلوا علیھا، ویقدموا بشأنھا اقتراحات، 

منھا، ویقوم التالمیذ المتفوقون بتأطیرھا ویمكن اإللتجاء عند الضرورة إلى ترتیبھا لیحددوا األفضل 

  .وتزیینھا قصد تھییئھا للمعرض

  .في حین یعمل التالمیذ المتعثرون على تصحیح أخطائھم بأنفسھم لیواكبوا اآلخرین

   

 تربیة فنیة

17:الدرس   
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  ســـیــر الــــــدرس

 التخطیطات بالید لتشكیل مجسم مكھب: تقنیة العمل

  تمھید *

ماذج ملموسة لعدة مكعبات مختلفة في الحجم، ثم وثائق وصور تلصق على السبورة، توضح عرض ن
  .مراحل رسم المكعب

   
  

  

  

  : التحسیس الفني * 

مع تعزیز الدرس بأمثلة ).  2الخانة رقم ( یثیر األستاذ انتباه التالمیذ إلى الجانب الجمالي للمكعب 

  .أخرى

  :التدریب و التمرن *  
  .  بكراسة التلمیذ)  3رقم ( التمرن على إتمام رسم المكعبات انطالقا من الرسوم الموجودة في التمرین 

  

  : االبتكار و اإلبداع*

  یعمل كل تلمیذ على رسم مكعبات مختلفة في الحجم ویبدع في تلوینھا بالخطوط مثل ما ھو وارد

  ).  4رقم ( في الخانة 

تقییم الدرس *    
 یم بمشاركة الجمیع وبتوجیھ من األستاذیكون التقی.  

  
  
  

 المكعب: المجسمات 

: الهدف الفني   تربیة فنیة  

تعريف التلميذ  

تشكيل المتعلق  بال

المكعب: بالمجسمات  

18:الدرس   
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  ســـیــر الــــــدرس

 تقنیة التخطیط بالید مستعمال أقالم اللبد : تقنیة العمل

  تمھید *

عرض نماذج ملموسة لمتوازي المستطیالت، ثم عرض وثائق على السبورة فیھا بنایات یتمثل فیھا 
  . تطیالتمتوازي المس

   
  

  

  : التحسیس الفني * 

( إثارة الحس الجمالي لدى المتعلمین فیما یتعلق ببعض البنایات التي یتجسم فیھا متوازي المستطیالت 

  ) ).صومعة حسان (  2انظر الخانة رقم 

  :التدریب و التمرن *  
  . بكراسة التلیمذ)  2م رق( التمرن على رسم عدة متوازي المستطیالت بإتمام الرسوم الموجودة بالخانة 

 .  

  : االبتكار و اإلبداع*

  یعمل التلمیذ على االبتكار في رسم عدة عمارات أو منازل بمتوازي المستطیالت مختلفة في الحجم

 3رقم ( ویبدع في توزیعھا في المساحة المخصصة لذلك في الخانة ) عمودي وأفقي ( والتموضع 

  .بالكراسة) 

تقییم الدرس *   
 تقییم بمشاركة الجمیع وبتوجیھ من األستاذیكون ال. 

  

  
  

 متوازي المستطیالت   

 تربیة فنیة

19:الدرس   

: الهدف الفني    

تعريف التلميذ  

متوازي  :  بالمجسمات

 المستطيالت  
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  ســـیــر الــــــدرس

 . تقنیة التخطیط بالید مستعمال األقالم اللبدیة أو األقالم الملونة: تقنیة العمل

  تمھید *

الت انطالقا من نماذج ملموسة یمھد األستاذ للدرس بإجراء مقارنة بین المكعب ومتوازي المستطی
  .ویؤكد فیھا على اختالف مساحات الواجھات لكل منھما

   
  

  

  : التحسیس الفني * 

إثارة الحس الجمالي لدى المتعلمین فیما یتعلق ببعض المجسمات من مكعب ومتوازي المستطیالت انظر 

  ).  1رقم ( ما ورد في الخانة 

  

  :التدریب و التمرن *  
( لى رسم مكعب ومتوازي مستطیالت متجاورین ثم متباعدین كما ھو مبین في الخانة التمرن بالید ع

  .بالكراسة)  1رقم 

  

  : االبتكار و اإلبداع*

  یعمل كل تلمیذ على االبتكار في الرسم بالید منازل موظفا عدة مكعبات ومتوازي مستطیالت

  . متجاورة ثم متباعدة مستعمال أقالم اللبد أو األقالم الملونة

تقییم الدرس *    
  .یكون التقییم بمشاركة الجمیع وبتوجیھ من األستاذ

  
  

 المكعب ومتوازي المستطیالت

: الهدف الفني   تربیة فنیة  

تدعيم الحس الجمالي  

 بالمجسمات
20: الدرس   
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  ســـیــر الــــــدرس

 . استخدام الید في تخطیط رسم الھرم بواسطة أقالم اللبد: تقنیة العمل

  تمھید *

التالمیذ حول ممیزات وخصوصیات الھرم  عرض نماذج مجسمة ألھرام مختلفة في الحجم ثم محاورة
  . من حیث التشكیل والجانب الھندسي مقارنة مع مجسمات أخرى

   
  

  

  : التحسیس الفني * 

  .التحسیس بالخصوصیات الجمالیة للھرم وربطھا بالحضارة الفرعونیة القدیمة

  

  :التدریب و التمرن *  
  . بكراسة التلمیذ)  3رقم ( لخانة التمرن على رسم الھرم وفق المراحل المشار إلیھا في ا

   

  : االبتكار و اإلبداع*

  یعمل كل تلمیذ على الرسم بالید عدة أھرام مختلفة في الحجم ویبدع في تنظیمھا وترتیبھا في

ویعمل على إغناء الجمال الصحراوي بكل ما یراه مناسبا )  4رقم ( الفضاء المشار إلیھ في الخانة 

  .الم اللبد أو األقالم الملونةمن أھرام أخرى مستعمال أق

   
تقییم الدرس *     

 یعتمد فیھ على المالحظة الفردیة والمناقشة الجماعیة بما فیھم األستاذ.  

  
  

 الھــــــــرم  

 تربیة فنیة

21:الدرس   

: الهدف الفني    

يس بالخصوصيات  التحس

 الجمالية للهرم
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  ســـیــر الــــــدرس

 . ط منحنیةرسم الكرة بالید وتقسیمھا إلى خطوط الطول والعرض بأقواس وخطو: تقنیة العمل

  تمھید *

یعرض األستاذ على التالمیذ كرة ویعمل معھم على رسم خطوط الطول والعرض علیھا كما ھو وارد 
  .من كراسة التلمیذ)  1رقم ( في الخانة 

   
  

  

  : التحسیس الفني * 

  ). 2انظر الخانة رقم ) ( المناطید الھوائیة ( یكون التحسیس الفني بتقسیم وتلوین الكرات 

  :تدریب و التمرن ال*  
یتدرب كل تلمیذ على إتمام تقسیمات الطول والعرض للمجسمات الكرویة معتمدا في ذلك على التمارین 

  .  بالكراسة)  2و  1رقم ( والنماذج الواردة في الخانة 

 .  

  : االبتكار و اإلبداع*

  إلى أجزاء  ویعمل على تقسیمھا) كرات أو منفخات ( على كل تلمیذ أن یبتكر مجسمات كرویة

  .بكراسة التلمیذ)  2و  1رقم ( ورد في الخانة  طولیة أخرى عرضیة تبعا لما

تقییم الدرس *    
 یكون التقییم بناء على التمییز بین الكرة كمجسم والدائرة كشكل مسطح. 

  

  
  

 الكرات المتباعدة والملونة

: الهدف الفني   تربیة فنیة  

تذوق جمالية المجسمات  

 الكروية
22:الدرس   
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 ائر بالفرشاة والصباغة تلوین الدو: تقنیة العمل

  تمھید *

، ...)عنقود عنب، برتقاالت : ( یكون التمھید بعرض وثائق تمثل مجسمات كرویة ذات لون واحد مثل
  .بالكراسة)  2رقم ( والخانة )  1رقم ( وعلى األستاذ أن یرجع في شرحھ لذلك إلى ما ورد في الخانة 

   
  

  

  : التحسیس الفني * 

  ). 2رقم ( انظر الصورة الواردة في الخانة . بجمالیة الكرات ذات اللون الواحدیكون بتحسیس التلمیذ 

  

  :التدریب و التمرن *  
  .یتدرب كل متعلم على رسم كرات بلون واحد فقط مستخدما تقنیة التلوین بالفرشاة والصباغة

  

  : االبتكار و اإلبداع*

  اختیاره مستخدما تقنیة التلوین على كل تلمیذ أن یبدع في رسم حبات عنقود العنب بلون من

  . بالفرشاة والصباغة

    
تقییم الدرس *    

  بالكراسة)  22رقم ( یكون التقییم مماثال للتقییم السابق في الدرس.  

  
  
  

 الكرات الملونة بلون واحد  

 تربیة فنیة

23:الدرس   

: الهدف الفني    

التدريب على التشكيل  

بالكرات ذات اللون  

 الواحد



                      
    .......مذكرة رقم                                                                                              المستوى الثاني               
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ى كل تلمیذ رسم فواكھ كرویة الشكل مثل البرتقال والتفاح عل: التلوین باألقالم الملونة: تقنیة العمل
 . ویعمل على تلوینھا بألوان غامقة وفاتحة. وغیرھا

  تمھید *

وعلیھ أن یثیر انتباه ) البرتقال : ( یقوم األستاذ بعرض وثائق على السبورة تمثل مجسمات كرویة مثل
الطول والعرض ( لحجم في أبعاده الثالثة التالمیذ إلى دور اللون الغامق واللون الفاتح لتشخیص ا

  ).والعمق 
  

  

  : التحسیس الفني * 

انظر العمل الفني . إطالع التالمیذ على بعض األعمال التشكیلیة التي تتمثل فیھا الكرة كعنصر جمالي

  ). 2رقم ( الوارد في الخانة 

  :التدریب و التمرن *  
) البرتقال أو التفاح( یعمل كل تلمیذ على استخدام اللونین الغامق والفاتح في تشخیص التجسیم في الكرة 

  .  بالكراسة)  1رقم ( كما ھو وارد بالخانة 

 .  

  : االبتكار و اإلبداع*

  موظفا في ذلك اللونین الفاتح والغامق) فواكھ ( یبتكر كل تلمیذ رسوما لمجسمات كرویة .  

ییم الدرس تق*      
  یكون التقییم بالمناقشة الجماعیة وبالتعلیق فیما بین دور اللون الغامق واللون الفاتح في إبراز

 .الحجم

  

  
  

 كرات متجاورة وملونة بالغامق والفاتح

 تربیة فنیة
: لفني  الهدف ا  

تبيان وظيفة اللون الغامق  

واللون الفـاتح في إظهار  

 التجسيم للكرة

24:الدرس   
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 الھـــــــــدف من الـــــــدرس 

   

كل الدروس ) النقطة والخط ( وتحصیل مضامین السنة األولى  تقویة التالمیذ المتعثرین في استیعاب - 

  .  وإتقان مھارات معینة واكتساب تقنیات متنوعة 24إلى  18من 

مساعدة التالمیذ على تصحیح ما في تعلیمھم السابق من نقص، وتعویضھم بما یكفي لیواكبوا مستوى  - 

   ).األشكال الھندسیة ( المتعلمین المتمكنین، وذلك قصد تأھیلھم للدروس المقبلة 

  

  

  : تنظیم معرض * 

یكون ھذا الدعم من خالل التھیىء لمعرض جماعي حیث یطلب األستاذ من التالمیذ القیام بإنجازات 

  .ورسوم تتضمن المفاھیم السابقة

  :تقویم األعمال المحصل علیھا - 

بشأنھا اقتراحات، عرض اإلنجازات فرادى أو جماعات لیالحظھا الجمیع ویعقلوا علیھا، ویقدموا 

ویمكن اإللتجاء عند الضرورة إلى ترتیبھا لیحددوا األفضل منھا، ویقوم التالمیذ المتفوقون بتأطیرھا 

  .وتزیینھا قصد تھییئھا للمعرض

  .في حین یعمل التالمیذ المتعثرون على تصحیح أخطائھم بأنفسھم لیواكبوا اآلخرین

  

  
  

 الدعـــــــــــم

 تربیة فنیة

25:الدرس   
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  ســـیــر الــــــدرس

بوضع لطخات من الصباغة مختلفة األلوان من جھة یمین الورقة، ثم نعمل على طي ھذه : تقنیة العمل
الورقة من الیسار إلى الیمین، ثم نضغط علیھا لكي نحصل على لطختین متماثلتین، تمثل فیھا أشكال 

 عضویة 

  تمھید *

  ).فراشات متنوعة وملونة : ( وثائق تمثلیشرح األستاذ األشكال العضویة بواسطة 
   
  

  

  : التحسیس الفني * 

یتحدث األستاذ عن األشكال العضویة واأللوان في أجنحة الفراشات مبرزا ما في ذلك من جمالیة 

  .التركیب والتشكیل

  :التدریب و التمرن *  
في أحد طرفي فضاء  یقوم كل تلمیذ بوضع لطخات من الصباغة مباشرة بعد تبلیلھا بقلیل من الماء

. ثم یقوم بطي الورقة والضغط علیھا لیحصل على لطخات متماثلة ذات أشكال عضویة)  2رقم ( الخانة 

  

  : االبتكار و اإلبداع*

  یجتھد كل تلمیذ في إیجاد تشكیالت عضویة متماثلة وملونة على جانبي )  3رقم ( على الخانة

  ). راجع تقنیة العمل أعاله ( الصباغة الورقة وقد استعمل في ذلك تقنیة التلطیخ ب

تقییم الدرس *    
 یكون التقییم بالمناقشة الجماعیة لكل إنجازات التالمیذ.  

  
  

 أشكال عضویة متماثلة وملونة

: هدف الفني  ال تربیة فنیة  

التحسيس بجمالية التعبير  

باألشكال العضوية المتماثلة  

 والملونة

26:الدرس   
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 . تقنیة التلوین باألقالم الملونة أو أقالم اللبد: تقنیة العمل

  تمھید *

ید للدرس بعرض عدة أوراق لألشجار والنباتات المختلفة، تتمثل فیھا األشكال العضویة یكون التمھ
  . المتماثلة ویعمل األستاذ على شرح ذلك للتالمیذ

   
  

  

  : التحسیس الفني * 

  ). 1انظر الخانة رقم . ( إثارة انتباه المتعلمین إلى جمالیة أوراق النباتات واألزھار في الطبیعة

  

  :التمرن التدریب و *  
  ). 2رقم ( یعمل كل متعلم على إتمام الرسمین الواردین في الخانة 

 .  

  : االبتكار و اإلبداع*

  بأوراق نباتیة من )  3رقم ( یعمل التلمیذ على إغناء فروع وأغصان الشجرة المبینة في الخانة

 .اختیاره، ثم یبدع في تلوینھا بلون واحد فقط

  

تقییم الدرس *    
 م بالمناقشة الجماعیة وبتوجیھ من األستاذیكون التقیی.  
  
  
  

األشكال العضویة المتماثلة المملوءة والملونة بلون واحد  

 تربیة فنیة

27:الدرس   

: الهدف الفني    

الجمع بين اللون والشكل  

 في التعبير التشكيلي
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 . تقنیة رسم وتلوین األشكال العضویة مستعمال أقالم اللبد الملونة: تقنیة العمل

  تمھید *

طحالب البحر، أثواب، بصمات، لطخات ( ق تمثل أشكاال عضویة متنوعة بعد التحلیل والشرح لوثائ
  . یقوم األستاذ بعد ذلك برسم نماذج ألشكال عضویة على السبورة) الصباغة أو المداد 

   
  

  

  : التحسیس الفني * 

 2انظر ما في الخانة رقم . ( إطالع التالمیذ على بعض التركیبات الفنیة مكونة من أشكال عضویة ملونة

.(  

  :التدریب و التمرن *  
)  1رقم ( یتمرن كل تلمیذ على رسم أشكال عضویة ویعمل على تلوینھا كما ھو مبین في الخانة 

  .بالكراسة

 .  

  : االبتكار و اإلبداع*

  على كل تلمیذ أن یبدع في تزیین السمكتین بأشكال عضویة غیر متماثلة وملونة وكذلك ما یحیطھا

  .مستعمال أقالم اللبد الملونةمن طحالب في قعر البحر 

تقییم الدرس *    
 یكون التقییم بالمناقشة  والتعلیق من طرف الجمیع وبتوجیھ من األستاذ. 

    

  
  

 األشكال العضویة الملونة

: الهدف الفني   تربیة فنیة  

التركيبات الجمالية  

 لألشكال العضوية الملونة
28:الدرس   
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لطبع بھا، بعد یأخذ كل تلمیذ قطعة صغیرة من الورق ویعمل على تكمیشھا، ثم یشرع با: تقنیة العمل
 . غمسھا في قلیل من الصباغة أو المداد وبذلك یحصل على عدة تشكیالت عضویة، غیر متماثلة

  تمھید *

یقوم األستاذ أمام التالمیذ بعملیات الطبع بالورق المكمش بعد غمسھ في قلیل من الصباغة المائیة 
  ). 1رقم ( كتجارب نموذجیة كما ھو مبین في الخانة 

   
  

  

  : یس الفني التحس* 

یستأنس فیھ األستاذ بلوحة للفنان الفرنسي كلود فیاال إلثارة الحس الجمالي في التالمیذ باألشكال 

  .العضویة الملونة بلون واحد

  

  :التدریب و التمرن *  
  . بالكراسة)  3رقم ( یقوم التالمیذ بعدة تجارب للطبع باستعمال الصباغة والورق المكمش في الخانة 

  

  : ر و اإلبداعاالبتكا*

  یبتكر كل تلمیذ وحدة تزیینیة عبارة عن شكل عضوي ذي لون واحد مستعمال في ذلك الورق

 . بالكراسة بنفس التقنیة)  4رقم ( المكمش والصباغة المائیة، ثم یبدع في تزیین فضاء الخانة 

  

تقییم الدرس *    
 ة وبتوجیھ من األستاذیكون التقییم بالتعلیق الفردي لكل تلمیذ والمناقشة الجماعی.  

  
  

 األشكال العضویة غیر المتماثلة وبلون واحد  

 تربیة فنیة

29:الدرس   

: لفني  الهدف ا  

التعريف بانسجام األشكال  

العضوية كوحدات تزيينية  

 في الشكل واللون
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تقنیة الرسم العفوي بالید فقط لألشكال الھندسیة والعضویة الفارغة، مستعمال أقالم اللبد : تقنیة العمل
 . الملونة

  تمھید *

طلع فیھا األستاذ التالمیذ على االنسجام بین األشكال الھندسیة واألشكال یكون التمھید بوثائق متعددة ی
  ... ).أشجار، منازل، ضباب، سحاب، دخان، جبال ( العضویة في البیئة والطبیعة 

   
  

  

  : التحسیس الفني * 

ل یكون بالرجوع إلى ما في الطبیعة والبیئة من تركیبات تشكیلیة مكونة من األشكال الھندسیة واألشكا

  .وما تتمیز بھ من تلوینات مختلفة. العضویة

  :التدریب و التمرن *  
وذلك في . ( یكون بابتكار تركیبات مكونة من أشكال ھندسیة وأشكال عضویة فارغة منسجمة فیما بینھا

  ).  مسودة خاصة 

   

  : االبتكار و اإلبداع*

 كال ھندسیة وأشكال عضویة یعمل كل تلمیذ على اإلبداع في رسم منظر طبیعي موظفا فیھ عدة أش

ویبدع في تركیبھا والحرص على االنسجام فیما بینھا من حیث التوزیع والتركیب وتلوین محیط 

  .  األشكال فقط

تقییم الدرس *    
 یكون التقییم جماعیا وبتوجیھ من األستاذ.  

  
  

 األشكال الھندسیة والعضویة الفارغة

: الهدف الفني   تربیة فنیة  

تشكيل أشكال هندسية  

 وأشكال عضوية فـارغة
30:الدرس   
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تقنیة تمزیق األوراق الملونة الموجودة في آخر الكراسة، مكونین بذلك تشكیالت ورسوم : نیة العملتق
 لمنازل وأشجار وغیر ذلك ثم نعمل على إلصاقھا لتكوین لوحة فنیة 

  تمھید *

یقوم األستاذ باستخدام تقنیة التمزیق ألوراق ملونة لیجعل منھا أشكاال ھندسیة وأشكاال عضویة، ویطالب 
  . التالمیذ باالقتداء بھ لتكوین تركیبات تشكیلیة

   
  

  

  : التحسیس الفني * 

من تركیبات تشكیلیة منجزة بالتمزیق )  1رقم ( یكون التحسیس باطالع التالمیذ على ما ورد في الخانة 

  ).تقنیة البوتشوورك نموذجا ( واإللصاق أو القص والخیاطة 

  
   

  

  : االبتكار و اإلبداع*

  یقوم كل تلمیذ بإنجاز تركیبات تشكیلیة أخرى یبدع في التعبیر بھا عن ما في )  3رقم ( وفي الخانة

 . من منازل، بنایات، أشجار وسحاب وأشیاء أخرى) المدنیة أو القرویة ( بیئتھ 

  

  

تقییم الدرس *   
 یكون التقییم جماعیا ویتدخل فیھ األستاذ لتقییم كل أعمال التالمیذ في األخیر.  

  
  

األشكال الھندسیة والعضویة المملوءة والملونة  

 تربیة فنیة

31:الدرس   

: الهدف الفني    

التدريب على التشكيل  

 بتقنية تمزيق الورق الملون
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تقنیة الرسم باإلحاطة وتداخل األشكال وذلك بوضع راحة الید ثم نحیط بھا بقلم الرصاص أو : تقنیة العمل
وعلى نفس الورقة  اللبد لنكون بذلك رسما للید واألصابع ثم نكرر ھذا عدة مرات في اتجاھات مختلفة

لنحصل على رسوم عضویة متداخلة، وقد نضیف إلى ھذا تشكیالت ھندسیة وعضویة فارغة، مملوءة 
 .  وملونة

  تمھید *

بالكراسة، ثم یقوم األستاذ أو بعض التالمیذ )  1رقم ( یكون التمھید بالتحلیل والشرح لما ورد في الخانة 
 1رقم ( ، وذلك على السبورة وبناء على ما ورد في الخانة    برسم الكف واألصابع للید بتقنیة اإلحاطة

  .بالكراسة) 
   
  

  

  : التحسیس الفني * 

وتبیان ما في ذلك من جمالیة التشكیل )  2رقم ( یكون بالرجوع إلى ما ورد في كراسة التلمیذ في الخانة 

  ).فرید بلكاھیا ( في لوحة الفنان المغربي 

  
 

  : االبتكار و اإلبداع*

 بالكراسة على الرسم بتقنیة اإلحاطة لیدین على األقل )  3رقم ( ل كل تلمیذ مباشرة في الخانة یعم

  . ثم یبدع في إغناء مساحتھما بأشكال ھندسیة وعضویة فارغة وملونة

تقییم الدرس *    
 یكون التقییم جماعیا وبمشاركة األستاذ وینحصر فیما أنجزه التالمیذ.  

  
  
  

  

 سیة والعضویة الفارغة والمملوءة والملونةاألسكال الھند

 تربیة فنیة
: الهدف الفني    

التشكيل باألشكال  

الهندسية واألشكال  

العضوية على اختالفها  

)فـارغة، مملوءة، ملونة(  
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    .......مذكرة رقم                                                                                              المستوى الثاني               

 
  
  
  

   
     

  

  
  

  ســـیــر الــــــدرس

 الھـــــــــــــدف من الـــــــــــــــدرس 

  

كل الدروس ) النقطة والخط ( تقویة التالمیذ المتعثرین في استیعاب وتحصیل مضامین السنة األولى  - 

  .  متنوعة وإتقان مھارات معینة واكتساب تقنیات 32إلى  26من 

مساعدة التالمیذ على تصحیح ما في تعلمیھم السابق من نقص، وتعویضھم بما یكفي لیواكبوا مستوى  - 

   ).األشكال الھندسیة ( المتعلمین المتمكنین، وذلك قصد تأھلیھم للدروس المقبلة 

  

  

  

   :تنظیم المعرض
ن التالمیذ القیام بإنجازات یكون ھذا الدعم من خالل التھیىء لمعرض جماعي حیث یطلب األستاذ م

  .ورسوم تتضمن المفاھیم السابقة

  :تقویم األعمال المحصل علیھا - 

عرض اإلنجازات فرادى أو جماعات لیالحظھا الجمیع ویعلقوا علیھا، ویقدموا بشأنھا اقتراحات، 

ن بتأطیرھا ویمكن اإللتجاء عند الضرورة إلى ترتیبھا لیحددوا األفضل منھا، ویقوم التالمیذ المتفوقو

  .وتزیینھا قصد تھییئھا للمعرض

  .في حین یعمل التالمیذ المتعثرون على تصحیح أخطائھم بأنفسھم لیواكبوا اآلخرین
  

  
  

 الدعـــــــــــــــــــم

 تربیة فنیة
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