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  )  .الجمع بين ما سبق ( المجسمات : الموضوع 

علب ياغورت  –خيوط صوفية  –قطع اإلسفنج  –أقالم لبدية  –علب مسرتجعة –الصبغمائية  –اللصاق  –قلم الرصاص  –املقص   :الوسائل 

....  

  أنشطة التعليم و التعلم  المراحل 

  مالحظة الوثيقة 

 و يالحظون أن الوثيقة األوىل عبارة عن صورة فوتوغرافية  1أمل املتعلمون الصور املدرجة يف الوثائق رقم يت

 متثل حيا سكنيا نظيفا و منظما يف حني أن الوثيقة الثانية عبارة عن صورة فوتوغرافية حلي سكين عشوائي 

  فري الراحة و حتقيق التفاهم و التواصل بني يطالبهم املدرس باملقارنة بني احليني من ناحية مجال املنظر و تو

  سكانه من ناحية أخرى 

  أنشطة  

  و ممارسات 

  و  33يدعو املدرس املتعلمني إىل تأمل و مالحظة الصورة الفوتوغرافية املوجودة يف صفحة االجناز رقم

 : أ�ايستنتجون 

  متثل حيا سكنيا يشتمل على دور و أشجار و مسجد...   

 جمموعة من التالميذ  عبارة عن إبداع      . 

  يكون املتعلمون جمموعات حتت إشراف مدرسهم و يتعاونون على إجناز جمسم حلي سكين منظم و

  .نظيف 

  تقنية 

   االنجاز

  على كل جمموعة أن تعد من ورق الكارطون سندا جيسمون عليه احلي السكين و أن توفر كل أدوات و

   وسائل العمل الضرورية 

التقييم 

  جمالي اإل

  تستغل مناسبة اليوم العاملي للبيئة و اإلسكان بعرض مجاعي لالجنازات و تبادل التالميذ الرأي بشأ�ا  .  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دقيقة   45 :المدة 
   13 :ة ذاذم الجـرق

  الثاين  :وى ــالمست

 املعطي توري  :اذ ــاألست

  . دعم و تعزيز املكتسبات السابقة: ي ـالهدف الفن

فري سكن مريح حتسيس املتعلم بدور احلي النظيف و املنظم يف تو : الهدف التربوي 

  . و حتقيق تواصل فعال بني السكان  

  .  أجمل حي : الموضـــوع 
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  .  دعم ما سبق في األشكال العضوية: الموضوع 

  .أقالم خشبية و ملونة  –ة أقالم لبدي –فرشاة  –الصبغمائية  –قلم الرصاص    :الوسائل 

  أنشطة التعليم و التعلم  المراحل 

  مالحظة الوثيقة 

  عبارة عن مالحظة صورتني األوىل لوحة تشكيلية و الثانية فوتوغرافية : النشاط األول. 

  مملوءة ، فارغة ، ملونة ، ذات لون واحد ( يطالب املتعلمون باستخراج األشكال العضوية و حتديد نوعها....  

  أنشطة  

  و ممارسات 

  شكلني عضويني متماثلني من اختيارهم )  أ( يرسم املتعلمون يف اإلطارين. 

  شكلني غري متماثلني من اختيارهم )  ب( يرسم املتمدرسون يف اإلطارين.  

 خطاء و يتم التقومي الذايت بالرجوع إىل دروس األشكال العضوية بكراسة املتعلمني للتعرف على األ:  التقويم الذاتي

 .   تصحيحها 

 رسم أشكال عضوية نباتية و حيوانية باسرتجاعها عن طريق الذاكرةمدى قدرة املتعلم على  : التقويم التكويني      .  

  اإلبداع 

   و االبتكار

 و ملا . كان فرحا مسرورا و هو يسابقهم يف تسلقه . يف يوم مشمس و مجيل ، قام خمتار رفقة أصدقائه برحلة إىل اجلبل  :  الحكاية

استمع . وصل إىل قمة اجلبل أدهشه ما رأى من صخور صلبة نقشتها يد الطبيعة و على جنابتها أزهرت شجريات و نباتات متنوعة 

ظل . و هي ترقص جبناحيها  خمتار إىل زقزقة طيور خمتلفة األشكال و األلوان ، و على مقربة منه شاهد فراشة ملونة متتص ريق األزهار

و بعد عودته . خمتار مشدودا إىل اجلناحني الراقصني املتماثلني يف أشكاهلما العضويني ، فهذا شكل مملوء و هذا شكل فارغ جذاب 

 .يف املساء وضع خمتار أمامه الصباغة و األقالم و الفرشاة مث حاول أن يرسم بعض ما رآه ليقدمه هدية لوالديه

  ر احلكاية ملطالبة املتعلمني برسم ما حاول خمتار أن يرمسه و ذلك لتطبيق مفهوم األشكال العضوية اململوءة ، ذات لون يتم استثما

  .واحد و ملونة ، متماثلة و غري متماثلة 

  تقنية االنجاز

 يرسم املتعلم بقلم الرصاص ختطيطا أوليا للمنظر الطبيعي الذي شاهده خمتار 

 الم اللبدية أو الصبغمائية و الفرشاةاستعمال األلوان و األق 

 بواسطة األدوات و الوسائل املذكورة يعرب املتعلم عن األشكال العضوية الفارغة و اململوءة ، و ذات اللون الواحد   

  التقييم اإلجمالي 

 ة و غري املتماثلة امللونة و ذات قدرة التلميذ على التعبري عن عناصر الطبيعة بواسطة األشكال العضوية الفارغة و اململوءة و املتماثل

 .اللون الواحد 

  قدرته على توظيف األقالم اللبدية و اخلشبية امللونة أو الصبغمائية و الفرشاة للتعبري عن منظر طبيعي.  

 
 

 دقيقة   45 :المدة 
   20 :ة ذاذم الجـرق

  الثاين  :وى ــالمست

 املعطي توري  :اذ ــاألست

  . دعم و تعزيز األشكال العضوية : ي ـالهدف الفن

  . مجاليتها   حتسيس املتعلم بتنوع عناصر الطبيعة و: الهدف التربوي 

  .  رحلة إلى الجبل : الموضـــوع 


