
مكون التربية التشكيلية   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النقطة و الخط : الموضوع 
 أقالـ خشبية ملونة  –أقالـ اللبد  –قلم الرصاص  :الوسائل 

 

التعليم و التعلم  أنشطةالمراحل  

التمهيد  
 

ليها  ضلافظ ع أفك احليواف ك كيف ينبغي  لإلنسافالغابة ك فوائدىا بالنسبة  أمهيةيقيم ادلدرس حوارا حوؿ  -
(  6: ص )  1مالحظة الوثيقة  إىليستدرج ادلتعلمُت   -

مالحظة الوثيقة  

 :و يجيبون على األسئلة  1يتأمل المتعلمون الوثيقة  .1
 .لوحة فنية تشكيلية ذبسد غابة خيالية  -ماذا سبثل ىذه الوثيقة ؟  -

خطوط مستقيمة ، ... ، مبعثرة ، فارغة  نقط منتظمة شللوءة -اخلطوط ك النقط اليت تالحظها يف الصورة ؟  أنواعما  -
... متشابكة ، منكسرة ، حلزكنية 

 و ممارسات  أنشطة 

. من اخلطوط ك النقط يزين هبا احليوانات  أنواعا أكادلتعلم احليوانات ادلدرجة الرسم مث يبتكر نوعا  يتأمل
. اخلشبية ادللونة  األقالـ أكيستعمل يف ىذا االصلاز القلم اللبدم 

 يطلع كل تلميذ زميلو على عملو  :ويم الذاتي التق .
  القدرة على سبثل مفهـو التنظيمات اخلطية ك التنقيطية    -:التقويم التكويني

  جديدة من التنظيمات  أنواعالقدرة على ابتكار                                -

  و االبتكار اإلبداع

: ا من ىذه الحكاية يتهيأ المتعلمون لالنجاز اإلبداعي انطالق -
هبا اثر  أخرلمقطوعة ك  أشجاررافق سلتار أباه يف نزىة إىل الغابة ، فراح يتجوؿ بُت أدغاذلا الكثيفة ، كقع بصره على  -

يرسم حيوانا  أفمنزلو  إىلعودتو  أثناءمث قرر  أضراربالغابة من  اإلنسافعلى ما يلحقو  تأسفك  رألسلتار دلا  تأمل. حريق 
 .الغابة  أشجار إيذاءيف بو كل من حياكؿ خياليا يخ

مع توظيف تنظيمات حيذكا حذك سلتار ك يرمسوا حيوانا عجيبا ك غريبا ، يتخيلونو كما حيلوا ذلم  أفيطلب من التالميذ  -
. ادللونة داخل ادلساحة اليت تشمل جسم احليواف  األقالـتنقيطية ك خطية باستعماؿ قلم الرصاص ك قلم اللبد ك 

 

قييم اإلجمالي  الت
 مدل قدرتو على تشخيص ادلكتسبات السابقة يف النقط ك اخلط  .
 مدل قدرتو على ابتكار احليواف العجيب  .

 

 

 

 

 

 

  1 :ة ذاذم الجـرق   دقيقة 45 :المدة 
الثاين   :وى ــالمست

 

.  تسبات السابقة يف النقطة ك اخلطدعم ك تعزيز ادلك: ي ـالهدف الفن
 .احليواف ك ضركرة محايتها    ك اإلنسافالغابة يف حياة  بأمهيةربسيس ادلتعلم : الهدف التربوي 

 .احليواف العجيب : وع ـــالموض



مكــون التربية التشكيلية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

األلوان األساسية و الثانوية  : الموضوع 
 أقالـ خشبية ملونة  –أقالـ اللبد  – صبغمائية ك فرشاة  :الوسائل 

 

أنشطة التعليم و التعلم المراحل  

التمهيد 
 

. يثَت ادلدرس انتباه ادلتعلمُت إىل اختالؼ األلواف يف األشياء اليت تؤثث فضاء القسم ك يف مالبسهم كذلك  -
 1يستنتجوف أمهية اللوف ك تعبَته مث يستدرجهم إىل مالحظة الوثيقة  -

مالحظة الوثيقة 

 األولى صورة فوتوغرافية و الثانية لوحة تشكيلية لفنانة : الوثيقتين  يسال المدرس المتعلمين عن الفرق بين
( . الشعيبية ) مغربية 
     وجو امرأة مغربية -ماذا تشمل الصورة األولى ؟ .
     وجو امرأة مغربية  -ماذا تشمل الصورة الثانية ؟
     الصورة الثانية   -أيا من الصورتين أكثر قوة من حيث األلوان ؟
 الصورة األولى   -قرب إلى الواقع ؟    أيهما ا
  استخرج جميع األلوان الموجودة في الصورة الثانية. 

 أنشطة و ممارسات

مث دبزجوف بينها للحصوؿ على لوف كل من الفواكو الثالثة ك يلونوهنا هبا   1يتأمل ادلتعلم األلواف األساسية احملادية للوثيقة 
  ل التوصل إىل ادلزج ادلناسب الستخراج اللوف ادلطلوبقدرة ادلتعلم عل  -:التقويم الذاتي. 

  توطيد مفهـو األلواف األساسية ك الثانوية لدل ادلتعلمُت مع احلرص على إكساهبم تقنية   -:التقويم التكويني
.   مزج األلواف ك تطبيقها بتدريبهم على تلوين السطوح 

 اإلبداع و االبتكار

: نشيد ك جيعلو منطلقا إلبداعهم ك ابتكارىم يقرأ ادلدرس على التالميذ ىذا اؿ
بها كل األلوان   حديقتي جميل  

و عشبها فتان   ورودىا بهية 
تغازل الفنان  أشجارىا كثيفة 

بأعذب األلحان  طيورىا تغني 
ما أجمل الحديقة 
ما أجمل األلوان 

 
 

 

 

 

 دقيقة   45 :المدة 
  2 :ة ذاذم الجـرق

الثاين   :وى ــالمست
 

. مفهـو األلواف األساسية ك الثانوية دعم ك تعزيز : ي ـالهدف الفن
 .جبمالية اللوف ك قوتو التعبَتية تعلم ربسيس امل: الهدف التربوي 

 . حديقة األلواف : الموضـــوع 



مكــون التربية التشكيلية   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غامق و اللون الفاتح  اللون ال: الموضوع 
 لصاؽ  –أقالـ خشبية ملونة  –أقالـ اللبد  – صبغمائية ك فرشاة  :الوسائل 

 

أنشطة التعليم و التعلم المراحل  

التمهيد  
 

... ىذه سبورة  –ىذا قميص : يعرض ادلدرس على التالميذ رلموعة من األشياء ك يطلب منهم تسميتها  -
قف عند شيئُت لوهنما كاحدا لكن زبتلف درجتهما الضوئية مث يضع التالميذ أماـ مشكلة يطلب منهم ذكر ألواهنا ك يتو -

معرفة اللوف  
 

مالحظة الوثيقة  

: يتأمل التالميذ الوثائق مث جييبوف على األسئلة  -
 اذكر األلواف اليت تراىا يف ىذه الصور ؟ 

  يبدك اللوف األزرؽ فاربا ك تارة غامقا ما سبب ذلك ؟ 

 

 ة و ممارسات أنشط 

خانتاف ك يف كل منهما ثالث مسكات يقـو التالميذ بتلوين السمكات باللوف الغامق ك الفاتح مع مراعاة  2يف النشاط  -
. درجات اللوف الغامق يف اخلانة األكىل ك درجات اللوف الفاتح يف اخلانة الثانية 

  كتشاؼ اخلطأيطلع  ادلتعلموف على اصلازات بعضهم بعضا ال  :التقويم الذاتي. 

  مدل سبكن التالميذ من استيعاب اللوف الغامق ك الفاتح ك حسن تطبيقو مع مراعاة درجاتو   :التقويم التكويني 

  

 اإلبداع و االبتكار 

بينما كاف سلتار ديارس رياضتو الصباحية على شاطئ البحر ، اسًتعى انتباىو منظر زلزف ، حيث رأل عددا  :الحكاية  -
قاؿ يف نسو ال شك أهنا تضررت شلا تسرب من محوالت البنزين . مساؾ تلقي هبا األمواج إىل الشاطئ ميتة كبَتا من األ

فكر سلتار يف أف يرسم صورة لسمك سعيد ك يف حبر . الذم تنقلو السفن أك من األكساخ ك قاذكرات كسط مياه البحر 
. اجتناب ما يضر بو ك ببيئتو نظيف ك آخر حزين يف حبر ملوث حىت تكوف عربة لإلنساف من اجل 

 

 .مدل قدرة ادلتعلمُت على التعبَت باللوف الفاتح ك الغامق  -التقييم اإلجمالي  
 

 

 

 

 

 

 

 

  3 :ة ذاذم الجـرق دقيقة   45 :المدة 
الثاين   :وى ــالمست

 

التعرؼ على اللوف الغامق ك الفاتح : ي ـالهدف الفن
ية احلفاظ على البيئة ك بأمهية  بأىمربسيس ادلتعلم : الهدف التربوي 

 .الصورة يف التواصل ك اإلخبار                   

 . بيئيت نظيفة  : الموضـــوع 



مكون التربية التشكيلية   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

النقطة و الخط : الموضوع 
  .كرقية ملونة من ادللحق تقصاصا – أقالـ خشبية ملونة –أقالـ اللبد   :الوسائل 

 

أنشطة التعليم و التعلم مراحل  ال

التمهيد  
 

يطلب من التالميذ القياـ حبركات دائرية يف اذلواء باستعماؿ أدرعهم كأيديهم كىم كاقفوف مث يغَتكف احلركة بإشارة من  -
 .ادلدرس باستعماؿ اليد اليسرل عوض اليد اليمٌت

. ماؿ الطباشَت أك اإلسفنج ادلبلليتناكب بعض التالميذ على السبورة لتقليد احلركات السابقة باستع -

مالحظة الوثيقة  
. كدكائر سلتلفة األحجاـ، ألواف ك خطوطما ىي األشكال الهندسية التي تالحظها في ىذه الصور؟  -  
. الشكل الدائرم ما ىو الشكل المشترك بين الصورة الفوتوغرافية و اللوحة التشكيلية؟   -  

.   دكائر ملونة غامقة ك ألواف فاربة ي الصور؟صف الدوائر التي تظهر لك ف     -

 أنشطة و ممارسات  

داخل اخلانات األربعة دكائر سلتلفة األحجاـ مث حيوذلا إىل  امث يطلب من ادلتعلمُت أف يرمسو 2يتم االنتقاؿ إىل النشاط رقم
 ...(شمس –عجلة  –كرة  –برتقالة ) أشكاؿ معركفة
  ف على اصلازات بعضهم بعضا دلقارنتها ك اكتشاؼ اخلطأيطلع ادلتعلمو  -:التقويم الذاتي . .
  مدل سبكن التالميذ من رسم الدكائر باختالؼ أحجامها ك مدل انسجامها مع طبيعة   -:التقويم التكويني

.  األشكاؿ ادلختارة

 اإلبداع و االبتكار 

: يتهيأ المتعلمون لالنجاز اإلبداعي انطالقا من ىذه الحكاية  -
مل يكن أمامو .أراد سلتار أ، يدخل الفرح ك السركر على أفراد عائلتو ك يعرب ذلم عن حبو الكبَت: ىدية سلتار ألسرتو: احلكاية

ليست ككل : فكيف لو أف يرضيهم مجيعا؟ خطر ببالو أف يقدـ ذلم باقة أزىار.سول أف يقدـ  لكل فرد ىديتو اليت حيبها
 .ؿ دائرة يفضلو كل فرد من أفراد أسرتو مث قدـ الباقة ىدية ذلم مجيعارسم سلتار مزىرية مث رسم دكائر يف ؾ.الباقات

. يطلب من التالميذ أف حيذكا حذك سلتار -
يقطعوف بأيديهم دكائر كرقية ملونة من ادللحق ك يبتكركف باقة زىور بإلصاؽ الدكائر على ادلزىرية ك يرسم داخل كل  -

. دائرة شكال لشيء يفضلو كل فرد من أفراد األسرة
 

التقييم اإلجمالي  
o  مدل قدرة ادلتعلمُت على توظيف األشكاؿ اذلندسية الدائرية يف التعبَت عن قضايا عملية سلتلفة مث قدرتو على

. استعماؿ خيالو من أجل ابتكار أشياء تناسب مواقف معينة ك زلددة

 

 

 

 

مكــون التربية التشكيلية 

   دقيقة 45 :المدة 

  4 :ة ذاذم الجـرق
الثاين   :وى ــالمست

 

. التعرؼ على األشكاؿ اذلندسية : ي ـالهدف الفن
 . ة الفرد بأسرتوعالؽربسيس ادلتعلم بأمهية : الهدف التربوي 

 .باقة زىور  : الموضـــوع 



 

 

 

 

 

 

 

 

  الرباعـي: الموضوع 
 صباغة مائية  –قطع مشع ابيض  –أقالـ خشبية ملونة  –ـ اللبد أقال :الوسائل 

 

أنشطة التعليم و التعلم المراحل  

التمهيد  
 

  ديهد ادلدرس للدرس بأسئلة عن كاقع معمار أحياء ادلدينة: 

 ماىي األشكاؿ اذلندسية اليت تتخذىا منازلكم ؟ 

 كيف تبدك أشكاؿ الواجهات ، أبواهبا نوافذىا  ؟ 

 مربعات ، مستطيالت : أىم األشكاؿ الغالبة  يتوصل إىل ....

مالحظة الوثيقة  
  ك جييبوف عن األسئلة  1يتأمل ادلتعلموف الوثائق ادلدرجة يف النشاط: 

  ما األشكاؿ اذلندسية اليت تظهر يف الصورة ؟ مستطيالت ك مربعات 

 ماىي األشكاؿ اليت استعملها الفناف يف لوحتو ؟ أشكاؿ رباعية  

 و ممارسات  أنشطة 

... شاحنة ، منزال : يرمسوف انطالقا من األشكاؿ الرباعية :  2يتأمل ادلتعلموف الوثائق ادلدرجة يف النشاط 
  يعود ادلتعلم إىل بعض كتبو ادلدرسية للبحث عن رسـو لنفس ما أصلزكه ك يقارنو دبا أصلزه   :التقويم الذاتي. 

  استيعاب األشكاؿ اذلندسية ك درجو سبكنو من رسم أشكاؿ رباعية ك مدل قدرة ادلتعلم على  :التقويم التكويني
.   انسجامها مع أشياء كاقعية ملموسة 

 اإلبداع و االبتكار 

: يقرأ ادلدرس على التالميذ ىذا النشيد مث ينشدكنو ك يتخذه مدخال لالصلاز  
يا رمز تراثي    قلعتي ، قلعتي   

بحصنها المتين  عريقة العماد 
و فنها البديع  ا العجيب بشكلو

بها تنجلي  فنون جدودي 
ما لها من مثيل   و تشهد عن صنعة  

يقـو ادلتعلموف بوضع تصميم للقلعة بواسطة قلم الرصاص ك يتضمن التصميم أشكاال ىندسية رباعية متنوعة مث يعيدكف  -
. رمسها بواسطة الشمع األبيض ك يلونوف الورقة بالصباغة ادلائية 

 

ييم اإلجمالي  التق
 
. مدل قدرة ادلتعلمُت على توظيف األشكاؿ اذلندسية الرباعية لبناء قلعة مث قدرتو على تطبيق تقنية العزؿ بالشمع  -

 

 

 

 

مكــون التربية التشكيلية 

 دقيقة   45 :المدة 
  5 :ة ذاذم الجـرق

الثاين   :وى ــالمست
 

. التعرؼ على األشكاؿ اذلندسية : ي ـالهدف الفن
 .ربط ادلتعلم باخلصوصية ادلعمارية ألقاليم اجلنوب : الهدف التربوي 

 . القلعة الصحراكية  : الموضـــوع 



 

 

 

 

 

 

 

 

  المثلث: الموضوع 
 قلم الرصاص –أقالـ خشبية ملونة  –أقالـ اللبد  :الوسائل 

 

تعليم و التعلم أنشطة الالمراحل  

التمهيد  
 

  2ديكن اللجوء إىل مقارنتها مع الشكل الغالب يف الصورة : يعمل ادلدرس على إجياد مدخل مناسب للدرس 
  16من كراسة ادلتعلم 

مالحظة الوثيقة  
   و يجيبون عن األسئلة  1يتأمل المتعلمون الوثيقة: 

  (فرؽ  –الرقصة  –ركسية الف) عماذا تعرب الصور الثالث ؟ عن أجواء االحتفاؿ... 

  ما ىو الشكل الذم يبدك مشًتكا بُت ىذه الصور  ؟ ادلثلث  

 أنشطة و ممارسات  

يقـو ادلتعلموف بتزيُت اخلياـ اعتمادا على ادلثلث ك يقوموف :  2يتأمل ادلتعلموف األشكاؿ ك الرسـو الواردة يف النشاط 
. بتلوينها 
  إىل اصلازات بعضهم البعض ك يقارنوف بينها   يتطلع ادلتعلموف  :التقويم الذاتي. 

  مدل قدرة ادلتعلم على رسم الشكل ادلثلث ك مدل تطبيقو دلبدأم التكرار ك التعاكس من  :التقويم التكويني
.   حيث الشكل ك التناكب من حيث اللوف للمثلث كسط اخلطوط ادلتوازية مع مراعاة أحجامها 

 اإلبداع و االبتكار 

 رس من الحكاية التالية من اجل االنجاز اإلبداعيينطلق المد  :
 بينهم ، فرح كثَتا دلا اخربه أبوه دبرافقتو لزيارة  ةسلتار تلميذ نشيط حيب أف يعيش كسط الناس ك حيس بالسعاد

غفَت ك العيد ادلومسي الذم يقاـ بالبادية دلا نزؿ من سيارة أبيو كضع يده على أختو زينة ك انطلقا يعدكاف كسط اجلمع اؿ
يتجوالف بُت اخلياـ الكثَتة ادلنتشرة أعجب سلتار بادلنظر ك أراد أف برسم لوحة زبلد ذكرل ىذا ادلوسم اجلميل ك ما مشلو من 

... استعراض لوحات معربة عن الفركسية التقليدية : مظاىر االحتفاؿ 
 ثلثات ك توظيف أقالـ اللبد أك يستوحي التالميذ إبداعهم من مضموف احلكاية مث يبتكركف اللوحة باستعماؿ امل

. األقالـ اخلشبية 

التقييم اإلجمالي  
  مدل قدرة ادلتعلمُت على توظيف ادلثلث يف التعبَت عن الواقع مث قدرتو على زخرفة اخلياـ بأشكاؿ مثلثة ، رباعية أك

. دائرية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكــون التربية التشكيلية 

 دقيقة   45 :المدة 
  6 :ة ذاذم الجـرق

الثاين   :وى ــالمست
 

. التعرؼ على األشكاؿ اذلندسية : ي ـالهدف الفن
التحسيس بأمهية األعياد ادلومسية باعتبارىا مكونا من : الهدف التربوي 

 .مكونات الثقافة الشعبية  

 . العيد ادلومسي  : الموضـــوع 



 

 

 

 

 

 

 

 

  المجسمات: الموضوع 
 .علب كرتونية مسًتجعة  –أقالـ ملونة  – مقص -لصاؽ :ائل الوس

 

أنشطة التعليم و التعلم المراحل  

التمهيد  
 

  يعرض ادلدرس على تالميذه قطعة من كرؽ على شكل مربع مث يعرض عليهم رلسما على شكل مكعب. 

  مكعب    –مربع : يستدرج ادلتعلمُت إىل تسمية كل شكل بامسو

مالحظة الوثيقة  

 1الحظ المتعلمون الوثيقة  رقم ي : 

  طبل  –بالونات ىوائية  –صورة دلنازؿ أطلسية  –لعبة سيارة صغَتة : يذكركف صورىا ك يصنفوهنا 

  اسطوانة / الطبل  –مستطيالت ك مكعبات / البناية  –دائرة / اللعبة : يذكركف أشكاذلا.... 

 

 أنشطة و ممارسات  

  2يالحظ المتعلمون صور النشاط رقم  

 .سلركط  –اسطوانة  –اذلـر  –متوازم ادلستطيالت  –ادلكعب : يتعرؼ ادلتعلم اجملسمات  

  يالحظ ادلتعلم أف ىذه اجملسمات تقابلها رلسمات أخرل مفككة سباثلها يف احلجم. 

  يستدرج ادلدرس ادلتعلم للتعرؼ على أصل اجملسم ك شكلو   .

 اإلبداع و االبتكار 

 ىام االنجاز تستغل الحكاية في استل  :
 ك رغم بعد ادلسافة ، فإنو . يف كل يـو ، حيرص سلتار عل حضور الصالة يف مسجد بعيد من حيو : الحكاية

مسع مرة سكاف حيو يتحدثوف ... كاف يسعد كثَتا حُت جيد نفسو بُت ادلصلُت مفعما باإلدياف ك دبشاعر ركحانية عظيمة 
ؾ مث فكر يف إبداع رلسم دلسجد احلي لو صومعة شاسلة مزخرفة بأشكاؿ عن رغبتهم يف بناء مسجد قريب منهم فسر لذؿ

... ىندسية متنوعة ك جامور ذك أربعة دكائر ضلاسية ك أبواب خشبية منقوشة ك نوافذ سلتلفة األحجاـ 
  يتنافس ادلتعلموف يف إبداع رلسمات سلتلفة دلساجد متنوعة ك ذلك بتفكيك العلب ك قلبها مث إعادة تركيبها
. سطة اللصاؽ ك جبمع أجزائها مع علب أخرل بوا

التقييم اإلجمالي  
  بعد انجاز العمل تراعى : 

  مدل قدرة ادلتعلم على اكتساب مهارة التعامل مع الشكل اجملسم ك التعبَت عنو. 

  مدل مهارة ادلتعلم يف حسن استغالؿ األشياء ادلهملة ك ربويلها إىل أشياء ذات قيمة فنية .
 

 

 

 

 

 

 

 

ون التربية التشكيلية مكــ

 دقيقة   45 :المدة 
  8 :ة ذاذم الجـرق

الثاين   :وى ــالمست
 

. التعرؼ على اجملسمات الفارغة  ادلملوءة  : ي ـالهدف الفن
ربسيس ادلتعلم بتنمية عالقاتو االجتماعية مع زليطو   : الهدف التربوي 

 .يف القرية ك ادلدرسة  



 

 

 

 

 

 

 

 

  المجسمات الفارغة  و المملوءة   : الموضوع 
 .  جزر  – مكعبات بطاطس  – عود ثقاب  :الوسائل 

 

أنشطة التعليم و التعلم المراحل  

التمهيد  
 

  مفهـو يعرض ادلدرس على التالميذ علبة فارغة ك أخرل شللوءة مث عن طريق قطعة من الطباشَت جيسد ادلدرس
ك العكس . ادلملوء ك الفارغ ك ذلك دبحاكلة جعل الطباشَت زبًتؽ اجملسم ادلملوء ، سيالحظ ادلتعلموف استحالة ذلك 

 .صحيح 

 

مالحظة الوثيقة  

  1يالحظ ادلتعلموف الوثيقة  ادلدرجة يف النشاط رقم  : 

  سطو رلسمات مربعة تبدك أهنا فارغة صورة فوتوغرافية جملسم حديد مربع الشكل تتو: يذكركف صورىا ك يصنفوهنا
 .رلسمات شللوءة  –رلسم فٍت ألشكاؿ عضوية ملونة ك شللوءة  –رلسما سيارتاف فارغتاف  –

 

 أنشطة و ممارسات  
  ك يتعرؼ ادلتعلم اجملسمات الفارغة ك ادلملوءة عن طريق  2يالحظ ادلتعلموف صور النشاط رقم

 .ادلالحظة ك ذلك بتلوين ادلملوء منها 

 

 اإلبداع و االبتكار 
  ك يسًتشدكف أثناء ذلك بادلراحل اليت تعرضها الصويرات ( عبارة عن لعبة ) يبتكر ادلتعلموف ىيكل سيارة فارغة

. اجلانبية لصفحة االصلاز 
  دكائر جزر أك عناصر أخرل متوفرة  –مكعبات البطاطس  –يتم توظيف أعواد الثقاب اخلشبية .

التقييم اإلجمالي  
 نجاز العمل تراعى بعد ا : 

    مدل قدرة ادلتعلم على ابتكار اجملسمات بوسائل ك مواد غَت مألوفة ك التعبَت بواسطتها عن أشياء زلسوسة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكــون التربية التشكيلية 

 دقيقة   45 :المدة 
  :ة ذاذم الجـرق

الثاين   :وى ــالمست
 

. التعرؼ على اجملسمات الفارغة  ك ادلملوءة   : ي ـالهدف الفن
 .ربسيس ادلتعلم بأمهية الدكر الذم تلعبو السيارة يف حياة اإلنساف : دف التربوي الو



 

 

 

 

 

 

 

 

  المجسمات المتجاورة و المتباعدة  : الموضوع 
 .  أقالم لبدية  – صباغة مائية  – علب كبريت  :الوسائل 

 

أنشطة التعليم و التعلم المراحل  

التمهيد  
 

 جيرم ادلدرس نقاشا بسيطا حوؿ انتشار ظاىرة السكن العشوائي بادلدف بسبب ىجرة سكاف القرية إىل ادلدف 

 

مالحظة الوثيقة  

  1يالحظ ادلتعلموف الوثيقة  ادلدرجة يف النشاط رقم  : 

  رلسمات متجاكرة  –ت ألكاين خزفية سلتلفة األلواف ك األحجاـ رلسما: يذكركف صورىا ك يصنفوهنا 
 .رلموعتاف سكنيتاف متباعدتاف  –ك متباعدة 

 

 أنشطة و ممارسات  
  يطالبهم ادلدرس بػ  2بعد مالحظة ادلتعلموف صور النشاط رقم: 

 تبدك يف الصور التمييز بُت األحجاـ ادلتجاكرة ك ادلتباعدة انطالقا من طرؽ توزيع مكعبات السكر اليت . 

 

 اإلبداع و االبتكار 

  اعتمادا على علب الكربيت اليت حيضرىا التالميذ يقـو التالميذ دبا يلي: 

  تشكيل رلموعات عمل ينجزكف خاللو منازؿ صغَتة يلونوهنا ك جيعلوف ذلا نوافذ ك أبواب ...
 اعدة بينما تقـو رلموعة أخرل بالعكس بعد أف ذبف الصباغة تقـو رلموعة بًتكيب ادلنازؿ الصغَتة بطريقة متب 

  خالؿ عملهم يسعى ادلتعلموف إىل جعل تركيباهتم رلموعات سكنية لقرية يسودىا النظاـ ك اذلدكء .

التقييم اإلجمالي  
  بعد اصلاز العمل تراعى : 

   مدل قدرة اجملموعة على توظيف اجملسمات دبفهـو التجاكر ك التباعد يف اصلاز العمل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكــون التربية التشكيلية 

 دقيقة   45 :المدة 
  :ة ذاذم الجـرق

الثاين   :وى ــالمست
 

. التعرؼ على اجملسمات ادلتجاكرة ك ادلتباعدة  : ي ـالهدف الفن
يطو يف القرية ك ادلدرسة  ربسيس ادلتعلم بتنمية عالقتو االجتماعية مع مح: الهدف التربوي 

. 



 

 

 

 

 

 

  المجسمات ذات اللون الواحد  : الموضوع 
 .  أقالم لبدية أو خشبية  – صباغة مائية  :الوسائل 

أنشطة التعليم و التعلم المراحل  

التمهيد  
 

  عيد ميالد سلتار : ينطلق الدرس باحلكاية التالية 

بينما كاف سلتار منكبا على نفخ البالونات باذلواء ، أدرؾ ... ئو سيحضركف حفلة الليلة اليـو عيد ميالد سلتار ، كل أصدقا
انتهز فرصة ساضلة مث دخل ... بذكائو أف ما زبفيو أختو لن يكوف سول ىدية لو يف يـو عيد ميالده ، سيطر عليو الفضوؿ 

جل ك إذا بو جيد بداخلها علبة أخرل ، فتحها الغرفة ك دلا أضاء مصباحها دلح فوؽ السرير علبة كرتونية فتحها على ع
. فوجد علبة ثالثة اقل حجما ك دلا فتحها مل جيد بداخلها شيئا يا لو من مقلب ظريف 

  يضع ادلدرس علبة كرتونية بيضاء قرب النافذة يالحظ التالميذ كضعيتها ك تفاعلها مع الضوء :
 صعة المساحة التي يسقط عليها الضوء مباشرة تكون بيضاء نا .
  تكون خافتة : المنطقة التي يسقط عليها الضوء بدرجة اقل .
  المنطقة التي تكون محجوبة عن الضوء تكون غامقة .
  يستنتجون أن تفاعل الضوء على المساحة ىو السبب في تغير اللون من الفاتح إلى الغامق. 

 

مالحظة الوثيقة  

  1يالحظ ادلتعلموف الوثيقة  ادلدرجة يف النشاط رقم  : 

  اختالؼ السطوح من الفاتح إىل الغامق   –مسجد مبٍت على الطريقة ادلغربية : يذكركف صورىا ك يصنفوهنا- 
 .ضلتا حلجمُت توأمُت  –مستطيالت  –مكعبات 

  مطالبة ادلتعلمُت بتحديد مصدر الضوء. 

 

 أنشطة و ممارسات  

  يطالبهم المدرس ب  2بعد مالحظة المتعلمون صور النشاط رقم: 

  تلوين اجملسمات بلوف كاحد حسب موقعها من منبع الضوء مطبقُت التقنية التالية: 

يلونوف ادلساحة ادلضيئة بقلم خشيب تلوينا خفيفا غَت مضغوط ، ك يلونوف ادلساحة اخلافتة ضاغطُت على القلم ادللوف 
ر اإلمكاف للحصوؿ على مساحة اخلشيب بدرجة أكثر ، ك يلونوف ادلساحة احملجوبة عن الضوء بالضغط على القلم قد

 .غامقة 

 

 اإلبداع و االبتكار 
 من  ايبدع التالميذ يف صفحة االصلاز ادلوالية فيتموف رسم النوافذ ك األبواب ك يلونوف النباتات حسب موقعو

. الشمس اليت سبثل مصدر الضوء باستعماؿ أقالـ لبدية أك خشبية ملونة 

التقييم اإلجمالي  
 تراعى  بعد اصلاز العمل : 

  مدل قدرة اجملموعة على تلوين ادلساحات ادلقابلة للضوء باللوف الفاتح ك غَت ادلقابلة لو بدرجة اقل ك احملجوبة
. عنو بدرجة غامقة من نفس اللوف   

 

مكــون التربية التشكيلية 

 دقيقة   45 :المدة 
  :ة ذاذم الجـرق

الثاين   :وى ــالمست
 

. التعرؼ على اجملسمات ذات اللوف الواحد  : ي ـالهدف الفن
 .الًتبية على النظافة ك احًتاـ البيئة : الهدف التربوي 



 

 

 

 

 

 

 

 

  المجسمات الملونة : الموضوع 
 مقص  –صباغة مائية  –ة أقالـ خشبية ملوف –أقالـ اللبد  :الوسائل 

 

أنشطة التعليم و التعلم المراحل  

التمهيد  
 

  يثَت ادلدرس انتباه ادلتعلمُت إىل أمهية اذلدايا يف احلفاظ على العالقات بُت الناس ك تعبَتىا عن احملبة ، مصداقا
 " هتادكا ربابوا " لقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم 

 ؟   ماىي أىم المناسبات التي يتبادل فيها الناس الهدايا :-قبيل  جييب ادلتعلمُت عن أسئلة من

مالحظة الوثيقة  
   ك يستنتجوف أهنا عبارة عن ىدايا سلتلفة األلواف ك األحجاـ  1ادلدرجة يف النشاط رقم  1يالحظ  ادلتعلموف الوثيقة. 

   يتذكركف من خالؿ مالحظة ألواهنا الدرجات الضوئية ك مصدر الضوء .

 شطة و ممارسات أن 

: يطالبهم ادلدرس ب  2بعد مالحظة ادلتعلموف صور النشاط رقم 
. باأللواف األساسية  3باأللواف الثانوية ك ادلكعب  2بلوف كاحد ازرؽ ك ادلكعب  1تلوين ادلكعب 
 عن طريق ادلقاربة بُت األعماؿ يتأكد التالميذ من قدرهتم على تلوين األجساـ : التقويم الذاتي. 

 مدل قدرة ادلتعلمُت على ادلقارنة بُت اجملسمُت متعددم األلواف ك بُت اجملسم الواحد  : ويم التكوينيالتق 
 يثَتاف االنتباه ك يعرباف عن النشاط ك احليوية . ك مدل قدرهتم على إدراؾ اجملسمُت ادللونُت بأكثر من لوف 

.   لوف الواحد يهتم باللوف أكثر من احلجم عكس اجملسم ذم اؿ رك جيعالف الناظ

 اإلبداع و االبتكار 

  حيضر التالميذ علبا مسًتجعة ، يقوموف بتفكيكها مث قلبها ك يلصقوف أطرافها ك أجزاءىا من جديد ك يلونوف
 .مساحتها الستة بلوف كاحد من اختيارىم 

  متنوعة ك سلتلفة يقصوف األكراؽ ادللونة ادلوجودة بادللحق أشرطة ك يرمسوف على ظهر كل منها أشكاال ىندسية
 األحجاـ يقصوهنا ك يلصقوهنا على مساحات العلب 

  ديكن اصلاز ىذا النشاط بشكل مجاعي عن طريق هنج ادلدرس لدينامية اجلماعات حبيث يتكلف كل  :مالحظة
. عضو بعمل زلدد 

التقييم اإلجمالي  
 ندسية ك إلصاقها على ادلساحة لتزيُت مدل قدرة اجملموعة على تلوين اجملسمات ك مدل مهارهتم يف تقطيع أشكاؿ ق

. العلب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكــون التربية التشكيلية 

 دقيقة   45 :المدة 
  11 :ة ذاذم الجـرق

الثاين   :وى ــالمست
 

. التعرؼ على األشكاؿ اذلندسية : ي ـىدف الفنال
 .بقيمة األـ ك دؼء حناهنا التحسيس : الهدف التربوي 

 عيد األم:الموضـــوع 



 

 

 

 

 

 

 

 

  المجسمات المتماثلة  : الموضوع 
 لصاؽ  –مقص  –صباغة مائية  –أقالـ خشبية ملونة  –أقالـ اللبد  :الوسائل 

 

أنشطة التعليم و التعلم المراحل  

التمهيد  
 

 قيا يقصو طوليا حبيث يقسمو إىل نصفُت ك يلوف النصف األكؿ باألمحر ك النصف اآلخر يعرض ادلدرس قناعا كر
 بلوف اخضر 

  يطالب ادلتعلمُت دبقارنة اجلزأين ك اإلتياف بأمثلة ألشياء تتماثل  .

مالحظة الوثيقة  

   مث "  تاج محل" ر ك يستنتجوف أهنا عبارة عن صورة لقص 1ادلدرجة يف النشاط رقم  1يالحظ  ادلتعلموف الوثيقة
 .يصفوف مكوناتو 

   إذا ما رمسنا زلورا عموديا دير كسط الباب الرئيسي ك القبة الكبَتة نالحظ أف كل األحجاـ ك األعمدة ك البيوت 
 . ك النوافذ على اليمُت ذلا نظَت شلاثل على اليسار شكال ك لونا ك زخرفة 

 ك يعينوف شفويا األكاين ادلتماثلة منها  1ئيسية رقم يالحظ ادلتعلموف األكاين ادلرسومة أسفل الصورة الر .

 أنشطة و ممارسات  

مع إبراز زلور التماثل ك بتحديد "  السيارة" بتحديد التماثل داخل العنصر الواحد  2يشتغلوف على مضامُت الوثيقة 
"  ائريةاألحجام المكعبة و الد" التماثل داخل رلموعة من العناصر بإبراز زلور التماثل كذلك 

 عن طريق ادلقاربة بُت األعماؿ يتأكد التالميذ من قدرهتم على تلوين األجساـ : التقويم الذاتي. 

 مدل قدرة ادلتعلمُت على اكتشاؼ األحجاـ ادلتماثلة ك التعرؼ عليها ، ك تطبيق تقنية تلوين  : التقويم التكويني
.   ادلساحات باللوف الواحد 

 اإلبداع و االبتكار 

 دلدرس حكاية الساحرة الشريرة حيكي ا: 

  يدعى التالميذ إىل زلاكلة إعادة بناء النصف الثاين لقصر ادللك حىت تعود إليو السعادة ك الفرح ك تغمر البهجة
حبيث يقصوف األحجاـ ك األشكاؿ  65:قلب السلطاف ، يعتمد التالميذ يف اصلازىم على الرسـو ادلوجودة بادللحق ص 

. األدين مث يلونوف ما مت إلصاقو ادلرسومة يف اجلانب 

التقييم اإلجمالي  
  بعد انجاز العمل تراعى: 

  مدل قدرة اجملموعة على تلوين اجملسمات ك مدل مهارهتم يف تقطيع أشكاؿ ىندسية ك إلصاقها على ادلساحة لتزيُت
. العلب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكــون التربية التشكيلية 

 دقيقة   45 :المدة 
  12 :ة ذاذم الجـرق

الثاين   :وى ــالمست
 

. التعرؼ على اجملسمات ادلتماثلة  : ي ـالهدف الفن
 .مالية الًتاث ادلعمارم اإلسالمي ربسيس ادلتعلم بج: الهدف التربوي 

 . الساحرة ك القصر   : الموضـــوع 



 

 

 

 

 

 

 

 

  ية   األشكال العضو: الموضوع 
 ...-أنبوب قلم جاؼ فارغ  –صباغة مائية  –أقالـ خشبية ملونة  :الوسائل 

 

أنشطة التعليم و التعلم المراحل  

التمهيد  
 

  األصداؼ  –الطحلب  –ادلاء  –األمساؾ " البحر ثركة ك نعمة من نعم اهلل ، اذكر بعض ثركة البحر الطبيعية ؟ ... 

 ال ديكن ذلك الف للسمكة شكال عضويا   -ا ؟ ىل ديكن اعتبار السمكة شكال ىندسي  .

مالحظة الوثيقة  
  ليستنتج التالميذ أف الوثيقة عبارة عن لوحة تزينية لشكلُت متشاهبُت ،  1تتم مالحظة الوثيقة ادلدرجة يف النشاط رقم

. لطحالب سلتلفة األلواف ك أف خلفية الشكلُت زرقاء تتخللها أشكاؿ ىندسية  

 أنشطة  
 رسات و مما

o  مث اإلجابة عن األسئلة التالية  2تتم مالحظة الوثيقة ادلدرجة يف النشاط رقم :
صورة لعمق البحر أك لربكة مائية     ماذا تمثل الصورة ؟ -
مسكات صغَتة ك أخرل كبَتة ذات أشكاؿ ك أحجاـ سلتلفة ك ألواف  ماذا ترى في عمق البحر الذي تمثلو الصورة ؟ -

... طحالب ، فقاعات مائية  زلارات ،: متباينة 
. حييط ادلتعلموف الطحالب خبط غليظ بارز ك مضغوط ك يلونوهنا بألواف زاىية 

 يتم التقومي الذايت عن طريق مقارنة التالميذ بُت اصلازاهتم  : التقويم الذاتي. 

 مدل إدراكهم ك استيعاهبم لألشكاؿ العضوية  : التقويم التكويني   . .

 ر اإلبداع و االبتكا
  يعرب التلميذ عن منظر ألعماؽ البحر ك أصدافو ك نباتاتو ك صخوره ك أمساكو ك يستعمل تقنية النفخ على الصباغة

 .ادلائية السائلة بواسطة أنبوب قلم جاؼ فارغ لتجسيد نباتات أعماؽ البحر 

  يلوف ادلساحات ادلؤطرة باستخداـ األقالـ اخلشبية ادللونة .

التقييم اإلجمالي  
  انجاز العمل تراعى بعد: 

  مدل قدرة ادلتعلم على توظيف األشكاؿ العضوية يف  اصلاز عمل فٍت ك إبداعي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكــون التربية التشكيلية 

 دقيقة   45 :المدة 
  13 :ة ذاذم الجـرق

الثاين   :وى ــالمست
 

. التعرؼ على اجملسمات ادلتماثلة  : ي ـالهدف الفن
 .ربسيس ادلتعلم جبمالية الًتاث ادلعمارم اإلسالمي : الهدف التربوي 

 . لساحرة ك القصر   ا: الموضـــوع 



 

 

 

 

 

 

 

 

  األشكال العضوية الفارغة   : الموضوع 
 صباغة مائية شفافة  :الوسائل 

 

أنشطة التعليم و التعلم المراحل  

التمهيد  
 

 ـ إثارة انتباه ادلتعلمُت إىل ما يزين القسم ك ديأل فضاءاتو تت . 

  يذكركف ىذه الفضاءات ادلزينة بلوحات ك صور ك ملحقات .  ... 

  يكشفوف أف زجاج النوافذ غَت مستغل ك يفكركف يف طريقة مجيلة الستغاللو .

مالحظة الوثيقة  
  عبارة عن زجاجية ملونة شللوءة  :اللوحة األولى. 

 عبارة عن تصميم أكيل للوحة يشمل على مساحات فارغة  :حة الثانية  اللو. 

   عبارة عن شباؾ حديدم يتضمن عناصر زخرفية فارغة  :اللوحة الثالثة .

 أنشطة  
 و ممارسات 

o  يالحظ ادلتعلموف أف  2باالنتقاؿ إىل الوثيقة ادلدرجة يف النشاط :
 .الزىرة األولى تتطابق مع الزىرة الثانية  -
 .أنهما معا عبارة عن أشكال عضوية  -

ك يطاؿ ادلتعلموف بتلوين الزىرة األكىل كي تبدك فارغة ك تلوين الثانية كي تبدك شللوءة ك ذلك باستعماذلم لونا كاحدا 
 يعمل ادلدرس على دفع التالميذ الكتشاؼ أخطائهم   : التقويم الذاتي. 

 لشكل العضوم الفارغ ك ادلملوء مدل إدراؾ التالميذ دلفهـو ا : التقويم التكويني   .

 اإلبداع و االبتكار 

   يعود ادلدرس إىل طرح فكرة إجياد طريقة فنية لتزيُت زجاج نوافذ القسم حىت يبدك الزجاج شفافا مجيال. 

 يرمسوف أشكاال عضوية فارغة ك شللوءة على شكل نباتات أك أزىار أك فراشات سلتلفة باستخداـ قلم الرصاص 
 .ة ادلائية الشفافة ك الفرشاة  ك الصباغ 

 يتم احلرص على إضافة كمية من ادلاء للصباغة كي تصبح شفافة ك سائلة :  ملحوظة .

التقييم اإلجمالي  
  بعد انجاز العمل تراعى: 

   قدرة ادلتعلم على توظيف األشكاؿ العضوية الفارغة ك ادلملوءة يف اصلاز عمل فٍت ك إبداعي. 

 ية الصباغة ادلائية الشفافة القدرة على توظيف تقن .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكــون التربية التشكيلية 

 دقيقة   45 :المدة 
  14 :ة ذاذلجم اـرق

الثاين   :وى ــالمست
 

. التعرؼ على األشكاؿ العضوية الفارغة ك ادللونة   : ي ـالهدف الفن
 .تنمي الشعور جبمالية الفضاء ك الرغبة يف حسن استغاللو  : الهدف التربوي 

 . زجاجية القسم    : الموضـــوع 



 

 

 

 

 

 

 
 

األشكال العضوية ذات اللون الواحد : الموضوع 
 أقالـ لبد ك أقالـ خشبية ملونة   –قلم الرصاص  –االنسوخ  :الوسائل 

أنشطة التعليم و التعلم المراحل  

التمهيد  
 

 ادلساجد ك القبب ك األكاين اخلزفية : مية من خالؿ عمراهنا ك ربفها حوار قصَت حوؿ الزخرفة اإلسال. 

  يركز على زلتويات ادلساجد ك زخرفتها ك ما ربتوم عليو ىذه الزخارؼ من أشكاؿ عضوية سلتلفة .

مالحظة الوثيقة  
  زليجا ك الثاين نقشا على اشتماذلا على شريطُت زخرفيُت األكؿ ديثل :  1يالحظ ادلتعلموف الوثيقة ادلدرجة يف النشاط

 .اجلبص ك كالمها يضم أشكاال عضوية نباتية ك مبسطة ك سلتزلة ك بلوف كاحد 

  عبارة عن رلموعة من إطارات فارغة مزخرفة بأشكاؿ عضوية نباتية ذات لوف كاحد  2الصورة رقم .

 أنشطة  
 و ممارسات 

  كرقة الشجرة " ك االشتغاؿ عليو انطالقا من منوذج اخلانة االكىل عبارة عن نشاط توليفي يقـو ادلتعلموف دبالحظتو  2الوثيقة
" 

  قلب " ديال ادلتعلموف األماكن الفارغة من اخلانات الثالثة ادلتتالية " 

  يف اخلانات الثالثة األخَتة يبتكر ادلتعلموف شكال عضويا من اختيارىم ، موظفُت مبدأ التكرار أك التعاكس 

 لوف كاحد يلونوف بعد ذلك أشكاذلم ب .
ك يطاؿ ادلتعلموف بتلوين الزىرة األكىل كي تبدك فارغة ك تلوين الثانية كي تبدك شللوءة ك ذلك باستعماذلم لونا كاحدا 

 يتم بإحياءات من ادلدرس يكتشف بواسطتها ادلتعلم أخطاءه : التقويم الذاتي   . 

 اللوف الواحد ك مدل التمكن من توظيف  مدل تعرؼ التالميذ على األشكاؿ العضوية ذات : التقويم التكويني
" .    التكرر و التعاكس" ادلبادئ الزخرفية 

 اإلبداع
 و االبتكار  

  اعتادت جدة سلتار أف تزكره يف منزؿ أسرتو بادلدينة ك : يسرد ادلدرس على التالميذ حكاية عنواهنا سلتار يزين صورتو
ك حدث أثناء زيارهتا أف طلبت منو ىدية دبقاـ جدتو ك . الشيقة ادلثَتة  كاف سلتار يسعد كثَتا بزيارهتا ك يتمتع حبكاياهتا

 .مكانتها يف قلبو 

  يستثمر النص يف اصلاز اإلبداع باستيحاء التالميذ فكرة سلتار طريقة يزينوف هبا إطار صورهتم حىت يقدموىا ىدية
. الحد أفراد أسرهتم 

تقنية 
االنجاز  

 فُت داخل كل من اخلانتُت الفارغتُت مث ينسخ الشكلُت باالنسوخ ك يعيد نقلهما يرسم ادلتعلم شكلُت عضويُت سلتل
. داخل ادلربعات احمليطة بالصورة ليجعل منهما أشكاال تزخرؼ اإلطار 

التقييم اإلجمالي  
  بعد انجاز العمل تراعى: 

 بداعي  قدرة ادلتعلم على توظيف األشكاؿ العضوية ذات اللوف الواحد يف اصلاز عمل فٍت ك إ. 

   مدل ربكمو يف تقنية النسخ ك التلوين .
 

 

 

مكــون التربية التشكيلية 

 دقيقة   45 :المدة 
  15 :ة ذاذم الجـرق

الثاين   :وى ــالمست
 

. التعرؼ على األشكاؿ العضوية ذات اللوف الواحد   : ي ـالهدف الفن
 .سبكُت التلميذ من امتالؾ ادلبادئ األكلية للزخرفة   : الهدف التربوي 

 . أزين صوريت    : الموضـــوع 



 

 

 

 

 

 

 
 

األشكال العضوية الملونة : الموضوع 
 أقالـ لبد ك أقالـ خشبية ملونة   –:الوسائل 

أنشطة التعليم و التعلم المراحل  

التمهيد  
 

  الحكاية: 

إين أحب البادية ألهنا مصدر :بادية ك نشاطها الفالحي ، فأجابو سلتار قائال ساؿ ادلدرس التالميذ عن رأيهم يف دكر اؿ
اخلَتات ك بدكهنا ال تزدىر ادلدف ، إهنا سبب ركاجها دبا سبده هبا من منتوجات فالحية كثَتة ك متنوعة ربرؾ هبا عجلة 

. االقتصاد ك تنشط احلياة االجتماعية كما تعود على الفالح بالنفع العميم 
 حي المدرس من الحكاية األسئلة التالية يستو :

  األلباف   –اللحـو  –احلبوب  –الفواكو  –اخلضر " ما ىي أىم ادلواد الفالحية اليت سبد البادية ادلدف ؟  "
  يف تنشيط االقتصاد " أين تتجلى أمهية النشاط الفالحي بالبادية ؟ "

 لة الالحقة من المدرس يعتمد المدرس على إجابات التالميذ بربط المقدمة بالمرح .

مالحظة الوثيقة  

  ليستنتجوا  1يالحظ ادلتعلموف الوثيقة ادلدرجة يف النشاط: 

  أف الصورة األكىل سبثل رلموعة من اخلضراكات على شكل كجو معامل دمية. 

  أف الصورة الثانية تشخيص كجو دمية من خضراكات ك فواكو. 

  تالميذ تعابَت الوجوه يستقصي اؿ 1يف األشكاؿ احملادية للوثيقة .

 أنشطة  
 و ممارسات 

  يالحظ التالميذ مراحل تشخيص الفلفل يف اخلانات الثالثة األكىل: 

 .يف ادلرحلة األكىل شكل طبيعي  .1

 . يف ادلرحلة الثانية ىناؾ أعضاء أضيفت إىل الفلفل  .2

 .يف ادلرحلة الثالثة إضافة اللباس ك مالمح ك تعابَت الوجو  .3

  2ك اجلزرة يف اخلانة رقم  1اإلجاصة ادلوجودة يف اخلانة رقم يشخص التالميذ 
 يتم برصد اخلطأ عن طريق اطالع التالميذ على اصلازات بعضهم البعض : التقويم الذاتي  . 

 مدل قدرة التالميذ على تشخيص اخلضر ك الفواكو باعتبارىا أشكاال عضوية  : التقويم التكويني  . 

 

 اإلبداع 
 و االبتكار 

 لب التالميذ بتأمل ك مالحظة الفواكو ك اخلضر الواردة بصفحة االصلاز ادلوالية مث يشخصوهنا ك يضعوف تعابَت يطا
. مث يلونوهنا بألواف من اختيارىم " ادلعرب عنو بالعبارات ك اجلمل احملادية ذلا " الوجو بشكل يناسب مزاجها 

 .ؿ العضوية ادللونة ك توظيفها يف تنمية مهارات التعبَت مدل قدرة ادلتعلم على تشخيص األشكا التقييم اإلجمالي  

 

 

 

مكــون التربية التشكيلية 

 دقيقة   45 :المدة 
  16 :ة ذاذم الجـرق

الثاين   :وى ــالمست
 

. التعرؼ على األشكاؿ العضوية ذات اللوف الواحد   : ي ـالهدف الفن
 .سبكُت التلميذ من امتالؾ ادلبادئ األكلية للزخرفة   : الهدف التربوي 

 . أزين صوريت    : الموضـــوع 



 

 

 

 

 

 

 
 

األشكال العضوية المتماثلة  : الموضوع 
. الصباغة ادلائية  –كرقة ـ ادللحق  –قلم الرصاص  -أقالـ لبد ك أقالـ خشبية ملونة   –:الوسائل 

 
أنشطة التعليم و التعلم المراحل  

التمهيد  
 

  يبدأ ادلدرس حصتو بعرضو ألشكاؿ عضوية متماثلة سلتلفة. 

  يقـو التالميذ بتسميتها ك ربديد زلاكر سباثلها. 

مالحظة الوثيقة  
  جييبوف على أسئلة ادلدرس  1بعد مالحظة التالميذ مضموف الوثائق رقم: 

  ماذا سبثل اللوحة األكىل ؟ زليج مغربية تقليدم. 

 ة الثانية ؟ لوحة لزخرفة باخلط العريب اإلسالمي ماذا سبثل الصور .

 أنشطة  
 و ممارسات 

  ادلتماثلة ، ك غَت ادلتماثلة : يتأمل التالميذ منوذج شكل احلشرة 

  جيد التالميذ من بُت أكراؽ األشجار األربعة ادلتماثلة منها مث يلونوهنا  : 1التمرين. 

  يطلب من ادلتعلم أف ينسخ شكل األسد مث ينقلو يف اخلانة الفارغة حبيث  الرسم الثاين عبارة عن صورة أسد : 2التمرين
 .يكوف متماثال مع صورة اخلانة األكىل 

 أف يبدم ادلتعلم مالحظاتو حوؿ العمل الذم قاـ بو :  التقويم الذاتي  . 

 هبا   مدل سبكن ادلتعلم من التعرؼ على األشكاؿ العضوية ادلتماثلة اليت قاـ : التقويم التكويني   .

 اإلبداع 
 و االبتكار 

  خرج سلتار يف نزىة مع أسرتو إىل الغابة يف فصل الربيع ك ىناؾ شاىد : يستوحى االصلاز من مضامُت احلكاية التالية
أعجب سلتار هبذه الفراشات ادللونة اجلميلة ك دلا عاد إىل . فراشات ملونة تطَت ك تنتقل بُت األشجار ك األزىار فرحة مسركرة 

 .بيتو يف ادلساء أراد أف يرسم فراشة 

  يفكر التالميذ يف مساعدة سلتار 

  69يقطع ادلتعلم كرقة ادللحق من صفحة  

  يضع مباشرة من أنبوب الصباغة بقعا متجاكرة ك سلتلفة األلواف مث يطوم الورقة من كسطها ك يضغط عليها بيده ك
 يرسم نصف الفراشة على اجلهة اخللفية للورقة ادلطوية بعد جفاؼ الصباغة يفتحها مث تطول الورقة من جديد مث 

  يقطعها ك يلصقها يف ادلكاف ادلخصص لذلك على صفحة االصلاز .

 .يتأكد ادلدرس من تعرؼ التلميذ على األشكاؿ العضوية ادلتماثلة ك قدرة اللطخة ادللونة على تشكيل عمل فٍت   التقييم اإلجمالي  

 

 

 

 

 

 

يلية مكــون التربية التشك

 دقيقة   45 :المدة 
  17 :ة ذاذم الجـرق

الثاين   :وى ــالمست
 

 .اؿ العضوية ادلتماثلة التعرؼ على األشك: ي ـالهدف الفن
 ربسيس ادلتعلم بقدرة اللطخة ادللونة على التشكيل الفٍت ك اجلمايل  : الهدف التربوي 

 . الفراشة ادللونة: الموضـــوع 



 

 

 

 

 

 

 
 

األشكال العضوية غير المتماثلة  : الموضوع 
. احلرب الصيٍت أك الصمغ  –قلم الرصاص   :الوسائل 

 
أنشطة التعليم و التعلم المراحل  

التمهيد  
  ديكن للمدرس االستغناء عن التلميذ نظرا لكوف مرحلة االبتكار تتطلب كقتا أطوؿ. 

مالحظة الوثيقة  

 ك جييبوف على األسئلة التالية   1الوثائق ادلدرجة يف النشاط رقم  يالحظ التالميذ: 

  لوحة فنية تشكيلية ماذا سبثل اللوحة األكىل ؟. 

 استخرج ما يوجد فيها من أشكاؿ ىندسية ك غَت متماثلة ؟ 

  صورة فنية  ماذا سبثل اللوحة الثانية ؟. 

 ذكر ألواهنا استخرج ما ربتوم عليو من أشكاؿ عضوية ك غَت متماثلة ك ا .

 أنشطة  
 و ممارسات 

  تزيُت القميص بأشكاؿ عضوية غَت متماثلة : مث يقوموف بػ  2يتأمل التالميذ مضموف رسـو الوثيقة رقم . 

 حيرص ادلدرس على أف يقـو كل تلميذ عملو بنفسو ك ذؾ بتوجيو أسئلة مركزة ك ىادفة انطالقا من :  التقويم الذاتي
 .  رسـو التالميذ  

 احلرص على معرفة مدل قدرة ادلتعلم على استيعاب مفهـو األشكاؿ اذلندسية غَت متماثلة    : قويم التكوينيالت   .

 اإلبداع 
 و االبتكار 

  ابتكار عمل فٍت من خالؿ اللطخة : 

  نقطة مداد اسود أك صمغ 45يضع التالميذ كسط كرقة االصلاز ص 

  بعد أف ذبف اللطخة يتأملها التلميذ حبثا عن . ك أفقيا يقوموف بتحريك القطرة ديينا ك يسارا عموديا
. شكل كاقعي معركؼ لديو ك يغنيو برسـو باستعماؿ القلم األسود اجلاؼ 

 .مدل القدرة على قراءة األشكاؿ العضوية الناذبة عن اللطخة    التقييم اإلجمالي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكــون التربية التشكيلية 

 دقيقة   45 :المدة 
  18 :ة ذاذم الجـرق

الثاين   :وى ــالمست
 

 .ادلتماثلة  غَت التعرؼ على األشكاؿ العضوية: ي ـالهدف الفن
   اعتماد ادلتعلم على ذاكرتو لتخيل صورا من حياتو ك جيسدىا يف عمل فٍت : لهدف التربوي ا

 . اللطخة السحرية: الموضـــوع 



 

 

 

 

 

 

 
 

. لتعبير باألشكال الهندسية و العضوية الفارغة ذات اللون الواحد  ا: الموضوع 
. أقالـ اللبد  –الزعفراف االصطناعي  –مسحوؽ اجلوز   :الوسائل 

 

أنشطة التعليم و التعلم المراحل  

التمهيد  

 حُت مل تكد مشس النهار تغيب حىت بدأت ركائح األطعمة الشهية تفوح من منازؿ احلي ، ك بُت  : الحكاية 
انطلقت زينة مسرعة ك انضمت إىل صديقاهتا تباىيهن بنقش . أهنا ليلة عاشوراء ... ك آخر ، تنبعث زغاريد من ىنا ك ىناؾ 

اندىشت الصغَتات دلا رأين أشكاال عجيبة مرسومة باحلناء ، شبكات ذىبية . احلناء الذم كمشتو عمتها على يديها الصغَتتُت 
 .ما أسعدؾ يا زينة هبذا النقش اجلميل : عة ، سعدت زينة دلا صاحت إحدل صديقاهتا قائلة ك خطوطا ىندسية كثيفة ك متنو

   يستثمر ادلدرس مضموف النص احلكائي ك يربطو بادلرحلة ادلوالية. 

مالحظة الوثيقة  

   يالحظ التالميذ الوثائق ادلدرجة يف النشاط األكؿ: 

  ىر منو خطوط و نقوش رسم تشكيلي تظعلى ماذا ربتوم اللوحة األكىل ؟. 

  يذكرىا المتعلمما ىي بعض األشكاؿ العضوية ك اذلندسية اليت تبدك يف اللوحة  ؟ . 

  طرز مغربي أصيل   ماذا سبثل الصورة الفوتوغرافية ؟. 

  أشكال ىندسية و عضوية متكررة و متناوبة    ماذا يظهر لك يف األشرطة الزخرفية ؟. 

 أنشطة  
 و ممارسات 

 2الميذ األشكاؿ الواردة يف النشاط رقم يتأمل الت: 

  يطلب ادلدرس من ادلتعلمُت ابتكار أشكاؿ زخرفية ىندسية فارغة ك يلونوهنا بلوف كاحد مع ضركرة توظيف النقطة ك اخلط
 . 

  يطلب منهم يف ادلرحلة الثانية ابتكار أشكاؿ عضوية زخرفية فارغة ذات لوف كاحد مع توظيف النقطة ك اخلط داخل
 .كاؿ ادلقًتحة األش

 حيرص ادلدرس على جعل ادلتعلم يكتشف أخطاءه تلقائيا :  التقويم الذاتي  .  . 

 مدل صلاح ادلتعلم يف التعبَت باألشكاؿ اذلندسية ك العضوية الفارغة ذات اللوف الواحد    : التقويم التكويني   .

 اإلبداع 
 و االبتكار 

 يف صفحة االصلاز مث حييطها بقلم الرصاص  يضع ادلتعلم يده داخل اإلطار اخلاص بالرسم. 

  الكف ك األصابع" يشرع يف إبداع أشكاؿ ىندسية ك عضوية فارغة مث يلوهنا بلوف كاحد مستغال مساحات اليد " 
. ك مستعينا دبا أصلزه أثناء التمرين األكؿ مستخدما قلم الرصاص يف بناء ك رسم األشكاؿ ك قلم اللبد ذا اللوف الواحد 

ييم اإلجمالي  التق
  تقومي مدل قدرة التلميذ ك صلاحو يف التعبَت بواسطة األشكاؿ اذلندسية ك العضوية الفارغة ذات اللوف الواحد. 

  تقومي مدل قدرتو على إناء مساحات اليد بأشكاؿ زخرفية ىندسية ك عضوية فارغة ك متنوعة ك مبتكرة. 

 هتا سبكنو من تلوين الزخارؼ بلوف كاحد دكف تلوين مساح .
 

 

 

 

مكــون التربية التشكيلية 
 

 دقيقة   45 :المدة 
  19 :ة ذاذم الجـرق

الثاين   :وى ــالمست
 

 . التعبَت باألشكاؿ اذلندسية ك العضوية الفارغة ذات اللوف الواحد: ي ـالهدف الفن
   . تنمية ادلهارة اليدكية لدل ادلتعلم ك ربسيسو بالقيمة اجلمالية لًتاثو : ىدف التربوي ال

 . ليلة عاشوراء : الموضـــوع 

 . التعبَت باألشكاؿ اذلندسية ك العضوية ادللونة: ي ـالهدف الفن دقيقة   45 :المدة 
   . سيس ادلتعلم بقيمة الصناعة التقليدية الوطنية تح: الهدف التربوي 



 

 

 

 

 

 
 

. التعبير باألشكال الهندسية و العضوية الفارغة الملونة  : الموضوع 
. أقالـ اللبد  –كرقة بيضاء  –قلم الرصاص  –ادلقص   :الوسائل 

أنشطة التعليم و التعلم المراحل  

التمهيد  

 قالت زينة. غدا ليلة القدر   -: الحكاية 

 ستصومُت أكؿ يـو لك ، كما كعدت أباؾ  إذف. 

  نعم يا أمي ، فهل جهزت فستاين اجلديد ، حىت أكوف يف موعد حفلة اإلفطار اجلماعي مع صديقايت. 

  برىٍت على قدرتك على ربمل اجلوع ك الصرب طوؿ يـو صيامك ك سوؼ يكوف فستانك بُت يديك 

 ة ف كلما حدقت بعينيها يف ظالـ غرفتها ف تراءل ذلا فستاهنا بعد تناكؿ السحور مل يعرؼ النـو طرقو إىل عيٍت زين
 .فيزداد عزمها ك إصرارىا على أف تصـو يـو ليلة القدر. تزينو أشكاؿ ك خيوط حريرية مذىبة ك بقع ملونة مجيلة 

  يستثمر المدرس مضمون النص الحكائي و يربطو بالمرحلة الموالية .

مالحظة الوثيقة  

 كحة التشكيلية للفناف خواف مَتك ليستنتجوا   يالحظ التالميذ الل: 

 اأهنا سبثل كائنات غريبة ربتوم على أشكاؿ عضوية فارغة ك ملونة مث يستخرجونو . 

  ليتعرفوا على شباؾ تقليدم مغريب  2يتأملوف الصورة رقم. 

  3يتعرفوف على الصندكؽ ادلزخرؼ العتيق ادلوجود يف الصورة رقم 

 أنشطة  
 و ممارسات 

 2نتقاؿ إىل رقم باال: 

 يتأمل ادلتعلموف زلتويات النشاط أ ك يستخرجوف األشكاؿ اذلندسية ادلتداخلة  .1

 يضيفوف يف النشاط ب شكال ىندسيا فارغا إىل الشكل العضوم حبيث يكوف متداخال معو  .2

 يف النشاط رقم  ج يزينوف الصحن بأشكاؿ ىندسية ك عضوية فارغة ك متداخلة  .3

 عن طريق دفع ادلتعلم إىل احلكم تلقائيا على اصلازه عن طريق الكشف على منوذج صحيح ك  يتم:  التقويم الذاتي
 .  دعوتو إىل عقد مقارنة  

 مدل قدرة ادلتعلم على التعبَت باألشكاؿ اذلندسية ك العضوية الفارغة ك ادللونة    : التقويم التكويني   .

 اإلبداع 
 و االبتكار 

 يغمضوا أعينهم ك حياكلوا رسم قطة بإيقاع حركي سريع ك رسم تفاحة بنفس اإليقاع ك بلوف  يطلب ادلدرس من ادلتعلمُت أف
 .مغاير ك ىكذا حىت حيصلوا على عدة أشكاؿ عضوية  

 يستمر ادلتعلموف يف اللعبة بإضافة أشكاؿ ىندسية متنوعة فارغة ك ملونة. 

  يقصوف من ادللحق شكل قفطاف فارغ ك يلصقونو على كرقة االصلاز .

. مدل قدرتو على التعبَت باألشكاؿ اذلندسية ك العضوية الفارغة ادللونة ادلتداخلة  التقييم اإلجمالي  

 

 

مكــون التربية التشكيلية 
 

 

 

  20 :ة ذاذم الجـرق
الثاين   :وى ــالمست

 

 دقيقة   45 :المدة 
  21 :ة ذاذم الجـرق

الثاين   :وى ــالمست
 

 . التعبَت باألشكاؿ اذلندسية ك العضوية الفارغة ادلتماثلة: ي ـالهدف الفن
   . بصرية يف احلياة ربسيس ادلتعلم بأمهية احلاسة اؿ: الهدف التربوي 

 .  النظارات الشمسية: الموضـــوع 



 

 

 

 
 

. التعبير باألشكال الهندسية و العضوية الفارغة المتماثلة  : الموضوع 
. اللصاؽ  –قلم الرصاص  –ادلقص   :الوسائل 

نشطة التعليم و التعلم أالمراحل  

التمهيد  

  يبدأ ادلدرس حصتو بأسئلة سبهيدية تصب يف مضموف ادلرحلة ادلوالية: 

  الشك أنكم تسمعوف عن التماثيل ، فهل تعرفوف ما ىي ؟ ىي عبارة عن رلسمات من صخور ك خشب 

 ة مهمة يف ماذا تستعمل التماثيل ؟ يف تأثيث األمكنة ك يف زبليد أبطاؿ أك شخصيات تارخيي. 

   يدعى التالميذ إىل االنتقاؿ إىل ادلرحلة ادلوالية .

مالحظة الوثيقة  

    يالحظ التالميذ الوثائق ادلدرجة يف النشاط األكؿ: 

 شباؾ حديد تقليد مغريب  ماذا تمثل الصورة ؟ 

 زليج مغريب  ماذا ترى في الصورة الثانية ؟ 

 شكاؿ عضوية ك ىندسية فارغة ك متماثلة أ ما ىي األشكال التي تتضمنها كل من الصورتين ؟ .

 أنشطة  
 و ممارسات 

  حيصل التالميذ على التماثل ك ذلك بوضع الشكل اذلندسي داخل الشكل العضوم ك إحاطة الشكل اذلندسي بالشكل
 .العضوم مث يرمسوف التفاحة داخل ادلربع مث حييطوف التفاحة بادلربع كي حيصلوا على التماثل 

 حيرص ادلدرس على أف حيقق قومي ذايت عن طريق إطالع كل متعلم على ما أصلزه صديقو مث يقارنو :  يالتقويم الذات
 .  بإصلازه   

 مدل قدرة ادلتعلم على التعبَت باألشكاؿ اذلندسية ك العضوية الفارغة ادلتماثلة    : التقويم التكويني   .

 اإلبداع 
 و االبتكار 

 ر نظارات مشسية متبعا اخلطوات التالية يطلب ادلدرس من ادلتعلمُت ابتكا: 

  اخلاصة بالنظارات "  65ص " يقص ادلتعلموف صفحة ادللحق كلها. 

  يقـو بطيها حسب زلور سباثلها مث يقـو بطي ادلستطيل كفق سباثلو ادلعرب عنو باخلط ادلتقطع الفاصل بُت األشكاؿ اذلندسية "
 " ادلثلث ، الدائرة ، ادلستطيل 

 كل الذم يرغب فيو مث حيوؿ الشكل اذلندسي ادلستطيل احمليط بالنظارات إىل شكل عضوم أك يضيف يقـو بقص الش
حبيث حيصل على زكجُت من كل نوع يقـو بإلصاؽ كل ..." كردة ، شجرة ، تفاحة " أشكاال أخرل يقصها من ادللحق 

. كاحد منها بنصفي النظارات يف أعلى أك جانب إطارىا 

التقييم اإلجمالي  
 دل قدرتو على التعبَت باألشكاؿ اذلندسية ك العضوية الفارغة ادلتماثلة ـ. 

  مدل قدرتو على استيعاب تقنية االصلاز من قص ك طي. 

  مدل قدرتو على ربويل الشكل اذلندسي إىل شكل عضوم بإضافة أشكاؿ أخرل .
 

 

 

 

 

 

مكــون التربية التشكيلية 
 

 

 

 دقيقة   45 :المدة 
  22 :ة ذاذم الجـرق

الثاين   :وى ــالمست
 

 . التعبَت باألشكاؿ اذلندسية ك العضوية ادللونة ذات اللوف الواحد: ي ـالهدف الفن
   . بية على النظافة إكساب ادلتعلم القدرة على الدقة ك التنظيم ك الًت: الهدف التربوي 

 .  بطاقة بريدية: الموضـــوع 



 

 

 

 
 

. الهندسية و العضويةالتعبير باألشكال : الموضوع 
. قشور البيض  –كرؽ ملوف  –شلحاة  –اللصاؽ  –قلم الرصاص  –ادلقص   :الوسائل 

أنشطة التعليم و التعلم المراحل  

التمهيد  

 يث النبوم الشريف قاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو ك سلم   ديبدأ ادلدرس حصتو باحل: 

لنار ، ال ىي أطعمتها و سقتها إذ ىي حبستها ، و ال ىي تركتها تأكل عذبت امرأة في ىرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها ا"
 "من خشاش األرض

  جيرم ادلدرس ، حديثا قصَتا ك مركزا ، يتوصل من خاللو مع التالميذ إىل ضركرة العناية ك الرفق باحليواف .

مالحظة الوثيقة  

   يالحظ التالميذ الصور ادلدرجة يف النشاط األكؿ ك يستنتجوف أف  : 

  عبارة عن أشكاؿ حيوانات مبسطة ، ك جييبوف عل السؤاؿ اآليت  :الصورة األولى: 

 إهنا أشكاؿ مبسطة   كيف تبدو لك ىذه األشكال  ؟ 

   عمل فٍت ديثل شكل حيواف أصلز بطريقة ادلوازيك ، ك جييبوف عل السؤاؿ اآليت  :الصورة الثانية: 

 ( ذباكر الوحدات ) ـ معُت إهنا زبضع لنظا كيف تبدو لك قطع الموازيك ؟

 أنشطة  
 و ممارسات 

  تتخللو أشكاؿ ىندسية ك عضوية ( أباجورة ) عبارة عن مصباح سريرم . 2يالحظ التالميذ أف الرسم ادلوجود يف النشاط رقم 

  خصصة ذلا مث يلصقوهنا يف ادلساحة امل. بواسطة أياديهم (  79،  71ص ) يقـو التالميذ بتقطيع أشكاؿ عضوية من ادللحق. 

  يقصوف بادلقص أشكاال ىندسية ملونة ف ك يلصقوهنا كذلك. 

 يتم بإطالع التالميذ على أعماؿ بعضهم البعض الكتشاؼ بعض األخطاء اليت زبص طريقة توظيف :  التقويم الذاتي
 .  مفهـو التجاكر أك كيفية إلصاؽ القطع  

 يف التقطيع ك التلصيق ، ك الدقة يف تنظيم األشكاؿ العضوية ك  مدل قدرة ادلتعلم على استعماؿ اليد : التقويم التكويني
.   اذلندسية بتطبيق مفهـو التجاكر   

 اإلبداع 
 و االبتكار 

  ك كنت سعيدا هبا حيث كجدت نفسي أذبوؿ بُت . نظمت مدرسيت رحلة إىل حديقة احليواف : حكى سلتار فقاؿ : احلكاية
لفت نظرم ...ك أرانب ك طيور متنوعة ، أالعب بعضها ، ك أداعب بعضها اآلخر : ات زراؼ: سباع ك فيلة : حيوانات متنوعة 

تأثرت بو ، ك أحببتو كثَتا ، ك سبنيت أف يكوف . حيواف عجيب ك مجيل ، إذا صفقت لو بيدم يهتز فرحا ، ك إف دلستو استأنس يب 
 .. هبا ك بعد عوديت زبيلت أين ابعث إليو ببطاقة بريدية ، يتذكرين. صديقا يل 

  حبيث يكوف جسمو شكال ىندسيا ف ك رأسو عضويا أك العكس . يبتكر التالميذ شكل احليواف الذم أعجب بو سلتار. 

  مث يلصقوف قطع البيض على مساحة جسم شكل . يطالب التالميذ باستعماؿ قشور البيض ، بعد تقسيم القشور إىل قطع ك أجزاء
. يلونوهنا بنفس اللوف  ك. احليواف ، مع تطبيق مفهـو التجاكر 

التقييم اإلجمالي  
   مدل قدرتو على التعبَت باألشكاؿ اذلندسية ك العضوية ، ك إبداع أشكاؿ فنية متميزة. 

  ربسيسو دبكانة استعماؿ ادلواد ادلسًتجعة ك توظيفها يف إصلاز عمل فٍت. 

  مدل القدرة على تطبيق تقنية التلصيق بدقة ك مهارة ك نظاـ .
 

 

 

 

 

ــون التربية التشكيلية مك
 

 

 

 دقيقة   45 :المدة 
  23 :ة ذاذم الجـرق

الثاين   :وى ــالمست
 

 . التعبَت باألشكاؿ اذلندسية ك العضوية ادلملوءة ادللونة: ي ـالهدف الفن
عية ربسيس ادلتعلم بإمكانية استغالؿ مواد غذائية ك نباتية ك صنا: الهدف التربوي 

  ك ربسيسو كذلك جبمالية الطبيعة ك تنوع عناصرىا  . ك توظيفها يف إصلاز عمل فٍت  



 

 

 

 
 

 

. التعبير باألشكال الهندسية و العضوية المملوءة المتماثلة  : الموضوع 
. فرشاة  –الصبغمائية  –مواد صناعية  -مواد غذائية –مواد نباتية  –اللصاؽ  –قلم الرصاص  –ادلقص   :الوسائل 

أنشطة التعليم و التعلم المراحل  

التمهيد  

 يف طريقنا إىل ضيعة جدم ف رأيت بُت سفوح اجلباؿ حقوال خضراء من شعَت ك قمح تطل حباتو من :  احلكاية
 .سنابل تتمايل كأهنا ترقص فرحا دبقدمنا ، ك حوذلا خضراكات سلتلفة األنواع ك األلواف 

يضاء ك صفراء ، ك على مقربة منها فهنا أزاىَت اليامسُت ، ك ىناؾ شقائق النعماف ، ربيط هبا أقحواننت ب !يا لو من منظر هبيج 
استفقت من سحر ما أرل على . شاىدت فالحا يصفف التنب أكواما ك حولو خراؼ تتهادل يف مشيتها كأهنا السحاب 

 !... ىا ىي ذم ضيعة جدم : صوت أخيت زينة ك ىي تصفق بيديها الصغَتتُت قائلة 

. لية يستثمر ادلدرس مضموف احلكاية ، ك يربطو بادلرحلة ادلوا

مالحظة الوثيقة  

  يذكر التالميذ . عبارة عن عمل تلميذ ، ديثل حشرة مت إصلازىا باعتماد تقنية إلصاؽ القطاين ك العجائن  :الوثيقة األولى
 .نوع القطاين ك العجائن 

  دبواد متنوعة ديثل شكل مسكة رلسدة باعتماد تقنية الًتكيب ك اإللصاؽ . عبارة عن عمل تلميذ أيضا  :الوثيقة الثانية 

  يقـو التالميذ بذكر أنواع ىذه ادلواد .

 أنشطة  
 و ممارسات 

  قشور البيض  –أكراؽ شجر يابس  –صلارة  –رمل  –عجائن  –قطاين ) يعرب التالميذ داخل إطار السمكة دبواد سلتلفة
 ....(صوفية  –خيوط  –قنب  –تنب  –عود الثقاب  –موزكف  –

  مناسبا حيث خيتاركف منها ما يركنو. 

 تعرض بعض أعماؿ التالميذ على الطاكالت ، ك يقوموف بقراءة مجاعية ألعماؿ بعضهم البعض :  التقويم الذاتي  . 

 مدل قدرة ادلتعلم على التعبَت دبواد سلتلفة     : التقويم التكويني   .

 اإلبداع 
 و االبتكار 

 ، ص ، كما يتصوركهنا ، موظفُت األشكاؿ اذلندسية ك العضوية يرسم التالميذ ضيعة بواسطة قلم الرصا في المرحلة األولى
 ...(أزىار ، أشجار ، حيوانات ، عربة ، حقول ، منزل ) 

  يعرب التالميذ على العناصر ادلتواجدة يف الضيعة اعتمادا على مواد نباتية ك غذائية ، ك صناعية  سلتلفة ، مراعُت االنسجاـ ك
 الضيعة اآللف بُت ادلواد ك مكونات عناصر 

   يستحسن أف يلوف ادلتعلم ادلواد اليت رغب يف التعبَت هبا عن عناصر الضيعة ، قبل أف يقـو بإلصاقها .

التقييم اإلجمالي  
  مدل قدرتو على استعماؿ األشكاؿ اذلندسية ك العضوية يف رسم الضيعة. 

 عة مدل قدرتو على توظيف ادلواد ادلختلفة توظيفا ينسجم ك أشكاؿ عناصر الطيب. 

   مدل قدرتو على تلوين ك إلصاؽ ادلواد بطريقة مناسبة ، منظمة ك فعالة .
 

 

 

 

 

 

مكــون التربية التشكيلية 
 

 

 

 دقيقة   45 :المدة 
  24 :ة ذاذم الجـرق

الثاين   :وى ــالمست
 

 . التعبَت باألشكاؿ اذلندسية ك العضوية ادلملوءة غَت ادللونة: ي ـالهدف الفن
  . ربط ادلتعلم بأجواء احلرية ك ادلرح ك االبتكار : ربوي الهدف الت

 .  لعبة الطائر المتحرك: الموضـــوع 



 

 

 
 

 

. التعبير باألشكال الهندسية و العضوية المملوءة غير المتماثلة  : الموضوع 
(. غالؼ دفًت قدمي ) كرؽ مقول  –لبدية  أقالـ –فرشاة  –الصبغمائية  –اللصاؽ  –قلم الرصاص  –ادلقص   :الوسائل 

أنشطة التعليم و التعلم المراحل  

التمهيد  

  يتلو ادلدرس على تالميذه ىذا البيت الشعرم  :
جناحيو لعلي إلى أين أىوى أطير **** يا سرب الحمام ىل من يعير  

  يشرح البيت ، ك يضبط معناه عن طريق األمثلة اآلتية :
  احلماـ ماذا كانت رغبتو ؟ عندما رأل الطفل سرب
  دلاذا سبٌت لو أعاره احلماـ جناحو ؟
 دباذا تشعر أنت عندما ترل الطَت زللقا يف الفضاء ؟ 

مالحظة الوثيقة  
  عبارة عن صورة فوتوغرافية ، سبثل منوذجا دلتحرؾ ىندسي   :الوثيقة األولى. 

  صورة فوتوغرافية ، سبثل طيارة كرقية  :الوثيقة الثانية . 

 ـك التالميذ باستخراج األشكاؿ ك األلواف اليت تظهر فيها  يق .

 أنشطة  
 و ممارسات 

  ك يستنتجوف أف .  2يتأمل التالميذ الرسـو الواردة يف النشاط : 

أضيف إليها شكل ىندسي عبارة عن مستطيل يشكل جسدىا ، مث يتكامل الرسم . الشكل األكؿ عضوم ديثل رأس بقرة  (أ 
 .ندسية ك عضوية بإضافة أعضاء أخرل ق

يطالب ادلتعلم بإضافة أشكاؿ عضوية شللوءة ك غَت متماثلة إىل الشكل اذلندسي ادلثلث للحصوؿ على شكل  :التمرين  (ب 
 .حيواف ما  

 يقارف ادلتعلم بُت الشكلُت ليتأكد من ال سباثلهما :  التقويم الذاتي  . 

 سباثل للحصوؿ على شكل ال سباثل فيو    مدل قدرة ادلتعلم على تغيَت الشكل امل : التقويم التكويني   .

 اإلبداع 
 و االبتكار 

  يقـو التالميذ بابتكار طائر غريب اعتمادا على شكلُت عضوم ك ىندسي غَت متماثلُت: 

  خيتار التلميذ احد الشكلُت لتجسيد رأس الطائر ك اآلخر لتجسيد جسمو على كرؽ مقول. 

 بة ، مث يرسم جسد الطائر ، ك جيعل لو جناحُت غَت متماثلُت يضيف إىل الرأس األعضاء األخرل ادلناس. 

 شكل الطائر ، مث يقصو ك يعيد نسخو على ظهر الطائر ادلرسـو على الورؽ ادلقول ليحصل على صورة شكل  خينقل بواسطة االنسو
 .الطائر مرسوما من جهتُت بالورؽ ادلقصوص 

  ك ثانوية باستعماؿ الفرشاة ك الصباغة ادلائية ، ك ديألىا بنقط ك خطوط ، ك يلوف مساحات الطائر من الواجهتُت بألواف أساسية
 .أشكاؿ أخرل 

  يضع ثقبة يف أعلى رأس الطائر ، ك أخرل يف أسفل جسده ك يدخل خيطا فيهما مث يعقده بإحكاـ. 

 ة ادلتحركة  بعد إصلاز العمل ، يعلق التالميذ إصلازاهتم على سقف احلجرة لتصبح إكليال من الطيور ادللوف

التقييم اإلجمالي  
  انطالقا من أشكاؿ عضوية ك ىندسية شللوءة ك غَت متماثلة : مدل قدرة ادلتعلم على ابتكار طائر غريب 

   مدل قدرتو على تلوين مساحتو باستعماؿ األلواف األساسية ك الثانوية ، ك تزيينها بنقط ك خطوط ك أشكاؿ أخرل. 

 ؿ إكليل من الطيور الورقية ادللونة ادلتحركة  مدل قدرة كل رلموعة على تشكي .
 

 

مكــون التربية التشكيلية 
 

 

 

 دقيقة   45 :المدة 
  13 :ة ذاذم الجـرق

الثاين   :وى ــالمست
 

 . دعم ك تعزيز ادلكتسبات السابقة: ي ـالهدف الفن
يف توفَت سكن مريح  ربسيس ادلتعلم بدكر احلي النظيف ك ادلنظم: الهدف التربوي 

  . ك ربقيق تواصل فعاؿ بُت السكاف  

 .  أجمل حي : الموضـــوع 



 

 

 
 

 

 

(  . الجمع بين ما سبق ) المجسمات : الموضوع 
علب ياغورت  –خيوط صوفية  –قطع اإلسفنج  –أقالـ لبدية  –علب مسًتجعة –الصبغمائية  –اللصاؽ  –قلم الرصاص  –ادلقص   :الوسائل 

 ....
أنشطة التعليم و التعلم مراحل  ال

مالحظة الوثيقة  

  ك يالحظوف أف الوثيقة األكىل عبارة عن صورة فوتوغرافية  1يتأمل ادلتعلموف الصور ادلدرجة يف الوثائق رقم
 سبثل حيا سكنيا نظيفا ك منظما يف حُت أف الوثيقة الثانية عبارة عن صورة فوتوغرافية حلي سكٍت عشوائي 

 رس بادلقارنة بُت احليُت من ناحية مجاؿ ادلنظر ك توفَت الراحة ك ربقيق التفاىم ك التواصل بُت يطالبهم ادلد
سكانو من ناحية أخرل  

 أنشطة  
 و ممارسات 

  ك  33يدعو ادلدرس ادلتعلمُت إىل تأمل ك مالحظة الصورة الفوتوغرافية ادلوجودة يف صفحة االصلاز رقم
 :يستنتجوف أهنا 

  يشتمل على دكر ك أشجار ك مسجد سبثل حيا سكنيا  ... 

      عبارة عن إبداع رلموعة من التالميذ  . 

  يكوف ادلتعلموف رلموعات ربت إشراؼ مدرسهم ك يتعاكنوف على إصلاز رلسم حلي سكٍت منظم ك
. نظيف 

 تقنية 
 االنجاز 

 فر كل أدكات ك على كل رلموعة أف تعد من كرؽ الكارطوف سندا جيسموف عليو احلي السكٍت ك أف تو
كسائل العمل الضركرية   

التقييم 
اإلجمالي  

    تستغل مناسبة اليـو العادلي للبيئة ك اإلسكاف بعرض مجاعي لالصلازات ك تبادؿ التالميذ الرأم بشأهنا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكــون التربية التشكيلية 
 

 

 

 

 دقيقة   45 :المدة 
  20 :ة ذاذم الجـرق

الثاين   :وى ــالمست
 

 . دعم ك تعزيز األشكاؿ العضوية : ي ـالهدف الفن
  . ربسيس ادلتعلم بتنوع عناصر الطبيعة ك مجاليتها  : الهدف التربوي 

 .  رحلة إلى الجبل : وضـــوع الم



 

 
 

 

. دعم ما سبق في األشكال العضوية  : الموضوع 
. أقالـ خشبية ك ملونة  –أقالـ لبدية  –فرشاة  –الصبغمائية  –قلم الرصاص    : الوسائل

أنشطة التعليم و التعلم المراحل  

مالحظة الوثيقة  
  عبارة عن مالحظة صورتُت األكىل لوحة تشكيلية ك الثانية فوتوغرافية : النشاط األول. 

 شللوءة ، فارغة ، ملونة ، ذات لوف كاحد ) عها يطالب ادلتعلموف باستخراج األشكاؿ العضوية ك ربديد نو ....

 أنشطة  
 و ممارسات 

  شكلُت عضويُت متماثلُت من اختيارىم (  أ) يرسم ادلتعلموف يف اإلطارين. 

  شكلُت غَت متماثلُت من اختيارىم (  ب) يرسم ادلتمدرسوف يف اإلطارين . 

 كس األشكاؿ العضوية بكراسة ادلتعلمُت للتعرؼ على األخطاء ك يتم التقومي الذايت بالرجوع إىل در:  التقويم الذاتي
 .  تصحيحها  

 مدل قدرة ادلتعلم على رسم أشكاؿ عضوية نباتية ك حيوانية باسًتجاعها عن طريق الذاكرة     : التقويم التكويني   .

 اإلبداع 
 و االبتكار 

 ك دلا . كاف فرحا مسركرا ك ىو يسابقهم يف تسلقو . حلة إىل اجلبل يف يـو مشمس ك مجيل ، قاـ سلتار رفقة أصدقائو بر:   الحكاية
استمع . كصل إىل قمة اجلبل أدىشو ما رأل من صخور صلبة نقشتها يد الطبيعة ك على جنابتها أزىرت شجَتات ك نباتات متنوعة 

ظل . سبتص ريق األزىار ك ىي ترقص جبناحيها سلتار إىل زقزقة طيور سلتلفة األشكاؿ ك األلواف ، ك على مقربة منو شاىد فراشة ملونة 
ك بعد عودتو . سلتار مشدكدا إىل اجلناحُت الراقصُت ادلتماثلُت يف أشكاذلما العضويُت ، فهذا شكل شللوء ك ىذا شكل فارغ جذاب 

 .ديويف ادلساء كضع سلتار أمامو الصباغة ك األقالـ ك الفرشاة مث حاكؿ أف يرسم بعض ما رآه ليقدمو ىدية لواؿ

   يتم استثمار احلكاية دلطالبة ادلتعلمُت برسم ما حاكؿ سلتار أف يرمسو ك ذلك لتطبيق مفهـو األشكاؿ العضوية ادلملوءة ، ذات لوف
. كاحد ك ملونة ، متماثلة ك غَت متماثلة 

تقنية االنجاز 
 يرسم ادلتعلم بقلم الرصاص زبطيطا أكليا للمنظر الطبيعي الذم شاىده سلتار 

 ؿ األلواف ك األقالـ اللبدية أك الصبغمائية ك الفرشاةاستعما 

 بواسطة األدكات ك الوسائل ادلذكورة يعرب ادلتعلم عن األشكاؿ العضوية الفارغة ك ادلملوءة ، ك ذات اللوف الواحد  

التقييم اإلجمالي  
 ملوءة ك ادلتماثلة ك غَت ادلتماثلة ادللونة ك ذات قدرة التلميذ على التعبَت عن عناصر الطبيعة بواسطة األشكاؿ العضوية الفارغة ك امل

 .اللوف الواحد 

  قدرتو على توظيف األقالـ اللبدية ك اخلشبية ادللونة أك الصبغمائية ك الفرشاة للتعبَت عن منظر طبيعي .
 

 

 


