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  :التخرج من السنة ابتدائيـ  �

في ما بينها في إنجاز  يميز تشكيليا بمختلف أنواع الخطوط و ـ يعبر لغويا و :ة الشاملة التي تمكنه أنيكون المتعلم متحكما في الكفاء االبتدائيولى من التعليم في نهاية السنة األ            
فن  التلوين و االصطناعية الخاصة بفن الرسم و الطبيعية و الخامات الفنية يستعمل الوسائل الهندسية و ، واأو جماعي افردي أبعاد ةالمصممة ذات بعدين أو ثالث األعمال الفنية التشكيلية و
  .ماتذوق جماله المحيط و على البيئة و االنفعالي، قصد المحافظة مظهرها الحسي و التصميم حسب تقنيتها و

  :الكفاءة الختامية �

ـ ينجز عمال تشكيليا ذو بعدين فرديا أو جماعيا بخامة من : ميدان الرسم والتلوين التي تمكنه أنلفي نهاية السنة األولى من التعليم االبتدائي يكون المتعلم متحكما في الكفاءات الختامية     
قصد المحافظة على . نفعالياأل يميز فيما بينها حسب تقنيتها ومظهرها الحسي و التلوين و الخامات الخاصة بفن الرسم و و. بالوسائل الهندسية أنواع الخطوط مستعيناالرسم، بمختلف  خامات

 .تذوق جمالهما البيئة والمحيط و

  :القيم و المواقف �

 .إدراكه لتنوع الفنون التشكيلية لألمة الجزائريةينمي وعيه بالهوية الثقافية الوطنية من خالل ـ ـ  :الهويةـ  �

 .لوان الوطنيةيتعرف على األـ   :الضمير الوطنيـ  �

  .سلوكات تساهم في نظافة البيئة و المحيط يسلك و ينمي مواقف و ـ ـ : المواطنة �

                       .الفني التشكيلي الوطني و مدى مساهمته في إثراء التراث العالمي يدرك األهمية الحضارية للمنتوج ـ  : التفتح على العالم ـ �

  :الكفاءات العرضية �

 .يترجم أفكاره تشكيليا شكال ولونا ـ :ذ ات طابع فكريـ  �

 .فةاـ يطبق قواعد النظ                        

  واللونيةـ يستغل التقنيات الفنية الخطية  :ذ ات طابع منهجيـ  �

 .من خالل خبراته التشكيلية الذاتية بتوظيف مصطلحات لغوية خاصة بذلك عرهـ يعبر عن أحاسيسه ومشا :ذ ات طابع تواصليـ   �

 .ليه دون ترددإـ يتقبل النصيحة وينفذ المهام المسند   :ذ ات طابع شخصي و اجتماعي ـ  �

 :مركبات الكقاءة الختامية �



  

  .، و يلونه باأللوان الوطنيةتشكيليا ذاتيا متنوع الخطوط وفق خصائصهايرسم عمال فنيا ـ  1ـ  �

  .يطبق قواعد النظافة و .االنفعالي ـ يستكشف خصائص ومميزات مختلف الخامات الخاصة بفن الرسم و التلوين ويوظفها في انجازاته الفنية حسب مظهرها الحسي و 2ـ  �

 .ويحافظ عليها من التلف  في عمله الفني التشكيلي) ألوان ترابية، ألوان مائية (ف تقنية من تقنيات الخامات يظبتو  لونا يترجم أفكاره تشكيليا شكال وـ  3ـ  �

  او�� ا��دا����و�م ا���ط� ا������ اول ا�	�ص ������ . �

  .الوطنية، و يلونه باأللوان يرسم عمال فنيا تشكيليا ذاتيا متنوع الخطوط وفق خصائصهاـ  المركبة االولى •

 :الحصة األولىـ 1

 : مراجعة المكتسبات القبلية •

حول انواع الخطوط، االشكال و  ).المكتسبات القبلية (  :ملمح التخرج من التعليم التحضيريـ من خالل 

  .و طرق عالجها وعواملها الضعف مواطن قصد تحديد .الخامات و الوسائل. صفات االلوان

 : تقويم تشخيصي �

 :المتعلمين حول المكتسبات القبلية المتعلقة بـ رصد مكتسبات  �

  .ـ انواع الخطوط، االشكال، صفات االلوان، الخامات و الوسائل :ةـ المعرف

  ...و االستعجادات الميوالتاالتجاهات،  :المواقف و القيمـ 

الرسم،  خاماتخامة من الفصول االربعة يستعمل فيها وضعية مشكلة انطالقية حول  قتراحا :لثانيةالحصة ا ـ 2

  . بالوسائل الهندسية مختلف أنواع الخطوط مستعينايوظف فيها 

   :االنطالقية نص الوضعيةـ     �

من رسوم بدائية  هأختك أن تعينها على رسم ما شهادتمنك  طلب تك من الرحلة المدرسيةبعد عود

مختلفة األشكال و األلوان لإلنسان القديم بأحد الخامات الجافة أو المائية و أن توظف لها فيها خطوطا 

  متنوعة مختلفة االتجاهات

 التعليمات

 : في النماذج ثمتمعن 

 .خامة من الخامات لها اختار   -

 .االلوان المحببة لدى االطفال حولنصائح  ألختكقدم   -

  .القريبة من شكل الشجرة أو االزهار تعدد من الخطوط مختلفة االتجاهاعين لها   -

 : ـ تقويم تكويني �

  التحكم في الموارد المعرفية �

  س المظهر الشكلي و اللون على اسا صور و رسومات يفرق بين و  يالحظ ـ 

 . يفرق بين انواع الخطوط و الخامات و يسميها ـ 

  .ـ يسمي أنواع الخطوط و االلوان حسب صفتها

 :توظيف الموارد والكفاءات العرضية  �

 .عند مالحظته النماذج المعروضة فضولهـ يبدي 

   .ـيرسم خطوطا متنوعة االتجاهات بقلم الرصاص أو باألقالم الملونة .

رسم خطوط مختلفة االتجاهات بقلم الرصاص بكل حرية في  هخيالـ يعبر عن  

  .أو باألقالم الملونة

  :ترسيخ القيم والمواقف �



  

 

  :الدراسة التوثيقية �

 :ـ اطلع على الوثائق و النماذج التالية �

  
  
  
  
    

    01                                         02                                03  

 رسوم الطاسيلي لإلنسان بدائي

   
  

        
  عجينة مدرسية : 07                األقالم اللباد: 06           الملونة    أقالم: 05   أقالم الرصاص       : 04   

  : الجزئية االولىـ الوضعية التعلمية     �

  :المقارنة و التحليل :األولـ النشاط التعلمي المقترح  �

  ـ  الخطوط من خالل الرسومات البدائية ـ قارن بين النماذج المطروحة و حدد 

  .ـ سمي أنواع الخطوط و االلوان

 .قارن بين الخامات و سمي كل واحدة منها .

  .ـ سمي االلوان و الخامات حسب مظهرها الشكلي و اللوني

  :ــ النشاط التعلمي المقترح الثاني �

  . ـ على كراس الرسم حاول أن ترسم خطوطا متنوعة االتجاهات بقلم الرصاص أو باألقالم الملونة 

  .ـ يحافظ على نظافة الورقة و مكان جلوسه

  



 نييتقويم تكو 

  :التحكم في الموارد المعرفية

الساقط و يربط عالقته بمختلف الخطوط في عمله  المنشارـ المتعلم يحلل 

    .ـ يحدد انواع الخطوط حسب مظهرها و اتجاهها و الوانها

  .ـ يحافظ على نظافة الورقة و مكان جلوسه

 :توظيف الموارد والكفاءات العرضية 

الرصاص أو باألقالم الملونة يعبر فيه عن   ينجز عمال فنيا ذاتيا بقلمـ المتعلم 

   .واالتجاهات األنواعيوظف فيه خطوط مختلفة  مكونات آلة المنشار 

بكل حرية في رسم خطوط مختلفة االتجاهات بقلم الرصاص  هخيالـ يعبر عن 

  .أو باألقالم الملونة

 :ترسيخ القيم والمواقف

  .الورقة و مكان جلوسهـ يحافظ على نظافة 

 :ـ المعالجة الممكنة من حيث

 :ارساء المعارف

و  الخطوط التي تشكل الة المنشار تـ شرح و مساعدة المتعلم على فهم اتجاها

و كيفية . خطوط مستقيمة مائلة، نقاط، دوائر: اإليضاحيةعالقتها بالنماذج 

  ـ أرسم من خيالك خطوط متنوعة االتجاهات بكل حرية

  ).جزئيةوضعية تطبيقية 

اشد  مما  ذهبت رفقة والدك إلى النجار و الحظت بيده منشار لقطع قطع الخشب

 . لهذه اآللة اعد رسمها موظفا أنواع الخطوط التي تعرفت عليها

هذه اآللة التي  على كراس الرسم حاول ان ترسم رسمة ملونة ذاتيا  بخطوط مختلفة االتجاهات تعبر عن

 . بامكانك استعمال المسطرة في رسم الخطوط المستقيمة المتقطعة

   .ـ ورقة رسم، قلم رصاص، أقالم ملونة، ممحة، ميسطرة

 : اطلع على الوثائق و النماذج التالية

تقويم تكو  �

التحكم في الموارد المعرفية �

ـ المتعلم يحلل 

  .الفني

ـ يحدد انواع الخطوط حسب مظهرها و اتجاهها و الوانها

ـ يحافظ على نظافة الورقة و مكان جلوسه     

توظيف الموارد والكفاءات العرضية  �

ـ المتعلم 

مكونات آلة المنشار 

ـ يعبر عن 

أو باألقالم الملونة

ترسيخ القيم والمواقف �

ـ يحافظ على نظافة 

ـ المعالجة الممكنة من حيث �

ارساء المعارف �

ـ شرح و مساعدة المتعلم على فهم اتجاها 

عالقتها بالنماذج 

ـ أرسم من خيالك خطوط متنوعة االتجاهات بكل حرية

  

  

  

  

وضعية تطبيقية (   :ـ الوضعية التعلمية الجزئية الثانية �

ذهبت رفقة والدك إلى النجار و الحظت بيده منشار لقطع قطع الخشبـ : الجزئية ضعيةالو  نصـ  �

لهذه اآللة اعد رسمها موظفا أنواع الخطوط التي تعرفت عليها كانتباه

  
  
  
  :ـ التعليمة •

على كراس الرسم حاول ان ترسم رسمة ملونة ذاتيا  بخطوط مختلفة االتجاهات تعبر عن    

بامكانك استعمال المسطرة في رسم الخطوط المستقيمة المتقطعة  شدة انتهك 

  .ـ حافظ على نظافة الورقة و مكان جلوسك

 :ـ الخامات و الوسائل   

ـ ورقة رسم، قلم رصاص، أقالم ملونة، ممحة، ميسطرة 

اطلع على الوثائق و النماذج التالية: الدراسة التوثيقية �

  
  
  

    



 
                                                                           

    

  

  

   .أنواع الخطوط م ختلفة االتجاهات

 .و اربط عالقته بالخطوط  المنشارحلل شكل ـ  

  .   ـ حدد انواع الخطوط حسب مظهرها و اتجاهها و الوانها

الخطوط التي تشكل  الرصاص أو باألقالم الملونة خطوطا مختلفة تعبر فيها عن مختلف اتجاهاتـ ارسم بقلم 

        .المنشار

  ).مناقشة حوارية بين المتعلمين  فيما بينهم و بين األساتذ (  :المناقشة العامةـ  �

تجة حول ما تحقق و مناقشة مفتوحة مع المتعلمين فيما بينهم و مع االستاذ من خال ل األعمال الفنية المن

  . ما لم يتحقق قصد تعديل المسعى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .توظيفها في عمله الفني

  : ـ شرح و مساعدة المتعلم على 

   . مستقيمة منحنية منكسرة  في شكل خطوط مائلة الخطوط تـ رسم اتجاها

مساعدة المتعلمين على كيفية استعمال المسطرة في رسم الخطوط  :مالحظة
 .المستقيمة المتقطعة المعبرة 

  :تقويم تكويني �

  :التحكم في الموارد المعرفية �

  .التشكيليبمصطلحات ذات عالقة  بالفن يعبر المتعلم ـ      

  .يقدم أجوبة متنوعةـ المتعلم      

  .ـ المتعلم  يسمي انواع الخطوط       

   :توظيف الموارد والكفاءات العرضية ـ  �

  .ـ المتعلم يستعمل الخامة المناسبة في تعبيره

  مستقيمة، عمودية، دائرية، منكسرة، :ـ المتعلم يوظف أنواع الخطوط

 .لرسم المنشار منحنية، مائلة، طويلة، قصيرة، متعرجة

 :ترسيخ القيم والمواقف �

  .زمالئه باحترام يتحاور مع األستاذ والمتعلم ـ        

  

  

  

  

  

  

 



 . اإلدماجوضعية تعلم ـ  �

 :  ضعيةـ نص الو  •

مختلفة الخطوط تشكل  باألشكالعدها لوضع  رسم ليد مزينة انة سحتزيين يديها بال أن أختكحال العيد و اردات 
 . زخارف تقليدية 

  :التعليمة �

 األلوانخامة ب ا، و لونهالخطوط وفق خصائصها ةمتنوعيد مزخرفة يعبر عن  اذاتيرسم عمال فنيا تشكيليا ـ أ 

   اللباد أقالمالخشبية و 

  .و طاولة مكان جلوسكـ حافظ على نظافة الورقة 

 :ـ الخامات و الوسائل �

  .اللباد أقالمـ ورقة رسم، قلم رصاص، ممحة، أقالم ملونة أو  

 : المعارف المستهدفة �

  :ـ معارف ومكتسبات فنية متعلقة ب  

  ...، منحنيةمستقيمة، عمودية، دائرية، منكسرة، مائلة، طويلة، قصيرة، متعرجة :ـ  أنواع الخطوط

  . األبيض، األحمر، األخضر: الوطنية األلوانـ 

  .، الحشيشالعصافير، الفراشات، األزهار، األشجار: ـ معارف تتعلق بعناصر فصل الربيع

 ـ :الدراسة التوثيقية �

  السندات البصرية المرافقة المتعلقة : ـ اطلع على الوثائق التالية

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  :تقويم تكويني  �

 : ـ تقويم تكويني �

  :التحكم في الموارد المعرفيةـ  �

 . خامات التلوين الجافةيفرق بين يقارن و ـ المتعلم 

  .ـ المتعلم يسمي خامات التلوين الجافة

و الخامات الموجودة في محفظتك الخاصة بفن  األدواتـ المتعلم يصنف 

  .  الرسم و التلوين

  .ـ المتعلم يحدد تقنية الخامة الجافة عتمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 :توظيف الموارد والكفاءات العرضية 

   .�� اراز ا	����.����� ـ يوظف عدة ألوان

  ــ يبرز العتمة عن استعمال االلوان الترابيةـ

  .ـ ايحترم التعليمة و سيرورة 

 :ترسيخ القيم والمواقف

  .زمالئه باحترام يتحاور مع األستاذ والمتعلم 

   . ـ ينظم عمله الفني

ـ يستكشف خصائص ومميزات مختلف الخامات الخاصة بفن الرسم و التلوين ويوظفها 

 .يطبق قواعد النظافة و 

  ).تطبيقيةوضعية 

الستعمال خامة باموظفا فيه جميع أنواع الخطوط بغية تزيين قسمك طلبت منك معلمتك رسم منظرا طبيعيا 

 .ارسم عمال فنيا تعبر فيه اللعب بخامة من الخامات الجافة او المائية

  اللباد أقالمالملونة و  األقالمالمائّيًة،  األلوانالترابية،  األلوان
  ...شفافة، عتمة، فاتحة، قاتمة: حسب مظهرها الحسي و االنفعالي

  .تتعلق بكيفية تنظيم ورقة الرسم و المحافظة على نظافتها

توظيف الموارد والكفاءات العرضية  �

ـ يوظف عدة ألوان

ــ يبرز العتمة عن استعمال االلوان الترابيةـ  

ـ ايحترم التعليمة و سيرورة      

ترسيخ القيم والمواقف �

المتعلم ـ        

ـ ينظم عمله الفني  

  

  

ـ يستكشف خصائص ومميزات مختلف الخامات الخاصة بفن الرسم و التلوين ويوظفها  :الثانية المركبة ـ01    

 .االنفعالي في انجازاته الفنية حسب مظهرها الحسي و
  
 

وضعية (   : :الو ضعية تعلمية جزئية االولى �

  :نص الوضعية •

بغية تزيين قسمك طلبت منك معلمتك رسم منظرا طبيعيا 

 .التربية و المائيةاأللوان 

ارسم عمال فنيا تعبر فيه اللعب بخامة من الخامات الجافة او المائية: التعليمة �

  
  
  
  
  

 :ـ المعارف المستهدفة

األلوان: ـ  الخامات :ـ معارف ومكتسبات فنية متعلقة ب
حسب مظهرها الحسي و االنفعالي ـ تقنيات الخامات في الرسم و التلوين

تتعلق بكيفية تنظيم ورقة الرسم و المحافظة على نظافتهاـ معارف 
  
  
  
  
  
  



  

  :اطلع على الوثائق و النماذج التالية :التوثيقيةـ الدراسة 
  
  
  
  
  
  
  

   األلوان المائية األلوانخامة : 02       الترابية األلوانخامة : 01نموذج رقم     
  

  

  

  

  

  

  اللباد           أقالم: 04         الملونة                   قالماأل: 03ـ نموذج رقم          
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



    

  :النشاط المقترح االول •

     :و المقارنة ـ التحليل �

   .خامات التلوين الجافة و المائيةبين  ةقارنمـ 

 .التلوينخامات سمي  ـ   

   . و الخامات الموجودة في محفظتك الخاصة بفن الرسم و التلوين األدواتـ صنف    

 .ـ حدد التقنية الجافة و المائية حسب كل خامة   

  :ـ التعليمة �

حاول أن  أو كراس الرسم تمرن على كيفية خلط و استعمال االلوان الترابية و سم 24/32على ورقة رسم ـ 

  . هما تحبفيه بكل حرية عتبرز العتمة في عمل ذاتي تعبر 

   .����� ��� ��ون ا	��ل ا	���ز �ذا� و ���� ـ وظف عدة ألوان

  .ـ حافظ على نظافة الورقة و المكان الذي تجلس فيه

  :و الخامات االدواتـ   

  .الترابية األلوانـ قلم الرصاص، ممحة، الفرشاة، ـ الماء، خامة  �

 :سيرورة العمل التطبيقيـ  �

 . و خطوطا محددة بقلم الرصاص أشكاالـ ارسم : أوال

  .الترابية بكميات قليلة من الماء باستعمال الفرشاة األلوانـ أخلط : ثانيا

  .الترابية األلوانالمحددة بقلم الرصاص المستخرجة من  األشكاللون ـ : ثالثا  

   م عملك الفني ظن: رابعا

  

  

  

   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ). عية تطبيقية وض(   :التعلمية الجزئية الثانيةـ الوضعية  �

 :عمل فني تشكيل حر •

  :ـ التعليمة

   .سم أو كراس الرسم تمرن على كيفية خلط و استعمال االلوان المائية 24/32ـ على ورقة رسم 

  . حاول أن تبرز الشفافية في عمل ذاتي تعبر فيه بكل حرية عما تحبه :التعليمة

  .ـ عرف االلوان المائية

  . المائية األلوانـ ابرز الشفافية وفق خصائص 

  .����� ��� ��ون ا	��ل ا	���ز �ذا� و ���� ـ وظف عدة ألوان

  .حافظ على نظافة الورقة و المكان الذي تجلس فيهيـ 

  .ـ احترم الزمن المحدد لإلنتاج

  :ـ سيرورة العمل التطبيقي �

  .محددة بخطوط متنوعة االتجاهات بقلم الرصاص أشكاالـ ارسم : أوال       

    .أخلط االلوان المائية بكميات اكبر من الماء باستعمال الفرشاة: ثانيا   

   .المحددة بقلم الرصاص  األشكاللون ـ : ثالثا

 :ـ االدوات و الخامات �

  .ـ قلم الرصاص، ممحة، الفرشاة، ـ الماء، خامة االلوان المائية

  

 .وضعية تعلم االدماجـ  �

 :  ضعيةـ نص الو  •

علم اخيك . انطالقا من مكتسباتك القبلية المتعلقة برسم انواع الخطوط المتنوعة و تقنيات خامات التلوين  

سم كيفة ر  في اخيك ساعد :التعليمة  .واع الخطوط المختلفة و الخامات الجافة و المائيةنالصغير في تسمية أ

  .رسما ذاتيا لمزهرية لورود يعبر من خاللها بااللوان الوطنية

 : ــ تقويم تكوني �

  :التحكم في الموارد المعرفية �

  .ـ يعرف االلوان المائية

  .����� ��� ��ون ا	��ل ا	���ز �ذا� و ���� يوظف عدة ألوانـ 

  .ـ يحافظ على نظافة الورقة و المكان الذي تجلس فيه

  . ـ يحدد تقنية الخامة الشفافة

 :توظيف الموارد والكفاءات العرضية  �

  . في ابراز الشفافية.ـ يوظف عدة ألوان ممكنة

  . المائية ـ يبرز الشفافية وفق خصائص االلوان     

  .ـ ـ يحترم سيرورة العمل التطبيقي لاللوان المائية

 :ترسيخ القيم والمواقف   �

  .زمالئه باحترام يتحاور مع األستاذ والمتعلم ـ       

   . ـ ينظم عمله الفني 

  
  
  
  
  

  :تقويم تكويني �

  :التحكم في الموارد المعرفيةـ  �

مستقيمة، عمودية، دائرية، منكسرة،  :ـ يسمي أنواع الخطوط المختلفة

  ...، منحنيةمائلة، طويلة، قصيرة، متعرجة



 :ـ معارف ومكتسبات فنية متعلقة ب

  ...، منحنيةمستقيمة، عمودية، دائرية، منكسرة، مائلة، طويلة، قصيرة، متعرجة :ـ  أنواع الخطوط  

  ). االلوان الترابية أو المائية( اللونية  الخاماتتقنية ـ  

 :التعليمة �

    سم 12/16العمل ينجز على نصف ورقة رسم مقاسها ـ 

  . كل االلوان التي تحبها: ـ التلوين

   .اختار بين العتمة أو الشفافية: التقنية

  .ـ حافظ على نظافة الورقة و مكان جلوسك

   :سيرورة إنجار العمل التطبيقي

  .ـ احترم سيرورة انجاز العمل الفني وفق خطواته التنظيمية

 :ـ السندات

 

   

  

   

  ورود: 03العلم الوطني                     : 02مزهريز               : 01نموذج رقم      
    

�� ا�ول وضعية تعلمية تقويمية جزئية ������ ���	. 

 :  ضعيةـ نص الو  •

راودتك فكرة لتقديم .  مارس من كل سنة وهو أول يوم لدخول فصل الربيع 21الذي يصادف  بمناسبة عيد االم  

تهانيك ألمك بطريقة خاصة و مميزة لكي يبقى ذلك ذكرى عزيزة في نفسها، فقررت أن تكون الفكرة عبارة عن بطاقة 

االلوان الترابية، الوان المائية، اقالم ملونة ( اللونية  الخاماتـ يسمي 

  .وأقالم اللباد

 :توظيف الموارد والكفاءات العرضية  �

   .ـ المتعلم يرسم رسما ذاتيا لمزهرية تعبر عن االلوان الوطنية

  . ـ ينظم عمله الفني

   .يدمج مكتسابه المعرفية في عمله الفني ـ  

  .ـ يحترم التعليمة و سيرورة العمل التطبيقي وفق خطواته التنظيمية 

ـ يخلط االلوان بكميات كبيرة أو قليلة من الماء باستعمال الفرشاة عند 

  .االلوان المائية أو االلوان الترابية اختياره

ـ يبرز الشفافية او العتمة عند اختياره تقنية من التقنيات االلوان المائية   

   .أو الترابية

  .ـ يرسم اشكال محددة و خطوط أوال بقلم الرصاص   

  .يلون االشكال المحددة مسبقا بقلم الرصاصـ     

 :ترسيخ القيم والمواقف  ـ �

  .زمالئه باحترام يتحاور مع األستاذ والمتعلم ـ       

   . ـ ينظم عمله الفني 

   

  
  

مراقبة االداء قصد تعديل المسعى وفق المعايير ( : ــ تقويم جزئي �

 :ـ الوجاهة ).والمؤشيرات 

  . ـ المتعلم ينجز بطاقة تهاني تعبر عن عيد االم

   



هجة والسرور في النفس وتوظف ترسم فيها أشياء تبعث الب. تهاني تنجزها بنفسك لكي يكون وقعها أفضل على نفسها

  . أحبك أمي  و اكتب عليها. فيها تقنية من تقنيات الخامات الخاصة بالرسم و التلوين

  سم 12/16ـ ينجز العمل على نصف ورقة رسم مقاسها : التعليمة

 :ـ معارف ومكتسبات فنية متعلقة ب

  ...، منحنيةة، قصيرة، متعرجةمستقيمة، عمودية، دائرية، منكسرة، مائلة، طويل :ـ  أنواع الخطوط 

 ). قلم الرصاص، أقالم اللباد، االقالم الملونة، االلوان الترابية و االلوان المائية( اللونية  الخاماتكل : تقنية ـ

  :ـ االدوات و الخامات

 :التعليمة .ـ قلم الرصاص، ممحة، الفرشاة، ـ الماء، االلوان الترابية و االلوان المائية �

    سم 12/16على نصف ورقة رسم مقاسها  ـ العمل ينجز

  . كل االلوان التي تحبها: التلوينـ 

   .العتمة أو الشفافية: ـ التقنية

  .أحترم سيرورة العمل الفني وفق خطواته التنظيمية

  .ـ حافظ على نظافة الورقة و مكان جلوسك

 :سيرورة االنجار

  احترم سيرورة العمل الفني �

  حول عيد االم: ـ سندات

  

 

 

  

                01                            :02                                :03:  

 ).المعالجة ( : ـ النشاط التعلمي المقترح الثاني �

  . يعبر عن البهجة و السرور اـ المتعلم يجسد موضوع

  .الحدثـ  يكتب كلمات ذات داللة تعبر عن 

  ـ :و مستوى اإلنجازـ أسلوب العمل 

  .يترجم معارفه إلى تشكيالت  خطية و لونية متنوعة ـ 

  .ـ يبرز تقنية الشفافية إذا اختار االلوان المائية

  .يلون االشكال المحددة مسبقا بقلم الرصاصـ 

 ـ سيرورة العمل التطبيقي �

 التناسق التشكيلي  �

  .العمل الفني وفق خطواته التنظيمية ـ يحترم سيرورة 

  .ـ يرسم اشكال محددة و خطوط أوال بقلم الرصاص

ـ المتعلم يخلط االلوان بكميات كبيرة من الماء باستعمال الفرشاة عند اختياره 

  .االلوان المائية

 :أصالة العمل ودرجة اإلتقان �

البهجة  ـ يستغل تقنية خامة األلوان المائية بشكل جذاب و مشوق تعبر عن

  .والفرح

  .ـ البطاقة متميزة بعفويتها

  .ـ يحافظ على نظافة الورقة و محيطه

  ـ احترام سيرورة و مستوى االنجاز

  ـ يحترم سيرورة العمل الفني وفق خطواته التنظيمية

  .ـ يرسم اشكال محددة و خطوط أوال بقلم الرصاص

  لفرشاة عند اختيارهـ المتعلم يخلط االلوان بكميات كبيرة من الماء باستعمال ا

  .االلوان المائية

  



  :المناقشة العامةـ  �

و المتعلمين، والمتعلمين فيما بينهم  حول انتاجاتهم من  مناقشة حوارية بين المتعلمين انفسهم و بين االساتذـ 
  .حيث المعارف المكتسبة

مناقشة مفتوحة مع المتعلمين من خال ل األعمال الفنية المنتجة حول ما تحقق و ما لم يتحقق قصد تعديل 

  .المرسى و إرساء المعارف

  

 حل وضعية المشكلة االم  �

   يرحاالت الصيد محكيا الرسم البدائيرسم بمختلف الخطوط الحيوانات و   - 1

  اتجهتماجميع انوع الخطوط و  يوظف   - 2

  يوظف الخامات  – 3

  ) الحفر( يرسم على العجينة بشكل غائر  – 4

    يطبع رسمه على الورقة   – 5

  .يلون االشكال المحددة مسبقا بقلم الرصاصـ 

قلم الرصاص، ممحة،  :ـ احترام استعمال الوسائل المطلوبة �

 .الفرشاة، ـ الماء وخامة االلوان المائية

ـ تشجيع المتعلمين هذه المرحلة مهما كانت نتيجة االعمال المنتجة من 

  .طرفهم

 :الممكنةـ المعالجة  �

ـ تذليل الصعوبات الفنية في فهم تقنيات االلوان الترابية و المائية، وطريقة 

  :المزج و التنفيذ من خالل االعمال المنتجة

   .المتعلم يشرح سيرورة تطبيق العمل الفني المنظم

  .ـ يتحاور مع االستاذ و مع زمالءه باحترام

  .ـ يتقبل الرأي و الرأي اآلخر

  .در رحبـ يتقبل النقد بص

ـ تشجيع المتعلمين هذه المرحلة مهما كانت نتيجة االعمال المنتجة  �

   .من طرفهم
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