
]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



حقوق الطبع والنشر حمفوظة
ملركز املناهج التعليمية والبحوث الرتبوية

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



5

الصفحةاملوضــــــــــــــــوع

6املقدمة....................................................

8الــتربية الفــنية)تعريفها - فروعها(...........................

11املنـــــــــــهج..................................................

12اخلـــــــــــطة..................................................

13كيفية استخدام دليل املعلم ...................................

14األهداف العامة للحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي ..........

15األهداف اخلاصة للصف األول من مرحلة التعليم األساسي..........

16مستهدفات منهج التربية الفنية للحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي

17األهداف اخلاصة مبجاالت التربية الفنية للصف األول من مرحلة التعليم األساسي

19مفردات الوحدات للصف األول من مرحلة التعليم األساسي.........

21توجيهات املعلم............................................

23املشاكل التي تواجه املعلم أثناء الدروس العملية وورش األلوان.......

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



6

الفصل الدراسي األول

الصفحةاملجــــــــــــــــــــالاملوضـــــــــــــــــــــــــوعالــــــــــــــدرس
27الرسمالتعرف على اخلطوطالدرس األول

31ورشة خطوط وتلوينبحث واكتشاف اخلطوطالورشة األولى

35الرسمعالقة اخلطوط بالشكلالدرس الثاني

38الرسمعالقة اخلطوط واألشكال في التكوينالدرس الثالث

41ورشة ألوان وتكويناتعالقة اخلطوط باألشكال وتكوين العناصرالورشة الثانية

45الرسمالتعرف على األلوان ومسمياتهاالدرس الرابع

50الرسمعالم القطاراتالدرس اخلامس

الصفحةاملجــــــــــــــــــــالاملوضـــــــــــــــــــــــــوعالــــــــــــــدرس
55الرسمتكوين زخرفة من احلروفالدرس السادس

59الرسملوحة فنية )تشكيالت من اخلط العربي(الدرس السابع

62ورشة رسم وتلوينورشة احلروف واألرقام واألعدادالورشة الثالثة

66أشغال فنيةتكوينات من الصلصالالدرس الثامن

69ورشة تكويناتتكوينات الصلصالالورشة الرابعة

73الرسمأزهار احلديقةالدرس التاسع

76أشغال فنيةاألقنعةالدرس العاشر

79الرسمالبالونات اجلميلةالدرس احلادي عشر

الفصل الدراسي الثاني
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5.النجارة وتنقسم إلى :
نقر ولسان- وبعض   –   نصف على نصف 

وتعشيق وتفريغ - وتركيب.
اخلام  املعدن  تشكيل   : املعادن    .6

بعمليات فنية كالسحب والطرق والثني 
والقص واحلفر والنقش.

7. اجللد والتجليد : اجللد عبارة عن خامة أولية 
تؤخذ من جلود احليوانات وتتم معاجلتها ثم   

حياكتها أو جتليد األشياء بها مثل املكاتب 
والكتب وغيرها من األشياء املفيدة.

8 . وهناك مواد و فروع أخرى تدرس 
املوهبة  صقل  مهمتها  املادة  بهذه 
تخصصية  أكثر  حلياة  واألعداد 
التدريس  طرائق   – الفن  :)تاريخ  مثل 
علم   – اهلندسي  الرسم   – اخلاصة 

اجلمال(.
املرحلة  هذه  في  مايهمنا  وكل 
األشغال اليدوية التي تأخذ بشكل 
بسيط من الطباعة والنسيج واجللد 
والتجليد واملعادن والنحت واخلزف 
بأسلوب  ثم يشكلها  به  احمليطة  الطبيعية  التلميذ  بيئة  في  يتوفر  ما  وحسب 
أحاسيسه  مبرزا   ، به  يحيط  وعما  مجتمعه  في  يدور  عما  بها  معبرا  بسيط 

وقدراته اخلاصة.
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في  عليها  كانت  عما  اليوم  الفنية  التربية  مادة  تدريس  طريقة  اختلفت 
يتذوق  الذي  والذواقة  واملوجه  املرشد  هو  املعلم  أصبح  بحيث  السابق، 
أعمال تالميذه وال يتدخل في شخصيتهم ويحاول الوصول إلى نفوسهم 
فيهذبها ويصقلها ويفتح أمامها أفاق اخللق واالبتكار وزاد وعيه باملنهج وفق 
املفاهيم السيكولوجية واالجتماعية بترجمة خبراته إلى خطط وموضوعات 
فنية مقسمة على أشهر السنة الدراسية والوعاء الزمني لها وبذلك ال ميكن 

وجود معلم بدون منهج.

 كان يعرف في املاضي بأنه عبارة عن املقررات التي يدرسها التلميذ بغية 
اجتياز امتحان أخر العام.

وأهمل  التفكير  وطرق  النفسية  االجتاهات  أهمل  الضيق  املفهوم  وهذا 
واالنفعالية  املعرفية  والعقلية  اجلسمية  جوانبها،  من  التلميذ  شخصية 

االجتماعية وأهمل التعريف بالنشاط.
للتالميذ  املدرسة  تتيحها  التي  التربوية  اخلبرات  بأنه  يعرف  اليوم  واملنهج 
داخل حدودها أو خارجها ملساعداتهم على منو شخصياتهم في جوانبها 

املتعددة منوا يتفق مع األهداف التعليمية.

 تعني اخلبرات املعرفية واالنفعالية واالجتماعية 
بذلك   ، الشامل  مبعناها   . والفنية  والرياضية 
واملعلم  التلميذ  من  كل  تفاعل  املنهج  عكس 
اخلبرات  هذه  وتضمن  املجتمع،  وثقافة  والبيئة 

جميع أنواع النشاط.  

المنـــــــــــهج

الخبرات التربوية

المنهج
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اجلدول  قفل  وبعد  الدراسية  للسنة  خططه  وضع  من  املعلم  انتهاء  بعد 
املتضمن للخطة يكتب حتته املالحظة التالية :-

هذه اخلطة قابلة للتعديل حسب املناسبات القومية والدينية
وتكون  نفسها  على  منغلقة  اخلطة  تكون  أال  املالحظة  هذه  من  الغرض 
املالحظة مبثابة املفتاح نضيف من خالله عند الضرورة موضوعات جديدة 

لم تكن موضوعة داخل اخلطة قد تصادفنا خالل السنة الدراسية.
ويجب وضع خطة منفصلة بذاتها لكل فصل دراسي فخطة الصف السابع 
ال تصلح أن تطبق على الصف الثامن وكذلك الثامن على الصف التاسع 
لتحقيق  املختلفة  السنوات  يربط بني هذه اخلطط خالل  أن  املعلم  وعلى 

األهداف التي رسمها في بداية السنة الدراسية.
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أواًل/

ثانيًا/

ثالثًا/

رابعًا/
خامسًا/

سادسًا/

سابعًا/
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األهداف العامة للحلقة األولى 
من مرحلة التعليم األساسي

1 - تنمية روح حب الوطن والتضحية في سبيله وغرس هذا املبدأ في نفوس التالميذ.
2 - تنمية الشعور باإلطمئنان والثقة بالنفس.

3 - إكساب التلميذ القدرة على التذوق الفني وتنمية اجلانب اخليالي لديه.
4 - تدريب حواس التلميذ على استخدام غير احملدود واملالحظة العلمية الدقيقة.

5 - الرقي بحس التلميذ املهني والتأكيد على أهمية العمل اليدوي ومن يقومون به.

6 - إكساب التلميذ اخلبرة املباشرة التي متكنه من االستمتاع باجلمال وتنمية تذوقه.
7 - مساعدة التلميذ على االندماج في حياة اجلماعة عن طريق األعمال الفنية.

8 - تنمية روح املناقشة عند التلميذ من خالل األنشطة املختلفة.

9 - مساعدة التلميذ على التكيف مع البيئة التي يعيش فيها واحملافظة على سالمتها.
10 - األملام بالتراث احلضاري اإلنساني ودراسة مراحل تطوره خالل مراحل زمنية مختلفة.

11 - ربط مادة التربية الفنية ببقية املواد الدراسية األخرى عن طريق املوضوعات الفنية.

12 - كشف مواهب وميول التالميذ وصقلها واألخذ بأيديهم إلى مراحل متقدمة.

13 - إتقان استخدام األلوان الشمعية وألوان الباستيل وألوان القواش بالفرشاة.

14 - إدراك مفهوم الزخرفة عند التلميذ.

15 - تصنيف الزخارف وفقًا لطبيعتها )نباتية - هندسية - كتابية(.

16 - القدرة على رسم زخرفة بسيطة بعنصر واحد عن طريق التكرار.

17 - وصف عمل زخرفي بأسلوب التلميذ.
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1 - إشباع حاجة التلميذ النفسية، وإشعاره باإلطمئنان من خالل تقبل أعماله الفنية.

2 - االستمتاع باجلمال، وتنمية التذوق الفني عند التلميذ في هذه املرحلة.

3 - تنمية املدارك احلسية واخليالية عند التلميذ.

4 - تعريف التلميذ بأهمية اخلامات املوجودة باحمليط الذي يعيش فيه، وطريقة االستفادة 

منها في إنتاج أعماله الفنية.

5 - التركيز على أسس العمل الفني من حيث التميز واملقارنة واالستنتاج.

روح  يحقق  مبا  واجلماعي  الفردي  الفني  العمل  في  بإدماجه  التلميذ  سلوك  توجيه   -  6

املبادرة والعمل.

7 - التعبير عن بعض املوضوعات لربط مادة التربية الفنية باملواد الدراسية األخرى فنيًا.

8 - العمل على تكوين الوعي املهني عند التلميذ، من خالل إحساسه باألشياء وتذوقها 

ومعرفة أهميتها للفرد واملجتمع.

األهداف الخاصة للصف األول
من مرحلة التعليم األساسي
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مييل التلميذ في هذه املرحلة إلى اللعب واخليال كما يسهل عليه التعلم عن   
واحلياة  املادة  بني  أو  وأخرى،  مادة  بني  الفصل  تعرف  ال  التي  املتكاملة  اخلبرة  طريق 
الواقعية التي ميارسها خارج املدرسة ومن هنا تأتي ضرورة الربط بني الدروس املختلفة 

بدعم تلك املدركات عمليًا؛ لتزيد إدراكه عمقًا وشمواًل من خالل التعبير الفني.
وعند تطبيق مفردات املقرر، ميكن أن نتوصل إلى النتائج التالية:

بها  واالستمتاع  أشياء،  من  به  يحيط  عما  التلميذ  لدى  املباشرة  اخلبرة  تنمية   -  1
وتذوقها.

2 - تعرف التلميذ على مسميات األلوان ومدلوالتها واستخدامها بكل حرية.
3 - تنمية هوايات التلميذ والكشف عن ميوله، واستعداداته وحتقيق السعادة له.

4 - تنمية القدرة على متييز األشكال واملساحات، واخلطوط الهندسية الفنية.
5 - التعرف على السلبيات والعوائق التي تواجه التلميذ خالل العمل الفني ومحاولة 

عالجها.
6 - اإلحساس بدور التربية الفنية وما تقدمه من قيم جمالية في املنزل واملدرسة وفي 

ما يخص التلميذ من مقتنيات.
7 - تنمية اإلحساس عند التلميذ بعناصر العمل الفني والتوازن بينها من حيث الكتلة 

والفراغ.
وقدراته  الزمني  التلميذ  عمر  واخليالية حسب  الواقعية  املوضوعات  عن  التعبير   -  8

اخلاصة.

مستهدفات منهج التربية الفنية
لصفوف الحلقة األولى

  من مرحلة التعليم األساسي
)األول - الثاني - الثالث(
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األهداف الخاصة بمجاالت التربية الفنية
للصف األول من مرحلة التعليم األساسي

العناصر  في  اخلطوط  أنواع  على  التعرف   -  1
التشكيلية وفي األعمال الفنية.

2 - التعرف على األلوان ومسمياتها.
3 - استخدام اخليال واالستفادة مما يشاهده التلميذ 

في الطبيعة.
التلوين  ملمارسة  الضرورية  الكيفيات  معرفة   -  4

باستخدام األلوان الشمعية )لفلوماستر(.
5 - التعرف على مالمس السطوح من خالل اللمس 

باليد والتعبير عن مسمياتها.
6 - مشاهدة أعمال فنية تراثية تتحد فيها األلوان 

واخلطوط واملالمس.

البسيطة  الزخارف  من  مناذج  مشاهدة   -  1
للتعرف على مفهوم الزخرفة.

2 - تكرار رسم حرفني أو عددين بالتبادل في 
شكل مربعات أو مثلثات.

كبير  حجم  في  الهندسي  الشكل  تكرار   -  3
وصغير بالتبادل.

مجال الرسم

مجال الزخرفة
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1 - التعرف على أنواع الطني الطبيعية والصناعية.
واإلحساس  والصالبة  الليونة  مفهوم  إدراك   -  2

بالطني الطبيعي.
3 - انتاج بعض األشكال البسيطة باستخدام طني 

الصلصال.
4 - اإلحساس مبجال أعمال طني الصلصال.

األجسام  حتدثها  التي  األثار  مالحظة   -  1
املختلفة على السطوح املستوية.

2 - معرفة الفكرة األساسية للطباعة.
3 - إيجاد تأثيرات خطية أو لونية على الورق 

بغمس أجسام مختلفة في الصبغة.
التراث  من  طباعية  مناذج  استعراض   -  4

الشعبي القدمي.

1 - التمييز بني الشكل املسطح واملجسم.
2 - جتريب التشكيل املباشر ببعض اخلامات 

املستهلكة البسيطة املتوفرة.
العصر  أدوات  من  مناذج  استعراض   -  3

البدائي القدمي.
األعمال  في  البيئة  خامات  استغالل   -  4

الفنية.

مجال التشكيل بالطين )الصلصال(

مجال التشكيل المباشر بالخامات

مجال الطباعة
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توجيهات للمعلم
1 - قبل بدء العام الدراسي على معلم مادة التربية الفنية أن يعمل على جرد األدوات 

واخلامات وأن يسجل ما يحتاجه من خامات جديدة ليقدمها إلى مدير املدرسة.
ألنه  الدراسية؛  السنة  أسابيع  وتقسيمه حسب  املنهج  على  يطلع  أن  املعلم  على   -  2

مطالب بإنهاء املقرر ليكتسب التالميذ املعارف واملهارات املطلوبة.
3 - على املعلم أن يكون ملمًا إملامًا تامًا بالعملية التربوية والتعليمية وأن يكون واسع 

االطالع على دراية كافية مبقررات التربية الفنية في الدول األخرى.
4 - على املعلم أن يؤكد مدى احتياجه ملرسم خاص مبادة التربية الفنية أو حجرة التربية 
الفصول  املقرر ال تتحقق أهدافها داخل  التي يحتوي عليها  الفنية فاألنشطة والدروس 

العادية.
5 - في حجرة التربية الفنية البد من توفر جميع احتياجات السالمة واألمان مثل التهوية 

اجليدة، وطفاية احلريق، وأدوات األسعافات األولية.
6 - يخصص املعلم ملفًا فنيًا لكل تلميذ يحتفظ فيه بأعمال التلميذ وانتاجاته الفنية، 
ويدون مالحظاته فيه خالل مدة الدراسة، وهذا يفيد التلميذ في حال انتقاله إلى مدرسة 

أخرى حيث يكون لديه معلومات تفيد معلم املدرسة التي انتقل إليها. 
7 - عند عرض أعمال التالميذ ينبغي على املعلم مراعاة أساليب العرض التربوية ومراعاة 
مستوى النظر بالنسبة للتالميذ والفروق الفردية لهم وتشجيع اجلميع على متابعة وتلقي 

الفن وتقبل النقد البناء واحلوار الهادف.
8 - نعلم أبناءنا دومًا كيف يفكرون التفكر البناء والتربية الفنية من الوسائل اجلديرة 

باالهتمام في تعليم التفكير ومقرر التربية الفنية يحتوي على الكثير من األنشطة التي 
تنمي هذه املهارات وتسهم في مقدرة التلميذ على حل املشكالت واالستنتاج والربط 
والتحليل، ليساعد أبناءنا في تكوين شخصيتهم املتزنة ويحميهم من األفكار الدخيلة 

والشاذة التي يحاربها ديننا احلنيف.
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9 - ال يوجد مستحيل في تعلم الفن وهذا املقرر موجه للجنسني وقد مت اختيار جميع 
املهارات في املقرر بعناية ليناسب اجلميع، والهدف هو احلد األدنى من املعرفة واملهارة 

ألهداف تربوية تخدمها التربية الفنية.
10 - يحرص املعلم على التجديد واالبتكار من خالل الدروس واملوضوعات املكلف 

في مجال  بالتطور  واالسترشاد  التخصص  نفس  في  الزمالء  إبداع  من  واالستفادة  بها، 
الفنون مبا يناسب املرحلة وعمر التلميذ.
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1 - ميكن وضع مالبس خاصة حلماية مالبس 
التالميذ عند التعامل مع األلوان وغيرها من 
ميكن  النايلون  من  تصنع  الفنية،  األعمال 
يرتديها  بحيث  بسيطة  بطريقة  تفصيلها 

التلميذ بكل يسر وسهولة.

أو  البالستيك  من  2 - ميكن وضع علب 
املعدن أو الكرتون لوضع األلوان بها لتساعد 
التلميذ على النظام والنظافة وتعلمه كيفية 

استغالل مخلفات البيئة.

متقابلة  اجتاهات  في  الطاوالت  وضع   -  4
الطريقة  واختيار  رباعية،  أو  ثنائية  بطريقة 
اللونية واألدوات؛  املناسبة لتوزيع اخلامات 

ألن ذلك مهم جلميع الدروس واألنشطة.

علب  باستخدام  أوعية  تنفيذ  ميكن   -  3
طالئها  بعد  الكرتون  أو  البالستيك  البيض 

بغراء اخلشب لعزل الكرتون عن املاء.

5 - ابتكار حلول بسيطة للطباعة وغير مكلفة 
التربية  وحجرة  التلميذ  نظافة  على  تساعد 

الفنية.

المشاكل التي تواجه المعلم أثناء الدروس العملية 
وورش األلوان وكيفية التعامل معها ووضع الحلول لها
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7 - املشارط تكون موجودة لالستخدام 
فقط للمعلم وتوضع في أماكن آمنة في 
حجرة التربية الفنية بحيث ال يصل إليها 
حلفظ  مبسطة  حلول  وهناك  التلميذ، 
واحملافظة  للطباعة،  اللون  وفرد  الفرش 
حجرة  داخل  الصغيرة  األدوات  على 

التربية الفنية.

8 - إيجاد حلول مناسبة حلفظ اخليوط 
الفرش  وحفظ  الطينات  وتقطيع 

وملفات األعمال املجسمة الصغيرة.

6 - عند اختيارك املقصات لصفوف احللقة 
حادة  وغير  آمنة  تكون  أن  يجب  األولى 
وتوجد  لها،  محصصة  أماكن  في  وتوضع 

مقصات خاصة وآمنة لهذه املرحلة.
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منتظمة*)2(  خطوطًا  التالميذ  يرسم   -3
العمل  ويتكرر   )4( شكل  مثل  وعمودية  أفقية 

باستخدام ألوان )الشمع(.

      
             الشكل )4(

 
ها�ت �ي �ب

و
�ة

من  الرسومات  جتميع  يتم 
التالميذ مع تسجيل  كراسات 
الرسم  ورقة  خلف  البيانات 
في  منها  لالستفادة  وذلك 

انتاج عمل جماعي جميل .
ولصق  بقص  املعلمة  وتقوم 
وإخراج لوحة جماعية جميلة 

من خالل رسومات التالميذ.

وتنفذ كل مجموعة  إلى عدة مجموعات  الفصل  يقسم  لونية*)3(  ورشة خطوط   -4
عمل فني بخامات األلوان املختلفة )أقالم ملونة – ألوان شمع – األلوان املائية....إلخ( 
وتنفذ على خامات الورق مثل )ورق فبريانو أو كرتون أو على القماش....إلخ( إلنتاج 

لوحة جدارية*)4( من أعمال التالميذ )من املواضيع السابقة(.

عمل  هي  العمل  ورشة   )3(*
جماعي إلنتاج عمل فني منظم.

*)4( لوحة جدارية هي لوحة كبيرة 
 1.5 بني  ما  حجمها  يتراوح  احلجم 
إلى 3 أمتار طول وعرض من 70 سم 

إلى 2 متر.
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د
�ة م وال�ن �ي �ي

�ة ال�ة

بعد االنتهاء من رسم املوضوع وتلوينه تهذب*)5(   -1
داخل  احلائط  على  وتعرض  املعلم  مبساعدة  الرسومات 

الفصل.
عرض الرسومات أو األعمال الفنية أمام التالميذ   -2

وإبداء آرائهم الفنية.
قد يحدث انحراف*)6( في عملية التقييم من قبل   -3
التالميذ أو التعليقات اجلانبية، على املعلم استدراك هذا 
التوجيه  توجيههم  على  والعمل  االنحراف  من  اجلانب 
الصحيح حتى يتعود التلميذ على طريقة التقييم اجليد.

 

ها�ت �ي �ب
و

�ة
تنسيق  خالل  من  املوضوع  تنفيذ  باإلمكان   -1

صف املقاعد باألشكال التقابلية أو التربيعية.
هذه  في  الطفل  أن  مالحظة  للمعلم  ميكن   -2
املرحلة مييل إلى التجريب مبا بوجد التنوع في تعبيراته 
املوضوع  في  وازدحامها  العناصر  تعدد  وكذلك 

الواحد.
أخرى  موضوعات  استخدام  للمعلم  ميكن   -3

تخدم نفس األهداف الفنية للموضوع.
عدم نقد رسومات التالميذ بطريقة سلبية أو   -4

التقليل من أهمية رسوماتهم.

 

طوط
ن
 ال�

ن
� عر�ي

�ة
*)1(  اخلطوط العشوائية هي 
مختلفة  منتظمة  غير  خطوط 

اإليقاع واالجتاهات.
هي  املنتظمة  اخلطوط   )2(*
وأفقية،  عمودية،  خطوط 
ومنحنية، وحلزونية، ومنكسرة، 
أشكال  عنها  تنتج  ومركبة 
املستطيل،  مثل:  هندسية 
واملربع، واملثلث، والدائرة، وشبه 

املنحرف..إلخ.
*  عند رسم هذه األشكال من 
متكاملة  لوحة  تنتج  اخلطوط 
صنع  على  التلميذ  تساعد 
لوحة زخرفية التكوين وبذلك 
ينطلق التلميذ بالرسم بطريقة 

صحيحة.

هو  التهذيب   )5(*
من  الرسمة  ترتيب 
في  الزيادة  مثل  الشوائب 
ووضعها  قصها  أو  اللون 
ملونة  خلفية  أو  إطار  في 

لتبرز الرسمة.

 

أي  انحراف   )6(*
عن  خروجهم  يعني 
بتعليقات  املوضوع 
غير مرضية للجميع.
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بحث واكتشاف الخطوط

�ة  الورسث اص �ب  ال�ن
ن

الهد�
قدرات  واكتشاف  والتجريب  البحث 
وزيادة  املختلفة،  ومهاراته  التلميذ 

1 - النقطة هي األثر الذي يحدثه القلم أو التأكيد على األهداف الفنية.
سن الفرجار أو الدبوس وهي أصغر شيء على 

الورقة.
2 - التعرف على النقطة كبداية لألثر 

وأشكالها.
3 - التعرف على اخلطوط وأنواعها أو مفهومها 

ودالالتها. 
4 - التعرف على مكونات اخلطوط.

5 - زيادة مترين يد الطفل على احلركة 
باجتاهات مختلفة للحصول على أشكال 

للخطوط.
6 - مترين يد الطفل على التلوين في مجال 

اخلطوط املرسومة باأللوان مباشرة.
7 - اإلحساس بالعمل الفني وتذوقه.

8 - تنمية قدرات التالميذ املهارية.
9 - خلق روح التعاون واكتساب الثقة 

بالنفس.
10 - تعلم التالميذ مهارات جديدة في رسم 

النقطة واخلط.

شرح مبسط لفكرة ورشة اخلط   .1
والنقطة.

أثناء  األرض  على  اجللوس   .2
مع  واحلديث  الفكرة  توضيح 
التالميذ في مستواهم يساعد على 
)يكون  معهم  واالنسجام  التواصل 
مربع  أو  دائرة  شكل  على  اجللوس 
مكان  املعلم  ويأخذ  مستطيل(  أو 
أو  الصور  بعض  لعرض  مناسبًا 

األعمال عن اخلطوط وأشكالها.
استخدام  واألفضل  املناسب  من   .3
الذكية  والشاشة  احلاسوب 
)الداتاشو( للتشويق واثارة احلماس 
بكل  التجربة  والتحفيز على خوض 

حماس.

�ة �ي الورسث
ن ر�ة � �ب

ل�ن
ل
�ة  رور�ي

�ب ال�ن
وا�ن ال�ب

�ة  الورسث
ن

راءا�ت عرص �ب اإ

ول� �ة ال�أ الورسث
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�ة م�ي عل�ي
ال�ة

ل�ة  الوس�ي

� دن �ي
�ن �ن �ة

المطلو�ب 

1 – يجب أن تكون مثيرة مثل الصور بالشاشة الذكية )الداتاشو(، احلاسوب، اإليباد.
2 – عرض صور أو لوحات أو أعمال للنقطة بغية التعرف على األثر الناجت منها وصواًل إلى 

اخلط )مجموع النقاط املتجاورة واملتالصقة للتعرف على اخلط واحلصول عليه(.
3 – خطوط حلزونية، خطوط دائرية، قوقعة، لولب.

في  4 – عمل خطوط حرة عشوائية 
اجتاهات مختفة.

مختلفة  5 – عمل خطوط عشوائية 
للخطوط،  عالقة  لتكوين  متقاطعة 

قطع خيوط صغيرة.
التالميذ  أمام  املعلم  يخوض   –  6
أو  باللعب  يوحي  شكل  في  التجربة 
األرض  على  أو  اجلدار  على  باخلربشة 

هذا الفعل سيجعلهم يتحمسون كثيراً لتقليده والنسج على منواله وبالتالي يتحقق املراد 
الوصول إليه وهو الفهم والدخول في احلالة.

ينفذ العمل على ورق الكرتون، أو الورق املقوى، أو الورق العادي الذي يكون ملفوف في 
لفة ويتم طرحها على األرض أو تعلق على احلائط للرسم عليها، أو لفة قماش، أو لفة نايلون، 
أو خلفيات من اخلشب، أو خلفيات وجداريات معدة للرسم وتكون مثبتة بشكل جانبي 
على اجلدران أو مطروحة على أرضيات مفروشة بالنايلون ليبدأ التالميذ بتجربة عمل اآلتي:

عمل خطوط مائل، سلم على جدار، شجرة مائلة، جدار مائل.	 
عمل خطوط منكسرة ألشياء بزوايا.	 
عمل خطوط ملتوية، توحي بطريق في اجلبل.	 
لعبة 	  وممارسة  األرض،  على  اجللوس  خالل  من  الورشة  تنفذ 

اكتشاف اخلطوط وحصول أثر املواد املستخدمة على اخلامات 
املنفذ عليها الورشة.

ويكون 	  وقوفًا  أي  املقاعد  على  اجللوس  بدون  الورشة  تنفذ 
العمل في مستوى التالميذ والتفاعل معهم بكل يسر 

وسهولة.
ألواح 	  على  وتثبيتها  الشمع  ألوان  أو  األقالم  إطالة 

طويلة أو عصي طويلة والرسم بكل هذه األشياء يعد 
اكتشافًا جديداً يكسب مهارات جديدة للتالميذ.
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دوا�ت اما�ت وال�أ ال�ن

كل اخلامات أو املواد أو األلوان التي تعطينا نتيجة التعرف 
على اخلط إنطالقًا من أثر النقطة في أو على الفراغ وتشمل:

•  األقالم بجميع أنواعها وأحجامها.
• ألوان اخلطاط أو البوستر بجميع أنواعها وأحجامها.
• ألوان الشمع أو الباستيل بجميع ألوانها وأحجامها.

• ألوان الفحم أو أقالم الكربون املستخدمة في التخطيطات.
• ألوان الرش أو البخ إن أمكن.

• استخدام الكالج للحبال واخليوط أو املعادن كخامات 
أشغال متثل مناذج من اخلطوط املختلفة.
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د
�ة م وال�ن �ي �ي

�ة ال�ة

1- أثناء العمل على املعلم بذل مزيداً من اجلهد إلجناح العمل وإظهاره بالصورة الالئقة أو 
احلسنة.

2- في حالة املجموعات تعرض األعمال أمام التالميذ إلبداء آرائهم الفنية فيها.
3- تعرض أعمال الورشة بعد االنتهاء منها ويثني على بعض التالميذ الذين كان لهم دور 

أو أثر إيجابي لتحفيز اآلخرين.
4- عملية النقد يجب أن تصحبها عملية توجيه تربوي صحيح حتى نتعود على عملية 
املعرفة  الفنون وبالتالي زيادة  للبحث واالكتشاف والتجريب في مجال  قابلة  تعليم جيدة 

واخلبرات التي تعمل على تطوير املهارات.
5- هذه الورشة تنسجم مع املنهج املقرر.

6- ترك املجال للنقد والتعليق حتى يتعود التالميذ املشاركة في إبداء الرأي.
الفرح والسرور وأخذ  أيدينا جميعًا ونظهر  نرفع  أن نعمل مشاركة أي  املهم جداً  7- من 
صورة جماعية أمام اجلداريات بعد االنتهاء منها وتنفيذها فهذا األمر مهم كجانب توثيقي 
َثم  ومن  واملدرسة  واملعلم  الفني  للعمل  والتقدير  االحترام  روح  ويعزز  باملدرسة  وتاريخي 

الوطن.

ها�ت �ي �ب
و

�ة    
اللوحات، وكتابة أسماء كل مجموعة بخط واضح  1- في حالة املجموعات يتم جتميع 

أسفل العمل مع اإلشارة إلى تاريخ اليوم والشهر والسنة والفصل.
الورقة  خلف  البيانات  وتسجل  وتهذب،  األعمال  تقص  الكراسات  ورق  حالة  في   -2

لالستفادة منها في إخراج لوحات جماعية أو جدارية واحدة كبيرة.
3- في حالة التنفيذ على رول من القماش أو الورق تكتب أسماء املجموعة وأعمارهم أو 

الفصول مع كتابة اليوم والشهر والسنة بخط واضح وجميل أسفل اجلدارية.
4- الطفل أو التلميذ في هذه املرحلة مييل إلى البحث والتجريب ومعرفة األشياء وتتنوع 
تعبيراته وتتعدد عناصره وتتجمع أحيانًا في مكان واحد وهذا أمر طبيعي يجب على املعلم 
التوازع  إلعادة  أحيانًا  متغير  وبشكل  مختلفة  أماكن  في  التالميذ  بتوزيع  منه  االستفادة 

للعمل بأكمله.
5- يجب عدم نقد رسومات أو تأثيرات خطوط التالميذ ونحن في ورشة التعرف على 

األثر وتتبع النقطة وتدريب مهارات احلصول على اخلط وتطوير اآلدائية واالرتقاء بها.
6- ستحدث كثير من املفاجأت اإليجايبية واجلميلة أو العكس وإثارة الفضول وسيكون 

ذلك جمياًل.
7- التشجيع املتواصل للتالميذ وإثارة حماسهم خالل الورشة.

الفطور وأخذ  املياه ووجبة  العمل لساعات أو يوم كامل يجب توفير كمية  8- في حالة 
بعض فترات الراحة بني الفترة واألخرى.
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 الدرس
ن

راءا�ت عرص �ب اإ

�ة م�ي عل�ي
ال�ة

ل�ة      الوس�ي

� دن �ي
�ن �ن �ة

المطلو�ب 

وع
 المو�ن

ن
�ي عرص

ن ار�ة � �ث ال�إ

1 – عرض بعض الصور واللوحات لألشكال 
الهندسية لتوصيل الفكرة لدى التلميذ.

التعرف  كيفية  في  التالميذ  مساعدة   –  2
على األشياء سواء أكانت ملموسة أم مرئية.

من  الهندسية  لألشكال  مناذج  عرض   -
)رسومات  مثل؛  التعليمية  الوسائل  خالل 
أو  )الدتاشو(  طريق  عن  صور  عرض  أو 
احلاسب اآللي( وبعض الوسائل امللموسة مثل 
األدوات الهندسية، أو عناصر من الطبيعة*)2( 
الطبيعة  من  وعناصر  الفواكه  مثل  احلية 
البسيطة. املنزلية  األدوات؛  مثل  الساكنة 

على  أسئلة  طرح   )3(*  -
وال  نقاط،  ثالث  عن  تزيد  أال 
تخرج عن سياق الهدف الفني.

األشكال  من  مجموعة  رسم   -
الهندسية  شبه  و/أو  الهندسية 
فالعناصر الطبيعية كالفواكه، وأوراق 
اخلضار أو العناصر الصناعية كعلبة أو 

شكل معني يراه التلميذ مناسبًا له.

ها
�ة �ن
�ب معر �ب �ي

�ي 
ل�ا�ت ال�ة

المصط

تتكون  مما  يعني  اخلطوط:  مكونات   *
عدة  )من  الهندسية  األشكال  في  اخلطوط 

أضالع متساوية أو متقاربة أو متوازية(.
من  نقول  عندما  مبدلوالتها:  األشكال  ربط   *
الطبيعة احلية يكون املدلول في الفواكه واألشجار، 
وعندما نقول من الطبيعة الساكنة فهنا نشير إلى 

األدوات الهندسية مثل 
* ترك املجال في حرية اختيار ما يحب رسمه 
أال  على  الهندسية  األشكال  أو  الفواكه  من 
يخرج عن املوضوع، وعدم إحراج التلميذ عند 

رسم موضوعه بالشكل الذي يراه.
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دم�ة
�ن
المس�ة

اما�ت  ال�ن

• قلم الرصاص.
• ألوان الشمع.

• ورق أبيض مناسب.
للرسومات  الورق  من  لفة   •

اجلدارية.

م �ي �ي
�ة ال�ة

- بعد االنتهاء من رسم املوضوع وتلوينه تهذب الرسومات مبساعدة املعلم وتعرض 
على احلائط داخل الفصل.

- هذه العملية تعطي حافزاً جيداً للتلميذ وتساعد على تقييم الدرس وإبراز ما فيه 
من أخطاء.

ها
�ة �ن
�ب معر �ب �ي

�ي 
ل�ا�ت ال�ة

المصط

*)2( العناصر الطبيعية املوجودة 
كالفواكه أو األشجار أو الزهور...
إلخ، أما الساكنة، كل ما هو ساكن 
أو  املنزلية  األدوات  يتحرك مثل  ال 
املباني أو أسالك الكهرباء...ألخ.

*)3( طرح األسئلة، يعني وضع 
األسئلة بطريقة شفوية.

�ة دس�ي كال اله�ن
ال�أ�ث

املربع   - 1
املثلث   - 2

املستطيل   - 3
نصف دائرة   - 4

الدائرة   - 5

�ة ام�ي �ة ها�ت ال�ن �ي �ب
و ال�ة

الدرس  من  االنتهاء  بعد 
أن  تلميذ  كل  على  يجب 
يكتب أسمه والفصل خلف 
معلمة  مبساعدة  الرسم  ورقة 

الصف أو املادة.
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عالقة الخطوط واألشكال
في التكوين

اجلوانب املعرفية:
التعرف على األشكال ومسمياتها.  - 1
ربط األشكال الهندسية مبدلوالتها.  - 2

مساعدة التلميذ على تكوين شكل من   - 3
مجموعة عناصر.

اجلوانب املهارية:
املظاهر  بعض  بوصف  التلميذ  يتعلم   - 1

البيئة البصرية.
واألشكال  واأللوان  اخلطوط  رؤية   - 2
في  استخدامها  وكيفية  البصرية،  والعناصر 

أعمال فنية.
التمكني من تشكيل عنصر فني بواسطة   - 3
ربط األشكال ببعضها )بيت، قارب، سيارة..

إلخ(.
اجلوانب الوجدانية:

عند  واخليال  احلسي  اجلانب  تنمية   - 1
التلميذ.

إشباع رغبات التلميذ نفسيًا األمر الذي   - 2
خالل  من  بالنفس  والثقة  باالطمئنان  يشعره 

تقبل أعماله الفنية.

�ي الدرس
ن ر�ة � �ب

ل�ن
ل
�ة  رور�ي

�ب ال�ن
وا�ن اص    ال�ب  ال�ن

ن
الهد�

بداية  و  التلميذ  يد  تدريب   -
تكوين موضوع تعبيري بسيط.

- توسيع مدارك التلميذ.
في  التلميذ  مهارة  تطوير   -

الرسم والتكوين.
التلميذ  قدرات  تنمية  زيادة   -
فنيًا ومهاريًا وغرس فكرة التعبير 
متداخلة  لوحة  عمل  في  الفني 

األشكال والربط بني العناصر.

ال�ث الدرس ال�ث

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



41

عالقة الخطوط واألشكال
في التكوين

 الدرس
ن

راءا�ت عرص �ب اإ

ار�ة �ث   ال�إ

واللوحات  الصور  بعض  عرض   –  1
أو  مسجد  أو  بيت  شكل  لتكوين 

مدرسة....إلخ.
اخلطوط  أنواع  عن  وافي  شرح   –  2
املربع،  مثل  التكوين  في  تستعمل  التي 
واملستطيل، ونصف الدائرة وعن اخلطوط 

املنكسرة مثل؛ عمل جنمة....إلخ.
3 - الطلب من التالميذ البدء في الرسم 
وتوجيههم  ومتابعتهم  مساعدتهم  مع 

التوجيه الصحيح.

ثالث  عن  تزيد  ال  أسئلة  طرح   -
نقاط وال تخرج عن أهداف الدرس.

ها�ت �ي �ب
و

        �ة
1 - تعويد التالميذ على كيفية ربط الشكل بالتكوين.

2 - على املعلم مساعدة التالميذ على فهم الدرس من خالل عملية الربط بني اخلطوط 
والتكوينات مثل البدء مبربع كبير        ثم رسم الباب على شكل مستطيل قائم          

وبعد ذلك رسم مربع صغير      يكون نافذة، وعند تركيب هذه األشكال يحصل التلميذ 
على شكل منزل صغير مثل 

 

  

 

 
 اخلطوة األوىل

 مــــــربع

 

 خطوات رسم مسجد باألشكال اهلندسية

 
 اخلطوة الثانية

كبري
يل 

ستط
م

غري 
 ص

طيل
ست

م
كبري 

يل 
ستط

م
 

 
 اخلطوة الثالثة

 

 نصف دائرة كبري
  

 نصف دائرة صغري
 

 اخلطوة الرابعة
 

 مربعات صغرية

 
 اخلطوة اخلامسة

  
 خط عمودي صغري

 
 

خط منحين)  شكل اهلالل (

 
 
خط منكسر)  شكل النجمة (

 

  يتم جتميع األشكال السابقة لتكون شكل املسجد
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�ة م�ي عل�ي
ال�ة

ل�ة     الوس�ي

� دن �ي
�ن �ن �ة

  المطلو�ب 

م �ي �ي
�ة ال�ة

    

يتعرف  الصور  بعض   -  1
التالميذ من خاللها على كيفية 
رسم أشكال هندسية عن طريق 

اخلطوط.
2 - بعض الصور األخرى تكون 
عن كيفية جمع هذه األشكال 

في عملية تكوين موضوع.
عن  الصور  بعض  عرض   -  3
كيفية تكوين الشكل باأللوان.

لوحة  وتكوين  رسم   - 1
الالزمة  العناصر  تشمل  فنية 

للموضوع.
التكوين  عملية  تتم   - 2
داخل  التلوين  مراعاة  مع 
املعلم  مبساعدة  الشكل  حدود 

والتوجيه الصحيح.

�ن كو�ي �ي ال�ة
ن كال �

 عل� ال�أ�ث
ن

عر� ال�ة

املربع  - 1
املستطيل  - 2

املثلث  - 3
الدائرة  - 4

أوراق  مثل  الطبيعة  من  أشكال   - 5
األشجار والفواكه.

وتلوينه  الدرس  من  االنتهاء  بعد    -
وتهذيبه مبساعدة املعلم، تعرض اللوحات 

على احلائط داخل الفصل.
- هذه العملية تعطي حافزاً جيداً للتلميذ 
وكذلك تساعد على تقييم الدرس وتبرز 

ما في اللوحات من أخطاء.

دم�ة
�ن
المس�ة

اما�ت      ال�ن

• قلم الرصاص.
• ألوان الشمع.

• ورق أبيض مناسب.
للرسومات  الورق  من  لفة   •

اجلدارية.
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� دن �ي
�ن �ن �ة

المطلو�ب 

رسم مجموعة من األشكال املختلفة وتلوينها مثل؛ املربعات، واملثلثات، واملستطيالت،   
أو بعض  املباني،  أو  الطبيعة، كاألشجار،  املختلفة احلجم، وربطها مبدلوالتها من  والدوائر 
الفواكه، وكذلك املربع واملثلث واملستطيل والدائرة عندما نشير إلى الطبيعة الساكنة، في 
شكل ورشة تبحث في عالقة اخلطوط باألشكال لعمل لوحة فنية أو جدارية تزين الفصل أو 

مدخل املدرسة.

الفنية عن عالقة اخلطوط واألشكال؛  أو األعمال  اللوحات  أو  الصور  عرض بعض   .1
لتساعد على توضيح وتوصيل الفكرة مبا في ذلك سبورة الفصل.

2. عرض بعض النماذج من األعمال السابقة أمام التالميذ.
3. ميكن للمعلم أن يبتكر أي وسيلة أو فكرة أخرى قد يراها املعلم تساعد على توصيل 

الفكرة.
4. يفضل استخدام التقنيات العصرية احلديثة املتوفرة في املدرسة مثل معمل احلاسوب 
أو الشاشة الذكية )الداتاشو( أو احلاسوب الشخصي أو اإليباد، أو الهاتف احملمول، أو 

آالالت التصوير الرقمي، أو السبورة البيضاء ...إلخ(.

�ة  الورسث
ن

راءا�ت عرص �ب اإ
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دوا�ت اما�ت وال�أ ال�ن

•  األقالم بجميع أنواعها وأحجامها.
• لفافة من الورق األبيض.

• لفافة من القماش املعد للرسم )الكانفس(.
• أشرطة الصقة للتلوين ضمن الشكل الواحد.

• ألوان اخلطاط أو البوستر بجميع أنواعها وأحجامها.

• ألوان الشمع أو الباستيل بجميع ألوانها وأحجامها.
• ألوان الفحم أو أقالم الكربون املستخدمة في التخطيطات.

• ألوان الرش أو البخ إن أمكن.
• استخدام الكالج للحبال واخليوط أو املعادن كخامات 

أشغال متثل مناذج من اخلطوط املختلفة.
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د
�ة م وال�ن �ي �ي

�ة ال�ة

1- على املعلم أن يبذل مزيداً من اجلهد؛ إلجناح العمل وإظهاره بالصورة الالئقة أو احلسنة.
2- في حالة املجموعات تعرض األعمال أمام التالميذ؛ إلبداء آرائهم الفنية فيها.

3- يثني املعلم على بعض التالميذ الذين كان لهم دور بارز أو أثر إيجابي في تنفيذ الورشة؛ 
لتحفيز اآلحرين وحثهم على بذل مزيداً من اجلهد.

البحث  مهارات  لتنمية  تربوي صحيحة؛  توجيه  اجليد تصحبها عملية  التعلم  4- عملية 
هذه  وزيادة  واخلبرات  املعرفة،  زيادة  وبالتالي  الفنون،  مجال  في  والتجريب  واالكتشاف 

املهارات ومنوها.
5- ترك املجال للنقد والتعليق حتى يتعود التالميذ املشاركة في إبداء الرأي.

العام  أو  والتاريخ  والصف،  العمر،  تشمل  اجلدارية  أسفل  املجموعات  أسماء  كتابة   -6
الدراسي.

7- االكتشاف والتجريب في مجال الفنون األمر الذي يتيح زيادة املعرفة واخلبرات ويعمل 
على تطوير الهارات لدى التالميذ.

ها�ت �ي �ب
و

�ة    
1- عالقة اخلطوط ببعضها تعطينا أشكال مختلفة.

2- يقصد بالعناصر الطبيعية األشجار، والنباتات، والزهور، والفواكه، واخلضروات وكل 
ما له عالقة باألشجار، والنباتات.

3- العناصر الصناعية كل ما ينتج عن الصناعة من أشكال ومناذج أو أدوات مختلفة.
4- العناصر الساكنة هي كل ما هو جماد أو ساكن وال يتحرك مثل األدوات املنزلية أو املكتبية 

أو قطع األثاث املختلفة، واألسالك املعدنية أو الكهربائية أو اخليوط واحلبال املختلفة.
5- بعض العناصر أو األشكال قد توحي باحلركة حينما يتم علمها أو رسمها بطريقة مائلة 

أو مختلفة عما يجاورها.
6- طرح األسئلة بحيث تكون شفوية ومباشرة.
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الصور  بعض  عرض   .1
واللوحات لعناصر من الطبيعة 
كوسيلة  مختلفة  وأشكال 

لتوصيل الفكرة.
األلوان  عن  واٍف  شرح   .2

ومسمياتها.
مبساعدة  الرسم  في  البدء   .3

املعلم لتالميذه ومتابعتهم.
4. املتابعة أثناء سير الدرس.

 الدرس
ن

راءا�ت عرص �ب اإ

* طرح بعض األسئلة على أن ال تزيد عن 
ثالث نقاط وال تخرج عن سياق الدرس.

ار�ة �ث ال�إ

1 - ورق رسم متوسط احلجم.
2 - أقالم رصاص.
3 - أقالم تلوين.

دوا�ت اما�ت وال�أ ال�ن
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ال  صور  مجموعة  عرض   .1
العناصر  تقل عن ثالثة لتمثل 
مثل؛  الطبيعة  من  املختلفة 

)الفواكه واخلضروات(.
من  ملجموعة  مناذج  عرض   .2
الفواكه واخلضروات املجسمة.

احلاسوب  استخدام  ميكن   .3
الدرس  ليكون  )الداتاشو( 
أكثر إثارة وتشويق )فيديو(.

�ة م�ي عل�ي
ال�ة

ل�ة  الوس�ي

الطبيعة  من  بسيطة  مناذج  وتلوين  رسم 
حية  أشياء  رسم  أو  والفواكه  كاخلضروات 
أشكال  أو  ساكنة  عناصر  أو  الطبيعة  من 

هندسية.

� دن �ي
�ن �ن �ة

المطلو�ب 

 

ع�ة  �ي الط�ب
ل�ة م�ن  أم�ث

* ا
�ة و�ي

ا�ن �ة وال�ث لوا�ن ال�أساس�ي لل�أ

1 - األزرق مثل البحر.
الطماطم،  مثل  األحمر   -  2

والفراولة.
3 - األصفر مثل املوز،  والكمثرى.

4 - البرتقالي مثل البرتقال.
العنب،   مثل  البنفسجي   -  5

والورد.
6 - األخضر مثل الفلفل،  وأوراق 

األشجار واخليار، وغيرها.
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لمعلم 
ل
ها�ت  �ي �ب

و
�ة

1 - األلوان األساسية هي األزرق 
واألحمر واألصفر.

برتقالي  الثانوية  األلوان   -  2
وبنفسجي وأخضر.

األسود  احملايدة  األلوان   -  3
واألبيض.

األحمر  الساخنة  األلوان   -  4
والبرتقالي واألصفر.

األخضر  الباردة  األلوان   -  5
واألزرق واألبيض.

الداكنة  6 - نحصل على األلوان 
اللون  نسبة  بزيادة  من  )القامتة( 

األسود على األلوان.
الفاحتة  األلوان  على  نحصل   -  7
على  األبيض  اللون  نسبة  بزيادة 

األلوان.

بشكل  الدرس  يكون  الفكرة  لتنفيذ   
األلوان  بإحضار  وذلك  التالميذ  أمام  عملي 
أمامهم  األلوان  مزج  بعملية  والقيام  األساسية 
فواحت  على  نحصل  األبيض  وبزيادة  مباشرة 
غوامق  على  نحصل  األسود  وبزيادة  األلوان 

األلوان.

ع لوا�ن للدرس الرا�ب
أ
�ة ا  ورسث

ميكن للمعلم أن يبتكر ويجتهد 
لتوصيل الفكرة عن طريق 

استخدام خامات مختلفة من 
األلوان مثل )األلوان املائية، 

واأللوان الزيتية، وألوان الشمع 
الزيتي(.
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ها�ت  �ي �ب
و ال�ة

النايلون  من  مالبس  عمل   - من 1  مالبسهم  حلماية  للتالميذ 
األلوان االتساخ. لوضع  علب؛  توفير   - 3 - توفير علب بالستيك؛ لوضع بحيث تكون ثابتة على املقعد.2 

4 - مساعدة التالميذ على كيفية األلوان املعجونة فيها.
على نظافة مالبسهم ومكانهم.5 - تعليم التالميذ النظام واحملافظة خلط األلوان.

1. يقسم الفصل إلى مجموعات بشكل يساعد 
املعلم على توصيل املعلومة مبرونة ويسر.

2. ميكن تنفيذ الدرس بخامة الصلصال أو الورق 
امللون، أو ورق اخلفاف )الفوم(.

3. بهذا الدرس ميكن التعرف بشكل مباشر على 
األلوان  متييز  في  قصور  لديهم  الذين  التالميذ 
الصفوف  في  بوضعهم  وذلك  األلوان(؛  )عمى 
األخصائي  تبليغ  ويتم  الفصل  من  األولى 

االجتماعي عن هذه احلالة.

لوا�ن �ة عمل ال�أ �ي ورسث
ن � � دن �ي

�ن �ن �ة
المطلو�ب 

الطفل  إذا  للمعلم مالحظة  ميكن   
التجريب  إلى  مييل  املرحلة  هذه  في 
والبحث  التجربة  بأجواء  واالستمتاع 

واالكتشاف.

د
�ة م وال�ن �ي �ي

�ة ال�ة
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             عالم القطارات

اص   ال�ن
ن

الهد�
1 - يهدف إلى تنمية قدرة 
وكيفية  التعبيرية  التلميذ 
ربط عناصر متكررة لتكوين 

وحدة متكاملة.
التلميذ  مهارة  تنمية   -  2
رسم  خالل  من  التعبير  في 
في  واملستطيالت  املربعات، 

عربة القطار.
3 - توسيع مدارك التلميذ 
في الناحية اللونية من خالل 
ألوان  بعدة  املوضوع  تلوين 

مختلفة.

اجلوانب املعرفية:
1 - تعرف التلميذ على عامله الطفولي.

احلث على تكوين وحدة متكاملة أو وحدات   -  2
كاملة.

3 - التعرف على األلوان املختلفة في هذا الدرس.
اجلوانب املهارية:

1 - معاجلة األشكال املتكونة في تنفيذ موضوع.
2 - التدرب على استخدام األلوان املختلفة.

3 - التدرب على استخدام خامات جديدة كالورق 
وغيره وتكرار العمل.
اجلوانب الوجدانية:

1 - تنمية قدرات التلميذ، وتوسيع مداركه.
2 - التقرب من عالم التلميذ الذي يحبه.
3 - حرية االختيار املناسب لفكر التلميذ.

�ي الدرس
ن ر�ة � �ب

ل�ن
ل
�ة  رور�ي

�ب ال�ن
وا�ن    ال�ب

دن الدرس �ي
�ن �ن �ة

�ة  �ة     طر�ي

امس الدرس ال�ن
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             عالم القطارات
1 - ورق رسم متوسط احلجم.

2 - أقالم رصاص.
3 - أقالم تلوين.

4 - بعض اخلامات التي تخدم 
الدرس.

دوا�ت اما�ت وال�أ     ال�ن

والصور  النماذج  بعض  تقدمي   .1
مدينة  )من  الواقع  من  لقطارات 

األلعاب الترفيهية(.
مبا  الواقع  وربط  املعلومة  توصيل   .2

يتمناه التلميذ، ويتصوره بخياله.
3. ُيطلب من التلميذ رسم املوضوع 
كل  تلوين  في  األلوان  واستغالل 

عربة.
كليًا  الدرس  من  االنتهاء  بعد   .4
ميكن تطبيقه عمليًا بخامات مناسبة 

مثل األوراق والعلب.

 الدرس
ن

راءا�ت عرص �ب اإ

التلميذ  شغف  تثير  أسئلة  طرح   -  1
األلعاب  ومدينة  القطارات  بعالم  وحبه 
مدارك  وتوسع  تخدم  بحيث  الترفيهية 

التلميذ.
عن  األسئلة  هذه  تزيد  أال  يراعى   -  2
ثالث نقاط وال تخرج عن سياق الدرس.

ار�ة �ث ال�إ

1 - الصور التي مت عرضها في إجراءات 
عرض الدرس.

مبسطة  بأشغال  عملي  تنفيذ   -  2
وسهلة التنفيذ.

لتكون   جاهز؛  عمل  إحضار   -  3
النتيجة جيدة.

�ة م�ي عل�ي
ال�ة

ل�ة         الوس�ي

كل  وتلون  عربات  ومجموعة  قطار  رسم 
االختيار  حرية  وترك  مخالف  بلون  عربة 

لشكل ولون القطار ونوعه.

� دن �ي
�ن �ن �ة

      المطلو�ب 
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د

�ة م وال�ن �ي �ي
�ة ال�ة

بعد  األعمال  بعرض  املعلم  يقوم   
بشكل  اللوحات  وتقييم  العمل  من  االنتهاء 
التالميذ  على  املعلم  يثني  حيث  إيجابي 
على  ويحثهم  اآلخرين  وتشجيع  املتميزين 

اإلبداع أكثر.

لمعلم 
ل
ها�ت  �ي �ب

و
�ة

جماليات  على  التأكيد   -  1
احلروف والكلمات العربية.

الفردي  بالتوجيه  االهتمام   -  2
الفروق  مراعاة  مع  واجلماعي 

الفردية بني التالميذ.
على  التالميذ  مساعدة   -  3
وتشجيعهم  املوضوع  في  البداية 

على خوض التجربة.
في  التلميذ  أن  يالحظ   -  4
البحث،  في  يرغب  املرحلة  هذه 
وعلى  والتجربة،  واالكتشاف، 
خالل  من  ذلك  يدرك  أن  املعلم 

التوجيه السليم.
5 - على املعلم تنبيه التالميذ إلى 
والكلمات  احلروف  حجم  أهمية 
جميل  نسقًا  ذات  تكون  بحيث 

بطريقة الغائر، والبارز )رليف(.

� دن �ي
�ن �ن �ة

      المطلو�ب 
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الحروف واألرقام

�ة  الورسث اص �ب  ال�ن
ن

الهد�
واالكتشاف  والتجريب  البحث   -  1

لقدرات ومهارات التالميذ املختلفة.
واألرقام  احلروف  على  التعرف   -  2

واألعداد واالستمتاع برسمها وتلوينها.
فكريًا  التلميذ  قدرات  تنمية  زيادة   -  3

ومعرفيًا. 
زخرفي  تكوين  على  التأكيد  زيادة   -  4
من احلروف واألرقام أو األعداد والتعرف 

عليها مع رسمها وتلوينها.

1 - معرفة اخلطوط واحلروف وتلمس 
أشكالها اجلمالية.

2 - تنمية قدرات التالميذ املختلفة خاصة 
الكتابة ، والرسم، والتلوين للحروف 

واألرقام.
3 - تعلم التالميذ مهارات جديدة في 

الرسم أو التلوين أو الطباعة. 
4 - االحساس بأهمية العمل الفني.

5 - اإلحساس بالعمل الفني وتذوقه.
6 - اكتشاف التلميذ لقدراته اجلديدة 

وتشجيعه على خوض التجربة ويعزز ثقته 
بنفسه.

7 - تعلم مهارات جديدة في الرسم 
والتلوين من خالل املشاركة في الورشة.

8 - املشاركة ضمن املجموعة تخلق روح 
التعاون، وتعزز الود واالنسجام واالحترام بني 

التالميذ.
9 - تكرار جتربة املشاركة في األعمال الفنية 
بشكل جماعي يكسر حاجز اخلوف والرهبة 

عند التالميذ، ويساعدهم على اكتساب 
العديد من اخلبرات.

�ة �ي الورسث
ن ر�ة � �ب

ل�ن
ل
�ة  رور�ي

�ب ال�ن
وا�ن ال�ب

�ة ال�ث �ة ال�ث الورسث
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� دن �ي
�ن �ن �ة

المطلو�ب 

تكوين زخرفي جميل من احلروف واألرقام واألعداد في شكل جدارية أو لوحة   
فنية.

1. عرض بعض األعمال السابقة أو النماذج املجسمة وعرضها أمام التالميذ ملشاهدتها 
ومسكها وملسها والعمل على محاكاتها وتقليدها.

2. ابتكار أي وسيلة أو فكرة من قبل املعلم تساعد على توصيل الفكرة.
3. عرض صور للشاشات الرقمية العمالقة اخلاصة بالدعاية أو اإلعالن املعروفة على أن 

تكون لها عالقة بالورشة.
4. يفضل استخدام التقنيات العصرية واحلديثة املتوفرة في املدرسة مثل معمل احلاسوب 
أو الشاشة الذكية )الداتاشو( أو احلاسوب الشخصي أو اإليباد، أو الهاتف احملمول، أو 

آالالت التصوير الرقمي، أو السبورة البيضاء ...إلخ(.

�ة  الورسث
ن

راءا�ت عرص �ب اإ
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دوا�ت اما�ت وال�أ ال�ن

•  األقالم بجميع أنواعها.
• ألوان اخلطاط بجميع أنواعها ومختلف أحجامها.

• ألوان الشمع أو الباستيل بجميع.
• ألوان الفحم أو أقالم الكربون املستخدمة في التخطيطات.

• ألوان الرش أو البخاخات )اإلير برش(.
النحاس في حالة  أو  احلديد  احلبال وأسالك  أو  اخليوط   •

التشكيل املجسم.
• استخدام فن لصق املواد املختلفة )الكالج( في التشكيل 

املجسم أو املالمس البارزة.
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    تكوينات من الصلصال
 

اص   ال�ن
ن

الهد�
الطفل  يد  تدريب   -  1

مهاريًا.
التلميذ  مهارة  تطوير   -  2
فنية  مواد  استخدام  في 
مختلفة كالصلصال أو الطني 

الطبيعي. 
استخدام   مهارة  تطوير   -  3
الطبيعي  الطني  أو  الصلصال 

في تكوين أشكال فنية.
مهارة  تنمية  زيادة   -  4
الطفل فنيًا؛ الستخدام مهارة 
الضغط على القوالب اجلاهزة 
أو التكوينات بطريقة احلبال 

لتنفيذ الدرس.

اجلوانب املعرفية:
مثل  جديدة  خامات  على  التلميذ  يتعرف   -  1

الصلصال أو الطني الطبيعي.
2 - ربط األشكال الفنية مبدلوالتها مثل )مجموعة 
أو  احلروف  أو  األرقام  أو  احللوى  أو  الفواكه  من 

األزهار أو الفراشات(.
اجلوانب املهارية:

القالب  على  الضغط  بطريقة  التلميذ  يتعلم   -  1
إنتاج مناذج من الصلصال.

فني  شكل  تكوين  مهارة  التلميذ  تعليم   -  2
بطريقة احلبال.

السطوح  ملمس  اكتشاف  مهارة  اكتساب   -  3
املختلفة وتنوعها )خشنة وناعمة(.

اجلوانب الوجدانية:
1 - تنمية اجلانب احلسي واخليالي عند الطفل.

الذي  األمر  نفسيًا  التلميذ  رغبات  إشباع   -  2
خالل  من  بالنفس  والثقة  باالطمئنان  يشعرهم 

تقبل أعمالهم الفنية.
3 - مشاركة التالميذ في األعمال الفنية يشعرهم 
لديهم األحساس  يؤكد  الذي  األمر  بأنهم مهمني 

بأهميتهم في املجتمع.

�ي الدرس
ن ر�ة � �ب

ل�ن
ل
�ة  رور�ي

�ب ال�ن
وا�ن ال�ب

ام�ن الدرس ال�ث

        الصلصال                              الطني الطبيعي
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من  والتطبيقات  النماذج  عرض   -  1
الصلصال أو الطني.

2 - حتضير مناذج من القوالب )تكوينات 
بسيطة مثل طيور، حيوانات...الخ(.

3 - ميكن استخدام الدتاشو أو الفيديو 
أو احلاسب اآللي لتوضيح الفكرة.

�ة م�ي عل�ي
ال�ة

ل�ة         الوس�ي

•أصابع الصلصال الطري.
•خامة الطني الطبيعي.

والطبع  الضغط  لقوالب  •مناذج 
بالصلصال.

•ورق مقوى لتثبيت األعمال.

دم�ة
�ن
المس�ة

اما�ت      ال�ن
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وحدات  من  شكل  أو  عنصر  تكوين   
تكوين  ثم  الصلصال  بخامة  أشكال  أو 
جميعًا  التالميذ  فيها  يشارك  جدارية 

مبساعدة املعلم من األعمال املطلوبة.

� دن �ي
�ن �ن �ة

       المطلو�ب 

د
�ة م وال�ن �ي �ي

�ة ال�ة

1 - عرض األعمال على احلائط داخل الفصل أو حجرة التربية الفنية.
2 - يتم جتميع األعمال لعمل جدارية مبساعدة املعلم ومشاركة التالميذ.

3 - هذه العملية تعطي حافز لدى التلميذ ويتم من خاللها تقييم الدرس وإبراز ما فيه 
من أخطاء.
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تكوينات الصلصال

�ة  الورسث اص �ب  ال�ن
ن

الهد�
في  الكتلة  على  والتأكيد  التكوين   -  1
موضوعات التشكيل بالطني والصلصال.

2 - الربط بني التوافق الذهني، والعضلي 
للوصول إلى مرونة أكثر إيجابية.

3 - التأكيد على املالمس والسطوح من 
أو  بارزة  وتكوينات  أشكال  عمل  خالل 

غائرة. 
4 - تدريب التلميذ مهاريًا على التعامل 
الصلصال  أو  بالطني  التشكيل  مع 

والعجائن املختلفة.

اجلوانب املعرفية:
احمللية  الطني  خامات  على  التعرف   -  1

واجلاهزة.
2 - التعرف على خامات عجائن الصلصال.

3 - التدريب على عمل أشكال أو موضوعات 
بسيطة وجميلة من خالل عجائن الصلصال. 
جديدة  وخبرات  مهارات  اكتساب   -  4

بالتعامل مع أدوات ومواد مختلفة.
اجلوانب املهارية:

واحلركة  املرونة  على  التلميذ  يد  مترين   -  1
بشكل مستمر ودائم.

2 - إبراز اخلصائص املميزة للصلصال وسهولة 
التشكيل به والتعامل معه.

مهارته  وتطوير  التلميذ  قدرات  تنمية   -  3
اليدوية بالتامل مع مادة الطني أو الصلصال.

الفني  للعمل  املميزة  اخلصائص  إبراز   -  4
وتذوقه.

تشكيلها  يسهل  خامات  مع  التعامل   -  5
أو  اخلاصة  القوالب  الطبع ضمن  أو  بالضغط 
أو  فوق  ووضعها  وتدويرها،  وثنيها،  قطعها 
حتتاج  وال  جداً  سهلة  بطريقة  بعضها  جنب 

إلى جهد.

اجلوانب الوجدانية:
1 - اإلحساس بالعمل الفني وتذوقه.

املختلفة،  السطوح  مبالمس  اإلحساس   -  2
عند  والرطبة  اجلافة  أو  والناعمة،  اخلشنة 
أو  الصلصال  وتقنيات  خامات  مع  التعامل 

عند استخدام مادة الطني واخلزف.
على  وحصوله  التلميذ  قرات  تنمية   -  3

جتارب جديدة.
ومهارات  قدرات  التلميذ  اكتشاف   -  4
بعمله  معتزاً  بنفسه،  واثقًا  جتعله  جديدة 
كبيرة  بدرجة  عليه  محافظًا  واليدوي  الفني 

وهذا في حد ذاته ُيعد مكسبًا مهمًا.
األشكال  عمل  وحب  الرغبة  تطوير   -  5

واألشياء الفنية واالفتخار بها.

�ة �ي الورسث
ن ر�ة � �ب

ل�ن
ل
�ة  رور�ي

�ب ال�ن
وا�ن ال�ب

ع�ة �ة الرا�ب الورسث
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دوا�ت اما�ت وال�أ ال�ن

محالت  في  املتوفرة  الصلصال  أصابع  أو  خامات    •
القرطاسية.

• عجائن الصلصال أو عجينة النشا والغراء املصنعة منزليًا.
• رقائق الطني أو الطفل اجلاهز على شكل أصابع.

• قطع مناسبة من الورق املقوى واخلشب.
• نايلون أو ورق شفاف لتغليف األعمال بعد تثبيتها.
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د
�ة م وال�ن �ي �ي

�ة ال�ة

1- بعد االنتهاء من املوضوع جتمع األعمال من التالميذ.
مبساعدة  الشفاف  بالورق  بتغليفها  املعلم  ويقوم  الصلصال  لوحات  أو  األعمال  ترتب   -2

التالميذ.
الفواكه،  مجموعة  مثاًل  متجانسة،  مجموعات  شكل  في  األشغال  ُتَصف  أن  ميكن   -3
ومجموعة األزهار، ومجموعة األسماك أو الفراشات، ومجموعة األشكال والعالقات اللونية.
4- في حالة عمل األشكال احملدودة جتمع جميع أشغال الصلصال وتغلف على شكل لوحة 

أو اثنتني متوسطتا احلجم وتغلف بالورق الشفاف.
5- تعرض جميع أعمال الصلصال أمام التالميذ للتعليق عليها وإبداء الرآي فيها.

ها�ت �ي �ب
و

�ة    
1- ميكن أن يالحظ املعلم أن التلميذ في هذه املرحلة مييل للبحث واالكتشاف والتجريب 

وسيجد التنوع في تعبيراته.
أو تكرارها وإزحامها في جهة  العناصر  إلى تعدد  التلميذ مييل  أن  املعلم  2- قد يالحظ 

معينة من الورقة.
بني  الفردية  الفروق  ومراعاة  الورشة  تنفيذ  أثناء  واجلماعي  الفردي  بالتوجيه  االهتمام   -3

التالميذ.
4- قد يجد املعلم أن بعض التالميذ يتجه إلى املبالغة في الشكل.

فكرة  على  والعمل  واحدة  طاولة  على  مجموعات صغيرة  إلى  الفصل  تقسيم  5- ميكن 
واحدة أو مجموعة أفكار دون حتديد.

6- ميكن حتديد العناصر أو األشكال التي يراها املعلم مناسبة ويقوم كل تلميذ بعمل عدد 
تأخذ وقت قصير  الفكرة  واحدة )هذه  لوحة  في  األشكال  ثم جتمع  ومن  منها،  محدود 

وتعطي نتيجة سريعة(.
7- يحدد املعلم مسافات أو أبعاد الورق املقوى أو القطع اخلشبية بحيث تكون متقاربة أو 

متساوية في الشكل؛ ليسهل حفظها وترتيبها ووضعها في الدرج املخصص لذلك.
8- من املهم تغليف املوضوع بورق السليفون أو النايلون الشفاف وثنيها إلى اخللف وتثبيتها 

بالصمغ أو الشريط الالصق الشفاف.
9- ميكن عمل بعض األدوات املنزلية البسيطة املستخدمة لألكل أو الشرب.

10- جتميع األعمال وترتيبها في شكل لوحة واحدة كبيرة.
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• ألوان الشمع.
•قلم رصاص.

• ورق أبيض عادي.
• لفة من الورق للعمل اجلماعي.

د
�ة م وال�ن �ي �ي

�ة ال�ة

1 - بعد االنتهاء من رسم املوضوع وتلوينه تهذب الرسومات مبساعدة املعلم وتعرض 
على احلائط داخل الفصل.

2 - ُيكتب اسم التلميذ خلف ورقة الرسم.

 

ها�ت  �ي �ب
و

�ة
1 - تعويد التالميذ على التلوين من خالل األشكال املرسومة بحيث 

يكون داخل حدود الرسمة.
2 - ميكن تنفيذ املوضوع باستخدام خامة الصلصال أو الورق امللون.

البعض  بعضهم  رسومات  على  باإلطالع  لتالميذه  املعلم  يسمح   -  3
في  والسلبيات  اإليجابيات  على  والتعرف  الشريف  التنافس  لتأكيد 

الرسومات.

دم�ة
�ن
المس�ة

اما�ت      ال�ن

� دن �ي
�ن �ن �ة

المطلو�ب 

أزهار  من  تكوين  عمل   
يختارها  بألوان  امللونة  احلديقة 
وميوله  رغبته  حسب  التلميذ 

وباخلامة التي يفضلها.
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    األقنعــــة

 

اص   ال�ن
ن

الهد�
1 - يهدف إلى تدرب يد 

التلميذ مهاريًا.
2 - الربط بني التوافق 

الذهني والعقلي للوصول 
ألكثر إيجابية في التعامل مع 

املواد املختلفة.
3 - التأكيد على اللون في 

موضوع األقنعة.
4- إقامة فرصة البحث 

واالكتشاف، والتجريب 
باستخدام التقنية املختلفة.

اجلوانب املعرفية:
1 - التعرف على أشكال األقنعة.

2 - ربط األشكال الفنية مبدلوالتها.
3 - إكساب التالميذ القدرة على احملاكاة في الشكل 

والتعبير عنه.
اجلوانب املهارية:

فنية  التالميذ من رسم وتلوين أشكال  متكني   -  1
على هيئة أقنعة.

في  تتمثل  جديدة  ومهارات  خبرات  إضافة   -  2
جتميع خامات )ورق كرتون، ورق ملون، خيوط، 

أشرطة ملونة، صحون ورقية(.
اجلوانب الوجدانية:

1 - تنمية اجلانب احلسي واخليالي عند التلميذ.
2 - إشباع رغبات التلميذ نفسيًا األمر الذي يشعره 
تقبل  من خالل  بالنفس  والثقة  واالطمئنان  باألمان 

أعماله.
3 - تقوية الروابط االجتماعية عند التلميذ من 

خالل العمل في شكل مجموعات.
4- تقمص الشخصيات اخليالية ودورها في تنمية 

إبداع اجلانب املسرحي.
5- تفريغ الطاقات الكامنة وإخراجها حليز الوجود.

�ي الدرس
ن ر�ة � �ب

ل�ن
ل
�ة  رور�ي

�ب ال�ن
وا�ن ال�ب

ر الدرس العا�ث
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• ورق مقوى.
• ألوان شمع.

• أقالم رصاص.
• ورق ملون.

• أشرطة ملونة.
• سلك مطاط.

• صمغ للتثبيت.
• صحون ورقية.

دم�ة
�ن
المس�ة

اما�ت  ال�ن

- طرح عدد من األسئلة على أن 
ال تزيد عن ثالث نقاط وال تخرج 

عن سياق املوضوع.

ار�ة �ث ال�إ

1 - عرض مناذج أو صور يتعرف التلميذ من خاللها على أشكال وتصاميم 
مختلفة من األقنعة.

2 - عرض بعض الصور ليتعرف التالميذ على أشكال األقنعة.
3 - استخدام السبورة لتوضيح الفكرة.

�ة م�ي عل�ي
ال�ة

ل�ة         الوس�ي

1 - رسم وتنفيذ شكل فني على هيئة 
قناع.

القناع  في  املساحات  بعض  تفريغ   -  2
مثل )العيون - األنف - الفم(.

� دن �ي
�ن �ن �ة

       المطلو�ب 
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د
�ة م وال�ن �ي �ي

�ة ال�ة

1 - بعد االنتهاء من الدرس وتلوينه وتهذيبه مبساعدة املعلم يتم جتميع األقنعة وعرضها 
على احلائط داخل الفصل أو حجرة التربية الفنية.

2 - تدريب التالميذ على النقد الذاتي في العمل الفني، األمر الذي يعطي للتلميذ 
حافزاً جيداً، ويشجعه على ممارسة العمل الفني.

1. عرض مناذج من الرسومات أو الصور 
متثل فن األقنعة.

رسم  كيفية  على  التالميذ  مساعدة   .2
أماكن  إفراغ  كيفية  الورق  على  القناع 

العيون واألنف والفم.
كل  مختلفة  بألوان  القناع  تلوين   .3

حسب تصوره ومخيلته.

 الدرس
ن

راءا�ت عرص �ب  اإ

ها�ت  �ي �ب
و

     �ة
التلميذ  مساعدة  املعلم  على   -  1
لفهم الدرس من خالل عرض وسائل 
لدى  والواضحة  اجليدة  اإليضاح 

التلميذ.
البحث  التالميذ على  تشجيع   -  2
مختلفة  مواد  باستخدام  والتجريب 
للتلميذ  املجال  القناع، وترك  لعمل 

في اختيار عناصر العمل.
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• قلم الرصاص.
• ألوان الشمع.

• ورق أبيض مناسب.
• لفة من الورق للرسومات اجلدارية.

مختلفة  خامات  استخدام  •ميكن 
ورشة  شكل  )في  الدرس  لتنفيذ 

جماعية(.

1 - عرض مناذج حقيقية من البالونات.

2 - عرض مناذج من الصور والرسومات.
3 - استخدام السبورة كوسيلة لتوضيح 

الدرس.

�ة م�ي عل�ي
ال�ة

ل�ة         الوس�ي

البالونات  من  مجموعة  رسم   -  1
اجلميلة.

لتشكيل  التالميذ؛  أعمال  جتميع   -  2
جدارية البالونات.

3 - في تنفيذ الدرس على شكل ورشة 
ويتم  الورق،  من  لفة  طرح  ميكن  عمل 

رسم عدد من البالونات عليها.

� دن �ي
�ن �ن �ة

       المطلو�ب 

دم�ة
�ن
المس�ة

اما�ت      ال�ن

 

ها�ت  �ي �ب
و

        �ة
- للمعلم حرية اختيار كيفية تنفيذ الدرس مع التالميذ.

- ضرورة اشراك التالميذ في تنفيذ األعمال اجلماعية.
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احلقيقية  النماذج  بعض  عرض   .1
للبالونات ذات األلوان اجلميلة، مختلفة 

األشكال واألحجام.
البالونات  أنواع  عن  وافي  شرح   .2
وامللمس  واللون  الشكل  ناحية  من 

واخلامة.*)5(

 الدرس
ن

راءا�ت عرص �ب اإ

- طرح األسئلة بحيث ال تزيد عن 
ثالث نقاط وال تخرج عن أهداف 

الدرس.
- ميكن للمعلم إحضار مناذج تثير 
شغف التالميذ من خالل رؤيتهم 

للبالونات.*)4(

ار�ة �ث ال�إ

 

د
�ة م وال�ن �ي �ي

�ة ال�ة

مستوى  في  التالميذ  أمام  تعرض  املنجزة  الفنية  األعمال  من جمع  االنتهاء  بعد   -  1
نظرهم ويبدأ التقيم االيجابي.

2 - تهذب الرسومات مبساعدة املعلم، إلخراجها في إطار جميل وتعرض على حائط 
الفصل.

ها�ت  �ي �ب
و

�ة
*)4( يعني إحضار مجموعة من 
لكي  مختلفة  بأشكال  البالونات 
تشد انتباه التالميذ عند الشرح.

أنواع  عن  واٍف  شرح   )5(*
البالونات ميكن االستعانة بشبكة 
البالونات،  أنواع  ملعرفة  اإلنترنت 
املطاطية  اخلامة  معرفة  وكذلك 
األلوان  ونوعية  منها،  تصنع  التي 

التي تصبغ بها البالونات.
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