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 والنشر محفوظةحقوق الطبع 

 لمركز المناهج التعليمية والبحوث الرتبوية
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 للمعلم

 المعلمة،أخي المعلم أختي 

 التعليم األساسيمن الضروري اإلحساس بدور مادة الرتبية الفنية يف مرحلة أصبح 

ذي الخربة الذي يستطيع  ءومواكبتها لتطوير المجتمع ومتطلباته يف وجود المعلم الكف

أن ينهض هبذه المادة ويرسم األهداف والخطط لتدريسها وكيفية التحامها مع باقي المواد 

 .الدراسية

هذا الكتاب لتحليل وتطبيق مختلف األسس واألصول الفنية التي يجب أن يلم هبا  وضع

معلم الرتبية الفنية من معلومات عن األهداف العامة واألهداف الخاصة ومستهدفات 

المهارات والقيم  المرحلة وتحقيقالمنهج ومراحل النمو الزمنية والفنية عند تالميذ هذه 

المالحظة، دقة  واالبداع، وتنمية والتحليل، كالتصور، رات،قدالجمالية التي ينتج عنها 

فينعكس هذا الشعور على سلوك التالميذ ويطبع  الصحيحة،وإصدار اإلحكام  واإلدراك،

 النفسية.حياهتم بطابع التناسق واالنسجام والراحة 

وضع هذا الكتاب متمشيًا مع السياسات العامة لتنمية الموارد البشرية والربنامج وقد 

 الفنية.المقرتح لتطوير المناهج الدراسية واألخذ بآراء خرباء الرتبية 

األمثلة التي طرحت يف هذا الكتاب ليس المقصود أن ينقلها المعلم لتالميذه بنصها إن 

مام المعلم ليكتشف ويتوصل إلى الجديد أريق نقالً آليًا ولكن الهدف منها فتح الط

 ويبعث ملكة االبداع واالبتكار عنده ثم ينقلها إلى تالميذه برتجمتها إلى موضوعات فنية

الذات والحوار الذي يتم بينه وبين تالميذه وأال  هادفة مبتكرة وخالقة عن طريق نقد

 يضعهم يف قالب مغلق.

 واهلل ولي التوفيق 
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 الكتابهذا  

                                     

مجال الرتبية  من قبل مختصين ذوي خربة يف منهج وضعهذا الكتاب هو      

يف إعداد هذا  العلمية السليمة الرتبوية تبعت األساليب واألسسحيث ا الفنية،

قدرات فنية قوية تؤهله لإلبداع يف ذي تكوين نشء جل أمن  وذلك المنهج

المعمارية، وفن التصميم، والمجسمات، كالهندسة  الفنية تمجاالال

ويهذب  ميذاللتا يلبي المنهج رغبات مجاالهتا كذلكبجميع  والصناعات

 بالعطاء واإلبداع.إلى طاقات إيجابية مملوءة ويحولها الطاقات السلبية الفارغة 

ودروس  وعاتمحتوى هذا الكتاب طرح موض تأليف ومن هنا رأت لجنة  

 تناسب والفئة العمرية لكل مرحلةالجوانب الرتبوية والفنية معًا لت تعمل على

 وتقاليده وتراثهبتاريخه  الموضوعات من واقع البيئة والمجتمع اختيار وقد تم

 والفراغ، واللون، واالتزان والخط، كاإليقاعة، مع مراعاة األسس الفنية العلمي

للعمل الفني إلى جانب مراعاة  عام وشاملوالمساحة أي تكوين ، والمحيط

تخدم ، ية ناجحةالعوامل النفسية للتلميذ واحتياجاته للتعلم بطريقة علمية تربو

فرد ال علىولتعم الفائدة ؛ األهداف العامة والخاصة الفنية لتحقيق الخطة

 والمجتمع.

                                         وفق اهلل الجميع

 المؤلفون

 

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



 

7 
 

 استخدام كيفية

 املعلم كتاب

المعلم يقدم الكثير من الدروس الرتبوية النافعة والمساعدة للتالميذ يف النمو والتوافق  كتابإن 

الذهني الحركي العضلي ليد التلميذ وتقديم ثقافة فنية تراعي المجتمع بتقاليده وعاداته خالل 

المجاالت الفنية كالرسم والتصميم والزخرفة والطباعة والنسيج والنحت والخزف والتشكيل 

التي نقدمها للتلميذ يف هذا  للمعلم والمعرفةامات المختلفة وإضافة رصيد ثقايف خاص بالخ

على المعلم  هنا ينبغيتربويًا فنيًا علمًيا ومن معرفة تساهم يف بناء التلميذ بناًء نما هي إالمحتوى 

  الدليل:اتباع الخطوات التالية عند البدء بتطبيق 

بحيث يتم استيعاب الدرس مع  النهاية،عن من البداية حتى او الموضوع بتم قراءة الدرس اوالً:

المصطلحات وتوضيح لبعض  تشمل على تفسير إليها، ألهناقراءة الهوامش والتوجيهات والرجوع 

  و الرتبويةأ الفنية

قراءة جيدة والتعرف على فلسفة التأليف واالهداف العامة والخاصة  ثانيًا قراءة المقدمة

ومستهدفات المادة والخصائص التعبيرية لرسوم التالميذ وإجراءات السالمة الواجب إتباعها 

 تتوفر.باإلضافة الى الخامات واألدوات التي يجب أن 

 وسائلالعلى الخامات بجميع أنواعها وأشكالها وكيفية استخدامها وكذلك إيجاد  التعرف ثالثا:

منها والمرسوم بألوان فاقعة وجميلة تعمل على  والواضحة، المجسمالمناسبة والكبيرة  تعليميةال

 المرحلة.هذه  عند تالميذشد انتباه التالميذ وتقلل من الحركة والضجيج 

 صحيحًا بالتدريج حتى ال يضيع الهدف منه.تطبيقًا  تطبيق الدرس :رابعًا

عمار التالميذ المراد تدريسهم وتقبل اإلجابة أبطريقة مشوقة تتناسب و طرح األسئلةخامسًا: 

 المشاركة.بطريقة تربوية تحفز على االستمرار يف 

العرض، كأسلوب  ذلكالمتنوعة يف التدريس حسب ما يتطلب  استخدام األساليب :سادسًا

وتعرف األنماط  حل المشكالت وبناء المعرفة واالستقصاء، وأسلوب التساؤل، وأسلوب

 وأسلوب التعلم المفرد وأسلوب التعلم التعاوين.

يف هناية الدرس وتسجيل اإليجابيات والسلبيات يف الموضوع وتحديد مدى  التقييم والنقد سابعًا:

                                                                                                                                                                                                    الموضوع من تلك النتائج مستقبالً.    ليستفيدنجاح أو فشل 
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 التربية الفنية

 تعريفها

 تعريف )التربية(

إعدادًا يتالءم والنظم السائدة يف المجتمع بحيث ينسجم  شءالرتبية تعني إعداد الن

والرتبية عملية  وسياسية،معها وفق ما تعارف عليه من عادات وتقاليد ونظم اجتماعية 

 مستمرة إلعادة بناء الخربة بقصد توسيع محتواها االجتماعي وتعمقه 

تنشئة الطفل وتكوينه إنسانًا متكامالً  :وتعرف الرتبية يف مجال الرتبية اإلسالمية بأهنا

من جميع جوانبه المختلفة من الناحية الصحية والعقلية والروحية واالخالقية يف 

ضوء أساليب وطرق الرتبية وقد شبه المفكر  اإلسالم ويفالتي جاء هبا  المبادئضوء 

شجرة اإلسالمي الغزالي الرتبية بالفالح الذي يقتلع الحشائش الضارة من حول ال

 خارجية،ثر فيها من مؤثرات يؤحيث يشبه الفرد بالشجرة المثمرة وما  المثمرة،

ليعيش حياته طبيعيًا خاليًا من العقد  وهتذبه،ن سلوك الفرد يوالرتبية دورها تحس

 النفسية

ن ندخل أومن هنا وجب علينا نحن كمربيين تربويين ومختصين بالرتبية الفنية 

ر انب الوجداين الفني الذي به يبدو التذوق والتقديالجانب المهمل اال وهو الج

ن نعرف الرتبية الفنية بمفهوم شامل لها وما يخصها لمواطن الجمال ومن هنا حاولنا أ

 ضرورة من ضروريات المجتمعات  أصبحمن الجانب الوجداين الفني الذي 

 الفنية(التربية  )تعريف 

تربوي يهتم بتربية النشء تربية جمالية للوصول الى تذوق رفيع ورؤية  هي أسلوب ⚫

فنية الكتساب القيم اإليجابية وغرس االتجاهات الفكرية والحسية والسلوكية 

 وصقلها.السليمة واكتشاف المواهب وتنمية القدرات الفنية 
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ينفعهم من يمكن تعريفها بأنها تغير سلوك المتعلمين من خالل تدريبهم على ما و ⚫

واستغالل لخامات البيئة إلنتاج  مهارات وعادات واتجاهات عن طريق ممارسة الفن

 فنية.عمال أ

ن الرتبية تعمل على تغيير وتعديل سلوك المتعلم يف أ جمع علماء الرتبية على اعتباروقد أ

لتنمية قيم الخير والحق والجمال والعدالة والسالم والحقوق  الفكري،مواجهة التسطيح 

 والتميز(مان من اجل السالم واأل )الرتبيةاإلنسانية وهذه بعض مالمح العصر الجديد 

 بية بالفن()عالقة التر 

الفن  وأصبحثم تطور التفكير  الرتبية(الفن والرتبية المفهوم القديم لها )الفن معزواَل عن 

ل الرتبية لتحقيق القيم عن طريق ادوات الرتبية المساعدة( ثم الفن من خال )أحدكرتبية 

وبذلك يمكن القول بأن الرتبية الفنية هي توجيه لسلوك  الفن(اشكال  )جميعممارسة الفن 

بداع الفني وتمييز بداع وهي ضمان لنمو الرؤية واإلإلفضل يف مجال االفرد نحو األ

لوان واأل حجام والكتلوالمسافات واأل، الجماليات وتذوقها عن طريق التعبير بالخطوط

جينية  باستعداد وقدراتيف صيغ جميلة فريدة ويتحقق ذلك بوجود سلوك فطري مدعوم 

 ربانية.

)عالقة التربية الفنية  

 بالفنون التشكيلية(

الرتبية الفنية مصطلح شامل وواسع يضم 

المسرحية والرتبية  الموسيقية،الرتبية 

شكيلية وال الرتبية الت الجمالية، والرتبية

يقتصر على المادة التي ُتدرس يف 

مناهجنا تحت مسمى )الرتبية الفنية( 

وبالتالي فأن عالقة الرتبية الفنية بالفنون 

  األفضل.التشكيلية هي عالقة عضوية وغير قابلة للفصل وهي سبيٌل لالرتقاء بالنشء نحو 

 (علي العباينمن أعمال الفنان التشكيلي ) 
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 (التشكيليةجماالت الفنون ) 

 اجلانب التطبيقي()

كل عمل فني بالتخطيط أي بالرسم  أوبداية الفن ويبد أصللرسم والتصوير وهو مجال ا

والرسوم المحفورة على جدران الكهوف التي تزخر هبا 

مجال  الزمان،بالدنا داللة على وجود فن الرسم منذ قديم 

 النسيج، الطباعة مجالالتصميم والخط والزخرفة مجال 

أشغال  األشغال، ويضممجال  الخزف،مجال  النحت،مجال 

الخشب بجميع عملياته الفنية واشغال المعادن والجلد 

وغيرها من الخامات المحلية حسب مستجدات تطور 

 اإلنسان يف مجال الصناعة واإلبداع واالكتشاف.

 )اجلانب النظري(

وهو جانب نظري يهتم بالبحث والدراسة و التوثيق 

لتاريخ فنون الحضارات عرب العصور القديمة من العصر 

 ، األخرى يف بالد الرافدين و مصر وتاريخ الحضاراتالحجري بمراحله وتاريخ الفن 

وتاريخ الفن الليبي القديم والعربي واإلسالمي يف ،غريقية و الرومانية كالحضارة اإل

العمارة والتصوير والخزف  ودراسة فنون عصر النهضة ومراحل تطوره اساليبه ومدارسه 

بالبحث  يهتم كذلك ’ث وازدهاره ومتابعة الحركة الفنية التشكيلية للعصر الحدي

الدراسات النقدية التي تخص جانب الفن التشكيلي وسبل تعميم نشر الجماليات وتنمية و

 التذوق الجمالي للمجتمع بصورة عامة .

  

 من أعمال الفنان التشكيلي 

 (عبد الرزاق الرياين) 
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 املنهج واخلطة

 

 املنهج

واالجتماعية والرياضية والفنية التي  الرتبوية الثقافيةالمنهج الحديث هو مجموع الخربات 

هتيئها المدرسة لتالميذها داخل المدرسة وخارجها بقصد مساعدهتم على النمو الشامل يف 

 جميع النواحي وتعديل السلوك طبقا ألهدافها الرتبوية.

 اخلطة 

الخطة عبارة عن مجموعة من الدروس المتسلسلة والمرتابطة لعالج مشكلة فنية معينة 

 تلية، والخطةكُ روع خطية ولونية وحركية والخطة يف الرتبية الفنية التشكيلية لها عدة ف

كالمناسبات  الضروريات والمتغيراتقابلة للتعديل وفق مرنة  ةيجب أن تكون سلس

والخطة تقسم على أسابيع السنة الدراسية وذلك من واإلنسانية واألعياد، القومية والدينية 

 جل تحقيق األهداف بالصورة الرتبوية الصحيحةأ
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 توجيهات للمعلم

 

ن يعمل على تجهيز األدوات والخامات لدراسي على معلم الرتبية الفنية أقبل بدء العام ا 

 لتالميذه.والمواد التي يحتاجها اثناء تقديم الدروس 

 .على المعلم االطالع على المنهج وتقسيمه حسب أسابيع السنة الدراسية ⚫

لمام بجميع العمليات الرتبوية والتعليمية وأن يكون واسع االطالع على المعلم اإل ⚫

 الفنية.وعلى دراية كافية بمقررات الرتبية 

على المعلم تجهيز المكان المناسب لتنفيذ المنهج بصورة سليمة وتحقيق األهداف  ⚫

 الفنية.يتم بصورة جيدة داخل حجرة الرتبية 

اإلسعاف  الجيدة وأدواتالتهوية  :لواألمان، مثتوفير جميع احتياجات السالمة  ⚫

 األولية.

عمال فنية وتدوين المالحظات يص ملف خاص بنشاطات التالميذ من أتخص ⚫

 الفنية.

مراعاة مستوى النظر مع ن تعرض بطريقة فنية تربوية عمال يراعى أعند عرض األ ⚫

 الفردية.والفروق 

الفني البناء والحوار الهادف  العمل الفني وتقبل النقد علىميذ تشجيع التال ⚫

 ومراعاته.

والتي تختصر االهتمام بالوسائل التعليمية التي تساعد على توصيل المعلومة بطريقة صحيحة  ⚫

 والجهد.الوقت 

ثناء تنفيذ العمل لفنية التي تواجه التالميذ قبل وأالمساهمة يف حل المشكالت ا ⚫

كوين الشخصية المتزنة السوية تلالتحليل واالستنتاج والربط  والمساعدة يفالفني 

 مجتمعنا.حتى نحميهم من األفكار الدخيلة على 
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لتالميذ الحلقة األولى من ال يوجد مستحيل يف تعلم الفن وهذا المقرر موجه  ⚫

الجميع  بعناية، ليناسبة المقرر الدروسوتم اختيار جميع  التعليم األساسي،

 ة.والمهارألهداف من خالل المعرفة ويحقق ا

يحرص المعلم على التجديد واالبتكار من خالل الدروس والموضوعات المكلف  ⚫

هبا واالستفادة من إبداع الزمالء يف نفس التخصص واالسرتشاد بالتطور يف مجال 

 .الفنون بما يناسب المرحلة وعمر التلميذ

  

  

الرتبية 

 الفنية
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 األهداف الفنية ملادة التربية الفنية
 

 التعرف /اوال

 أشكالها ن يتعرف التلميذ على أنواع الخطوط على حسب تصنيفاتأ ⚫

 سمائها ومدلوالهتاوأ

سمائها ودالالهتا وتدرجاهتا أ األلوان،ن يتعرف التلميذ على دائرة أ ⚫

 يف العمل الفني وتوظيفها

والزخرفة  التكوين الوحدة والعنصر وتوظيفها يف ن يتعرف التلميذ علىأ ⚫

 والطباعة

 تنفيذالمستعلمة يف المختلفة والفنية ن يتعرف التلميذ على التقنيات أ ⚫

  الفنيةعمال األ

 يتالءم ومبسط، وبماأسس التصميم بشكل عام  ن يتعرف التلميذ علىأ ⚫

 مع مستواه المعريف

ن يتعرف التلميذ على مصادر موضوعات العمل الفني كالطبيعة أ ⚫

 والمناسبة.

 .ن يتعرف التلميذ على الخامات واألدوات المستعملة يف العمل الفنيأ ⚫

خصائصه حيث  لفني مناالثقايف  الموروثن يتعرف التلميذ على أ ⚫

  .وسماته

 والقرب.كالبعد  المنظور،مبادئ وقواعد على  يتعرف التلميذن أ ⚫
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 االدراك ا/ ثاني

 .العالقة بين الجزء والكل يف العمل الفنيالتلميذ ن يدرك أ ⚫

 .المحيط هبا بأسلوب مبسط ن يدرك التلميذ العالقة بين الكتل والفضاءأ ⚫

 .ن يدرك التلميذ مفهوم التوازن يف العمل الفني بأسلوب مبسطأ ⚫

 .حياة االنسانن يدرك التلميذ أهمية الفنون يف أ ⚫

 التدريبا/ ثالث

 .يف الطبيعة ن يتدرب التلميذ على رسم أنواع الخطوط ويميز بينهاأ ⚫

محققًا فيها  ن يتدرب التلميذ على رسم بعض الموضوعات الحرةأ ⚫

 .كالتوازن واالنسجام والتباين اللوين وغير ذلك الخربات السابقة

كالقص والتفريغ  والتقنيات الفنية يتدرب التلميذ على بعض العمليات أن ⚫

 وغيرها.الطباعة والتشكيل والحذف واالضافة يف 

 .األساسيةن يتدرب التلميذ على استخراج األلوان الثانوية من األلوان أ ⚫

عن طريق فنية بسيطة  وتصميم اعمالب التلميذ على رسم ن يتدرأ ⚫

 .جهاز الحاسوبكربنامج الرسام يف  الحديثة،التقنيات 

 التعبريا/ رابع

 .ن يعرب التلميذ عن موضوعات تثير اهتماماتهأ ⚫

والقومية وضوعاته عن المناسبات الوطنية والدينية ن يعرب التلميذ يف مأ ⚫

 والتقاليد.والعادات  واإلنسانية

 .ان يعرب عن موضوعات مستوحاة من القصص الحكايات الهادفة ⚫

  يعيشه.وخياله عن ذاته وواقعه الذي  التلميذ بإحساسهن يعرب أ ⚫
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  وىلاألة هداف العامة للتربية الفنية للحلقاأل

 األساسيمن مرحلة التعليم 

التققققذوق علققققى مراحققققل تدريجيققققة  التلميققققذ، لتعميقققققصقققققل مواهققققب   .1

 مدروسة.وفنية 

تنميقققققققة الجانقققققققب العقققققققاطفي بأسقققققققلوب فنقققققققي ومحاكقققققققاة عناصقققققققر   .2

ومققققن ثققققم خلققققق مبققققدأ التعامققققل المنطقققققي الطبيعققققي مققققع األفققققراد ، الطبيعققققة

والمتمثلقققققققة يف البيقققققققت  المحيطقققققققين بقققققققه بالبيئقققققققة الصقققققققغيرة والكبيقققققققرة

 حيط.والموالمدرسة 

والتمييققققققز والمقارنققققققة التلميققققققذ القققققققدرة علققققققى المالحظققققققة  . إكسققققققاب3

 والنققد.

 وصقققققققققلهم ورعققققققققايتهممبكققققققققر للمواهققققققققب الفنيققققققققة الكتشققققققققاف الا  .4

 مام بداية الطريق المناسب فنيًا وتربويًا.أووضعهم 

. اكسققققققاب التلميققققققذ ثقافققققققة مبسققققققطة ومتنوعققققققة يسققققققتوعبها يف هققققققذه 5 

 المرحلة.

 الفنقققققي مقققققنالحقققققواس عقققققن طريقققققق االسقققققتخدام العلمقققققي  ق تقققققدريب 6

 المقدمة.خالل الدروس 

 لفقققققققن الرسقققققققم العامقققققققة التعقققققققرف علقققققققى االساسقققققققيات والقواعقققققققد  .7

 والتشكيل بالخامات المناسبة لهذه المرحلة. والتصميم

 رغبققققققات وطموحققققققات فققققققاق مناسققققققبة تحققققققققأفققققققتح العمققققققل علققققققى  .8

 المطروحة.من خالل المواضيع  لميذوأحالم الت
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والققققققتعلم وتدريبققققققه علققققققى المشققققققاركة والتفاعققققققل ميققققققذ تشققققققجيع التل  .9

خقققققققرين اآل ومسقققققققتقلة ومشقققققققاركةواعيقققققققة  خلقققققققق شخصقققققققيةل النشقققققققط،

 والتعاون معهم يف انتاج األعمال الفنية.
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 األهداف اخلاصة

 للصف الثاين من مرحلة التعليم األساسي   

 

والمتوازية المتداخلة توظيف الخط إلنتاج أعمال فنية كالخطوط المزدوجة  .1

 .ِون أشكااًل وألوانًا رائعةك  التي تُ 

تعميق فكرة تعلم الرسم عن طريق رسم وحدات وعناصر بسيطة من جمال   .2

 .الطبيعة، كاألزهار

على كيفية رسم وتلوين الوحدات والعناصر األكثر تفاصيالً  تدريب التلميذ  .3

 للعنصر.قل حجمًا يف الوحدات المشكلة واأل

 وغيرها.القص واللصق والتجميع  على مهاراتتدريب التلميذ  .4

الوحدة، والعنصر، واللون، والكتلة، التأكيد على أهمية التكوين من خالل  .5

 .فني يف مختلف المجاالت الفنيةالالعمل  والفراغ يف

التأكيد على أهمية اإلحساس بالشكل واللون، وتطوير العالقات اللونية،  .6

 الفني.ل وانسجامها داخل العم
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 جاالت التربية الفنيةملاألهداف اخلاصة 

 للصف الثاين من مرحلة التعليم األساسي

          

 الرسم:جمال 

واتقاهنا،  المهارات الفنيةتنمية  ⚫

وتطويع الخطوط يف  كاستغالل

إنتاج أعمال الفنية من خالل 

 .واللون العنصر والشكل

التلوين  وأسس ومهاراتمبادئ تعلم  ⚫

بعض العناصر البسيطة والقريبة من محيط ل

 المرحلة.التلميذ لهذه 

مام عملية التعلم أ لتسهيل المحيطةئة ممارسة العمل الفني من خالل البي ⚫

 التلميذ.

أساسيات التكوين البسيط للوحدات تدريب التلميذ والتعرف على  ⚫

   جمااًل.و أكثر تفصيالَ  يسهل االنتقال إلى مواضيعمما والعناصر 
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 جمال التشكيل املباشر باخلامات:

 بطريقة التشكيلالتعرف على أساسيات وجماليات التكوين المبسط  ⚫

دروس فنية تحقق  وذلك بطرحلبعض خامات البيئة والمحيطة به الفني 

  الفنية.األهداف 

من خالل التطبيق العملي  شياءبمالمس األ اإلحساسمهارة تنمية  ⚫

 ...إلخ. والخيش، والورق كالجلد والخشب، للخامات المختلفة

عمل  المختلفة، لتكوينإضافة ودمج بعض الخامات والمواد الفنية  تعلم ⚫

 متنوع.فني 
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 مستهدف مقرر التربية الفنية 

 مرحلة التعليم األساسي للصف الثاين من

 

خربة فنية  مإكساهب وذلك من أجل ، تالميذ الصف الثاين يستهدف  هذا المقرر

 ملتأهيله، العمرية معلى أسس علمية وتربوية صحيحة تتناسب ومرحلته

لمعالجة القصور الفني والرتبوي يف هذه المرحلة  كثر تطورًا تعليمية أ لمرحلة

ل واستمرار تقديمه زهار كمثادرس األمن خالل الواقع والطبيعة المتمثل يف 

لى التكوين الجمالي العنصر إ م ث على مراحل  كبتلة الزهرة لتكوين الوحدة

كاألوراق ،للتطبيق العملي من خالل دروس االشغال الستعداد او،العام للوحة 

ودروس الصلصال والطباعة كدرس األسماك الكتساب مهارات فنية يدوية 

للتالميذ من خالل التعاون واالعتماد وتعزيز ودعم  الجانب الرتبوي النفسي 

نتاج العمل الجماعي المنظم من خالل يف إ خرينعلى الذات ومشاركة اآل

  . الورش الفنية
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 مفردات مادة التربية الفنية 

 للصف الثاين من مرحلة التعليم األساسي

 

 

مراحل الكل مرحلة من يف 

الي يحتاج التلميذ التعليمية 

ويملي  رغباته،دعم فني يشبع 

ويهذهبا يف قالب  هطاقات

ن أجل أ وحسن، منجميل 

 نفسيًا، حتىيستقر التلميذ 

يعرب تعبيرًا يخلو من العقد 

والشوائب التي تؤثر على 

 بالسلب، لهمستقبوحياته 

يخالف أحالمه التي نسعى  يتناسب وطموحاته وال ًان نقدم منهجرأينا أ اهن ومن

 .يتحقق الحلم ويصبح واقًعا ًجميالً ن أمن خالل هذا المنهج المطروح 

 الوحدة األوىل اخلطوط: 

 تعلم تكوين وحدة عنصر من خالل تطويع الخط. ⚫

 تعلم تكوين عنصر من خالل وحدات صغيرة. ⚫

 ختلفة.تعلم أسس وتكوين لوحة فنية جميلة من خالل عناصر م ⚫
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 الوحدة الثانية اللون:

 تعلم تلوين عنصر بطريقة فنية مدروسة. ⚫

 تعلم تلوين عنصر كامل من خالل وحدات مختلفة. ⚫

 تعلم تلوين تكوينات لعناصر داخل لوحة فنية. ⚫

 الوحدة الثالثة املهارات:  

 تعلم مهارة القص، والتجميع، واللصق، والتطعيم. ⚫

 والطبع.تعلم مهارة التفريغ  ⚫

ضافة والكشط من خالل استخدام تعلم مهارة القطع والخلط واإل ⚫

 مادة الصلصال.

 الرسام.لرقمي عن طريق برنامج تعلم مهارة الرسم ا ⚫

تعلم مراحل تكوين لوحة فنية كبيرة )جدارية( من خالل مجموعة  ⚫

 أعمال فنية.

تعلم اإلعداد والتجهيز إلقامة معرض مدرسي من خالل العمل  ⚫

 الجماعي المنظم.
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 الفينعناصر العمل      
 

يف سلسلة المواضيع المطروحة يف هذا الكتاب البد لنا من  الشروع( )قبل

الرسم، التذكير بالعناصر المهمة والمكونة للعمل الفني وخاصة ما يخص مجال 

 المعلم االطالعوعلى  التذكير،نريد هنا الخوض يف الشرح بالتفصيل بل  وال

 يت: اآلوتتمثل عناصر العمل الفني يف  والتفاعل،لرتك مساحة للبحث  وذلك،

والعرض  لها، كالطولبعاد )وهي أبسط عناصر العمل الفني وال أ النقطة .1

 والعمق(.

 محدد(.تكرار النقطة حول بعض الرسم بشكل  )وهي التنقيط .2

 معين(.األثر الناتج من تحريك نقطة يف مسار  )وهو الخط .3

 الذاتي(.بيان لحركة الخط يف اتجاه مخالف التجاهه  )وهي المساحة .4

)وهو ذلك التأثير الفسيولوجي الناتج عن شبكية العين وهو إحساس  اللون .5

 .الحية( للمخلوقاتوليس له وجود خارج الجهاز العصبي 

الناعم  المواد، كالملمس أسطحالصفة المميزة لخصائص  )وهي الملمس .6

 .(والخشن

 .الفنية(دورًا كبيرًا يف العمل الفني ويف الغايات  )ويلعب الضوء والظل .7

 .غ غالب على عناصر األرضية(افراغ مقتطع وفر )وهو الفراغ  .8

 .الخارج(الهيئة العامة التي يحددها الخط  )وهو الشكل .9

 (،)وهو بيان حركة المستوى يف اتجاه مخالف التجاهه الذاتيالحجم  .10

 يعطينا إحساس بشكل مخروطي او هرمي أربعة مثلثاتتقابل  مثال
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 هــــــــــــــــــــــام 

 

 الفنية مختارةدروس السلسلة ن إ

من قبل مختصين وخرباء يف 

مجال الرتبية الفنية وطرق 

تدريس الفنون للمراحل الصفية 

لهذا نأمل من المعلمين  األساسية

والمربين األفاضل التقيد بالمقرر 

أو إضافة بعض  هالدروس المقدمة، ويمكن تعديللوالخطة الفنية الموضوعة 

مسار  علىذلك  ال يؤثربحيث  ًامنطقيل الدروس شرط أن يكون هذا التعدي

  .الدروس تسلسل

 ؛علمية وتربوية الدروس بطريقةوضعت 

 سهولة(من السهل إىل األقل )

 من اجلزء إىل الكل(و)

 املركب(ىل من البسيط إ)و

 ي(ىل اجلماعالعمل الفردي إ و)من
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 املرحلة األوىل                 

 زهـــــــريت   

 

زهار من الدروس التي تحمل يف موضوع األ ُيعد

الراقية  مضموهنا الكثير والكثير من المفاهيم السامية

واحاسيس جميلة ين مامض طياهتا ولغة تحمل يف ،

لمرحلة نصل  المرء المعنوية وبذلك تشبع حاجات

التذوق الفني والجمالي الناضج وبصورة تدريجية طبيعية 

يف  نواعها المختلفة يعززهار الجميلة بأشكالها وألواهنا وأرسم األزو،

يف ويعود باإليجاب علي نفسية التلميذ ،نفسية التلميذ الجانب الجمالي 

على مراحل، ليسهل االزهار  موضوع  يدرس  ولهذا يفضل أن ؛ مراحل تعليمه

؛ فالتلميذ يف هذه المرحلة  تحقيق الهدف تدريجيًا وبصورة فنية تربوية مدروسة

يرسم زهرة واحدة بحجم كبير كاملة العناصر من الغصن و األوراق إلى رأس 

الزهرة بقلم الرصاص ،ويتم تحديد الخطوط الخارجية وبعض التفاصيل 

ذلك على مراحل بحيث تنتهي هذه الجزئية وبعد أن الصغيرة، ويفضل أن يتم 

يتأكد المعلم من اكتمال الرسم يطلب من التالميذ إنجاز الجزئية التي تليها وهي 

التلوين كما يشرح المعلم للتالميذ طريقة التلوين السليمة واختيار األلوان 

 .نالمتناسقة  الخالية من التضاد اللوين واختيار ألوان من نفس جنس اللو

الفاتح، الداكن الى  اللوين مناو بطريقة التدرج  كاألحمر، والربتقالي، واألصفر

 اللون. العكس   بنفس جنس  او
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والغصن وللتلميذ حرية اختيار  الزهرة، األوراقوهذا ينطبق على باقي عناصر 

ويقوم بتوضيح المطلوب التنفيذ حرية لون الزهرة وعلى المعلم متابعة مرحل 

 .ما يتطلب االمر وفردي حسبشكل جماعي بعلى 

بيض زهرة عباد الشمس من األ وتصوير،اللوحات مراحل رسم  هيف هذ 

  .سود بقلم الرصاصواأل

                        

            

 

 

 

 
مرحلة التلوين لنفس عنصر الزهرة 

يمكن تدريب التلميذ عليها بأكثر من 

 طريقة.
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منتظمة، باألبيض واألسود وبخطوط غير  الشمس مرسومةزهرة عباد 

األصفر إلى الربتقالي إلى  الحارة من التلوين باأللوانأسلوب  كذلك

 .الخالي من التضاد اللوين االنسجام، اللونوهنا نرى  األحمر،
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 والشكل العام.تنوع لشكل زهرة عباد الشمس يف الخلفية 
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زهرة لالتلوين بنفس جنس اللون ل

يف هذه حيث يرسم التلميذ 

ما ال  يعرفه،ما المرحلة 

 ،مرحلة طبيعية وهييراه 

ومن خصائص رسوم 

مرحلة  هاتليثم  االطفال

 دراكوينضج اإلأخرى 

ن تكتمل جميع لى أإ مرحليًا

 التعبير، والتفكيركمراحل اإلدراك، 

 .االبداعثم  والمحاكاة،

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 منوذج لعنصر الزهرة

 ذيراه التلمي (منوذج )طبيعي  مدرك

 منوذج يراه التلميذ وال يدركه)أ( 
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 مرحلة من مراحل مرسومة توضحزهرة ل  نموذج 

 (يرسم ما يعرفه ماال يراه) طفالخصائص رسوم األ

 .ويتضح ذلك من خالل المنظور

 توجيهات للمعلم:       

فس جنس اللون يعني التلوين بلون أحمر ن *

 اللونية خر يختلف يف الدرجةآ وإدخال لون أحمر

 .)اللون ودرجاته(

من خالل رسم المراحل تعميق فكرة الرسم والتلوين بطريقة  :اهلدف اخلاص  

            .واحدةلزهرة عنصر 

                                   

                                 

 

 ذيراه التلمي (مدركمنوذج )طبيعي  

 يدركه( منوذج يراه التلميذ وب)
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 اجلوانب الضرورية للخربة يف الدرس

 اجلانب املهارى:

تمرين يد التلميذ على مهارة الرسم والتلوين بطريقة صحيحة للخطوط  .1

 وتلوين المساحات.

داخل الوحدة  نشاء خطوط وتكويناتلتأكيد إتمرين يد التلميذ  .2

 .                                                       والعنصر

 مراحل رسم الزهرة 
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 لى التكوين العامإتمرين يد التلميذ على التكوين من الوحدة الى العنصر  .3

 المركب.، ومن البسيط إلى االقل سهولةمن السهل إلى 

 اجلانب املعريف: 

ألزهار الموجودة يف ل متعددة لوانالتعرف على أنواع واشكال وأ .1

 .الطبيعة

 لتنفيذ هذا الموضوع وما يناسبه. المناسبة،التعرف على الخامات  .2

لعناصر المحددة للوحدات واالتعرف على طرق التلوين األساسية  .3

 .العنصرالوحدة ودون الخروج عن حدود 

 اجلانب الوجداين:

بقيمة العنصر المراد رسمه، وما يحتوي عليه من تعبير خاص  اإلحساس .1

 للنفس.

 .تدريجيًا على الذات يف إنتاج وإخراج العمل الفني الجيداالعتماد  .2

 موضوع والتلوين، من خالل الجمالي بالرسمعن التذوق الفني  التعبير .3

 .االزهار

الثقافة الفنية تنمية القدرات الفنية وزيادة  .4

العناصر الطبيعية الجمالية ومحاكاة 

 .الجميلة الموجودة يف الطبيعة
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 مراحل ٌمفصلة لرسم زهرة عباد الشمس
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أسلوب رسم وتصوير لعنصر الزهرة 

بطريقة طبيعية فاتح عادي وقامت 

 عادي وملون
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 واللون درجة اإلضاءةمناذج لزهرة واحد ة ختتلف يف 
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 التعليمية:الوسيلة 

 لعناصرومحاكاة العناصر الطبيعة الجميلة  المدرسة،يمكن زيارة حديقة  .1

 ويعمق االستيعاب لدى التلميذ. بيئتها، لرتسيخوسط  زهاراأل

انتباه تثير يطلب من المعلم اختيار العناصر المناسبة والجميلة التي  .2

 فنيًا.التلميذ 

أو الرسومات  الصور،يختار المعلم العناصر من الطبيعة ويستعين ببعض  .3

  االطالع.الواضحة باأللوان؛ لتمكين التلميذ من 

  .الخربة واالستعداد الفني لتنفيذ الموضوع بصورة فنية صحيحة اكتساب .4

 اإلثارة

الجانب  على يتم الرتكيز يمكن توجيه أسئلة تحرك أذهان التالميذ بحيث ⚫

حاسيس والجانب ية لألزهار يف التعبير هبا عن األالقيمة الجمالوالرتبوي 

 ولوهنا.الفني، كشكل الزهرة 

مر الذي على المشاركة بالثناء والشكر، األتحفيز التلميذ  ⚫

خرين على المشاركة وقبول أي إجابة وتعديل يشجع اآل

طئة بالتصويب بطريقة اإلجابة الناقصة بالتكملة والخا

 .فنية تربوية

 اخلامات واألدوات

 أوراق مناسبة للرسم والتلوين. .1

  أقالم رصاص. .2

 جيدةذي خامة لوان أألوان شمع مرنة او لوح  .3
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 املطلوب تنفيذه 

ها من قبل حتى ال تتكرر األسئلة نفس التالميذ؛ق يجب توضيح كل ما يطلب من 1

 . الوقت والجهدالتالميذ للمحافظة على 

 فقط، بحجم مناسب ةواحدتلوين زهرة يطلب المعلم من التالميذ رسم  - 2

  لورقة.ا لمساحة

رغب جميل ذي نتيجة تُ فني عمل للوصول إلى  جيدة،ألوان بخامة  التلوين ق 3

 .سربكل بساطة ويُ  كملةجديدة ومُ  لالنتقال لمرحلة التلميذ
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 املرحلة الثانية

 زهــــرايت

 

 مقدمــــــــــــــة 

يف هذه المرحلة يرسم ويلون 

التلميذ بنفس طريقة المرحلة 

موضوع السابقة وال يختلف عن 

إال من حيث الجانب  زهريت

أي توزيع العناصر  التكويني،

داخل اللوحة حيث تتكون اللوحة 

عناصر  ةوعدد العناصر المطلوبة ثالث واللون،من عدة عناصر مختلفة الشكل 

 ؛قل سهولة من الدرس السابقذا الدرس أيف ه التلوينوالرسم و)ثالث زهرات( 

المرحلة يكون هذه  الورقة، ويفداخل مساحة و ًاحجمألن العناصر هنا أقل 

زهرة ) قالسابموضوع الالتلميذ قد اكتسب خربة سابقة يف الرسم والتلوين من 

 .(واحدة

لتدرج من السهل إلى الصعب ومن البسيط رحلة ايكون قد بدأ يف موالتلميذ هنا 

داخل ة جمنسمألوان ب وتجميع العناصرمرحلة بناء التكوين إلى المركب، وتبدأ 

بمتابعة هذه المرحلة بشكل جماعي  ويقوم المعلم اللوحة الفنية بشكل واضح

 .أو على شكل مجموعات وفردي،
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عناصر من الزهور من نفس عناصر 

الدرس األول خمتلفة الشكل واللون 

 مكونة لوحة فنية مجيلة.            
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.  

 

 

 

 

 

 اهلدف اخلاص:

شكال وألوان يتعرف التلميذ على أ .1

 وأنواع الزهور.

يتعرف التلميذ على كيفية تلوين العناصر من خالل الوحدات األقل  .2

 .والُمًشكلة للعنصرصغرًا 

تكوين طبيعي لزهرات أسلوب تصويري ثابت مقرب 

 ميكن حتويره ومعاجلته بطريقة لونية أخرى

 

والوان منوذج لزهرات خطوط 

معاجلته وتكراره بصورة  ميكن

 اخرى يف جمال الرسم والتشكيل. 
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 اجلوانب الضرورية للخربة يف الدرس

 اجلانب املهارى:

مختلفة يف الشكل واللون صغر وأ التلميذ على طريقة تلوين عناصرتدريب  .1

 والتلوين.ومهارة جديدة يف الرسم التلميذ هنا خربة ويكتسب 

 كثر من عنصر.من خالل رسم وتلوين أيتدرب التلميذ على التكوين البسيط  .2

يقاع واإلخالل الرتتيب  وإخراجها منتوزيع العناصر تدريب التلميذ  .3

  .واللوينالشكلي 

 اجلانب املعريف:

 .الزهور الموجودة يف الطبيعةجديدة من يتعرف التلميذ على أشكال وأنواع  .1

يتعرف التلميذ على العناصر الحية الموجودة يف الطبيعة من خالل البيئة التي  .2

وهي  والتغذية.والنمو  الحياة، كالتنفستعيش فيها والتي تحمل خصائص 

 تمهيد لمعرفه علمية قادمه من خالل دروس العلوم

يتعرف التلميذ على العالم الجميل والتكوين الطبيعي الذي يتمثل يف  .3

  .المساحات

 :اجلانب الوجداين

المساحات الخضراء المزدانة والمطعمة بالورود ورياحينها ومعرفة مدى  .1

 .بداع والجمالعظمة الخالق يف اإل

عد على صقل شخصية على المشاركة تسا وتشجيعهمالتالميذ مساعدة  .2

 التلميذ وبنائها بناء سليم
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 الوسيلة التعليمية واجراءات عرض الدرس

يقوم المعلم بعرض الدرس عن طريق إحضار بعض من الصور التي تخدم 

المدرسة، زيارة حديقة طريق واالستعانة ما أمكن بعناصر طبيعية أو عن الدرس 

 .أو عرض صورة مناسبة عن ذلك الموضوع الزهور،مكان لبيع  أو

 اإلثارة:

 .ةشاركعلى الم همتشجيعوالتالميذ انتباه طرح أسئلة مناسبة تثير  .1

عمق ي هعرض نماذج جميلة يربز فيها الجانب التكويني والذي من خالل .2

 .فكرة وهدف الدرس المراد تحقيقه

 اخلامات واألدوات:

 للرسم والتلوين. ًاورق أبيض مناسب .1

 أقالم رصاص. .2

ألوان شمع جيدة وما يراه المعلم مناسب لتنفيذ الدرس من خامات  .3

 وأدوات.

 املطلوب تنفيذه من التالميذ:

عناصر من  ةرسم لوحة فنية متكونة من ثالث

الزهور مختلفة الشكل واللون والنوع بتكوين 

 فني جميل. 
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 املرحلة الثالثة

 زهور احلديقة 

 

 مقـــــــــــــــــــدمة

دخوله بداية مرحلة هي و ًامتواضعتعبيرًا بسيطًا ويعرب التلميذ يف هذه المرحلة  

يف الطبيعة الموجود  يمن خالل مشاهدته للواقع الحسيراه وما  عالم الواقع إلى

 خربة متواضعةقد أكتسب وهنا يكون التلميذ مزرعة الأو  زهاراأل كحديقة

 )زهريتالدرسين السابقين  خالل منا من رصيد فني لدعمه للمرحلة التي تليهو

 وزهرايت(.
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تعترب و األشخاص،رغم خلوه من  تعبير فني بداية هي مرحلةالثالثة  مرحلةالو

المختلفة  ،فالتلميذ هنا يرسم ويلون األزهار الصغيرة والكبيرة مهمة،مرحلة 

ي على تضفل والخلفية ية، كاألرضعناصر مع إضافة أبعادهاباألشكال واألنواع 

 التلميذ.نفسية  والبهجة على ،الجمال الموضوع

  الفين:اهلدف 

الطبيعة؛ تكوين موضوع من و ؛الرسم والتلوينطريق عن للتعبير إتاحة الفرصة 

 .ى التلميذدالقدرات الفنية ل لتنمية
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 اجلوانب الضرورية للخربة يف الدرس  

 اجلانب املعريف: 

لتعرف على العالم الخارجي بشكل عام وما يحيط به من عناصر تكوينه  .1

 .ةإلخراج مواضيع فنية كامل

 معرفة الربط بين العناصر بطريقة إيقاعية جميلة. .2

 :اجلانب املهاري

ذهني والتلوين للوصول لتوافق والتكوين لرسم على اميذ تمرين يد التل .1

 عضلي.عصبي 

والربط بينهما من  ذهني عصبي عضلي،للوصول لتوافق يد التلميذ  تمرين .2

 الفنية خالل الدروسالتعمق أكرت من وولى والثانية المرحلة األخالل 

 .القادمة

     .لمساحات الصغيرة والمحدودةل على تقنية التلوينتمرين يد التلميذ  .3

 اجلانب الوجداين: 

تدريجيًا من العنصر إلى  والتكوين للموضوع فكرة البناء يستوعب التلميذ .1

 .العام إلى التكوينوصواًل العناصر 

 الموضوع.اإلحساس بقيمة العمل الفني من خالل تعبيره عن  .2

التعبير عن أحاسيس التلميذ الوجدانية عن طريق الموضوع المطروح بما  .3

 يناسب هذه المرحلة. 

 .ل المواضيع بطريقة فنية يخلق االبداع والتطور الفني المنطقيستسل .4

 .االعتماد على النفس يف اإلنشاء والتعبير عن طريق الرسم والتلوين .5
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  الوسيلة التعليمية:

 الثابتة، اوالمختلفة سوى  متعددة، كالصوريفضل هنا أن تكون الوسيلة التعليمية 

أو  تى ال يرتسخ يف ذهن التلميذ فكرةالمتحركة التي تخدم الغرض الفني، ح

تعبير معين، حينها يكون التالميذ قد عربوا بطريقتهم وأسلوهبم، وال يتكرر 

 االستعانة بجهاز عرض الشرائح التالميذ، ويمكنالموضوع نفسه عند جميع 

(Slides) والسبورة الذكية (Data show والتلميذ هنا ،) يكون لديه خربة

 .والقريبة منه والبيئة المحيطةو الرحالت زيارات أسابقة ولو بسيطة من خالل ال

 

 

 

لوحة حلديقة أزهار يالحظ فيها 

وجود عناصر )الزهور( من املوضوع 

وهذا مثال على التدرج  األول،

املنطقي كالتحوير والتكرار  والتقدمي،

 والتبسيط واالنتقال واإلخراج.
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  اإلثارة:

الموضوع بطريقة مباشرة تحفز أذهان التالميذ، ويمكن أن تطرح عرض 

العام للتالميذ، األسئلة بشكل تدريجي وتكون مبسطة يف مستوي التفكير 

أهنا تحرك التفكير وتحفزه عن  أعلى، وفائدهتاوأخرى يف مستوي تفكير 

طريق التفاعل المباشر وتساعد على اكتشاف، وتحريك الحواس 

فاق التالميذ من الناحية الرتبوية مكانيات، واالستعدادات؛ لتوسيع آواإل

 والفنية الخاصة. 

 للمعلم حرية اختيار األسئلة المطروحة شرط أن تخدم الهدف الفني. *

 تحتوي؟ماذا  : من منكم زار حديقة زهور1

 ق ماذا نستفيد من زيارتنا لحديقة الزهور؟2

 يراعي المعلم التدرج يف األسئلة من السهل البسيط إلى األكثر صعوبة.

 ()خلفية مبسطة حلديقة أزهار بدون عناصر )الزهور
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 اخلامات واألدوات:

 للرسم.أوراق أو كراس مناسب جيد  .1

 .ن تكون طريةأ الشمع ويفضلكألوان  ألوان مناسبة من خامة جيدة .2

 للرسم.قلم رصاص مناسب  .3

 توجيهات للمعلم

ألن المعلم هنا هو  ؛األلوان التي ينصح بإحضارها المعلم خامةيقرتح  ⚫

صاحب الخربة يف االختيار الجيد للخامة إلى أن يكتسب التالميذ هذه 

 الخربة تدريجيًا.

للحصول على نتائج جيدة  واالبتكار للتلميذيرتك المعلم مساحة لإلبداع  ⚫

 خدم جوانب الموضوع.وت لدى التلميذتنمي الذوق الفني 

 املطلوب تنفيذه من التالميذ:

التعبير بالرسم عن حديقة أزهار تعبيرًا جميالً يشمل اإليقاعات الشكلية  ⚫

واإليقاع هنا يقصد به اختالف  رسمها،واللونية لجميع العناصر المراد 

الشكل واللون والمساحات 

والتكوين، وكأن التلميذ يعرب 

عن الموضوع بالكتابة النصية 

 .يف صورة مختصرة
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 يدوية أشغال  

 (زهور(ولصق وجتميع جمموعة  ))قص

 

 

 املـــــــقــــدمة  

 كان البد لنا من، المعدة يف هذا الكتابمن خالل سلسلة الدروس الفنية  السابقة 

كد األهداف المرجوة عن طريق التطبيق طرح مواضيع عملية يدوية ترسخ وتؤ

وتعميق فكرة ،واالمكانيات من الخامات متوفرًا وما هو ، بالخامات المحلية 

كالجلد  االستفادة منها لواهنا وجميع أنواعها وأاستغالل بقايا الخامات ب

تأكيد األهداف من خالل مرحلة أجل وذلك من ؛وغيرها و الورق والبالستيك 

بملمس االشياء من  اإلحساسالتلميذ بطريقة  كدويؤ ليعرب ؛االشغال و التطبيق 

وظف الجانب الجمالي والجانب ت فنيةل اعمأنتاج إو،  خالل العمل الفني

العمرية، والمراحل الخاصة لكل  ويأيت هذا بالتدريج وحسب الفئة،النفعي 

من ة، كما يتعلم التلميذ مهارات عديدة، كالقص، واللصق، والتجميع مرحل

اإلبداع؛ ليصبح فنانًا ، ويخلق فيه تكوين عمل فني من إنتاجه يشجعهخالل 

 ومهندسًا مبتكرًا يف المستقبل، تتضح فائدته بالواقع والبيئة التي تمس التلميذ
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 اهلدف اخلاص:

تعلم مهارات يدوية  السابقة،تعميق وترسيخ الهدف الخاص لمراحل الدروس 

 واللصق والتجميع والرتكيب فنية، كالقص

 اجلوانب الضرورية للخربة يف الدرس

 اجلانب املعريف

على مواد وخامات يمكن استعمالها واستغاللها يف إنتاج  يتعرف التلميذ .1

 عمل فني جميل.

والفصل وغيرها  ومعدات خاصة بالقص واللصقيتعرف التلميذ على مواد  .2

 . من المهارات اليدوية
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  اجلانب املهارى:

 والتجميع.واللصق  اليدوية، كالقصتدريب يد التلميذ على المهارات الفنية  .1

المختلفة؛ يتعلم التلميذ مهارة التجميع والتكوين من خالل الخامات  .2

 ، والبالستيك، والجلد وغيرها من الخامات المناسبة. كالورق

  اجلانب الوجداين

 اإلحساس بملمس الخامات المختلفة، واالختالف بين خاصية وأخرى .1

 ويعمقها.يرسخ الفكرة 

 الواقع.عميق فكرة التجميع لمواضيع تحاكي ت .2

 الجمالي.تنمية التذوق الفني  .3

 والتطبيق العملي.التجربة  االعتماد على الذات من خالل .4

 الوسيلة التعليمية:                                                                            

 هعمل نموذج منيقوم المعلم بإحضار 

التالميذ قبل البدء يف تكوين مام أ عرضهل

المعلم خامات تخدم  الفني، ُيحضرالعمل 

الموضوع ويقوم بتنفيذ خطوات العمل 

وتطعيم أمام التلميذ من قص ولصق 

 وتكوين.
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 واخلامات دواتاأل

خامات طبيعية وصناعية مواد وأو  الملون،مجموعة من الورق المقوى  .1

 كالجلد أو البالستيك وغيرها...(.)تنفيذه، تناسب العمل المطلوب 

 مناسبة وسهلة االستعمال. مواد خاصة تستعمل للصق، .2

 .أدوات خاصة للقص بحيث تكون آمنه ومناسبة لهذه الفئة العمرية .3

 توجيهات للمعلم: 

بشرح كل خطوة وإعادهتا أمام التالميذ ويكون التالميذ يف  المعلم يقوم  .1

شكل مجموعات بحيث يسهل مالحظة ما يقوم به المعلم من العمليات 

 الفنية.

المباشر على عملية القص، وبالتدريج يعتمد التلميذ شراف يمكن للمعلم اإل .2

 على نفسه بدون مساعدة، وهذا هدف فني من أهداف الدرس.

  

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



 

54 
 

 اإلثارة:

كالقص،  ُتعد كل العمليات الفنية التي يقوم هبا المعلم امام التالميذ ⚫

مع لتالميذ، تشد انتباه اارة ثإ العمل الفني المنفذ من قبلهوالتجميع، وعرض 

 .الدرس تربوًيا وفنًيا تخدمسئلة أطرح 

 املطلوب تنفيذه:

عمل فني من خامة مناسبة، كالورق، أو خامة أخرى يراها المعلم مناسبة  ⚫

على لوحة من مجموعة زهور كتكوين  جميل، فني عملتنفيذ الستخدام يف ل

وتحت إشراف  المجسم أو الخشب الخفيف أو بطريقةالورق المقوى 

 المعلم.
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 زهور من أشغال الصلصال
 

 

استكمااًل وزيادة يف تأكيد وترسيخ ما 

نسعى إليه بالتسلسل المنطقي 

والعلمي لفكرة تحقيق الهدف 

الفني والرتبوي نقدم الدرس 

الرابع وهو )زهور من أشغال 

الصلصال( لما يحتويه من فوائد تشبع 

بعاد األالشكل ذي  للخامة وتكوين رغبات التلميذ الفنية باإلحساس الملموس

ن خربة م هيملك والمهاري وماوالتلميذ هنا يضيف الى رصيده المعريف  ربعةاأل

مهارة يف التكوين والتلوين للعناصر الالمعرفة ومن  هبا ال بأسوحصيلة 

هذا يسهم زهريت وزهرايت وزهور الحديقة و السابقة، دروسال والوحدات خالل

  .العمل الفني بصورة جيدةتنفيذ يف 

 اهلدف اخلاص:           

تعميق وتأكيد فكرة التكوين الُمجسم لدى تلميذ هذه المرحلة عن طريق التنفيذ 

)النحت وما يصاحبُه من عمليات فنية كاإلضافة والكشط والخلط  العملي،

 .والحفر(
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 جلوانب الضرورية للخربة يف الدرسا

 اجلانب املعريف:

 واستعمالها يف إنتاج األعمال الفنية. التعرف على خامة الصلصال، .1

خالل خامة  وبارز منالتعرف على كيفية تكوين ُمجسم )رلييف( غائر  .2

 .الصلصال

ضافة والخلط من والكشط واإل النحتية، كالقطعالتعرف على العمليات  .3

 خالل التنفيذ العملي.

 اجلانب املهارى:        

خامة الصلصال، وإيجاد توافق ذهني  تدريب يد التلميذ على التعامل مع .1

   .بالعمل الفني عن طريق مالمس الخاماتاإلحساس وعضلي،  عصبي
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ضافة، تدريب يد التلميذ على العمليات الفنية النحتية، كالكشط، واإل .2

 والقطع، والخلط.

 خلق مهارات جديدة للتلميذ تضاف إلى الخربات الفطرية والمكتسبة. .3

 اجلانب الوجداين

  .فكرة اإلحساس بالعمل الفنيتعميق  .1

 الفني.االنتقال للمرحلة التطبيقية تزيد من االستمتاع بالعمل  .2

 الجديد.من خالل التعامل مع المادة عمليَا يتم اكتشاف  .3

 .تطوير الفكر وتحريكه من خالل العمل الفني العملي الملموس .4

 اإلثارة:

حلول مناسبة؛ تحريك الذهن من خالل إيجاد ليقوم المعلم بطرح أسئلة  ⚫

 .لتكوين عمل فني جميل باستخدام مادة الصلصال

قد يأيت بأفكار فنية  تشاف القدرات الفنية للتلميذ الذياكبكما يقوم المعلم   ⚫

الفكرة  بسهولة، لتنميةدركها ين أالمعلم ستطيع يتالئم مستوى تفكيره و

 .للوصول للهدف الفني والرتبويها يرطوتو

 طريقة عرض الدرس:

وذلك عن طريق  الدرس،بعد اإلثارة واالكتشاف يقوم المعلم بعرض  ⚫

تسجيل األفكار وعناصر الدرس كتابيًا وذهنيًا واالتجاه إلى التطبيق العملي 

من خالل عمل فني أمام التالميذ؛ لتعميق الفكرة يف أذهاهنم، ويتم ذلك على 

 شكل مجموعات بحسب ما يراه المعلم مناسبًا.
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 يمية:الوسيلة التعل

يقوم المعلم بعرض صور لبعض األعمال الفنية أو النماذج الحية ألعمال  ⚫

لعمل بكل شغف، ويقوم المعلم أيضًا بطرح الفكرة إن لفنية تحفز التالميذ 

، واستخدام (Data show)أمكن بطريقة العرض على الشاشة الذكية 

على أن يقدم  ويحرص المعلمنرتنت( حسب المتوفر شبكة المعلومات )اإل

 هذا يف إطار اإلمكانيات المتوفرة.

 اخلامات واألدوات املستعملة:

 خامة صلصاليه مناسبة ملونة. .1

حسب المتوفر والرغبة، أو لوح ابال  متوسط مناسبورق كرتون مقاس  .2

 كاش )كومبساتا( بداًل عن الكرتون.

، والقشط، والقطع النحت، كاإلضافةأظافر نحت أو ما يستعمل لغرض  .3

وغيرها من العمليات النحتية وغيرها من الخامات واألدوات التي يراها 

 المعلم مناسبة.

 :املتابعة والنقد

 وتشجيعهم،يقوم المعلم بالمتابعة الفردية أو الجماعية وتحفيز التالميذ  ⚫

بطريقة  وينفذويتعلم التلميذ  المناسب،حرية اختيار العمل لتلميذ لويرتك 

تكتمل الصورة، والمطلوب صائبة لتوجيهات المعلم ما كانت  صحيحة كل

 .تحقيقه يف الهدف الفني والرتبوي
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 ورشة فنية ملوضوع 

 الصلصال والعجائن

 

 اهلدف اخلاص من موضوع الورشة 

 والصلصال.التكوين والتأكيد على الكتلة يف موضوعات التشكيل بالطين  .1

 وإيجابية. أكثرالربط بين التوافق الذهني والعضلي للوصول الى مرونة  .2

و أالتأكيد على المالمس والسطوح من خالل عمل اشكال وتكوينات بارزة  .3

 غائرة.

على التعامل مع التشكيل بالطين او الصلصال  تدريب التلميذ مهاريًا .4

 .والعجائن المختلفة

 ةاجلوانب الضرورية للخربة يف موضوع الورش

 :اجلوانب املعرفية

 والجاهزة.التعرف على خامات الطين المحلية  .1

 الصلصال.التعرف على خامات عجائن  .2

عجائن و موضوعات بسيطة وجميلة من خالل التدريب على عمل اشكال ا .3

  .الصلصال

  .اكتساب مهارات وخربات جديدة بالتعامل مع ادوات ومواد مختلفة .4

  :اجلوانب املهارية

 ودائم.تمرين يد التلميذ على المرونة والحركة بشكل مستمر  .1

 معه.ابراز الخصائص المميزة للصلصال وسهولة التشكيل به والتعامل  .2
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و أتنمية قدرات التلميذ وتطوير مهارته اليدوية بالتعامل مع مادة الطين  .3

  .الصلصال

 وتذوقه.ابراز الخصائص المميزة للعمل الفني  .4

هل تشكيلها بالضغط او الطبع ضمن القوالب الخاصة التعامل مع خامات يس .5

 او قطعها وثنيها وتدويرها ووضعها فوق او جنب بعضها بطريق سهلة جداً 

 .وال تحتاج الى جهد

 الوجدانية:اجلوانب 

  .حساس بالعمل الفني وتذوقهاإل .1

االحساس بمالمس السطوح المختلفة كالخشنة والناعمة او الجافة والرطبة  .2

عند التعامل مع   خامات وتقنيات الصلصال او عند استخدام مادة الطين 

 والخزف.

 جديدة.تنمية قدرات التلميذ وحصوله على تجارب  .3

بنفسه ويعتز بعمله الفني  يكتشف التلميذ قدرات ومهارات جديدة تجعله واثقًا .4

 ذاته.حد  مهمًا يف ًاليدوي ويحافظ عليه بدرجة كبيرة وهذا يعد مكسبوا

 هبا.ستتطور الرغبة وحب عمل االشكال واالشياء الفنية واالفتخار  .5

 جراءات عرض الدرسإ

التمهيد للدرس او موضوع الورشة من خالل كتابة التاريخ والعنوان على  .1

 وجميل.السبورة بخط واضح 

 معها.شرح وايف عن مادة الطين والصلصال وسهولة تشكيلها والتعامل  .2

  .يطلب عملها التيتحديد االشكال او عناصر الموضوع  .3

 الصحيح.التوجيه  التالميذ المعلم وتوجيهالبدء يف العمل بمساعدة  .4
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 ثارة اإل

تخرج عن سياق الغرض  الموضوع بحيث ال األسئلة حولطرح عدد من  ⚫

  .الفني او خارج الموضوع

 الوسيلة التعليمية 

ًا من وسائل االيضاح على و الورشة عدديعد المعلم قبل الشروع يف الدرس أ .1

 االمكان.ن تكون متعددة ومختلفة ومشوقة بقدر أ

 فواكه. أسماك. بسيطة.ض نماذج لتكوينات من الصلصال يف أشكال عر .2

وتنسيقها يف موضوع  دوائر، مربعات، مثلثات،اشكال هندسية  سيارات،

 اولي.بسيط 

البيوت  ايضا، مثلعمال من الصلصال لموضوعات وعناصر بسيطة ض أعر .3

 والفواكه.و الخضروات أو األشجار أو السيارات أ

 منها.توفير بعض قوالب الضغط لعمل نسخ  .4

شرطة التعليمية التي تتناول استخدام العجائن ال مانع من عرض بعض األ .5

 والخزف.المختلفة او الطين 

 املطلوب تنفيذه 

 التعليمية عملالوسائل يطلب المعلم من التالميذ وبعد الشرح وعرض  ⚫

و تشكيالت لعناصر طبيعية او صناعية او عمل موضوعات تكوينات أ

وضعها على  ويتم فنيةاختيارية باستخدام الطين او الصلصال يف شكل لوحة 

و الكرتون المقوى وتغليفها بالنايلون لمنعها من قطع صغيرة من الخشب أ

 .والجفاف السقوط
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 توجيهات املعلم 

لبحث إلى اهذه المرحلة يميل  التلميذ يفيمكن أن يالحظ المعلم أن  ⚫

 تعبيراته.التنوع يف  والتجريب وسنجدواالكتشاف 

لى تعدد العناصر او تكرارها يف جهة التلميذ يميل إ المعلم أنقد يالحظ   ⚫

  .معينة من الورقة

االهتمام بالتوجيه الفردي والجماعي اثناء تنفيذ الدرس او الورشة ومراعات  ⚫

 التالميذ.الفروق الفردية بين 

 الشكل.م بان بعض التالميذ يتجه الى المبالغة يف قد يجد المعل ⚫

شتغال حدة وااليمكن تقسم الفصل الى مجموعات صغيرة على طاولة وا ⚫

  تحديد.فكار أي دون على فكرة واحدة او مجموعة أ

يمكن تحديد العناصر او االشكال التي يراها المعلم مناسبة ويقوم كل تلميذ  ⚫

هذه الفكرة  .ةواحدبعمل عدد محدود منها ومن ثم تجمع االشكال يف لوحة 

 سريعة.وتعطي نتيجة  وقتًا قصيراً تأخذ 

و القطع الخشبية بحيث بعاد الورق والكرتون أيحدد المعلم مسافات أو أ ⚫

تكون متقاربة او متساوية يف الشكل ليسهل حفظها وترتيبها ووضعها يف 

  .الدرج المخصص لذلك

الى  الشفاف وثنيهااو النايلون  السلفيونمن المهم تغليف الموضوع بورق  ⚫

 و االشرطة الشفافة الالصقة  الخلف وتثبيتها بمادة الصمغ أ

توجيههم  عملهم ويجبالتالميذ اثناء العمل او التقليل من طريقة  عدم نقد ⚫

 عليهم.التوجيه السليم اثناء المرور 

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



 

63 
 

 لألكل او الشرب  البسيطة المستخدمةدوات المنزلية يمكن عمل بعض األ ⚫

 كبيرة.تجميع االعمال وترتيبها يف شكل لوحة واحدة  ⚫

تبات ويباع يف المك الورق الشفاف المستخدم يف تغليف هدايا باقات الورد ⚫

  .و الديكورالعامة ومحالت مواد الزينة أ

 اخلامات املستخدمة 

 العامة.صابع الصلصال المتوفرة يف المكتبات ات او أخام .1

 منزليا.عجائن الصلصال او عجينة النشاء والغراء المصنعة  .2

 اصابع.رقائق الطين او الطفل يف حالة الجاهز على هيئة  .3

 والخشب.و الورق المقوى أ قطع مناسبة من الكرتون .4

  تثبيتها.ورق شفاف لتغليف االعمال بعد نايلون أ .5

 التقييم 

  .المعلم التالميذ بمساعدة األعمال منبعد االنتهاء من الموضوع تجمع  .1

ول بأول ويقوم المعلم بتغليفها بالورق أعمال او لوحات الصلصال ترتب األ .2

  .الشفاف بمساعدة التالميذ

مجموعة  شغال يف شكل مجموعات متجانسة مثالً ف االنصتن يمكن أ .3

مجموعة  الفراشات.و اك أسماأل األزهار، مجموعة الفواكه، مجموعة

جار وهكذا ويتم مجموعة الحيوانات او األش اللونية.االشكال والعالقات 

 تغليفها 

شغال الصلصال وتغلف عمل لألشكال المحدودة تجمع جميع أيف حالة ال .4

  .الحجم وتغلف بالورق الشفاف ةمتوسط أكثرعلى شكل لوحة او 

  .فيها الراي بداءإمام التالميذ للتعليق عليها وتعرض جمع أعمال الصلصال أ .5
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 الدرس السادس

 الطبــــــاعة 

 الطباعة بطريقة تكرار وحدة
 

 )أ(

مجال  يهو الفنيةمعرفة جديدة من مجاالت الرتبية ء نقدم لتالميذنققا األعزا

ذلك و (الطباعة)

خربة  التلميذ إلكساب

جديدة يف هذه المرحلة 

العمرية من التعليم 

 للتعبير عناألساسي 

 عمل فنيطريق تنفيذ 

 .جديد

التأكيد  الهدف الخاص:

 متكررة.خالل طبع وحدات  فني منعلى تكوين عمل 

 اجلوانب الضرورية للخربة يف الدرس

 اجلانب املعريف:

 التعرف على تقنية الطباعة اليدوية. .1

 .الخامات واألدوات المستعملة يف الطباعة اليدوية التعرف على .2

 بواسطة الطباعة.ات من خالل وحدلوحة فنية جميلة التعرف على تكوين  .3
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 اجلانب املهارى:

 .ة اليدويةعاتدريب التلميذ على مهارة الطب  .1

 .خالل الطباعة فني منتدريب التلميذ على تكوين عمل  .2

 .عةالعمليات الفنية للطبامن خالل مهارة التلميذ  صقل .3

 اجلانب الوجداين:

كثر وتنمي بداع أإلالتلميذ ل فاقتوسع آ مهارة جديدةمعرفة و اكتساب  .1

 .مواهبه القدرات وتصقل

يف جميع  للعطاء التفكير ملكاتنمي وي ذهنيًا يساعدالتلميذ توسيع مدارك  .2

 المجاالت.

 .تكسبه خربات يستفاد منها مستقبالً  مساعدة التلميذ على البحث والتجريب .3

عمال الفنية العملية المختلفة األتعزيز الثقة بالنفس لدى التلميذ من خالل  .4

 .تشجعهم لالستمرار والتطور

 خلق فرص لإلبداع وفتح المجال للموهوبين والمتميزين يف هذا الفن. .5

الفنية األخذ بأيدي التالميذ المتأخرين نسبيًا، وحثهم على خوض التجربة  .6

 العملية.

 إجراءات عرض الدرس:

 يبدأ المعلم بإعطاء فكرة مبسطة عن فن الطباعة بصورة. .1

 .يعرض المعلم بعض الصور والنماذج من فن الطباعة اليدوية .2

وأجهزة كالسبورة الذكية  حديثة،يستخدم المعلم ما أمكن من وسائل أخرى  .3

 الصور. عرض
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التلميذ يف هذه  كثيرة فقدرة تفاصيلدون الدخول يف التلميذ معلومات  إعطاء .4

 المرحلة غير مؤهلة الستيعاب معلومات مفصلة.

الخامات واألدوات الالزمة ال نتاج التجهيزات الالزمة من يعرض المعلم  .5

طريقة تكوين وحدة كاملة من خالل وحدة صغيرة عمل فني طباعي كذلك 

 وتكوين وحدات من خالل وحدة.

ومن ثم  التنفيذ،ومسار  الوحدة المناسبة اختيارمراحل: ينفذ العمل على  .6

 الطبع.

 الوسيلة التعليمية:

يصاحب عملية العرض بعض االستخدامات التي يقوم هبا المعلم من  ⚫

خالل االستعانة ببعض الوسائل المتاحة والبحث عن غير المتاح من 

 .خرىأ خالل ابتكار طرق

 اخلامات واألدوات املستعملة:

 قلم رصاص. .1

 .الطبعوخامات مناسبة أوراق  .2

 ألوان مناسبة للطباعة. .3

 المعلم تصلح ايراهأخرى  قناين، أغراض )أكواب،أدوات مناسبة للطبع ق  3

 .(لهذا الغرض

 وأدوات مساعدة أخرىفرش ق .4

 املطلوب تنفيذه:

 حدة.او بطريقة تكرار إنتاج عمل فني طباعي ⚫
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 :طريقة التنفيذ

يتم اختيار األداة التي يتم  ⚫

كوب  )قارورة،هبا الطبع 

لرتك  يصلح علبة، ملمس

 .طباعي(ثر أ

ناء به لون تغمر األداة يف إ ⚫

يطبع  العسل ثمذي قوام 

على قماش او ورق مناسب 

 الضغط ينتجللطباعة بطريقة 

ثر مطبوع ويكرر بطريق أعنه 

 المطلوب.ليظهر العمل الفني  ؛متناسقة ومرتبة

 املتابعة والنقد:

وخاصة يف  المباشر والمتابعة الفرديةيف هذه المرحلة على المعلم اإلشراف  ⚫

 
 
 .ثم تكون المتابعة جماعية الفني تدريجيا، العمل بداية تنفي

 الطبع.ثم  الوحدة، العمل، كاختيارلتنفيذ  المراحل الفنيةكذلك متابعة  ⚫

 الفنية وعرضها ونقدها بصورة جميلة ومشجعة.تجميع األعمال  ⚫

 للمعلم( )توجيهات 

ثناء وبعد االنتهاء من الدرس، وتدوينها يف ، أعلى المعلم كتابة المالحظات ⚫

 كراسة المالحظات؛ وذلك لتفاديها مستقبالً يف سلسلة الدروس القادمة.

 

 

طبع وحدة طبع من خالل تكرار 

 بطريقة الغمر والضغط للبالون
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 لدرس السابعا

 عنصرتكرار طباعة بطريقة ال )ب( 

 عاملتكوين 

 

هذا  الالزمة؛ لتنفيذيف هذا الموضوع على نفس النسق المتبع يف المراحل المتبع 

المقرر من حيث التدرج واالنتقال من السهل إلى األقل سهولة ومن البسيط إلى 

 المركب.

 اهلدف اخلاص: 

 ةعاطريق تقنية الطب عناصر عنخالل  جميلة منلوحة فنية  التأكيد على تكوين

 اليدوية 

 اجلوانب الضرورية للخربة يف الدرس

 اجلانب املعريف:

 .الطبع فنية بأسلوب آخر؛ لتكوين لوحةعلى جانب  التعرف .1

 التعرف على تكوين العناصر من خالل عنصر واحد. .2

 .نتاج عمل فني بأسلوب مختلفإريقة لتعرف على تقنية أخرى وطا .3

 اجلانب املهارى:

 مهارة جديدة، وطرق تنفيذها مرحليًا.تدريب يد التلميذ على أسلوب  .1

 تعويد يد التلميذ على خوض تجربة أخرى ومرحلة جديدة. .2

 زيادة صقل المهارات الالزمة لهذا الجانب يف الطبع. .3
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 اجلانب الوجداين:

 قل وقت وجهد.إنتاج بأ ينمي ويساعد على تطوير المهارات .1

     والمبتكر.نتاج العمل الفني الجيد يساعد على إ زيادة توسيع مدارك التلميذ ذهنيًا  .2

 .ى التلميذدل التفكير اإلبداعييطور  تقنيات جديدة إضافة .3

  التلميذ.ى جديدة وجيدة لد ًافتح قدرات وآفاقممارسة العمل الفني ي .4

          لإلبداع والتفوق. من الفرصخلق مزيد ق  .5

 إلثارة:ا

 وجميل يشدرس عن طريق عمل فني جاهز يتم طرح موضوع وعرض الد ⚫

ويزيد من درجة  يضفي عليهم البهجة كذلك لمشاهدته،انتباه ويلفت نظرهم 

تفاعلهم تلقائيًا وبدرجة واضحة؛ نظرًا لما يكتشفونه من إبداعات فنية 

المعلم األسئلة  مركزة؛ فيختارأخرى لمجال الطباعة، وهنا تكون األسئلة 

 ما يراه مناسبًا. بدقة و

 إجراءات عرض الدرس:

طريقة الدرس هنا ال تحتاج إلى الكثير من العرض فاألسلوب يقتصر على  ⚫

لما لدى  للطباعة؛ وذلكخري طرق أفيها توضح  جديدة،ض صورة عر

وعلى المعلم أن يقوم  السابق،التالميذ من خربة سابقة من درس الطباعة 

 .مع مشاركة التالميذ بالعمليات الفنية

 الوسيلة التعليمية:

بداع وذلك لحث التالميذ على اإل جديدة ومبتكرةيقوم المعلم بجلب أعمال فنية  ⚫

 بتنفيذه بطريقة فنية صحيحة. وااللتزامحب العمل الفني و

 .احة لتوصيل المعلومة بطريقة جيدةيعمل المعلم على استخدام كافة السبل المت ⚫
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 اخلامات واألدوات املستعملة:

 للطبع.و ورق مناسب أقماش  .1

لتكوين عناصر  مناسبةومواد أدوات  .2

بعضها؛ كوحدات مستقلة ترتب وتدمج مع 

يلزم لتنفيذ  للطبع وماعنصر مناسب  لتكوين

، كغطاء قنينة ماء أو المشروبات الفنيالعمل 

أو استعمال قطع بطاطس أو أي أداة تصلح 

 لرتك أثر طباعي.

 .للطبع ألوان مناسبة .3

 املطلوب تنفيذه:

خالل  من عن طريق تجميع وحدات لتكوين عنصر عناصرلفني تكوين  ⚫

 .طبعال

 املتابعة والنقد:

شراف على يقوم المعلم باإل ⚫

جميع العمليات الفنية يف 

تنفيذ العمل بطريقة الطباعة 

بة يف هذا الدرس، المطلو

شراف وعلى المعلم اإل

ثم تعرض االعمال ويتم تقييمها ونقدها بأسلوب  التنفيذ،ثناء أالمباشر 

 فني.تربوي 
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 فنية ورشة 

 أخرى للطباعة لتقنيات

 

 التعرف على تقنيات الطباعة 

 النبات.شجار او بأوراق األ الطباعة والرسم .1

 بالكربون.او  باال ستنسلالطباعة  .2

 الطباعة بالشف والتكرار. .3

 باستخدام، البطاطا.الطباعة البسيطة بتقنية الضغط على القالب او الطباعة  .4

 ...البارزة إلخالقوالب الجاهزة  الخفاف،او  الفلينالصناعي، االسفنج ،

على ورق االشعة او رقائق  )تفريعاتالطباعة بالقوالب البسيطة المفرغة  .5

 .اللدائن(

 باستخدام أوراق األشجار او النبات.الطباعة  .6

بالقوالب الطباعة   .7

 األسطوانية.

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



 

72 
 

 اهلدف اخلاص  

 .مهاريًا التلميذلى تدريب يد ف إيهد .1

 إيجابية. أكثرالتوافق الذهني والعضلي للوصول إلى مرونة  بينالربط  .2

 الطباعة.التأكيد على التكوين يف موضوعات  .3

 الطباعة.التأكيد على اللون يف موضوعات  .4

 .زيادة تنمية قدرات التلميذ فكريًا .5

 .البداية بالتعرف على تقنيات وتجارب جديدة يف تنفيذ العمل الفني .6
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 الورشة.اجلوانب الضرورية للخربة يف موضوع 

 نب املعريف ااجل

التعرف على  .1

مكونات المواد 

المستخدمة يف 

 الطباعة.

اهمية التعرف على  .2

هذه المواد يف 

الحصول على 

 الطباعة.شكال مختلفة عند أ

 الجرافيك.و  لفن التصميم أالتعرف على طرق الطباعة البسيطة وصوالً  .3

  طباعتها. للعناصر المرادالتعرف على التنسيق والتوزيع لعمل نسق مثالي  .4

 نب املهاري ااجل

 المرونة الحركة.على  يد التلميذتمرين  .1

 التلوين.على  تمرين يد التلميذ .2

  .براز الخصائص الجمالية المميزة للعمل الفني وتذوقهإ .3

 الفني.داء العمل او التلميذ لمهارات جديدة يف أ اكتشاف الطفل .4

 الوجداين  انباجل

 بداعي التفكير اإل نمي وتُ ذهنيًا توسع مدارك التلميذ .1

 والتجريب.والبحث  واالبتكارل عل التخيل مساعدة التلميذ او الطف .2
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المشاركة يف العمل الفني بروح من التعاون واالنسجام تعزز الثقة لدى  .3

ا لها من أثر ارب مماثلة او جديدة لمالتالميذ على تكرار المغامرة يف تج

 إيجابي.

  .العمل الفني واالعتزاز به احرتام .4

 

 جراءات عرض الدرس إ

عن فن التصميم والزخرفة والرتكيز على فن الطباعة والجرافيك  واف   شرٌح  .1

 الكتب، والبطاقات والمجالت، وأغلفة الصحف،واستخداماته المتعدد يف 

  .وتغليف المواد الصناعية المختلفة المعايدة،الربيدية وبطاقات 

 كمثال.عمل المعلم  نماذج مطبوعة منو عرض بعض الصور أ .2

 العلمية حولبعض االشرطة  بالمدرسة، وعرضاستخدام معمل الحاسوب  .3

 طرق الطباعة المختلفة. 
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توفير كمية من أوراق النبات أو األشجار تختار بعناية وذات حجم مناسب  .4

قبل التالميذ وبالتالي يتم التلوين على محيطه  معه منيسهل التعامل 

 الخارجي بعمل تأثيرات لونية مختلفة لترتك أثرها. 

 المقوي،الورق  العادي، الكرتون،الكراسات  الطباعي، ورقتجهيز السطح  .5

 القماش.و الكتان أ

ة التالميذ و تنفيذ الموضوع بمساعدة المعلم ومتابعالبدء يف عمل الورشة أ .6

 الصحيح.ول بأول وتوجيههم التوجيه أ

 اإلثارة:

سئلة ال تزيد عن ثالثة وال تخرج عن سياق الهدف طرح عدد من األ ⚫

 .الفني

  التعـليمية:الوسيلة 

معمل  :بالمدرسة، مثل والحديثة المتوفرةيفضل استخدام التقنيات العصرية  .1

 باد،الشخصي اي الحاسوب  (،Data show)الذكية  الحاسوب، الشاشة

البيضاء  الربوج كرت، السبورة الرقمية.التصوير  آالت المحمول،اتف اله

 إلخ( ...

 الطباعة.عرض بعض الصور واللوحات الفنية لنماذج من  .2

 البسيطة سواءدوات الطباعة أكيفية التعرف على مواد و التالميذ يفمساعدة  .3

 ؛يةالعلم المرئية، كاألشرطةو بالمشاهدة بوسائل العرض أكانت ملموسة أ

 الفصل.لتساعد على توضيح وتوصيل الفكرة بما يف ذلك سبورة 

 السابقة. الطباعة لألعمالعرض بعض نماذج من  .4

 توصيل الفكرة.أي وسيلة او فكرة اخرى قد يراها المعلم تساعد على  .5
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 الورشة  تنفيذه يفاملطلوب 

ورق  الرسم.كراسة  الطباعي،طلب المعلم من التالميذ تجهيز السطح ي .1

 .لبد العمل الفني او الورشة القماش استعدادو أقطعة الكتان  الكرتون،

شجار وراق األيذ او كل مجموعة من التالميذ عددًا من أيختار كل تلم .2

 بجانبهم.ووضعها 

 الدرس.لوان المراد التلوين هبا للبداية بتنفيذ تجهيز األقالم واأل .3

و دام ورق النبات أعة البسيطة باستخو جدارية بطريقة الطباعمل لوحة أ .4

 االشجار.

 املستخدمة:اخلامات 

 .نواعهاقالم بجميع أاأل .1

 األبيض.من الورق  مطوية( )اسطوانة رول .2

 .كأنفس(من القماش المعد للرسم ) مطوية( )اسطوانة رول .3

  .حجامهاألوان الخطاط بجميع أنواعها ومختلف أ .4
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 أنواعها. الباستيل بجميعأو لوان الشمع أ .5

 برش(. )االير البخاخاتو ألوان الرش أ .6

 .و النباتأشكال وأحجام مناسبة من أوراق األشجار أ .7

 توجيهات للمعلم 

االهتمام بالتوجيه الفردي والجماعي ومراعات الفروق الفردية بين  ⚫

 التالميذ.

 الطباعة.موضوع  المناسبة؛ لتفيداختيار المواد والخامات  ⚫

و بتنسيق أ رضلدرس على شكل ورشة جماعية على األيمكن تنفيذ ا ⚫

 الفصل.و بشكل عادي يف د بالفصل والعمل يف شكل مجموعات أالمقاع

 الصفصاف،أوراق  السرو،وراق أ للطباعة هيالنباتية المناسبة  وراقاأل ⚫

 الظل،وراق شجر أ التوت،أوراق شجرة  العنب،أوراق  التين،أوراق 

 والصلبة.وراق بعض النباتات الكبيرة نسبيا أوراق الخروع وأ
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 األحيان.افة أو اليابسة القوية يف بعض وراق الجيمكن استخدام بعض األ ⚫

ن تكون ب كرب وصغر السطح الطباعي بمعني أوراق يتم بحساختيار األ ⚫

  مناسبة.

وراق ا نختار األو الجداريات الكبيرة نسبيً يف حالة المساحات الكبيرة أ  ⚫

شجار الظل للوصول بعض أ التين، أو الخروع، أو والكبيرة، كورقالعريضة 

 وباهرة.لنتائج سريعة 

وجوانب ط ن يتم بعناية وعلى كل محيالتلوين أو التأثير باأللوان يجب أ ⚫

شكل مماثل لورقة النبات يكون  األلوان؛ لينطبعالنبات وبمختلف  ورق

  .رضية المطبوع عليهان األبنفس لو

بشكل من مرة على السطح الطباعي  أكثريجب ان نوزع ونكرر العملية  ⚫

 .ياعمدروس من قبل المعلم ولنحصل على عمل فني جم
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الة من حاالت هنم يمارسون حالتالميذ أنفسهم أالموضوع سهل وسيجد  ⚫

  .لوان للحصول على شكل جميلاللعب باألوراق واأل

ن يتفهم المعلم أ الورشة، يجبو أثناء تنفيذ الدرس أ مفاجأةقد تحدث   ⚫

 .لمشاكل البسيطةويكون على استعداد لحل بعض ا ذلك

استخدام خامات   ⚫

و الباستيل الشمع أ

نتائج يعطي 

من  إيجابية

 التجربة.خالل 

ال يجب  ⚫

اء بلون االكتف

 جيدة.لوان العلبة للحصول على نتائج واحد بل يجب استخدام كل أ
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 الدرس.ثناء تنفيذ ميذ وباستمرار على خوض التجربة وأتشجيع التال ⚫

 .و صفوف متقابلةمجموعات أمكن تنفيذ الدرس يف شكل ي ⚫

رضية مفروشة يخلق حاالت من نفيذ الدرس او موضوع الورشة على أت ⚫

 والمهارات.من الخربات  واكتساب العديداالنسجام والتعاون 

 

 

 

  التقييم

العمل وإظهاره بالصورة الالئقة  من الجهد ال نجاح على المعلم بذل مزيداً  .1

 .و الحسنةأ

التالميذ ال بداء آرائهم الفنية  وتعرض أمامهتذب األعمال من قبل المعلم  .2

  .فيها

جابي يف أثر إي بارز أوعلى بعض التالميذ الذين كان لهم دور  يثني المعلم .3

 الجهد.من  ؛ لتحفيز اآلخرين وحثهم على بذل مزيد  تنفيذ الورشة
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مهارات  نميةصحيحة لتتوجيه تربوي  تصحبها عمليةعملية التعلم الجيد  .4

زيادة المعرفة  الفنون وبالتاليالبحث واالكتشاف والتجريب يف مجال 

 المهارات ونموها.من تطوير هذه  والخربات ومزيد  

 الرأي.حتى يتعود التالميذ المشاركة يف إبداء  ؛ترك مجال للنقد والتعليق .5

الفصل، او  العمر الصف، الجدارية تشمل: أسفلسماء المجموعات كتابة أ  .6

 الدراسي.و العام والشهر والسنة أ التاريخ يشمل، اليومو

الكتشاف طرق الطباعة والتعرف على فن  تعد بدايةهذه الورشة  .7

 .الجرافيك()

نتهاء منها كجانب اال او بعدو الورشة أ تنفيذ الدرسأخذ صورة جماعية أثناء  .8

 .رروبالمدرسة بإظهار حاالت من الفرح والستوثيقي 

    

 

   الورشةهناية      
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 الدرس الثامن

 الزينة أمساك

 

 

 

 

 

الرسققققم للحلقققققة األولققققى للصققققف الثققققاين كققققان  يف بدايققققة طققققرح موضققققوعات

المعرفقققة سقققتيعاب حتقققى يقققتم ا ؛وذلقققك البقققد منقققه فنقققيالمنطققققي الالتقققدرج 

وسقققرعة الوصقققول لألهقققداف  التلميقققذسقققهلة وصقققحيحة مقققن قبقققل  ةبطريقققق

 .الرتبوية والفنية
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غلقققب البيئقققات د مقققن القققدروس التقققي تناسقققب أعقققالسقققابقة تُ زهقققار ودروس األ

الجبقققل وغيرهقققا   فعنصقققر الزهقققرة  والقريقققة، والريقققف، ومنقققاطق المدينقققة،مقققن 

 .موجود بطبيعة الحال يف كل مكان

مققققققا يف درس األسققققققماك فهققققققذا أ

القققدرس قريقققب جقققدا مقققن البيئقققة 

البيئقققققة بعيقققققد عقققققن والسقققققاحلية 

، الصقققققققققققققحراوية الجبليقققققققققققققة و

فقققققققط يف فاألسققققققماك موجققققققودة 

ومققن  وأنققواع معينققة بققالنهر، البحققر

المنققاطق ن يققتم تقققديم موضققوع األسققماك بطريقققة تناسققب جميققع هنققا رأينققا أ

ئققة ومنطقققة ببيسققماك الزينققة والققذي ال يققرتبط والبيئققات مققن خققالل موضققوع أ

فوسقققققائل االتصقققققال واالطقققققالع والمعرفقققققة أصقققققبحت يف متنقققققاول ،  معينقققققة

المعرفققققة ن العلميققققة زيققققادة علققققى أ والققققربامج، الجميققققع، كاإلذاعققققة المرئيققققة

وغيرهققققا مققققن  الشققققبكة العنكبوتيققققة  )االنرتنققققت ( ك، الحديثققققة تواالتصققققاال

المعلومقققات  وسقققائل االتصقققال للحصقققول علقققى 

كقققل الموضقققوعات ، حقققول  المدعومقققة بالصقققور

الققذي يثققري مققر ل وقققت  األقققأبأيسققر الطققرق ويف 

، ويحفقققققز  التلميقققققذ علقققققى االطقققققالع المعرفقققققة

 ًايكقققون دور المعلقققم مهمققق وهنقققا، واالكتشقققاف

جقققققدًا مقققققن حيقققققث تققققققديم القققققدرس وعرضقققققه 
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هم يف تاحقققة مقققن صقققور أو نمقققاذج يمكقققن أن تسقققمسقققتعمالً كافقققة الوسقققائل الم

كثققر مققن ذلققك فكققل مققا وال نريققد الخققوض أ، تسققهيل تقققديم الققدرس وتنفيققذه

 الفنيققققة نتققققائجاليهمنققققا هققققو تقققققديم الموضققققوع الجيققققد والمناسققققب وانتظققققار 

 .جيدةال

 :اهلدف اخلاص

من خالل تكوين جميل تعميق وزيادة اإلحساس بخاصية الشكل واللون 

 .اللوحة الفنية إطاراللونية وانسجامها داخل وربط العالقات  للعناصر
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 اجلوانب الضرورية للخربة يف الدرس 

 اجلانب املعريف   

األسماك من لعناصر مختلفة ال واأللوانواألشكال نواع األ التعرف على .1

  .العرض خالل

  .جماليات التوزيع اللوين للعناصر من خالل الدرس علىالتعرف  .2

واالطالع على عالم األسماك ينمي ويربط عالقة المادة بباقي  قق التعرف .3

 األخرى.كالصحة والعلوم والتاريخ وغيرها من المواد  األخرى،المواد 

 اجلانب املهارى:

 لعضلي تمرين يد التلميذ لزيادة تعميق التوافق الذهني ا .1

عناصر الموضوع هبا  نالرسم والتلوين خاصًة أ التلميذ، علىتدريب يد  .2

 .متداخلةجميلة متناسقة ولوان حركة واضحة وأ

 اجلانب الوجداين:

عن طريق الرسم والتلوين  تهإلى عالم جديد يف حيا التنوع واالنتقال بالتلميذ .1

 والتألق.بداع اإل رغبته نحوالعناصر الحية المتحركة يزيد من ومحاكاة 

 زيادة تنمية اإلحساس الفني عن طريق التعبير بالرسم والتلوين. .2

التعبير بالرسم والتلوين ينمي اإلبداع اإلنشائي والنصي وُيَكِون حصيلة  .3

 ال بأس هبا من المعلومات.وثقافة 

 الوسيلة التعليمية:

يف هذا الدرس الوسيلة التعليمية مهمة جدًا وال يمكن تجاوزها، وعلى  ⚫

ويساعد التلميذ على تنفيذ  الهدف،المعلم توفير كل ما يساعد على تحقيق 

 واللون،الدرس بكل سهولة، كإحضار صورة ألسماك ملونة مختلفة الشكل 
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أو االستعانة بشبكة المعلومات العامة عن طريق عرض بعض الصور 

حركة والثابتة؛ لتحفيز التالميذ على االبداع وتشجيعهم على بذل أقصى المت

  جهد؛ إلخراج عمل فني جميل ورائع.

         

  اخلامات واألدوات:

يطلب المعلم إحضار وتوفير  ⚫

الخامة الجيدة من األلوان والورق، 

أو الكراسة، ويفضل األلوان 

هذه المرحلة؛  الجيدة يف الشمعية

 ألهنا مناسبة لسن وعمر التلميذ.

 اإلثارة وشرح الدرس:

عالم فكرة جيدة عن تكوين  ⚫

 سئلةطرح اعن طريق األسماك 

تناولها وذلك  والحث علىفائدة األسماك ك والصحي،تخص الجانب الفني 

 غذائية.لما لها من قيمة 

الكتب الخاصة تعود على اإلنسان بالصحة الجيدة، ويمكن االطالع على  ⚫

بذلك، أما األسئلة الفنية فهي تعتمد على الشكل واللون والحركة واكتشاف 

 .عالم األسماك البديع
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 توجيهات للمعلم:

 التلوين، ويحثهميوجه المعلم تالميذه التوجيه الصحيح يف اختيار خامات  ⚫

لعمل فني للوصول  مناسبة؛ وذلكعلى إحضار الخامة التي يراها المعلم 

 جميل.

 املطلوب تنفيذه من التالميذ:

 مجموعة أسماك ملونة.  فنية جميلة لحركةلوحة تكوين رسم و ⚫

 والتقومي:املتابعة والنقد 

درجة نجاح الدرس  معلم لخطوات بناء الدرس يزيد ويسهم يفمتابعة ال ⚫

مرحلة  إلىوالتلوين الرسم والتكوين وتحقيقه للهدف من التخطيط و

 .اإلخراج النهائي للوحة

وذلك؛ ومرحلة نقد المعلم  الذايت،النقد  مرحلتين، مرحلةالنقد فيتم على  امأ ⚫

 ام يف مجال الفنون والتذوق الفني أالتلميذ الخربة النقدية تدريجيًا ليكتسب

يستفاُد  ءٌ نقد وتعليق المعلم للعمل الفني للتلميذ فيكون نقدًا فنيًا سليمًا وبنا

 منه.
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 الدرس التاسع

 فنية( )أشغـــــــــال

 مساك()أ

 

 

 

  اهلدف اخلاص:

 معها؛والتعامل المباشر اإلحساس بمالمس األشياء من خالل الخامات ترسيخ 

 والمهارة.الكتساب جوانب المعرفة 

 اجلوانب الضرورية للخربة يف الدرس

 اجلانب املهارى: 

الورقية، كالقص، مهارات الفنية لألشغال اليد التلميذ على تعلم  تمرين .1

 لألشغال.والتجميع وغيرها من العمليات الفنية  واللصق،

تمرين التلميذ على مهارة التعامل المباشر مع الخامات يكسبه خربة فنية  .2

د من فائقة وتزي الخامات بمهارةالتعامل مع  تمكنه وتسهل عليه مستقبالً 

 .بداعفرص اإل

قص ولصق وجتميع 

عمل فين من عناصر 

 األمساك
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 اجلانب املعريف:

الورقية شغال الخامات المختلفة التي تصلح يف إنتاج األ التعرف على .1

 العمل الفني المطلوب. وتناسب

 التعرف على أعمال فنية جديدة من خالل التطبيق الفني للعمل المطلوب. .2

للورق،  تستعمل، كالقصق التعرف على عمليات فنية مناسبة لكل خامة  .3

 .المختلفةللخامات  والقطع

 اجلانب الوجداين:

ة يف مع الخامات المستعمل التعامل المباشرزيادة اإلحساس من خالل  .1

 اإلبداع.العمل الفني يزيد من فرص 

على  ومعلومات تحفزهعملية  خربة للتلميذف تضي فنيةالعمال تنفيذ األ .2

 ومستقبالً. الذات حاضراً لعطاء واالعتماد على ا

 تنمية التذوق الفني من خالل األعمال الفنية الجميلة. .3

 الوسيلة التعليمية:

ميل بطريقة اللصق المباشر، وعمل فني ج نموذج عمليقوم المعلم بإحضار  ⚫

حوض من السمك بالكرتون أو  الثالثة، مثل: عملخر بطريقة األبعاد آ

عمل خامات أخرى مناسبة، داخل صندوق الكرتون معلق بطريقة اللصق أو 

 شفافة.مجموعة من األسماك متدلية بخيوط 

وعمل فتحات بأعلى الصورة بكرتون كما هو مبين صندوق إحضار  ⚫

على حيث تربط من أ وغيرها من الكائنات المائية لتدلي األسماك؛ الصندوق

  يناسبه.حجم الصندوق وما  اختيار للطالب حرية ،شفافةبواسطة خيوط 
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فني مناسبة لتكوين عمل شكال عناصر وأ اختيار ⚫

كالتطعيم بالخرز  أخرى،من إضافات  يلزم يمكن، كاأللوان وما ما وإضافة

 .كما يف الصور المبينة زرارواأل
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فنية، ات العمليبعمل بعض اليقوم المعلم  ⚫

كالقص واللصق وعلى المعلم تجربة إنتاج وتطبيق العمل قبل الشروع يف 

مامهم ولضمان أخطاء والصعوبات ألذلك لتفادي اتطبيقه أمام التالميذ؛ و

 .توصيل المعلومة

 اخلامات واألدوات:

وراق ملونة وخامات أخرى وأ حذيةوعلب كرتون متوسطة كعلب األكرتون  .1

 مناسبة ومتوفرة.

وى، يراها المعلم متوفرة خامات مختلفة من البالستيك وجلود وورق مق .2

 .ومناسبة

ن ار وغيرها من الخامات التي يمكن أزخامات أخرى ملونة، كالعدس وأ .3

 المطلوب.تصلح ويراها المعلم مناسبة للعمل الفني 

يمكن استعمالها يف التعليق وتدلي  )بالشليف(يسمى ما خيوط شفافة او  .4

 العناصر.

 

 شكل العمل النهائي
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 اإلثارة وطرح األسئلة:

الموجودة يف  بالموضوع، كالخاماتالمتعلقة بعض األسئلة  يطرح المعلم ⚫

 والتفاعل والبحثللمشاركة فرصة للتلميذ العطى تُ البيئة واألدوات الالزمة و

  والتجربة.

 املطلوب تنفيذه:

أو أو البالستيك،  من خامات مختلفة كالورق المقوىعمل فني جميل تنفيذ  ⚫

من األسماك الجميلة الملونة،  تصلح لعمل عناصر أخرى الجلد وخامات

البحرية كاألعشاب  جيدة،مكملة لتنفيذ العمل الفني بصورة  وعناصر أخرى

 وغيرها.

 املتابعة والتقييم

وذلك حتى يضمن  مراحل،العمل الفني على  تنفيذيقوم المعلم بمتابعة سير  ⚫

فمرحلة االختيار والتجميع والقص واللصق  المرجوة،المعلم النتائج 

تأيت بعد  بأول، ثموالربط واإلخراج كلها مراحل منتظمة يتابعها المعلم اواًل 

 المعلم. التلميذ، ثمذلك مرحلة التقييم من قِبل 
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 الدرس العاشر

 احللوى

 

 

 اهلدف اخلاص:

المختلفة  بأنواعه الخطالتأكيد على  ⚫

، والمنحني والمنكسرالمستقيم، 

لعنصر وهتيئة التلميذ الختيار ا

 .والشكل واللون تدريجيًا

اجلوانب الضرورية للخربة يف 

 الدرس

 اجلوانب املعرفية:

من خالل عالم يمس  ملونة وتكوين وحدات يتعرف التلميذ على كيفية رسم .1

 طفولته.

 منظمة من خالل التكرار.يتعرف التلميذ وحدة أو وحدات  .2

 يتعرف التلميذ على كيفية تكوين لوحة بعناصر لونية مختلفة.  .3

 رية:اجلوانب املها

 .بطريقة مبسطةفنية  تكوين وحداتعلى  تدريب التلميذ .1

 .ةالمناسب واختيار األلوانالفني السليم تدريب يد التلميذ على التلوين  .2

 .بطريقة فنية جميلةاج العمل الفني تدريب يد التلميذ على إخر .3
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 اجلوانب الوجدانية

 تنمية قدرات التلميذ التعبيرية. .1

نتاج عمل فني قريب من عالمه إل المباشرللتعامل إتاحة الفرصة للتلميذ  .2

 .الخاص

 .زرع الثقة يف روح التلميذ من خالل اختياره للعنصر وتوزيعها تدريجيًا .3

 إجراءات عرض الدرس:

 والصور.تقديم بعض النماذج الحية  .1

 تحفيز التلميذ على المشاركة والتفاعل عن طريق السؤال والجواب. .2

  اإلثارة:

تتعلق بالجانب الفني والرتبوي، على أن تكون األسئلة محددة سئلة طرح أ ⚫

 .االنتباه كالحلوىوعرض ما يثير ، داخل محتوى إطار الدرس

 التعليمية:الوسيلة 

 المتوفرة، الصورالملصقات وعرض وسائل لها عالقة بالموضوع من  ⚫

وكذلك نماذج وأنواع من الحلوى بمختلف األشكال واألنواع واالحجام 

 وتنشيط ذاكرته.وتشكيالت مختلفة للعناصر إلثراء فكر التلميذ 

 للمعلم:توجيهات 

يرسم التلميذ ما يف مخيلته من أنواع وأشكال للحلوى من خالل عالمه  ⚫

الي نتائج  التلميذ؛ للوصولالصغير، وعلى المعلم تنشيط وتوسيع مدارك 

كثر، إلبداع أوالتنوع يزيد من فرص تعميق الفكرة ويحث التلميذ ل جيدة،

وترك وان حلة الرسم يرتك للتلميذ حرية اختيار األلروبعد االنتهاء من م

 انلومسافة لحرية اختيار األ
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 والتقييم:املتابعة 

ذا لمتابعة خالل مرحلة تنفيذ الدرس إالعمل وعلى المعلم ا تنفيذمتابعة  ⚫

عن سياق الدرس وتسجيل كل المالحظات  انحرافًا وخروجًاوجد 

اإليجابية والسلبية وتقييم مدى نجاح الدرس ومدى تفاعل التالميذ 

  وقبولهم.

  املطلوب:

رسم لوحة فنية عبارة عن أشكال ووحدات ملونة مختلفة االحجام تمثل  ⚫

 وجميالً.قطع من الحلوى موزعة توزيعًا متناسقًا 
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 الدرس احلادي عشر                   

 خطوط ملونة

                    

 

 

 

 

 مجاليات اخلطوط امللونة من الطبيعة

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



 

98 
 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 املرحلة األوىل ))الرسم والتلوين((
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 اهلدف اخلاص:

 متوازيةلينة  حركة الخطوط بطريقةتوظيف الخط إلنتاج أعمال فنية، من خالل 

 المتناسقة.بألواهنا  أشكال جميلة فنية؛ لتكوينبطريقة ومتداخلة 

 للخربة يف الدرساجلوانب الضرورية 

 اجلانب املعريف:

وحدات  الخط؛ لتكوينشكال مبتكرة من خالل توظيف رف على أالتع .1

 .ومتداخلة(مرنة ومنكسرة ومتموجة  الخطوط )مستقيمة،من جميلة 

 عمال الفنية.ألانتاج  ال  فنيًاالخطوط توظيفاَ كيفية توظيف التعرف على  .2

 اجلانب املهارى:

خطوط حرة  الخطوط بطريقةرسم  الليونة من خالل تمرين يد التلميذ على .1

 .عشوائية

 .الخطوط المتوازيةمساحات الضيقة ما بين التمرين يد التلميذ على تلوين  .2

 الخطوط.من خالل  جميلة فنيةحرة تكوينات تمرين يد التلميذ على رسم  .3

 اجلانب الوجداين:

 تنمية اإلحساس والتذوق الفني لدى التلميذ. .1

ذات تكوين فني  خطوطووحدات ل التلميذ يف اكتشاف عناصرمساعدة  .2

 جميل.

 تنمية مدارك التلميذ الفنية وتوسيع آفاق االبتكار لديه. .3

 التعبير بالخط واللون. الفرص لحريةاشباع رغبات التلميذ وإتاحة  .4
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 إجراءات عرض الدرس: 

 تاخطوط متوازية وذات انحناء علي شكللوحة فنية  المعلم بعرضيقوم  .1

 مختلفة اللون والشكل. وانكسارات جميلة

 لونية.طريقة رسم وتكوين خطوط مرنة وحادة ذات جماليات عرض  .2

وتنفيذ  يف رسمالستعمال واستخدام وتجربة ما هو متاح فرصة للتلميذ إتاحة  .3

 .عمال فنيةأ

 اإلثارة:

 تزيد عن ثالثة أسئلة أالالموضوع على عن يقوم المعلم بطرح أسئلة مناسبة  ⚫

وعالقاهتا  الخطوط، أنواعهاويمكن مراجعة ما سبق دراسته عن درس 

 بالتكوين.

  :الوسيلة التعليمية

من عمال فنية تمثل تكوينات مختلفة بعرض الوسائل كعرض أيقوم المعلم  ⚫

المعرفة الفنية  والطول؛ لتنمية والعرض، والخط، اللون، والشكل :حيث

 .واالبتكاربداع الحسية لإل

كذلك يستخدم المعلم وسيلة توضيحية للموضوع تكون من ضمن أعماله  ⚫

 الفنية. 

  :للمعلمتوجيهات 

وطرح األسئلة عن  اإلجابةالتفاعل ووة لمشاركعلى االتلميذ المعلم  يشجع

يف إنجاح  دور اله الم ته على االيجابياتمكافأو، السلبيات المحتملة لتفاديها

االعمال كل  تنفيذكذلك علي المعلم حرية اختيار طريقة  العملية التعلمية

 يناسبه.حسب ما 
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  اخلامات واألدوات:

 ألوان مناسبة. .1

 أو كراسة مناسبة للموضوع. أوراق، .2

 أقالم رصاص. .3

 الفني.عمل الوات وخامات يمكن استعمالها يف تنفيذ أد .4

 املطلوب تنفيذه:

وذلك خالل حركة لخطوط متوازية متداخلة من  فني جميلعمل  تكوين ⚫

لية طومساحات وقلم واحد لتكوين خطوط متوازية  او قلمين باستعمال

أو تنفيذ العمل باستعمال ألوان متناسقة ما بين الخطوط بألوان  وتلوين

 الشمع بطريقة عرضية مباشرة، ويمكن تنفيذ ذلك أثناء الورشة اللونية.

عمال كل حرية اختيار طريقة تنفيذ األ إعطاءالمعلم جيهات للمعلم: على تو ⚫

 .حسب ما يناسبه
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 الثاين عشرالدرس 

 (والتجميع( ))القصاملرحلة الثانية 

 الشرائط امللونة

 

 

 اجلوانب الضرورية للخربة يف الدرس  

 اجلانب املعريف:

لمختلفة كل حسب طبيعة الخامة االخامات كيفية وطريقة قص التعرف على  .1

 .المستعملة يف ذلكداة واأل

 عماللتنفيذ أالمحلية المناسبة واألدوات الالزمة التعرف على الخامات  .2

 .األشغال الفنية

امات أخرى يتعرف التلميذ على استخدامات أخرى جديدة لخامة الورق وخ .3

 شغال.مناسبة لعمل فني يف األ

 التعرف على كيفية توظيف العمل الفني يف المناسبات. .4
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 اجلانب املهارى:

 .واللصق والتجميعالقص مهارة تمرين يد التلميذ مهاريًا على  .1

 .للخامات المختلفة لصقالوالفرز والتجميع تمرين يد التلميذ على  .2

متكرر  الدقيق للخامات بشكل طولي القصتنفيذ تمرين يد التلميذ على ق  3

 قصيرة.بمساحة عرض 

 اجلانب الوجداين:

 ميذ تنمية اإلحساس والتذوق الفني لدى التل .1

مساعدة التلميذ يف االكتشاف وتوظيف الخامات إلنتاج عمل فني من صنع  .2

 يديه.

 رغباته يف االبتكار. التلميذ؛ إلشباعتنمية مدارك  .3

نفسه يف تجميع الخامات إتاحة فرصة لإلبداع لدى التلميذ واالعتماد على  .4

 .الالزمة لتنفيذ العمل الفنيالفنية 

 إجراءات عرض الدرس:

لتكون حافزًا  بتنفيذها؛ ومختلفة قامجميلة  بإحضار أعمال فنيةيقوم المعلم  .1

 االعمال الفنية.للتالميذ لصنع مجموعة مماثلة من 

يقوم المعلم بالتلويح بمجموعة من الشرائط الملونة بيده أو بكلتا يديه؛  .2

 لتبهج التالميذ وتفرحهم وتشجعهم وتحفزهم.

تعرف والالملونة  كالشرائطالمستعملة، الخامة  ملمس يتحسس التالميذ .3

 لديهم.وترسيخ المعلومة  اإلحساس، عليها؛ لتأكيد
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 الوسيلة التعليمية:

مام التالميذ بتنفيذ عمل فني يستخدم فيه الخامة المناسبة يقوم المعلم أ ⚫

ستيعاب وعلى المعلم دراك واالالتلميذ من الفهم واإل واأللوان تمكن

ها أمام التالميذ كذلك ذتنفي العمل؛ ليسهلعداد المسبق لهذا التحضير واإل

يف توصيل الفكرة بصورة صحيحة  التي تساهمج والصور ذعرض بعض النما

 الهدف.لتحقيق 

 اخلامات واألدوات:

 .والقماش او الجلد خامات من الورق المناسب الملون .1

 القصاصات.مواد الصقة أو خامات ربط وتبيث  .2

ما يراه المعلم مناسبًا  .3

 العمل الفني.إلنتاج 

 املطلوب تنفيذه:

تنفيذ عمل فني عبارة عن  ⚫

مجموعة من القصاصات 

او األشرطة الملونة من 

خامة الورق او الجلد او 

غيرها من الخامات المناسبة على شكل حزمة بحيث يكون طول 

طريق  واحدة عنسم وتجميعها كوحدة 30سم الي  10القصاصات من 

تجميعها بطريقة من نفس خامة او  دين،المعكالسلك  مناسبة،الربط بخامة 

واالعياد يح هبا جماليًا يف الحفالت المستخدمة تستخدم للتلواألشرطة 

 .والمناسبات السعيدة
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 الدرس الثالث عشر

 شغال أطباق الورقأ

 

 اهلدف اخلاص:

على األطباق أو شغال األيف موضوع  التجميع العامالتأكيد على التكوين و .1

 خالل التناسق اللوين واختيار العناصر. الصحون الورقية من

 مختلفة.الخامات  على تقنيات القص والتجميع للتدريب التالميذ مهاريًا .2

وغرس فكرة التعبير الفني، والتصميم  ةمهاريالو ةفنيالتنمية قدرات التالميذ  .3

لعمل لوحة جميلة على أشكال مختلفة من الورق وبخامات وتقنيات 

 عديدة.
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والتأكيد على اللون على إطار أطباق الورق وزخرفتها بأشكال التكوين  .4

 جميلة.

 الربط بين التوافق الذهني والعضلي للوصول إلى مرونة أكثر إيجابية. .5

 معها كالصحونالتعامل  من خاللالخامات سطوح التعرف على مالمس  .6

 وأطباق الورق.

 اجلوانب الضرورية للخربة يف الدرس

 اجلوانب املعرفية:

التعرف على تشكيالت مختلفة من أطباق الورق الدائرية والمربعة  .1

 والمستطيلة.

الزخارف الفنية على  عرف على أهمية الخطوط واألشكال يف تكوينالت .2

 .لورقية من خالل عمل إطار جميلجوانب الصحون أو األطباق ا
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ي أو مجموعة عناصر من خالل مساعدة التلميذ على تكوين شكل فن .3

 تلفة.الخامات المخ

تنسيق أو ربط العالقة بين إطار اللوحة أو الصورة المرسومة واإلطار  .4

 الجانبي لها من خالل أشكال أو عناصر أو وحدات زخرفية متجانسة.

 .المختلفة المستعملة يف االشغال تقنياتالعلى التعرف  .5

 :اجلوانب املهارية

إنتاج األعمال الفنية  علىمن خالل التدرب  التلميذتنمية وتطوير مهارات  .1

 باألشغال.الخاصة 

تطوير مهارات التكوين والتصميم الفني من خالل زخرفة اإلطار المحيط  .2

 للوحة المرسومة ضمن صحن أو طبق من الورق.

رات الدقة والتكرار والتلوين ضمن حدود الشكل والمساحة اتنمية مه .3

 المرسومة.

يزيد من  تطيل، دائرةمربع، مسالعمل ضمن األشكال المختلفة للصحون  .4

 .لتلميذفرص التعامل المختلف والمتنوع لدى ا

طباق يلة من خالل تشكيل مجموعة، من األالتمكن من عمل لوحة فنية جم .5

 التالميذ.ورسمها مجموعة من  عدادهاإبقام 

 الوجدانية:اجلوانب 

 جميلة شارك يف صنعها.عمال أ صنع،من خالل إشباع رغبات التلميذ نفسيًا  .1

التالميذ من خالل ممارسة العديد من وير التفكير اإلبداعي لدى وتط تنمية .2

 التجارب الفنية.

 الجمالي.تنمية اإلحساس بالجمال لدى التالميذ واالرتقاء بالتذوق  .3
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لتكوين  ؛عمل معهم يخلق فرصخرين والالعمل الجماعي يزيد من حب اآل .4

 .عالقات اجتماعية جيدة

 الفني وتذوقه المميزة للعمل إبراز الخصائص .5

الكتشاف والتجريب، أو بالرسم والتلوين لتنمية روح المشاركة يف البحث  .6

 على الخامات والمواد المختلفة.

 اإلحساس بالعمل الفني وتذوقه. .7

التشجيع المستمر والمشاركة بالعمل يف المجموعات يضيف العديد من  .8

 .حاكاةوالمالل المشاهدة والتجربة والتقليد الخربات للتالميذ من خ

والمشاركة بين التالميذ يف العمل من خالل التعاون  نمو التفكير اإليجابي .9

 الفني الواحد.

 إجراءات عرض الدرس:

التمهيد والشرح الوايف للفكرة وتحديد عناصر الدرس والموضوع والطريقة التي  .1

 رسم اللوحة بداخله. وتلوينه، ثمار سيتم هبا تنفيذ الدرس بداية من زخرفة اإلط

إعطاء فكرة واضحة عن الموضوع والخامات والمواد المختلفة التي سوف  .2

نستخدمها لعمل لوحة فنية، مع كتابة التاريخ والموضوع على السبورة بخط 

 الفصل.واضح وجميل يف حالة العمل داخل 

 عرض عدد من وسائل اإليضاح المناسبة. .3

 .من األطباق الورقية مختلفة للعمل عليها عرض نماذج مختلفة .4

 ذتصلح إلنتاج وتنفي وصحون ورقيةوالعينات ألطباق  عرض بعض الصور .5

 عمل فني جيد
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 اإلثارة:

عرض عدد من األسئلة بحيث ال تخرج عن سياق الموضوع وال تخرج عن  ⚫

 نسعى إلى تحقيقه. لذيالهدف الفني ا

 الوسيلة التعليمية:

 متنوعة.الو الورقية المختلفةنماذج من األطباق عرض  .1

ستعمل كوسيلة ت المعلم،عرض نماذج أخرى مرسومة ومزخرفة من أعمال  .2

 .تعليمية مساعدة

يجب أن يراعي المعلم الشروط الفنية يف الوسيلة التعليمية وأن تكون  .3

 موضوعاهتا جميلة ومشوقة.

أي فكرة أو وسيلة أخرى يراها المعلم مفيدة لتوضيح الفكرة يمكن  .4

 استخدامها.

 :املطلوب تنفيذه

 المتوفرة.طباق الورق مجموعة من أعمل وتكوين لوحات فنية عبارة عن  .1

و جوانب الطبق الورقي بأشكال او زخارف وتلوين اإلطار أالبداية بزخرفة  .2

 مختلفة يختارها التلميذ بكل حرية وفق رغبته.

الجمالية، رسم لوحة فنية اختيارية أو تشكيالت مختلفة من العالقات  .3

سلو ب اللصق للصور بطريقة باستعمال أ الخطوط اواو  كالصور

 .)الكوالج(

اختيار الخامة  مساعدة التالميذ وتوجيههم ومتابعتهم خطوة بخطوة بداية من .4

 والعرض.واالخراج  والتلوين والتطعيم
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 اخلامات املستخدمة:

 .ةتوفرمأطباق الورق أو الكرتون مختلفة األشكال واألحجام وال .1

 أو الخفاف. الورق الالصق نوفر صحون اللدائن يف حالة استخدام .2

 أقالم رصاص وألوان خشب مختلفة. .3

 ألوان شمع أو باستيل. .4

 ألوان مائية .5

 بوسرت.خطاط او  ألوان .6

 الفني.لعمل تصلح لإلضافة وتطعم ا صور جاهزة او أي عناصر أخرى .7

 مقص وخامة لصق خاصة. .8

 التقييم:

واألشكال المتشاهبة،  تصنف اللوحات على هيئة مجموعات حسب العناصر .1

مجموعة األزهار، مجموعة األسماك، مجموعة الفراشات، مجموعة 

 األشكال الهندسية، مجموعة العالقات الهندسية.

الزوائد منها يف حالة  ات الجانبية بمساعدة المعلم وإزالةهتذيب اإلطار .2

 اللصق.زخرفتها بورق 

 خل الفصل.تعرض األعمال بالكامل أو يف مجموعات على الحائط دا .3

يقف التالميذ بأعمالهم حسب المجموعات لعرض أعمالهم والتعليق  .4

 عليها.

 ألحسن وأجمل لوحة. التشجيع بالتصفيق .5
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مثالً هذه المجموعة  واإليجابي،تتم عملية التقييم يف جو من النقد البناء  .6

ما هذه ة، وهذه مجموعة األلوان الزاهية أالمجموعة الثاني األولى، وتلك

 بعض التهذيب والتشطيب ...وهكذا. تحتاج على

على  الدباسة، لتكونيمكن أن تثبت كل األعمال على خلفية خشبية بواسطة  .7

 .شكل لوحة كبيرة
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 عشرالدرس الرابع 

 الج للمواد املختلفةوعمل مجاعي بطريقة الك

 والتجريب من خالل تقنية القص 

         لعمل لوحات فنية واللصق

 

 اهلدف اخلاص:

 الربط بين التوفق الذهني والعضلي للوصول إلى مرونة أكثر إيجابية. .1

تطوير مهارات االختيار والتنسيق والمفاضلة بين عدد من الخامات  .2

 .واألدوات؛ لتحقيق فكرة معينة واالعمال الجماعية المنظمة

 باستخدام مهارات القص واللصق. الفنيعمل الالتأكيد على  .3
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 يف الدرس اجلوانب الضرورية للخربة

 اجلوانب املعرفية:

 ( واالطالع على بعضالكالج )فنالتعرف على فن القص واللصق  .1

 التجارب.

والخشن والناعم  العاديالمختلفة كورق اللصق خامات الالتعرف على  .2

 .والخامات المختلفة األخرى

 التعرف على أهمية المواد المختلفة يف التشكيل الفني لعمل لوحة فنية. .3

من خالل  المختلفة خاصةً التعرف على العديد من الخامات واألدوات  .4

 الورشة.

 :اجلوانب املهارية

 فنية.تدريب يد التلميذ على تشكيل أعمال  .1

 اكتساب مهارات جديدة. .2
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إبراز الخصائص المميزة لفن القص واللصق لعمل شكل فني او لوحة  .3

 جميلة.

 استخداماهتا.تجريب والمواد المختلفة التدرب على تشكيل  .4

ألشياء المختلفة؛ إلنتاج تنمية مهارة التفكير وحسن االختيار والتنسيق بين ا .5

 عمل فني.

من خالل الخامات شكل فني،  وعناصر يفالتدريب على عمل أشكال  .6

والورق الملون يف تكوين فني جميل وبتقنيات المواد  المختلفة كالقماش

 المختلفة.

لتنسيق واالختيار والمفاضلة بين المواد يكتسب التلميذ مهارة الرتتيب وا .7

 المختلفة.واألدوات 

 اجلوانب الوجدانية:

 توسيع مدارك التلميذ ذهنيًا وتنمية التفكير اإلبداعي. .1

مساعدة التلميذ واألخذ بيده وتدريبه على عمل األشكال والعناصر  .2

 المختلفة.

ه ضمن ترك مجال حرية اختيار األدوات والمواد المختلفة والمحببة إلي .3

 موضوع الدرس أو الورشة.

اآلخرين وتجربة التعامل  تالتعرف على أدوات وأفكار جديدة ومحاوال .4

 معها.

العمل من خالل المشروع الجماعي يف الورشة ويف جو من التعاون يشجع  .5

 التالميذ على عمل المزيد.
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اكتشاف أشكال ومواد جديدة وتجارب يكون لها األثر اإليجابي يف كثير من  .6

 األحيان لدى التالميذ.

 إجراءات عرض الدرس

و الورشة من خالل كتابة التاريخ وموضوع ورشة المواد التمهيد للدرس أ .1

 المختلفة على السبورة.

المختلفة لعمل أشكال أو لوحات  تقديم شرح واف  عن استخدام المواد .2

 ية.فن

سمكة، فراشة،  محدودة، مثلعرض تشكيالت بسيطة لعناصر وأشكال  .3

 ، أشكال هندسية، كالمربعات والمثلثات والدوائر.شجرة

قها بمساعدة المعلم، وتوجيههم لصالبدء يف الرسم وقص األشكال و .4

 التوجيه الصحيح.

 

 اإلثارة:

طرح عدد من األسئلة 

بحيث ال تخرج عن 

سياق الهدف الفني أو 

 الموضوع.
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 الوسيلة التعليمية:

عرض بعض العناصر أو األشكال البسيطة من عمل المعلم لنماذج تمثل،  .1

 أو بعض العالقات واألشكال الهندسية. األشجار،أو  الفرشات،األسماك أو 

 عرض بعض اللوحات العالمية ألعمال الكالج. .2

 عرض بعض األعمال الفنية من المواد المختلفة قد سبق تنفيذها. .3

 يمكن استخدام الحاسوب والشاشة الذكية.  .4

 اخلامات املستخدمة:

 جميع أنواع الورق، عادي، ملون، وورق الجرائد والمجالت. .1

 و الكرتوين.بقايا وقطع الورق المقوى أ .2

 بقايا أو قطع ورق الديكور وورق التغليف بمخلف أنواعه. .3

 بقايا قطع القماش المختلفة. .4

 الملون.ورق اللصق والشريط جميع أنواع  .5

 خيوط مختلفة وعلب ورقية مختلفة. .6

 علب الورقية الفارغة.الصناديق الكرتون و .7

 أقالم الرصاص واأللوان المختلفة. .8

 المقصات وأدوات القطع البالستكية. .9

 املطلوب تنفيذه:

 كالورق والجلديطلب المعلم من تالميذه استخدام كل ما لديهم من خامات  .1

 مناسبا لعمل فني فردي أو جماعي. وأغطية القناين وما يراه التلميذ

 التالميذ.يشرتك فيها كل لوحة كبيرة  يف المنفذة لاعمتجميع اال .2
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 التوجيهات:

 تحديد مكان الورشة أو العمل. .1

 الورشة. المختلفة؛ لتنفيذتوفير الخامات  .2

حصى كل المواد التي تصلح من علب الكرتون، وعلب البسكويت، تُ  .3

من مخلفات البيئة التي  المختلفة، وبعضوالشكوالتة وعلب الحلوى 

تدويرها وعمل لوحات فنية جميلة بتقنيات القص واللصق  تصلح؛ إلعادة

 الكالج.أي تقنية 

يمكن االستفادة من قطع األقمشة المختلفة من محالت صنع الستائر أو  .4

إلخراج أعمال فنية وتشكيالت جميلة  ؛الجلسات والغنية بألواهنا الجميلة

 مختلفة.

مكن االستفادة من العلب الكرتونية بجميع أنواعها بالرسم والتلوين عليها ي .5

مختلفة، تشكيالت هندسية  وحدات، أو طبيعية، أووقصها يف شكل عناصر 

 لخ.أو األشجار والفراشات واألسماك. إوالحيوانات  كالسيارات،

الورشة تنمي اإلحساس بنظافة المحيط وإمكانية االستفادة من خامات البيئة  .6

 أشياء مفيدة وجميلة. المخلفات؛ لعملوإعادة تدوير 

د من المواد فن الكالج يعتمد على العديد من المهارات واستخدام العدي .7

 وزيادة خربات للتلميذ. المختلفة وهذا مكسب

شة بشكل جيد وفق مراحل أو موضوع الور الدرس، اوعرض أو تقديم  .8

فكرة عن الخامات والمواد  الموضوع، ثمفكرة أولية عن  خطوات، كإعطاء
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المختلفة التي يجب تحضيرها، واألشكال او العناصر والمفردات التي 

  عرضها وهي خالصة العمل الشامل.سنقوم ب

 األعمال بمساعدة المعلم. قق هتذيب .9

عناصر المختلفة يتم تجميعها يف حالة االشتغال على األشكال أو ال .10

تأيت مرحلة تنسيقها وإخراجها بشكل فني من قبل المعلم  بعناية، ثم

 عمل فني جميل.  لنحصل على ؛وبمساعدة التالميذ ومشاركتهم له

 بعد هتذيبها وتشطيبها بمساعدة المعلم. عرض االعمال ُت .11

أو خشب  المقوى،تثبت األعمال كلها على قطعة كبيرة من الكرتون  .12

الكمباساتا وتثبت باستخدام الصق أو غراء ب ما يسمىاو  (،)االبالكاش

 واضح وجميل.ذلك وتكتب أسماء المشاركين بخط مناسب ل

المختلفة بداية مراحل الو كل الخطوات علىي يشرف ذالمعلم هو ال .13

صر التي تستخدم والعنا والخامات واألشكالاختيار المواد لفكرة ومن ا

 للعمل الفني.

بعض الحوافز  عزيمتهم، وتقديمالتشجيع المستمر للتالميذ والشد من  .14

ألن ذلك  ؛تقديم قطع الحلوى أثناء العمل يف الورشةبين كل فرتة وأخرى ك

سيكون له األثر اإليجابي لنجاح العمل أو أثناء تنفيذ العمل وبعد االنتهاء من 

 .اعيالعمل ونشرها يف صفحة المدرسة على صفحات التواصل االجتم
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 والتقييم:النقد 

من العمل الفني والربنامج العام للعمل الجماعي يوضح  االنتهاءبعد 

العام من هذا العمل ومدى فائدته من جميع النواحي  المغزىالمعلم 

على االعمال الفنية  تأثيراالقتصادية واالجتماعية والفنية الجمالية ومدى 

 ويطلب  والمجتمع،البيئة 

هم النقد الذايت يف هذه يس والنقد؛ حتىبداء الرأي والمشاركة إمن التالميذ 

بداء المالحظات وإ لى النقدب تلميذ هذه المرحلة عالمرحلة يف تدري

بداع يف كل مرحلة من مراحل التعليم يف حياة والرفع من مستوى اإل ءةاالبن

 .التلميذ
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