
 4و3و2و1المادة :  التربیة التشكیلیة                                                              الحصة : 
 العنوان : متوازي المستطیالت                                                     ر. ج :

 
                                  سیــــــــــــــــــر الــــــــــــــــدرس 

 
 الھدف الفني : تعریف التالمیذ بالمجسمات .

 الھدف التربوي : تحسیس التالمیذ بمتوازي المستطیالت في البنایات العمرانیة .
 الوسائل : قلم الرصاص ، أقالم ملونة جافة ، قلم اللبد .

 
 التمھید : 

 
 
 
 

عرض نماذج ملموسة لمتوازي المستطیالت .ثم عرض  وثائق  على السبورة فیھا بنایات یتمثل فیھا 
 متوازي المستطیالت . 

 
 التحسیس الفني : 

 إثارة الحس الجمالي لدى المتعلمین فیما یتعلق ببعض البنایات التي یتجسم فیھا متوازي المستطیالت 
  من كتاب التلمیذ .2الخانة رقم 

 
 التدریب و التمرن :

 من كتاب 2التمرن على رسم عدة متوازي المستطیالت . بإتمام الرسوم الموجودة بالخانة رقم 
 التالمیذ .

 
 االبتكار و اإلبداع : 

 یعمل كل تلمیذ على االبتكار في رسم عدة عمارات أو منازل بمتوازي المستطیالت مختلفة الحجم 
  3و التموضع . عمودي أو أفقي , ویبدع في توزیعھا في المساحة المخصصة لذلك في الخانة رقم 

 بالكراسة . 
 

 تقییم الدرس : 
 یكون التقییم بمشاركة التالمیذ و بتوجیھ من المدرس . 



 4و3و2و1المادة : التربیة التشكیلیة                                                        الحصة : 
 العنوان : المربع و المستطیل و المثلث و الدائرة                           ر.ج :

 
                                 سیــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــدرس 

 
 الھدف الفني : تحسیس التالمیذ بجمالیة التشكیل باألشكال المسطحة و الملونة 

 الھدف التربوي : اكتساب المھارة في القص و التوزیع و التركیب و اإللصاق لألشكال 
                      المسطحة و الملونة .

 الوسائل : المقص ، أوراق التقطیع ملونة بآخر الكتاب المدرسي . لصاق 
 

 التمھید :
  بتثبیتھا لیحصل على أشكال معینةسیمكن استعمال أوراق بیضاء و ملونة بحیث یقوم المدر

 شجرة ، منزل ، صومعة ...............
 
 

 التحسیس الفني : 
 التحسیس بالتناغم و االنسجام لألشكال المسطحة و الملونة في التركیبات التشكیلیة  . 

 
 االبتكار و اإلبداع : 

  2في الخانة رقم 
یبدع كل متعلم في رسم بنایات من بیئتھ أو من خیالھ  موظفا المربع و المستطیل و المثلث و 

 الدائرة ، مستخدما في ذلك تقنیة القص و اإللصاق للورق الموجود في اخر الكراسة . 
 

 تقییم الدرس : 
 یكون التقییم جماعیا و یتم تعلیق أجمل رسم على السبورة . 



 4و3و2و1المادة : التربیة التشكیلیة                                                          الحصة : 
 العنوان : المكعب و متوازي المستطیالت                                             ر.ج : 

 
                                            سیـــــــــــــــر الــــــــــــــدرس 

 الھدف : تدعیم الحس الجمالي بالمجسمات . 
 الھدف التربوي : التعریف بالمجسمات في البنایات العمرانیة الحدیثة .

 المواد و األدوات : قلم الرصاص ، قلم اللبد ، أقالم ملونة جافة . 
 
 

 التمھید : 
یمھد المدرس الدرس بإجراء مقارنة بین  امكعب و متوازي المستطیالت انطالقا من نماذج 

 ملموسة و یؤكد فیھا على اختالف المساحة للواجھات لكل منھما . 
 

 التحسیس : 
إثارة الحس الجمالي لدى المتعلمین فیھا یتعلق ببعض المجسمات من مكعب و متوازي 

  1المستطیالت . الخانة رقم 
 
 

 التدریب و التمرن : 
التمرن بالید على رسم مكعب و متوازي المستطیالت متجاورین ثم متباعدین كما ھو مبین في 

 1الخانة رقم 
 

 االبتكار و اإلبداع : 
 یعمل كل تلمیذ على ابتكار في الرسم بالید منازل موظفا المكعب و متوازي األضالع . 

 
 تقییم الدرس : 

 یتم التقییم على ضوء السبورة و بتوجیھ من المدرس . 



 4و3و2و1المادة : التربیة التشكیلیة                                                        الحصة : 
 العنوان : المجسمات : األھرام                                                 ر.ج:

 
                                     سیــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــدرس 

 الھدف التربوي : التحسیس بالخصوصیات الجمالیة لھرم .
 الھدف الفني : تعریف التالمیذ بمعالم الحضارة الفرعونیة .

 المواد و األدوات : قلم الرصاص ، قلم اللبد األسود ، أقالم الملونة ، نماذج مجسمة للھرم . 
 

 التمھید :
عرض نماذج مجسمة ألھرام مختلفة في الحجم ثم محاورة التالمیذ حول ممیزات وخصوصیات 

 الھرم من حیث التشكیل و الجانب الھندسي مقارنة مع مجسمات أخرى .
مثال 

:  
 
 

 التحسیس الفني : 
  القدیمة .ةالتحسیس بخصوصیات الجمالیة للھرم و ربطھا بالحضارة الفرعوني

 
 التدریب و التمرن : 

  بكراسة التلمیذ .3التمرن على رسم الھرم وفق المراحل المشار إلیھا في الخانة . رقم 
 

 االبتكار و األبداع :
 

یعمل كل تلمیذ على الرسم بالید عدة أھرام  مختلفة في الحجم  و یبدع في تنظیمھا و ترتیبھا في 
 و یعمل على إغناء المجال الصحراوي بكل ما یراه مناسبا 4الفضاء المشار إلیھ في الخانة رقم  

 من أھرام أخرى مستعمال أقالم اللبد أو األقالم الملونة
 

 تقییم الدرس : 
 یعتمد فیھ المالحظة الفردیة  و المناقشة الجماعیة 



 المادة : التربیة التشكیلیة                                                                    الحصة : الحصص 
 العنوان :دوائر فارغة ، متقاربة و ملونة                                                    ر.ج :

 
 

                                ســــــــــــــــیر الـــــــــــــــــدرس 
 

 التمھید :
عرض صورة لعدة قالدات مكونة من دوائر ، مناقشة التالمیذ حول تركیب الدوائر المختلفة في 

 الشكل في القالدة الملموسة من حیث التنظیم والتناسق في الترتیب ھذه الدوائر .
 

 التحسیس الفني  :
 

إثارة انتباه التالمیذ إلى التناسق الجمالي للدوائر في الحلي والقالدات ، انظر لوحة نساء بولمان من 
  2الدارس للفنانة المغربیة مریم أمزیان في الخانة 

 
 التدریب والتمرن : 

 و یعمل على تنظیم الدوائر فیھا بناءا على النماذج 3یعمل كل تلمیذ على رسم قالدة في الخانة رقم 
  1المعروضة في الخانة رقم 

 
 االبتكار و اإلبداع : 

یبتكر كل تلمیذ تركیبات جمیلة لعدة قالدات مكونة من دوائر فارغة و لكل منھا محیط ملون و یبدع 
 في تنسیق بعضھا مع البعض من حیث الشكل و اللون .

 
 تقییم الدرس :

 
 عرض كل النتائج للمالحظة و التقییم و التعلیق علیھا من طرف التالمیذ . 

المادة : التربیة التشكیلیة                                                                               ر.ج:
4ـ3ـ2ـ1العنوان : المثلث المملوء و الملون بلون واحد                                            الحصة :

 
                                                 سیر الدرس 

 
 
 

المراحل                               األنشطة و الممارسات           

التمھید                   یستخدم األستاذ السبورة الوبریة البیضاء و یشرع في مشاركة التالمیذ 
                          في إنجاز تركیبات من المتلثات السوداء بإلصاقھا و تغییر مكانھا ألتجاز

                          تشكیالت ذات داللة معروفة مثل : الوردة ـ الفراشة ......

التحسیس الفني       إطالع التلمیذ على التناسق في التركیبات التشكیلیة بواسطة المثلثات السوداء 
                         و ھي عبارة عن تقنیة صینیة تسمى التانكرام 

 اإلبتكار و اإلبداع  ابتكار تركیبات تشكیلیة من المثلثات السوداء و الموجودة بآخر الكراسة 
                        و العمل على تشخیص داللة بھذه التركیبات 

 تقییم الدرس        مناقشة جماعیة للداللة التي یعبر عنھا كل تركیب تشكیلي منجز من طرف   
                         التالمیذ 



 المادة : التربیة التشكیلیة                                                                        الحصة : الحصص
 العنوان : من القوس إلى الدائرة                                                              ر.ج: 

                                            سیـــــــــــــــــــر الدرس 
 

 الھدف الفني : توظیف القوس و الدائرة في الزخرفة  . 
 الھدف التربوي : ربط القوس و الدائرة بالتوقیت الزمني وما یتعلق بتقسیم مدار الساعة إلى ثوان 

                      و دقائق وساعات .
 

 التمھید : 
 

 یرسم األستاذ في السبورة بالید أقواسا كأجزاء لدائرة ، ثم یصل بعضھا ببعض لتكوین دائرة تامة 
 فیما یتعلق بعالقة القوس بالدائرة . 

 مثال : 

 التحسیس الفني :
 

 اطالع المتعلمین على جمالیة القوس و الدائرة 
 في الرسوم و الصور . 

 
 التدریب و التمرن : 

 اكتساب المھارة في رسم األقواس و الدوائر بالید 
 . 

 االبتكار و اإلبداع :
 یعمل كل تلمیذ على ابتكار تركیبات تشكیلیة مكونة من أقواس ودوائر مختلفة في حجمھا و أوضاعھا .

 
 تقییم الدرس :

 
 یكزن التقییم جماعیا و انطالقا مما أنجزه التالمیذ في مرحلة االبتكار واإلبداع . 



المكون : التربیة التشكیلیة 
4ـ3ـ 2 ـ 1العنوان : المثلثات المملوءة و الملونة                                                       ر. ج : 

 
 سیر الدرس 

التمھید : یستعین األستاذ في التمھید للدرس بوثائق مصورة تمثل مثلثات مختلفة األنواع و األلوان 

 مثال :
 
 

 
 
التحسیس الفني : یكون التحسیس بواسطة عدة تركیبات تشكیلیة  مكونة من مثلثات متنوعة  و مختلفة 

 كتاب التلمیذ 2األلوان . خانة رقم 
 
 
 

 3التدریب والتمرن : یعمل كل متعلم على إتمام رسوم المثلثات كأشرعة للزوارق . خانة رقم 

االبتكار واإلبداع  : یقوم كل تلمیذ بابتكار تركیبات بالمثلثات فقط تمثل زوارق شراعیة 
                        و یبدع في تلوینھا . 

تقییم الدرس : یكون التقییم جماعیا بناء على أحسن التركیبات التشكیلیة بالمثلثات فقط و تمثل 
                الزوارق الشراعیة 

 



 المادة : التربیة التشكیلیة                                                                        الحصة : الحصص 
 العنوان : األشكال الھندسیة / الدوائر الملونة                                               ر.ج : 

 
                                    سیـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــدرس 

 
 

 الھدف : إثارة انتباه التالمیذ إلى ما في بعض األواني من زخرفة لھا عالقة بالثرات اإلسالمي .
 الوسائل :قلم الرصاص ، أقالم اللبد ، األقالم الملونة الجافة ، نماذج لصحون مزخرفة 

 
      التمھید : 

یتحدث األستاذ للتالمیذ عن الزخرفة بالدوائر من خالل عرضھ لصحون و أوان مزخرفة بدوائر ملونة 
  وكذلك صویرات لھذا الغرض . 

 
 التحسیس الفني : 

 التحسیس الجمالي للدوائر الملونة في زخرفة حون من الفخار 
  من كتاب التلمیذ .2خانة رقم 

 
 التدریب و التمرن : 

  من كراسة التلمیذ ، یعمل كل تلمیذ أوال على التمكن من استخدام یده بشكل سلیم 3على الخانة رقم 
 ثم یواصل التدریب إلى حد التمكن  من رسم عدة دوائر .

 
 االبتكار و اإلبداع :

  ، ثم یبدع في إغناء مساحة 4یعمل نل تلمیذ على إتمام استدارات الدوائر الموجودة بالخانة رقم 
 الصحن بدوائر أخرى ملونة .

 
 تقییم الدرس :

 یكون بالحوار و المناقشة الجماعیة . 



 المادة : التربیة التشكیلیة                                                                            الحصة:
 العنوان : األشكال الھندسیة   المعین                                                                ر . ج

 
 سیــــــــــــــــر الدرس

 
 الھدف الفني : توجیھ التالمیذ إلى جمالیة المعین في التركیبات الزخرفیة

 الھدف التربوي : تعریف المتعلم باألشكال  الھندسیة المستعملة في الزرابي
 
 

 التمھید :
 یعرض األستاذ رسوما لزرابي مزخرفة بمعینات مختلفة في أوضاعھا و ألوانھا

 
 مثال :

 

 
 
 
 
 

 التحسیس الفني :
 التحسیس بجمالیة الزخرفة بالمعینات في الزرابي المغربیة

 
 التدریب و التمرن :

  بالید .3یعمل كل تلمیذ على إتمام رسم المعینات الموجودة بالخانة رقم 
 
 

 اإلبتكار و اإلبداع :
 یحاول كل تلمیذ أن یبتكر تركیبات زخرفیة بالمعینات فقط و یبدع في زخرفة مساحة

 الزربیة مع العمل على تلوینھا بأقالم اللبد أو األقالم الملونة ؟
 

 تقییم الدرس :
 مقارنة األعمال بین التالمیذ خانة رقم

2 
 
 
 



 1المادة : التربیة البدنیة                                                                      الحصة : 
 العنوان : التجمعات                                                                        ر.ج: 

 
                                         سیــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــدرس 

الھدف : أن یتمكن التالمیذ من تطبیق التجمع وذلك من خالل استعمال النشید المخصص لھ و 
 اإلشارات الخاصة بكل تجمع على حدة .

 
 مرحلة التمھید :

بقوم التالمیذ بحركات تسخینیة ألطراف الجسم العلویة و السفلیة . وذلك بجري خفیف مع تحریك 
 الیدین بحركة دائریة . إلى األمام ثم ثارة إلى الخلف . 

 تحریك الساقین في حركة سریعة ، جري سریع في المنان الثابت .
 
 
 

 المرحلي الرئیسیة  :
  تالمیذ لحفظ أغنیة التجمع 6یطلب المدرس من التالمیذ أن یتصافوا على شكل قاطرات متوازیة من 

  2ھلموا ، ھلموا ، ھلموا أجمعین ألیست لكم أرجل و أقدام ، ومن یحظر متأخر سنقطع رجلیھ 
 ا ، ھایو بینا نابني الصوفوف فاھا ھون2ھیوا بنا نبني الصفوف ـ تصفیق ـ فھا ھنا یحلو الوقوف 

 یحلو الوقوف .
 یردد التالمیذ األغنة حتى یتم حفظھا تماما .

 یردد التالمیذ األغنیة كلما طلب المدرس إنشادھا .
 

 المرحلة الختامیة : 
 الرجوع إلى الحالة العادیة من خالل تمارین التنفس البطیئة . 

 یراقب المدرس الغیاب . 
  1المادة : التربیة البدنیة                                                                 الحصة :  

 العنوان : التدرب على رمي الكرة إلى المرمى                                   ر.ج : 
 

                            سیــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــدرس 
 

 المرحلة التمھیدیة : 
 یقوم التالمیذ بحركات تسخینیة للجزء العلوي و السفلي خاصة الرجلین و الفخض.

 تحریك الرجلین بحركة سریعة (الجري في نفس المكان ) .
  نحو الفخض . نتحریك الرجلي

 
 
 

 المرحلة الرئیسیة : 
 یحاول التالمیذ رمي الكرة نحو المرمى لیسجل الھدف . 

 التلمیذ الذي یسجل یدخل المرمى لیحرسھ بدوره و ھكذا دوالیك .
 یعتبر التلمیذ الفائز الذي استطاع الصمود أكبر فترة ممكنة في حراسة المرمى . 

 
 
 

 المرحلة الختامیة : 
 

یقوم التالمیذ بحركات للرجوع إلى الحالة العادیة و ذلك بمشي بطيء مع تحریك الیدین في حركة 
 دائریة وتنفس عمیق ( شھیق و زفیر ) .

 یراقب المدرس الغیاب .  



 المادة : التربیة التشكیلیة                                                                   الحصة : الحصص
 العنوان : الدائرة الفارغة بخیوط ملونة                                                  ر.ج: 

 
                                    سیــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــدرس 

 
 الھدف : اكتساب المھارة في التشكیل بالخیوط و اللصاق .

 الوسائل : الخیوط ، اللصاق ، قلم الرصاص 
 

 التمھید : 
 شرح و تحلیل للتشكیل بالخیوط و اللصاق .

 
 

 التحسیس الفني : 
 یكون التحسیس بتنمیة الحس الحركي لدى التالمیذ و التعامل مع الدائرة من خالل استخدام 

 الخیوط واللصاق إلنجاز التشكیالت بارزة . 
 

 التدریب و التمرن :
  3في الخانة رقم  

  1 بإلصاق خیوط بناء على ما ورد في الخانة رقم ریقوم كل تلمیذ بالتمرن على إنجاز دوائ
 

 االبتكار و اإلبداع : 
 یعمل كل تلمیذ على إنجاز تشكیالت مكونة من دوائر عفویة مرسومة بالید و بدع في تتبع استدارتھا 

 باللصاق ثم وضع الخیوط علیھا 
 
 

 تقییم الدرس : 
 یكون بعرض جمیع النتائج أمام التالمیذ . 

 



 المادة : التربیة التشكیلیة                                                        الحصة : الحصص 
 العنوان :الدعم                                                                   ر . ج : 

 
                                   سیر الــــــــــــــــــــــــدرس 

 
 
 

 التذكیر .:
 
 
 

 یقوم األستاذ بتذكیر التالمیذ بما درسوه في الحصص السابقة .
 

یطلب األستاذ من التالمیذ من المتعلمین إنجاز رسومات یطبقون فیھا كل ما درسوه في الحصص 
 السابقة .

 

 التطبیق 
 

 یرسم التالمیذ المعین وذلك باستعمال الید . 
 یرسم التالمیذ بعد ذلك زریبة مغربیة من اختیارھم 

 
 یراقب األستاذ رسومات التالمیذ . و یتم التصحیح فوریا بالنسبة للتالمیذ المتعثرین 

 أما بالنسبة لآلخرین فإن أتموا العمل األول فیمكنھم أن یقوموا برسومات حرة من أجل 
 سبورة القسم . 

 المادة : التربیة التشكیلیة                                                الحصة : حصص التربیة التشكیلیة 
                                                  ر.ج:17العنوان : الدعــــــــــــــــــــــم 

 
                                 سیــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــدرس 

 الھدف : تقویة التالمیذ المتعثرین في استیعاب و تحصیل مضامین السابقة .
 
 

           
 یطلب المدرس من التالمیذ القیام برسم ألعمال حرة مطبقین فیھا ما درسوه في الحصص السابقة 

 من خالل استعمال تقنیة الخیوط أو الدوائر الملونة و الفارغة و المملوءة .
 یالحظ المدرس الرسومات ویبدي المالحظات للتالمیذ المتعثرین . 



 المادة : التربیة التشكیلیة                                            الحصة : حصص التربیة  التشكیلیة 
 العنوان : الدوائر الفارغة غیر الملونة                                                         ر.ج :

 
                                        سیـــــــــــــــــــــر الدرس 

 
 الھدف الفني : تشجیع التالمیذ على استلھام التشكیل بالدوائر الفارغة والمرسومة بالید بشكل عفوي 

 الھدف التربوي : اكتساب مھارة رسم الدوائر بالید بكل عفویة وتلقائیة .
 
 

 المراحل األنشطة والممارسات مالحظات
یقوم االستاذ برسم دوائر عفویة بالطباشیر على السبورة لیكون 

 نموذجا لھم في الرسم بالعفویة :

 
 التمھید 

و یكون بإثارة التالمیذ إلى جمالیة التشكیل بالدوائر من خالل 
 لوحة الفنان العالمي روبیر دلوني

 التحسیس الفني

ترویض الحركات العفویة لرسم الدرائر وتحویلھا إلى مھارات 
 3 و 2 تنجز بھا التمارین الواردة في الخانة رقم 

 
 

التدریب و 
 التمرین

 
 بدوائر مرسومة 3یعمل كل تلمیذ على إغناء فضاء الخانة رقم 

بكل عفویة وتلقائیة متداخلة و متقاطعة و متجاورة و متباعدة . 
 ویحرص في كل ذلك على اإلبداع في استدارات تلك الدوائر

 مستعمال قلم اللبد .
 

اإلبتكار 
 واإلبداع

یجب الحرص 
على كیفیة 
استدارت 

 الدوائر

یكون التقویم من خالل مدى مھارة كل تلمیذ في رسم الدوائر 
بكل عفوویة وتلقائیة و یشارك كل تلمیذ في تقییم التجربة 

 الفردیة لكل منھم .
 

 تقییم الدرس

 



4و3و2 و1المادة : التربیة التشكیلیة                                                                 الحصة :   
 العنوان : الدوائر المملوءة و الملونة                                                     ر. ج : 

 
                                        سیــــــــــــــــــــــــــــــر الدرس 

 
 
 

 الھدف الفني : تعریف المتعلمین بالعالقة الجمالیة للدوائر واأللوان في التعبیر التشكیلي . 
 االدوات : الفرشاة ـ الصباغة المائیة  ـ أو األقالم اللبدیة 

 
  التمھید :

 
 عرض وتحلیل لوثائق مصورة تمثل دوائر ملونة في تراكیب مختلفة ومتنوعة في تنظیمھا 

 
 التحسیس الفني :

 
 تخسیس التالمیذ بجمالیة الدوائر الملونة كما ھو الحال في بعض األزھار و أجنحة الفراشات 

  2والطیور ، انظر الخانة رقم 
 

 التدریب و التمرن : 
 

  .ةیعمل كل تلمیذ على رسم عدة دوائر ملونة بواسطة تقنیة التلوین بالفرشاة أو األقالم اللبادي
  بكراسة التلمیذ ز1انظر النموذج في الخانة رقم 

 
 االبتكار و اإلبداع : 

  4یعمل كل تلمیذ على ابتكار تراكیب و تنظیمات لعدة دوائر یكون بھا باقة زھور في الخانة رقم 
 ثم یبدع في خلق تناغم و انسجام بین األلوان و األشكال . 

 
 تقییم الدرس : 

 بعد مناقشة اعمال التالمیذ یختار األستاذ معھم أحسن اإلنجازات لالحتفاظ بھا في متحف القسم 



المادة : التربیة الفنیة              العنوان :  األلوان : اللون الغامق واللون 
 الفاتحة   
 الھدف الفني :  تنمیةالقدرةعلى التلوین باللون الغامق تارة والفاتح تارة أخرى 
 الوسائل :   أقالم ملونة جافة أوأقالم لبدیة ـ قلم الرصاص                        

 األنشطة و الممارسات                                   
التمھید :  عرض وثائق تتمتل فیھا األلوان الغامقة  إلى جانب األلوان الفاتحة 

 ویؤكد
األستاذ للتالمیذ على التمییز بینھما                                                    

         
التحسیس الفني : التحسیس بجمالیة األلوان فیما بینھا .                            

       
ـ یكون التمرن على التلوین القاتم بالضغط على القلم . 1التدریب والتمرن :  

 و التلوین 
بالفاتح بتخفیف الضغط على نفس القلم                                                

           
ـ كما یمكن التلوین بقلمین مختلفین أحدھما فاتح و اآلخر غامق  2  

    4اإلبتكارواإلبداع :  على كل تلمید أن یرسم مالبس أخرى في الخانة رقم 
و أن یعمل على تلوینھا بما یناسبھا من األلوان القاتمة و الفاتحة                 

           
تقییم الدرس : تكون مالحظات من الجمیع لأللوان و التحلیل الجماعي لنتائج 

 المقارنة
بین اللونین القاتم و الفاتح                                                               

        
 



 المادة : التربیة التشكیلیة                                                          الحصة : األولى 
 العنوان : اللون الغامق و اللون الفاتح 

 
                                                       سیر الدرس   

 
 المواد واألدوات  : أقالم ملونة جافة ـ قلم الرصاص 

                                      المراحل 
 

 االتمھید : 
 
 

 عرض وثائق تتضمن األلوان الغامقة إلى جانب األلوان الفاتحة و یؤكد األستاد على التمییز بینھما 
   

 
 التحسیس الفني :

 
 التحسیس بجمالیة األلوان بالمقارنة فیما بینھا 

 
 التدریب و التمرن 

 
 یكون التمرن علىالتلوین القاتم بالضغط على القلم و العكس للون الفاتتح

 كما یمكن التلوین بقلمین مختلفین أحدھما غامق و االخر فاتح 
 اإلبتكار واإلبداع 

 
  4على كل تلمید أن یرسم مالبس أخرى في الخانة رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3،1،2 4المادة : التربیة التشكیلیة                                                                    الحصة :،
 العنوان : المثلثات الفارغة و المملوءة باأللوان                                             ر . ج 

 
                                                    سیر الدرس 

 
 التمھید :

 
 یرسم األستاذ على السبورة بالطباشیر الملونة عدة مثلثات یلون البعض منھا و ینجز 

 بذلك تركیبات تشكیلیة قائمة على التداخل أو التفاطع أو التجاور أو التماثل لمجموع المثلثات 

 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

  التحسیس الفنى : 
 إثارة الحس الفني بالتناغم و االنسجام في التركیبات التشكیلیة لمختلف المثلثات الفارغة 

 و الملونة . 
 التدریب و التمرن :

 یعمل كل تلمیذ في مسودة على رسم المثلثات بالید فقط ویعمل على تلوین البعض منھا .
 

 االبتكار و اإلبداع :
 یوجھ األستاذ التالمیذ إلى توظیف التماثل و التقاطع و التداخل و التجاور لمثلثات فارغة

 و أخرى مملوءة أي ملونة 
 
 

 التقویم :
 إنشاء تركیبات تشكیلیة .



 4و3و2و1المادة : التربیة التشكیلیة                                                              الحصة : 
 العنوان : المجسمات : المكعب                                                      ر.ج: 

 
                      

                                سیـــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــدرس 
 
 

 الھدف الفني : تعریف التلمیذ بالتشكیل المتعلق بالمجسمات : المكعب 
 الھدف التربوي : تحسیس التلمیذ بالمكعب في محیطھ .

 
 التمھید : عرض نماذج ملموسة لعدة مكعبات مختلفة في الحجم ثم وتائق و صور تلصق على السبورة 

 توضح مراحل رسم المكعب 
 
 
 
 
 

 التحسیس الفني : 
  2یثیر األستاذ انتباه التالمیذ إلى الجانب الجمالي للمكعب  / الخانة رقم 

 
 التدریب و التمرن : 

  بكراسة التلمیذ 3التمرن على إتمام رسم المكعبات انطالقا من الرسوم الموجودة في التمرین رقم 
 

 االبتكار و اإلبداع :
 یعمل كل تلمیذ على رسم مكعبات مختلفة في الحجم ویبدع في تلوینھا بالخطوط مثل ماھو وارد بالخانة 

4  
 

 تقییم الدرس :
  یكون التقییم بالمشاركة الجماعیة 




