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يوجه هذا الدليل الأ�ستاذات واأ�ساتذة مادة الرتبية الفنية بامل�ستوى الثالث بالتعليم االبتدائي، 
بهدف اإ غناء املمار�سة الرتبوية داخل الف�سل وامل�ساهمة يف جتويدها. و�سعيا وراء حتقيق هذه 

االأهداف، يت�سمن هذا الدليل جزاأين متكاملني. 

يخ�س�ص اجلزء االأول للمرتكزات الرتبوية واالختيارات البيداغوجية/الديدكتيكية، ويقدم 
يف ثالثة حماور متكاملة:

اإبراز  االبتدائية من خالل  باملدر�سة  الفنية  الرتبية  االأول مرتكزات منهاج  املحور  يقدم   
املداخل البيداغوجية واملبادئ الديدكتيكية التي مت اعتمادها يف بناء وت�رصيف برنامج هذه 

املادة. 

 يتناول املحور الثاين حمددات برنامج الرتبية الفنية من خالل تقدمي املجاالت واالأهداف 
املنهجية  املادة، واخلطوات  البيداغوجي لربنامج  والتنظيم  امل�ستهدفة،  والكفايات  العامة 
لتدري�سها، والو�سائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية، والغالف الزمني ، واآليات التقومي 

والدعم املوجهة لتدري�ص املادة.

 يت�سمن املحور الثالث املبادئ الرتبوية واملوجهات البيداغوجية/الديدكتيكية لتدري�ص مادة 
الرتبية الفنية، والتي من �ساأنها اأن ت�ساعد االأ�ستاذات واالأ�ساتذة على اعتماد منهجية لتدبري 
الو�سعيات الديدكتيكية، ومتكن بناء ال�سيناريوهات املنا�سبة لتحبيب مكونات مادة الرتبية 
الو�سعيات وامل�سامني  تفاعلهم، برغبة ومتعة، مع  للمتعلمات واملتعلمني وتاأمني  الفنية 

املرتبطة، تي�سريا لتحقيق االأهداف املتوخاة.

وتدبريها  التعلمات  لتخطيط  اأر�سية  باعتبارها  الدرو�ص،  جذاذات  الثاين  اجلزء  يت�سمن 
تكييفها  مع  العمليات،  هذه  الإجناز  اعتمادها  ميكن  التي  العنا�رص  اأهم  تربز  حيث  وتقوميها، 
املعرفية  واملتعلمني  املتعلمات  حاجات  ت�ستوجبه،  وما  التعلم  �سياق  يتطلب  ما  ح�سب  واإغنائها 

واحل�ص احلركية وما ينا�سب رغباتهم االإبداعية.
فريق التاأليف

مقدمة

3





الجزء األول

المرتكزات التربوية 
واالختيارات الديدكتيكية

املحور الأول

املحور الثاين
املحور الثالث

مرتكزات منهاج الرتبية الفنية 
باملدر�شة البتدائية

محددات برنامج الرتبية الفنية 
املبادئ الرتبوية واملوجهات 

البيداغوجية/الديدكتيكية لتدري�س 
مادة الرتبية الفنية



6

املحور الأول:
مرتكزات منهاج الرتبية الفنية باملدر�شة البتدائية

ينبني منهاج الرتبية الفنية باملدر�سة االبتدائية على اأ�س�ص ومبادئ توؤطره، وت�سعى اإلى جتويد املقاربات البيداغوجية 
التي ميكن توظيفها واملعارف التي ميكن ا�ستثمارها لتحقيق االأهداف املتوخاة من تدري�ص املادة.

 يف هذا ال�سياق، نربز اأهم املداخل البيداغوجية واملبادئ الديدكتيكية ملنهاج الرتبية الفنية باملدر�سة االبتدائية.

1. المداخل البيداغوجية لمنهاج التربية الفنية
1.1. مدخل القيم

االأخالقية  ومبادئها  احل�سارية  الهوية  وقيم  االإ�سالمية  العقيدة  لقيم  تام  احرتام  يف  الفنية  الرتبية  منهاج  بناء  مت 
والثقافية. وقيم املواطنة وقيم حقوق االإن�سان ومبادئها الكونية، باعتبارها غايات يرمي املنهاج لتحقيقها لدى املتعلم)ة( 

املغربي)ة(.

2.1. مدخل الكفايات

ت�ستهدف مادة الرتبية الفنية اإك�ساب املتعلم)ة( كفايات حمددة، يكون من خاللها قادرا)ة( على اإجناز مهمات مركبة 
معنى  اإعطاء  يف  ت�ساهم  حقيقية  لو�سعيات  تعلماته/ها،  بناء  يف  كمحاكاته/ها،  خمتلفة،  �سياقات  يف  و�سعيات  حل  اأو 

لتعلماته/ها وو�سعها يف �سياقها الفني والفكري وحتفيزه/ها على االإبداع.

3.1. مدخل الرتبية على الختيار

ال يقت�رص منهاج الرتبية الفنية على تطوير املعارف واإك�ساب املتعلم)ة( التقنيات واملهارات الفنية فقط، بل ي�ساهم 
اأي�سا يف تطوير قدرته/ها على التمييز واتخاذ القرار املنا�سب حلل و�سعية معينة بناء على مكت�سباته وقناعاته الفكرية، 
وعلى اختيار املوارد املنا�سبة للو�سعية من اأجل التعبري عن فكرة معينة وتوظيفها يف اإطار ت�سكيل اأو حركات م�رصحية 

اأو نغمات واأ�سوات مو�سيقية. 

2. المبادئ الديدكتيكية لمنهاج التربية الفنية
1.2. التمركز حول املتعلم

تتمركز املمار�سة البيداغوجية حول املتعلم باعتباره حمور العملية الرتبوية وفاعال اأ�سا�سيا يف بناء تعلماته. 

2.2. املالءمة واإعطاء معنى للتعلمات

املتعلم)ة( وحاجاته وقدراته  املقدمة خل�صو�صيات  املعارف  التعلمات، مالءمة  لبناء  ال�رضوط ال�رضورية  من بني 
بعني  ياأخذ  ب�سكل  بناءها  وي�ستطيع  دال،  �سياق  لتعلماته يف  معنى  اإعطاء  من  يتمكن  والفكرية واجل�سدية حتى  النف�سية 

االعتبار املعارف واملهارات املرتبطة بها. 
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3.2. التنويع البيداغوجي والديدكتيكي
يغلب عل مادة الرتبية الفنية الطابع العملي والتجريبي الذي يتيح اإمكانية اعتماد اأ�ساليب و�سيغ وف�ساءات متنوعة 
من اأجل التعلم، وحتويل ف�ساء الف�سل من �سيغته التقليدية اإلى ف�ساء غني بتفاعالت حتفز املتعلمات واملتعلمني على 

التفكري واالإبداع واالبتكار.

 يف هذا ال�سياق، يعترب تفعيل مبداأ التنويع البيداغوجي لبنة اأ�سا�سية يف تدبري التعلمات، مما يفتح املجال اأمام االأ�ستاذة/
االأ�ستاذ لتبني وبلورة طرق وتقنيات خمتلفة اأثناء تخطيطه/ها وتدبريه /ها لالأن�سطة التعلمية، حيث ميكنه، على �سبيل 
يف  تنويعا  في�ستوجب  الديدكتيكي  التنويع  اأما  م�سغرة.  جمموعات  اإطار  يف  اأو  الفردي  العمل  بني  يختار  اأن  املثال، 

الو�سعيات التعلمية املعتمدة لبناء التعلمات من خالل ا�ستهدافها املبا�رص واملنا�سب للمفهوم ومتف�سالته وخا�سياته. 

4.2. التعلم عن طريق اللعب
ي�صكل اللعب اآلية منا�صبة الكت�صاب املتعلم)ة( معارف ومهارات وكفايات يف �صياق يطبعه الن�صاط واحليوية واالنخراط 
بجدية وم�سوؤولية يف بناء الكفايات امل�ستهدفة. و�سعيا وراء حتقق هذه االأهداف، من ال�رصوري اأن يتفاعل املتعلم)ة( مع 

و�سعيات لعب بيداغوجي متكن من حتقيق هدف/اأهداف الربنامج، ولي�ص فقط اللعب من اأجل الت�سلية. 

5.2. التعلم من خالل امل�رشوع
يعترب امل�رضوع و�صيلة بيداغوجية اأ�صا�صية الإعطاء معنى للتعلمات، يف ارتباط مع و�صعيات التعلم، وامل�صاهمة يف 
تناول هذا)ه( االأخري)ة( مل�سكل ل�سيق مبحيطه/ها  املتعلم)ة(، من خالل  التعلم متمركزا حول  بلورتها، حيث يكون 

االجتماعي والثقايف وياأخذ بعني االعتبار وقدراته/ها الفكرية وخ�سو�سياته/ها احل�ص حركية والوجدانية. 

يرتكز اإر�ساء العمل بامل�رصوع يف مادة الرتبية الفنية على منهجية التعلم التعاوين، وذلك باإجناز عمل، منتج فني 
وظيفي، يتمحور حول املكونات الثالثة لوحدة الرتبية الفنية، وفق وحدة املو�سوع وامل�سمون وب�سكل متوازن بينها. 
الدرا�سية، كما  ال�سنة  اأو على مدى  اأ�سدو�ص  اأو فردي لكل  اإطار م�رصوع فني جماعي  وي�سمح برتكيبها وتوليفها يف 
يدعو اإلى ت�صجيع انخراط املتعلم)ة( على موا�صلة اجناز نف�س امل�رضوع يف ال�صنوات املوالية مع تطويره وتكييفه ح�صب 

امل�سامني املقرتحة مبا ي�سمن حتقيق الغايات التالية:

 متكني املتعلمني واملتعلمات من املهارات احلياتية الالزمة ملواكبة حتديات الع�رص.
 تثمني العمل التعاوين واجلماعي مع املحافظة على اخل�سو�سية ال�سخ�سية للفرد.

 خلق بيئة مدر�سية اآمنة ذات جدوى وجاذبية من خالل ا�ستثمار امل�ساريع الفنية يف تن�سيط احلياة املدر�سية والو�سط 
املحلي للمدر�سة.

 اإعطاء دالآلة ومعنى للتعلمات الفنية.
 ن�رص ثقافة تثمني العمل الفني واال�ستثمار االأمثل للبيئة املحلية.

 االعتزاز بالثقافة الفنية املغربية وتثمينها كراأ�سمال المادي.
 تاأمني تكافوؤ الفر�ص من خالل م�ساركة جميع املتعلمني واملتعلمات يف م�ساريع فنية جماعية، ثنائية وفردية.
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6.2. الن�شقية والتكامل

ت�سكل مكونات الرتبية الفنية الثالث: الرتبية الت�سكيلية واملو�سيقى وامل�رصح، كال ال يتجزاأ. ويعترب تق�سيم هذه املادة 
لثالثة مكونات �رصورة منهجية فقط، مردها احلاجة اإلى الرتكيز على املعارف واملهارات ال�رصورية يف مكون معني 
مقارنة باآخر. فاإذا كان امل�رصح يرتبط اأكرث بالتعبري اجل�سدي وا�ستعمال ال�سوت، فاملو�سيقى تعتمد، ب�سكل ح�رصي، 
فاإن  الت�سكيل،  اأما  ال�سيء.  نف�ص  للتعبري عن  املو�سيقية  االآالت  ال�سادرة عن  والرنات  ونغماته  االإن�سان  على �سوت 

ال�سورة واالألوان وبع�ص املواد االأخرى تعترب و�سائله االأ�سا�سية للتعبري. 

ا�ستثمار وبناء مفاهيم معينة، ت�ستح�رص بال�رصورة قدرة  اأجل  بينها من  فيما  الفنية  املكونات  تتكامل وتتنا�سق هذه 
من  ن�سقا  باعتباره  للفن  نظرتها  جتديد  الرتبوية  املمار�سة  تقت�سي  ال�سياق،  هذا  يف  واالإبداع.  التذوق  على  املتعلم)ة( 
املعارف واملهارات واملمار�سات املتكاملة تنبني على اأ�س�ص فكرية وت�ساهم يف بناء الكفايات لدى املتعلم)ة( ب�سكل مندمج. 

7.2. التدرج وال�شتمرارية

تقدم املفاهيم واملهارات يف منهاج الرتبية الفنية وفقا ملبداأ التدرج واال�ستمرارية عرب ال�سنوات الدرا�سية، حيث يتم 
بناوؤها وفق مبداأ االإ�سمار يف ال�سنة االأولى والثانية والثالثة، وي�رصح بها يف ال�سنة الرابعة واخلام�سة وال�ساد�سة، وذلك 

انطالقا من التح�سي�ص والتلم�ص اإلى االكت�ساب ثم اإلى الرت�سيخ فالتعميق))(.

الكفايات  بناء  خالل  من  املعتمدة  البيداغوجية  بالهند�سة  ارتباطه  يف  التدرج  بني  االإطار،  هذا  يف  التمييز،  ميكن 
حيث  من  ديدكتيكيا،  مبداأ  باعتباره  باملعرفة،  اأ�سا�سا  املرتبط  التدرج  وبني  الدرا�سية  وامل�ستويات  املعتمدة  واملنهجية 

عنا�رصها ومتف�سالتها وتو�سعها اللولبي عرب الوحدات وعرب امل�ستويات. 

8.2. التوظيف

ال يقت�سي تعلم الفن اكت�ساب مبادئه وبع�ص تقنياته فقط. بل اعتباره جماال اإجرائيا وفكريا يعتمد التطبيق والتجريب 
والتفكري، ويتطلب اأي�سا توظيف هذه املكت�سبات يف و�سعيات داآلة ذات معنى مرتبطة باالأفكار التي يعرب عنها املتعلم، 
اأو م�ستويات �سوتية  كاعتماده على نوع من احلركات دون غريها واختياره ملالمح دون اأخرى ولرنات مو�سيقية 

تختلف بالتاأثري املراد اإحداثه لدى املتلقي. كل هذا يوظف يف اإطار ن�سقي دال ومركب. 

9.2. الرتكيز على الكيف

من مميزات املقاربة بالكفايات االأخذ بعني االعتبار الكيف دون اإغفال ا�ستثمار املعارف. فهي تتجاوز االهتمام فقط 
بالرتاكم الكمي للم�سامني وتركز اأكرث على ما ي�ساهم يف اإبداع عمل فني من خالل تعبئة املوارد ال�رصورية، �سواء 
تعلق االأمر مبعارف اأو بتقنيات فنية. يف هذا ال�سياق، يتم الرتكيز، خا�سة، على ملمح التخرج وعلى املوارد االأكرث 

مالءمة لتحقيق هذا امللمح. 

1- م�ستجدات املنهاج الدرا�سي للتعليم االبتدائي. مكون للرتبية الفنية.
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10.2. الرتكيب

تتطلب عملية الرتكيب تعبئة املوارد التي مت بناوؤها ب�سكل مندمج، واإيجاد متف�سالت بينها يف اأفق توظيفها وا�ستثمارها 
يف و�سعيات اأو مهمات مركبة تعطي االأولوية للفكرة املراد ا�ستثمارها، يف اإطار مكون اأو اأكرث من مكونات الرتبية 

الفنية. 

11.2. التقومي والدعم

يندرج التقومي والدعم �سمن �سريورة بناء التعلمات. وحر�سا على اإن�ساف املتعلم)ة(، ت�ستهدف هذه االآلية تكييف 
مكت�سبات  تقومي  خالل  من  خمرجاتها  وجودة  ظروف  وحت�سني  املتعلمني  مل�ستوى  التعليمية/التعلمية  العملية  مدخالت 

املتعلم)ة( ومعاجلة ال�سعوبات التي ترتبط ببناء تعلماته واإر�سائها وتوظيفها طيلة فرتة تعلمه. 
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1. المجآالت المستهدفة

ي�سعى منهاج الرتبية الفنية اإلى امل�ساهمة يف تطوير املعارف واملهارات والقيم لدى املتعلم)ة( ب�سكل يراعي �سموليتها 
وتوازنها بالن�سبة ل�سخ�سيته/ها، وذلك من خالل املجاآالت االآتية:

1.1. جمال املعارف

ي�ستهدف برنامج الرتبية الفنية بامل�ستوى الثالث متكني املتعلم)ة( من املفاهيم والتقنيات واملهارات واالأدوات الفنية، 
الت�سكيلية واملو�سيقية وامل�رصحية، ومن معلومات عملية واجتماعية وثقافية من �ساأنها اأن تخدم مناء الكفاية.

2.1. جمال املهارات

والت�ساوؤل  املالحظة  بينها:  من  الكفاية.  لبناء  املهارات  من  جمموعة  الفنية  الرتبية  ملادة  الدرا�سي  املنهاج  حدد 
والفهم والتطبيق والتحليل والرتكيب والتعليق والتلخي�ص والتو�سع والتعبري، من خالل التخطيط والر�سم والت�سميم 
وتنغيمه،  ال�سوت  بنربات  التعبري  خالل  من  واأي�سا  والوتريي،  واالإيقاعي  واحلركي  امليمي  والتعبري  والت�سوير، 

ح�سب املوقف واملقام االجتماعي))(. 

3.1. جمال القيم واملواقف

يروم منهاج الرتبية الفنية جعل برنامج املادة حامال للقيم واملواقف االإيجابية التي من �ساأنها اأن توجه الفرد واملجتمع، 
من خالل الوظائف املنوطة باملدر�سة باعتبارها موؤ�س�سة للتن�سئة على القيم االإ�سالمية والوطنية واالإن�سانية وتر�سيخها.

4.1. جمال ا�شرتاتيجيات التعلم 

خالل ت�رصيف املنهاج، يتم الرتكيز على تطوير اال�سرتاتيجيات االآتية لدى املتعلم)ة(:

 فهم واإنتاج اأعمال فنية ت�سكيلية ومو�سيقية وم�رصحية.

 تطوير منهجية حلل الو�سعيات-امل�سكلة التي يواجهها املتعلم)ة( يف املدر�سة واحلياة.

 تقومي مدى مطابقة منتوجه للموا�سفات واملعايري واملوؤ�رصات املحددة.

 تعديل وتطوير منتوجه طبقا لنتائج التحقق))(.

2- املرجع نف�سه.

3- املرجع نف�سه.

املحور الثاين:
محددات برنامج مادة الرتبية الفنية بامل�شتوى الثالث ابتدائي
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2. األهداف العامة للتربية الفنية

تهدف مادة الرتبية الفنية اإلى حتقيق االأهداف االآتية))(:

 تعرف مقومات الفن ب�سكل عام، واملغربي منه ب�سكل خا�ص، ومكوناته ودوره يف احلركة الثقافية الوطنية 
والكونية.

 التمكن من قراءة التعبريات الفنية وفهمها ومتثل اأبعادها وقيمها وتذوقها من الناحية اجلمالية.

 اكت�ساب املهارات والتقنيات واملفاهيم الفنية املختلفة، والتزود بر�سيد من الثقافة الفنية وتاريخ الفن املغربي 
والعاملي.

 الوعي بنبل املمار�سة الفنية، وبوظائفها الوطنية واالجتماعية الهامة، باعتبارها اأداة لت�سكيل االإح�سا�ص بالهوية 
واالنتماء للح�سارة املغربية املتعددة الروافد، وم�سدرا من م�سادر االإ�سعاع الثقايف يف العامل، وموردا للدخل 
االأدوات  ال�سوت، و�سناعة  هند�سة  بالفن من  ال�سلة  ذات  ال�سغل  فر�ص  تخلقه من  والفردي، مبا  الوطني 

واالآالت، ورواج للمنتوجات الفنية املتنوعة )�سينما، م�رصح، اأغاين، لوحات، منحوتات..(.
بها من خالل  االأذواق وت�سمو  امل�ساعر وتهذب  تغني  التي  املعرفة  املتعلم)ة( مب�سادر  اإغناء وتنويع ح�سيلة   
تلقي االأعمال الت�سكيلية وم�ساهدة االأعمال امل�رصحية وال�سينمائية واملو�سيقية وحفظ االأغاين واالأنا�سيد املفيدة يف 

العالقات االجتماعية.

 تذوق الفن والتفاعل معه واالإح�سا�ص الواعي مبا يثريه من اأفكار ومثل.

 العناية بالبيئة املحيطة واالنتباه اإلى اأ�سواتها املتنوعة وما تزخر به من �سحر وجمال.

 االنتباه املبكر اإلى الطاقات الكامنة يف الذات ورعاية امللكات والكفايات الفنية وتنميتها.

وال�سباغة  والتلوين  والر�سم  الت�سكيل  طريق  عن  واأطراف،  واأذن  حنجرة  من  احلوا�ص  قدرات  �سقل   
والزخرفة والنحت، واالأداء الفني مبحاكاة االأدوار واالرجتال واالإبداع، واالإن�ساد والغناء والعزف الفردي 

واجلماعي.

 الرتبية على قيم االجتهاد واملثابرة والثقة بالنف�ص، وح�سن الت�رصف يف معاملتهم والتعود على النظام، وتفهم 
اأذواق االآخرين واحرتام الثقافة الفنية لل�سعوب االأخرى.

 الرتبية على الرتفيه عن النف�ص مبمار�سة هواية فنية اأو اأكرث ت�سجيعا لالإقبال على املدر�سة بروح مبتهجة.

4- املرجع نف�سه.
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3. الكفاية الخاصة بمادة التربية الفنية بالمستوى الثالث

متت �سياغة كفاية امل�ستوى الثالث وفق املبادئ االآتية))(:

 التئام وان�سجام وتكامل وتاآزر مكونات املادة الدرا�سية.
 �سياغة كفاية ختامية �ساملة لل�سنة الدرا�سية.

 التنامي املطرد للكفاية على مدى �ست �سنوات.
 �سمول الكفاية اخلا�سة بامل�ستوى االأعلى لكفاية امل�ستوى االأدنى.

اأخذا بعني االعتبار هذه املبادئ، ي�سعى منهاج الرتبية الفنية يف امل�ستوى الثالث ابتدائي اإلى »اأن يكون املتعلم)ة(، 
اإجناز مهمات مركبة  قادرا على  املبا�رص واملحلي واجلهوي والوطني والكوين،  بذاته ومبحيطه  �سياقات مرتبطة  يف 
واإيقونات  واإ�سارات حركية وتعبريات ميمية  واإيقاعات حلنية  اأ�سوات  تلقي  و/اأو حل و�سعيات م�سكلة، من خالل 
ب�رصية ومدونات مو�سيقية وزخارف وت�ساميم ولوحات واأعمال ت�سكيلية، وفهمها وتذوقها والتفاعل معها والتعبري 
من  واملهارية  واملعرفية  القيمية  مكت�سباته  بتوظيف  املوقف،  يتطلبه  ح�سبما  وم�رصحيا،  ومو�سيقيا  ت�سكيليا  بوا�سطتها، 
خالل التحكم يف �سوته وانفعاالته و/اأوحركات ج�سمه و/اأو بالتخطيط اأو الر�سم اأو التلوين و/اأو ال�سباغة و/اأو الت�سكيل 
والزخرفة و/اأو الكتابة احلروفية و/اأوالت�سميم الهند�سي والت�سوير الفوتوغرايف، وذلك الأجل التعبري فنيا عن ذاته 

والتوا�سل مع االآخر وتعزيز ثقته بنف�سه واالعتزاز بهويته الوطنية متعددة الروافد.«))(.

4. التنظيم البيداغوجي لبرنامج مادة التربية الفنية

يتم ت�رصيف الربنامج ال�سنوي على مدى 34 اأ�سبوعا على ال�سكل االآتي:

 الأ�شبوع الأول: يخ�س�ص للتقومي الت�سخي�سي والدعم اال�ستدراكي.

 الوحدة الدرا�شية: يت�سمن الربنامج �ست وحدات درا�سية مترر على مدى اأ�سدو�سي ال�سنة الدرا�سية مبعدل ثالث 
لبناء  االأولى  االأربعة  االأ�سابيع  تخ�س�ص  اأ�سابيع.  خم�سة  خالل  وحدة  كل  ت�ستثمر  اأ�سد�ص.  كل  خالل  وحدات 

التعلمات واالأ�سبوع اخلام�ص لتقومي ودعم مكت�سبات الوحدة. 

 الأ�شبوع ال�شابع ع�رش )نهاية الأ�شدو�س الأول(: يخ�س�ص للدعم املرحلي، وينبغي اأن يتمحور حول اأن�سطة احلياة 
معار�ص،  املدر�سية،  االأندية  اأن�سطة  تربوية،  م�سابقات  اأنا�سيد،  مدر�سي،  )م�رصح  للتعلمات  الداعمة  املدر�سية 

خرجات مدر�سية...(. 

 الأ�شبوع الثالث والثالثون: يخ�س�ص اأي�سا هذا االأ�سبوع لدعم تعلمات املرحلة الثانية من ال�سنة الدرا�سية وينبغي 
اأن يتمحور هو اأي�سا حول اأن�سطة احلياة املدر�سية الداعمة للتعلمات.

 الأ�شبوع الرابع والثالثون: يخ�س�ص الإجناز اإجراءات اآخر ال�سنة الدرا�سية.

5- املرجع نف�سه.

6- املرجع نف�سه.
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5. الخطوات المنهجية لتدريس التربية الفنية

ت�سكل الرتبية الفنية وعاء خ�سبا لتطوير قدرة املتعلم)ة( على املالحظة واال�ستك�ساف والتطبيق والتحليل واملقارنة 
مركبا  ف�ساءا  وامل�رصح،  واملو�سيقى  الت�سكيل  الثالثة،  مكوناتها  ا�ستثمار  خالل  من  توفر،  فهي  واالإبداع.  والتذوق 
ومتكامال ومندجما، ي�ستهدف �سقل املهارات الفنية للمتعلم وبناء كفاياته واإغناء مكت�سباته الفكرية املرتبطة باملجال الفني 
تتناول  التي  احلديثة  والفكرية  الفنية  اآالجتاهات  اإطار  يف  وذلك  واملو�سيقي،  وامل�رصحي  الت�سكيلي  الثالثة،  اأبعاده  يف 
مفهوم اجلمال ب�سفة عامة من زوايا خمتلفة، كل ح�سب جماآالت تعبريه وتقنياته، مع ا�ستح�سار االأبعاد الكونية والقيم 

االإن�سانية التي يروجها العمل الفني.

غري اأن الهدف من الرتبية الفنية لي�ص هو خلق فنانني حمرتفني بقدر ما هو حت�سي�ص املتعلمات/املتعلمني بقيم اجلمال 
االإن�سانية و�سقل مواهبهم الفنية املختلفة مبا يخدم تطور �سخ�سيتهم وثقتهم بالنف�ص وا�ستقالليتهم. وجدير بالذكر اأهمية 
ا�ستح�سار، كلما كان ممكنا، املمار�سة واملناوالت وتغييب ال�سحن والتلقني للمعارف. يف هذا ال�سياق، تت�سمن منهجية 

تدري�ص الرتبية الفنية اخلطوات االآتية:

احل�شة الأولى

املالحظة 
وال�شتك�شاف

اإثارة  اخلطوة  هذه  تهدف 
حل�سة  املتعلم)ة(  اهتمام 
الرتبية الفنية من خالل طرح 
معارفه  تعبئة  ت�ستدعي  اأ�سئلة 
مبو�سوع  املرتبطة  العامة 

الدر�ص.

التطبيق 
والتمرن

مو�سوع  املتعلم)ة(  يتعرف 
التفاعل  خالل  من  الدر�ص 
مع الو�سعية التعلمية املقرتحة 
خيوطها  فك  وحماولة 
طريق  عن  الفنية  ورموزها 
و�سياغة  ت�ساوؤالت  طرح 
يت�ساءل  كاأن  فر�سيات، 
التي  املنهجية  عن  املتعلم)ة( 
لوحة  الإبداع  الفنان  اتبعها 
التقنيات  يذكر  اأو  معينة  فنية 
يف  وظفها  التي  واملهارات 

اإبداعه.30د

احل�شة الثانية

التعبري 
والإبداع

التقليد  طريق  عن  للتمرن  املرحلة  هده  تخ�س�ص 
تطبيق  اإعادة  املتعلم)ة(  يحاول  حيث  واملناوالت، 
الدر�ص  مو�سوع  من  جزء  اأو  احلركة  اأو  التقنية 
بال�سكل  ا�ستعمالها  من  يتمكن  اأن  اإلى  عديدة  مرات 

اجليد والتحكم يف �رصوطها التقنية.

التذوق

اأهداف  حتقق  مدى  معرفة  اإلى  املرحلة  هذه  تهدف 
املتعلم)ة(  اإجنازات  مالحظة  خالل  من  الدر�ص 
اجلانبني  موؤ�رصات  ح�سور  مدى  من  والتحقق 
املعريف واملهاري اللذين در�سهما املتعلم)ة( من جهة، 
واجلانب اجلمايل الذي يرتبط اأ�سا�سا باالأفكار والقيم 

التي حاول املتعلم)ة( متريرها يف اإبداعه.

التعلم 
الذاتي

تتعلق  االأن�سطة  من  جمموعة  الكرا�سة  ت�سمني  مت 
موجهة  وهي  الثالث،  املكونات  يف  الذاتي  بالتعلم 
للمتعلم)ة( ق�سد اإجنازها خارج املوؤ�س�سة،وا�ستثمارها 
امتدادات  لها  لتكون  واملوؤ�س�سة  الدرا�سي  الف�سل  يف 
ف�ساءات  تزيني  الق�سم،  متحف  )اإغناء  وظيفية. 
املوؤ�س�سة ، تن�سيط االأندية الفنية،تخليد االأيام الوطنية 

والدولية...(.

ولهذا الغر�ص، روعي يف انتقاء هذه االأن�سطة ارتباطها باالأهداف امل�سطرة لكل در�ص وا�ستح�سار اخل�سو�سيات 
املحلية واملجالية وقابليتها لالإجناز.
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6. الوسائل التعليمية والمعينات الديدكتيكية
ت�ستوجب الطبيعة العملية ملادة الرتبية الفنية توفري جمموعة من الو�سائل التعليمية التي تختلف ح�سب مكون املادة 

والهدف من الن�صاط. من بني هاته الو�صائل:
 و�سائل �سمعية ب�رصية.

 و�سائل �سمعية.
 و�سائل من املحيط املبا�رص للمتعلم)ة( )عجني - ورق الر�سم - اأوراق ملونة - حبوب – قطاين - ورق مقوى - 
جرائد - جمالت - خيوط - اأوراق االأ�صجار - مواد بال�صتيكية - �صباغة مائية – �سباغة لزجة - قما�ص - �سقط 
االأثواب - قوارير بال�ستيكية - طبا�سري - فحم - جري - ل�ساق - مق�ص - م�سطرة - اأقالم خمتلفة - منا�سف - 

اأخ�ساب - اأغ�سان - فلني - علب - مكعبات...(.
7. التوزيع الزمني

املكونات  مق�سمة على  �ساعة ون�سف  الثالث غالف زمني مكون من  امل�ستوى  الفنية يف  الرتبية  لربنامج  خ�س�ص 
الثالثة للمادة كما هو مو�سح يف اجلدول االآتي: 

مكونات مادة الرتبية 
الفنية

ال�شنة الثالثة ابتدائي
مدة احل�شةالغالف الزمني الأ�شبوعي

الفنون الت�سكيلية
�ساعة ون�سف

30د

30داملو�سيقى واالأنا�سيد

30دامل�رصح

ق�سد ت�رصيف اأمثل للمبادئ ال�سالفة الذكر، فاإن الهند�سة الديدكتيكية املقرتحة لتدبري درو�ص الوحدات ينتظم كاالآتي:
املكون

امل�رشحاملو�شيقى والأنا�شيدالفنون الت�شكيليةالأ�شبوع

الدر�ص )1(االأ�سبوع 1
احل�سة )1(

الدر�ص )1(
احل�سة )1(

الدر�ص )1(
احل�سة )1(

الدر�ص )1(االأ�سبوع 2
احل�سة )2(

الدر�ص )1(
احل�سة )2(

الدر�ص )1(
احل�سة )2(

الدر�ص )2(االأ�سبوع 3
احل�سة )1(

الدر�ص )2(
احل�سة )1(

الدر�ص )2(
احل�سة )1(

الدر�ص )2(االأ�سبوع 4
احل�سة )2(

الدر�ص )2(
احل�سة )2(

الدر�ص )2(
احل�سة )2(

تقومي ودعم وتوليفاالأ�سبوع 5
اأن�سطة الدر�سني

تقومي ودعم وتوليف
اأن�سطة الدر�سني

تقومي ودعم وتوليف
اأن�سطة الدر�سني
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8. التقويم والدعم

مكت�سبات  ت�سخي�ص  من  تنطلق  �سريورة  وفق  التعلمات  بناء  يف  االإن�ساف  حتقيق  والدعم  التقومي  عملية  تتوخى 
املتعلم)ة( اإلى دعم تعلماته/ها. وميكن االإ�سارة هنا اإلى عمليتني متكاملتني:

1.8. التقومي

تهدف هذه العملية اإلى معرفة مدى حتقق اأهداف الدر�ص من خالل حتليل اإجناز املتعلم من جوانب خمتلفة مرتبطة 
اأ�سا�سا بجانب املعارف واملفاهيم من جهة، وم�ستوى املهارات املرتبطة بالتقنيات املعتمدة يف االإجناز من جهة اأخرى. 
فتقوم من خالل  املهارات  اأما  مبا�رصة  معرفية  اأ�سئلة  تقوم من خالل  املعارف  فاإن  التقومي،  وحر�سا على م�سداقية 

اإجنازات املتعلم)ة(. 

2.8. الدعم

يعترب الدعم الرتبوي من اأهم االآليات املعتمدة للحد من التعرث الدرا�سي، وتفادي الهدر املدر�سي، ومعاجلة التاأخر 
التح�سيلي، فهو يعمل على حتقيق مبادئ تكافوؤ الفر�ص بني املتعلمات واملتعلمني كونه عملية وقائية وعالجية وت�سحيحية 
تبا�رص بعد اإجراءات التقومي، وذلك بالتوقف على مواطن القوة وال�سعف و�سياغة ا�سرتاتيجية مالئمة لتعزيز واإغناء 

مواطن القوة واإيجاد توظيف �سيغ مالئمة لدعم ومعاجلة تلك املواطن.

التعرثات  معاجلة  اإلى  ت�سعى  التي  املنهجية  واخلطوات  االإجراءات  من  جمموعة  عن  عبارة  اإذا  الرتبوي  فالدعم 
وحت�سني اأداءات املتعلمات واملتعلمني.

9. مواصفات المتعلمة/ المتعلم في التربية الفنية

مفكرة/مفكرفعاآلة/فعالمت�شبعة/مت�شبع بالقيم مبدعة/مبدع
تعلمه من  ما  ي�ستثمر   
ومبادئ  مفاهيم 
وقواعد فنية اأو اأي 
اأ�سكال  من  �سكل 
الفنية  املعرفة 
اإلى منتج  وحتويلها 

تطبيقي عملي.

برنامج  ي�ستهدف   
بناء  الفنية  الرتبية 
اإيجابي  متعلم)ة( 
مت�سبع بالقيم الدينية 
واملبادئ  والوطنية 
حلقوق  الكونية 
والتعبري  االإن�سان 

عنها باأعمال فنية.

يف  فعال  متعلم)ة(   
تعلماته/ها،  بناء 
على  قادر)ة( 
اأعمال  مناق�سة 
ومقارنتها  فنية 
انتاجاته/ها  مع 

الذاتية.

املتعلم)ة(  يتعامل   
و�سعيات  مع 
خاللها  من  يوظف 
التفكري  مهارات 
 - التقييم  العليا: 
النقد   - التحليل 
 - الت�سميم   -

الرتكيب.
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الديدكتكية  االأعمال  الأهم  وا�ستح�سارا  االبتدائي،  لل�سلك  الرتبوي  املنهاج  يعرفها  التي  للم�ستجدات  م�سايرة 
والبيداغوجية، فاإن تدري�ص وحدة الرتبية الفنية وفق الت�سور اجلديد ي�سبو اإلى حتقيق حتوالت جوهرية يف املناحي 

التالية:

املحتوى/
امل�شامني

البيداغوجيا 
الأ�شتاذ)ة(التعلم الإبداعياملعتمدة

التقومي الذاتياملي�رش/ة

 يتم الرتكيز على 
تقدمي املعرفة 

واملفاهيم الفنية 
يف �سياقات 

غنية ومتنوعة 
وو�سعيات 
منطلقة من 

حميط املتعلم)ة( 
املحلي واجلهوي 

والوطني 
واالنفتاح على 

ال�سياق العاملي. 
مبا يعطي دالآلة 
ومعنى للمعرفة 

الفنية.

 االعتماد والرتكيز 
على البيداغوجيا 

الن�سيطة التي، 
جتعل املتعلم)ة( 
م�ساهما يف بناء 

تعلماته، وفاعال 
اأ�سا�سيا يف عملية 

التعلم.
 تبقى بيداغوجيا 

حل امل�سكالت هي 
االأكرث مالءمة 

لل�سياق احلايل من 
خالل االنطالق 

من و�سعية ت�ستفز 
املتعلم)ة( معرفيا 
وجتعله منخرطا 

يف جميع املراحل.

 هو منط التعلم 
الذي يتجاوز 

النمط القائم على 
تكرار وا�سرتجاع 
املعارف وتطبيقها 
املبا�رص، اإلى تعلم 

قائم على املالحظة 
واال�ستك�ساف 
والبحث عن 
حلول، مع 

الرتكيز على 
اجلانب الوظيفي 

للمعرفة مبا ي�سمح 
با�ستك�ساف الذات 

وتعزيز الثقة بها، 
وت�سجيع املتعلم)ة( 

على االإبداع

 حتول دور 
االأ�ستاذ)ة( من 

النموذج التقليدي 
الذي يجعل منه 

مالكا ومزودا 
للمعرفة اإلى 

االأ�ستاذ)ة( املي�رص 
واملنظم)ة( الأن�سطة 
تعلمية والتي تاأخذ 

بعني االعتبار 
اخل�سو�سيات 

والفروق الفردية 
والنمائية

املتعلمني/ات.

 تغيري النظرة 
للتقومي على اأنه 

ذلك القيا�ص القائم 
على اإعطاء تقدير 

عددي، اإلى 
االعتماد على 

التقومي الذي يركز 
على الوظيفة 

البنائية وامل�ستمرة 
للتقومي ب�سكل 
يجعلها تالزم 

�سريورة التعلم.

1. مبادئ تدريس مادة التربية الفنية

1.1. مبداأ وحدة التعلمات

تت�سكل وحدة الرتبية الفتية من ثالثة مكونات وهي: الفنون الت�سكيلية، املو�سيقى واالأنا�سيد، وامل�رصح وفق موا�سيع 
خا�سة بكل مكون، اإال اأن وحدة الفعل التعلمي تتجلى يف االأن�سطة التوليفية التي ي�ستدمج فيها املتعلم)ة( موارد خمتلفة 

من املكونات الإمتام عمل فني اأو اإجناز ن�صاط فني.

املحور الثالث:
املبادئ الرتبوية واملوجهات البيداغوجية/الديداكتكية 

لتدري�س مادة الرتبية الفنية
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2.1. مبداأ التناوب

يتم تقدمي املكونات الثالث لوحدة الرتبية الفنية ب�سكل متناوب ومتوازن خالل الوحدة الديدكتية من خالل تخ�سي�ص 
نف�ص الغالف الزمني لكل مكون.

3.1. مبداأ ا�شتعمال التكنولوجيات احلديثة

التغلب على �سعوبات عملية  اأهميتها يف  التعلم. وتربز  اأهم و�سائل  احلديثة والرقيمة من  التكنولوجيات  اأ�سبحت 
املتعلم)ة(  احتفظ  التعلم،  عملية  اأثناء  امل�ستخدمة  احلوا�ص  زادت  كلما  اأنه  واالأبحاث  الدرا�سات  اأكدت  حيث  التعلم، 
فالو�سيلة  والتعبري.  الراأي  اإبداء  وحرية  التفكري  مهارة  املتعلم)ة(  لدى  تت�سكل  وبذلك،  اأطول.  لفرتة  باملعلومات 
التكنولوجية يف الفنون )الت�سكيلية، املو�سيقى، امل�رصح( تو�سع مدارك املتعلم)ة( وتنقله من جمرد التخيل اإلى ما يكون 
اأقرب للحقيقة، وتدفعه للرغبة يف التعلم. لذلك تقرتح الكرا�سة اأن�سطة لال�ستئنا�ص ببع�ص الربامن والتطبيقات املجانية 
التحميل ملعاجلة ال�سورة والتلوين والر�سم )paperdraw, ArtFlow(، وكذا بع�ص الربامن والتطبيقات املجانية التحميل 

 .)NOIZ, Keezy( اخلا�سة باملو�سيقى

2. مكونات وحدة التربية الفنية 

1.2. الفنون الت�شكيلية 

الت�سكيلية وتقنيات ممار�ستها واكت�ساب  الفنون  اأ�سول  املتعلم)ة(  يتعلم فيها  التي  البيداغوجية  هي جمموع االأن�سطة 
معارفها واأطرها املرجعية وفل�سفتها، لتحقيق منوه العقلي والوجداين واحل�ص حركي والقيمي واالجتماعي واالإن�ساين 
التقنية  من  الت�سكيل  فن  تنقل  وهي  واخلط.  واحلفر  والنق�ص  والديكور  والت�سوير  والنحت  الر�سم  وت�سمل  واجلمايل 
واالحرتافية اإلى الرتبية اجلمالية، فتمكن املتعلم)ة( من تنمية تذوقه اجلمايل باال�ستجابة للموؤثرات اجلمالية والتحرك 
نحوها كلما وجد اجلمال يف نف�سه، ويف غريه، ويف بيئته ومتكنه من االإبداع املت�سف باجلمال احلامل لكل قيمه النبيلة))(. 

وت�سعى الفنون الت�سكيلية كمكون من مكونات الرتبية الفنية اإلى حتقيق الغايات التالية: 

 تعزيز الثقة يف النف�ص واالنفتاح على االخر والعامل املحيط. 

 اإبراز القدرات الذاتية يف التفكري والتحليل.

 تنمية التفكري االإبداعي والنقدي من خالل درا�سة اأعمال فنية عاملية ووطنية وحملية.

 تقوية التكامل واالن�سجام بني مكونات �سخ�سية املتعلم)ة(.

 اكت�ساب القدرة على توظيف وا�ستثمار املفاهيم واملهارات والتقنيات الفنية يف فهم الواقع.

 ممار�سة احلرية واال�ستقاللية يف التفكري ويف اتخاد القرار. 

7- عبد العزيز قري�ص، الدر�ص الت�سكيلي يف املدر�سة االبتدائية املغربية مدخل نظري لال�ستغال املنهاجي.
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1.1.2. م�شتويات املفاهيم الت�شكيلية 

تتنوع املفاهيم الت�سكيلية وت�سنف ح�سب امل�ستويات التالية:

 امل�شتوى املعريف: النقطة – اخلط - مفهوم الت�ساد. 
 امل�شتوى التقني: تقنية اللومنة – تقنية التلوين – تقنية الرتميد.

 امل�شتوى املهاري: الت�سكيل بال�سباغة املائية - االإل�ساق باعتماد اأوراق ملونة.
هذا الت�سنيف ال يعني بال�رصورة الف�سل بني اأنواع املفاهيم الت�سكيلية بقدر ما هو وعي ديدكتيكي بها ي�ستوجب و�سع 

ت�سورات ديدكتيكية اأكرث مالءمة لتدري�سها.

2.1.2. �شري ح�شة الفنون الت�شكيلية

ت�صاوؤالته/ها  املتعلم)ة( من خالل مناق�صتها وطرح  فيها  ينخرط  الت�صكيلية من و�صعية م�صكلة  الفنون  تنطلق ح�صة 
ويتفاعل معها نف�سيا وحركيا، هي مرحلة تعتمد على املالحظة احلرة.

اأعمال  املوجهة عن طريق مالحظة  املالحظة  اإلى  املالحظة احلرة  باملتعلم من  تتدرج  وال�شتك�شاف:  التعرف  اأ- 
الت�سكيلي  املفهوم  ومكونات  عنا�رص  اأهم  املتعلم)ة(  خاللها  من  ي�ستنتج  فنية  وحوامل 

)مهارة - معرفة - تقنية(.

حتكم  مدى  يربز  جانب  وهو  واالإبداع،  التقليد  هما  التعلم  من  م�ستويني  على  يتمحور  والتمرن:  التطبيق  ب- 
وفق  للمتعلم)ة(  �سخ�سي  اإبداعي  عمل  اإنتاج  اإخالل  من  الفني  العمل  قواعد  من  املتعلم)ة( 

القواعد اجلمالية.

اأو وطنية ويقارن  فنية عاملية  اأعمال  الت�سكيلي من خالل  العن�رص  املتعلم)ة( جمالية  يتذوق  اجلمايل:  التذوق  ج- 
اإبداعه ال�سخ�سي بهذه االأعمال ك�سكل من التقومي الذاتي.

2.2. املو�شيقى والأنا�شيد

عالقة املو�سيقى بالرتبية عالقة وثيقة، فكل منهما تعتمد على االأخرى، فالرتبية تعتمد على املو�سيقى يف بناء �سخ�سية 
الطفل الذي �سينمو وي�سبح �سابا له قيمته يف املجتمع، واملو�سيقى حتتاج اإلى اأ�ساليب الرتبية ومفاهيمها يف التعليم لن�رص 
التذوق املو�سيقي اجليد والو�سول اإيل اإمكانية حتقيق االإبداع الفني لذوي املواهب يف هذا املجال. وقد اهتمت اليونان 
القدمية باملو�سيقى على اعتبار اأنها اأداة من اأدوات الرتبية قبل اأن تكون فنا جماليا لذاته، فقد جعل اأفالطون للدولة حق 
االإ�رصاف على املو�سيقى ملا لها من تاأثري يف تكوين ال�سخ�سية امللتزمة املتنا�سقة، وكذا يف تنمية ملكة اخللق واالبتكار. 
الكني�سة املو�سيقى �سمن احلكمة  الو�سطى. فقد جعلت  الع�سور  اليونانية يف  تاأثرت احل�سارة االأوروبية بالرتبية  وقد 
اإلى جانب الهند�سة واحل�ساب والفلك. ويف ع�رص النه�سة، جند اأن املو�سيقى قد حظيت باهتمام بالغ ب�سبب  الرباعية 
اهتمام اأوروبا،يف ذلك الوقت، باإحياء املثل اليونانية القدمية. ويف القرنني الثامن ع�رص والتا�سع ع�رص، عمل كثري من 

املفكرين واملربني علي دفع احلياة االإن�سانية اإلى اآفاق اأ�سمي واأف�سل.

المستوى
المعرفي

المستوى
المهاري

المستوى
التقني
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)Rousseau( جان جاك رو�شو
هو من اأوائل املربني الذين اهتموا بالبحث يف اأنواع املو�سيقي املنا�سبة للرتبية يف املراحل 
املو�سيقية، وبا�ستخدام  باالأ�سوات  الذاتي  التعبري  ملمار�سة  لكل طفل  الفر�سة  الإتاحة  املختلفة 
اأنواع معينة من الغناء ال�سعبي ملا فيه من اأ�ساآلة كما اأ�سار اإلى تب�سيط طرق التعليم حتى ي�ستفيد 

الن�ساأ، ويتقنه وتنمو ملكاته الفنية.

 )Pistalutsi( ب�شتالوتزي
ال�سخ�سية  لتكوين  املو�سيقي  �رصورة  على  توؤكد  اآراء  ال�سوي�رصي  املربي  لهذا  كانت 

املتنا�سقة.

 )Froble( فروبيل
يوؤكد املربي االأملاين فروبيل على �رصورة جعل املو�سيقى والفنون الت�سكيلية حمور تكوين 

الطفل يف املرحلة االأولى من حياته حتى ينال النمو الوجداين الكامل. 

وهكذا نرى اأن املو�سيقي على مر الع�سور القدمية والو�سطي واحلديثة، كانت لها مكانتها كاأداة وو�سيلة من و�سائل الرتبية.

1.2.2. �شري ن�شاط املو�شيقى والأنا�شيد 

يراعى يف تدري�ص القواعد املو�سيقية:
من  وذلك  احل�سة  مو�سوع  املو�سيقي  املفهوم  وا�ستنتاج  املو�سوع  لتاأطري  امل�سكلة  الو�سعية  من  دائما  االنطالق   
خالل ف�سح املجال للمتعلم)ة( للتفاعل مع الو�سعية املقدمة، ق�سد جتاوز كل مظاهر تلقني املعرفة اجلاهزة و�سلبية 

املتعلم)ة(.
 الرتكيز على اجلانب العملياتي واملناوالتي من خالل جعل املتعلم)ة( يقوم باالإجنازات واالأداءات واملناوالت مع 

التقليل من اجلانب النظري.
 تغيري ف�ساءات اال�ستغال كلما �سنحت الفر�سة بذلك، مع تغيري تنظيم �سكل الق�سم.

 اال�ستئنا�ص بالكرا�سة وعدم الرتكيز عليها طيلة احل�سة.

2.2.2. التدبري الديدكتيكي للن�شيد والأغنية:

تتمف�سل مرحلة الن�سيد واالأغنية الرتبوية وفق اخلطوات التالية:
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اأ- تقدمي الن�شيد من خالل اتباع املراحل التالية: 

 تقدمي مو�شوع الن�شيد: وذلك من خالل حماورة املتعلم)ة( باالعتماد على ال�سورة.
 عر�س الن�شيد: تدون كلمات املقطع االأول من الن�سيد على ال�سبورة اأو حامل رقمي، مع متييز الفقرات املتحدة يف 

اللحن املو�سيقي بلون واحد ق�سد تي�سري درا�سة اللحن. 
 درا�شة كلمات الن�شيد: يقراأ االأ�ستاذ)ة( الن�سيد قراءة منوذجية، وي�رصح الكلمات.

املتعلم)ة(  ثم مطالبة  النب�ص،  بتوقيع  ذلك  منتظما م�ساحبا  اإيقاعيا  الن�سيد جتزيئ  كلمات  الن�شيد: جتزيئ  جتزيئ   
قراءة الن�سيد قراءة اإيقاعية م�سحوبة بتوقيع النب�ص اأو بالتوقيع اجل�سدي.

ب- مترينات التنف�س والت�شخني ال�شوتي

تعترب مترينات التنف�ص والت�سخني ال�سوتي طق�سا بيداغوجيا قارا يف جميع ح�س�ص املو�سيقى واالأنا�سيد وتروم 
باالأ�سا�ص تهيئة املتعلم)ة( وتدريبه على ح�سن التنف�ص والتحكم فيه باإتباع ما يلـي:

 القيام بالتمرينات وقوفا.
l ال�شهيق: يتبع املتعلم)ة( اإ�سارة االأ�ستاذ)ة( الذي يرفع يده اإلى االأعلى مبا ينا�سب �رصعة ال�سهيق اجلماعي.

l حب�س النف�س: يثبت االأ�ستاذ)ة( يده يف االأعلى ملدة من 3 اإلى 4 ثواين.

l الزفري: ينزل االأ�ستاذ)ة( يده بحركة بطيئة تالئم �رصعة الزفري اجلماعي.
 عدم حتريك ال�سدر والكتفني اأثناء القيام بالتمرينات.

 تعاد هذه التمرينات ب�سكل متكرر.
ج- درا�شة الن�شيد مو�شيقيا )حلنيـا(

تتم الدرا�سة املو�سيقية للن�سيد من خالل العمليات التالية:
 ت�سميع املقطع االأّول من الن�سيد عزفا عـّدة مرات وبعد االنتهاء تتم مطالبة املواهب ال�سوتية بغناء الن�سيد. ثّم يطلب 

من اجلميع اإعادة الغناء ب�سكل جماعي.
 يرافق املتعلم)ة( العزف باالإن�ساد ب�سوت خافت.

اأثناء االأداء اجلماعي يدون االأ�ستاذ)ة( نقط ال�سعف امل�سجلة يف االأداء، ويتم دعمها فوريا باإعادة ت�سميع اجلزء 
من اللحن ق�سد جتاوز االأخطاء.

3.2. امل�رشح 

ي�سكل امل�رصح جانبا هاما من جوانب حياة الكثري من النا�ص، اإذ يعترب م�سدرا للرتفيه وفر�سة لتبادل الق�س�ص يف 
ال�سينية  واالأوبرا  االأندنو�سية  الظل  عرائ�ص  الثقافات:  باختالف  تختلف  اأ�سكاال  امل�رصح  ياأخذ  العامل.  مناطق  خمتلف 
الدبو�ص  الفداوي واحلكواتي والكورال واالأدبة واحللقة ولعب  باإفريقيا وعرو�ص  الطبول  التقليدي وقرع  واحلكي 
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و�سلطان الطلبة والفي�ص والعرو�ص االحرتافية. وبغ�ص النظر عن االأ�سلوب امل�رصحي، فاإن العرو�ص امل�رصحية لها 
القدرة على خلق حلظات �سحرية ال تن�سى لدى جماهريها.

ي�سري م�سطلح »امل�رصح يف الرتبية« اإلى ا�ستعمال امل�رصح لهدف يتجاوز جمرد الرتفيه عن اجلمهور. هذا الهدف يتمثل 
عامة يف تغيري املعرفة اأو املواقف اأو ال�سلوكات )اأو رمبا هذه العنا�رص الثالثة جمتمعة( لدى اأفراد اجلمهور والفرد املتلقي.))(

 امل�رشح املدر�شي 

هو م�رصح تربوي تعليمي/تعلمي، ويندرج �سمنه: 

l اللعب اخليايل: وهو ن�صاط تلقائي عفوي يقوم على التقليد االإيهامي واللعب اخليايل يف مرحلة الطفولة االأولى.
l الإبداع الدرامي: وهو ن�صاط حركي ال يقوم على اأي ن�س مكتوب، بل يتم من خالل اقرتاح موا�صيع اأو مواقف 

وحاالت لعبية.
l م�رشحة املناهج: ويعتمد فيه على الن�سو�ص القرائية. 

اأو  الظل  اأو خيال  )الكراكيز(،  العرائ�س  تقنيات  بتوظيف  لالأطفال  املقدم  الدرامي  الن�صاط  الطفل: وهو  م�رشح   l
بوا�سطة ممثلني �سغار.))(

اإن اإدراج االأن�سطة التعلمية اخلا�سة بامل�رصح يف كرا�سة املتعلم)ة(،ال يعني بال�رصورة اإجنازها بطريقة تلقينية جتعل 
من املتعلم)ة( يعي�ص حلظات من ال�سلبية.

فالق�سد من اإدراج االأن�سطة يف كرا�سة املتعلم)ة( �سمان توفري اإمكانية التفاعل للمتعلم)ة( معها بغية ت�سخي�سها باحلركة 
التي تبعث املتعة وتطور االإبداع.

4.2. التعلم الذاتي 

تت�سمن الكرا�سة اأن�سطة خا�سة بالتعلم الذاتي يف املكونات الثالث ، ينجزها للمتعلم)ة( خارج املوؤ�س�سة وقد روعي 
مرتبطة  جمملها  يف  تبقى  ،كما  واملجالية  املحلية  اخل�سو�سيات  ا�ستح�سار  مع  لالإجناز  قابليتها  االأن�سطة  هذه  انتقاء  يف 

باالأهداف امل�سطرة لكل در�ص.

5.2. القامو�س الفني 

تقدم الكرا�سة خالل كل در�ص اأهم املفردات واملفاهيم الفنية للمكونات الثالث ،ت�سمح للمتعلم)ة( بتكوين قامو�ص فني 
باللغتني العربية والفرن�سية ب�سكل لولبي من خالل التدرج يف تقدمي املفاهيم ح�سب املجاالت والوحدات.

8- دليل التدريب يف التقنيات امل�رصحية، اأدوات لرتبية ال�سباب من خالل النظراء، �سندوق االأمم املتحدة لالإ�سكان.
9- الدليل البيداغوجي للتعليم االبتدائي، ن�سخة 2008، �ص 157.
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3. التربية الفنية مدخل لتعزيز التربية الدامجة 

1.3. الإعاقة ومرجعيات التعاريف اخلا�شة بها

ميكن تعريف الطفل يف و�سعية اإعاقة باعتباره »الطفل الذي تعر�ص الختالل وظيفي فزيولوجي اأو �سيكولوجي اأو 

هما معا، ونتج عنه ق�سور اأو عجز وظيفي اأثر على منو اإمكانات وقدرات هذا الطفل اجل�سدية اأو احل�سية اأو العقلية اأو 

التوا�سلية، وعلى كفاياته وقدراته يف القيام باالأن�سطة الفردية اليومية االعتيادية اأو املدر�سية«.

ومن املعلوم اأن هناك عدة تعريفات لالإعاقة ولل�سخ�ص يف و�سعية اإعاقة، تختلف بح�سب املوؤ�س�سات اأو الهيئات التي 

ت�سدر عنها، اأو بح�سب املقاربات التي اعتمدت يف تناولها.

اأو  احلقوقية  اأو  الفل�سفية  واخللفيات  والدار�سني  الباحثني  بح�سب  االإعاقة من زوايا خمتلفة  مفهوم  اإلى  ُنظر  لقد 

ال�سو�سيوتربوية التي انطلقوا منها. وميكن تلخي�ص اأهم التعاريف واملقاربات التي حددت مفهوم االإعاقة يف اخلطاطة 

االآتية)1)(:

الإعاقة: املفهوم - التعاريف - املقاربات

تعريف منظمة الأمم 
املتحدة

ONU/2006

التعريف ح�شب
�شريورة اإنتاج الإعاقة

 PPH

الت�شنيف الدويل 
للوظائف

CIF/2001

الت�شنيف الدويل
لالإعاقة

CIH/1980

عن  ناجت  ق�سور  االإعاقة 
اأو غياب  اأو فقدان  اختالل 
االأع�ساء  يف  ا�سطراب  اأو 
العقلية  اأو  الفيزيولوجية 
ينتج  للفرد  احل�سية  اأو 
وقد  وظيفي.  عجز  عنه 
ت�سيف العوائق االجتماعية 
تعمق  اأخرى  حواجز 
العجز الذي ت�سببه االإعاقة.

باالأ�سباب  االإعاقة  ترتبط 
عنها  ينتج  التي  والعوامل 
اأو  جزئي  تغيري  اأو  نق�ص 
يوؤدي  ما،  ع�سو  يف  كلي 
اأو  ج�سدي  ق�سور  اإلى 
ح�سي اأو ذهني، وينتج عنه 
القيام  على  القدرة  �سعف 

بن�صاط ما.

م�ساكل  عن  ناجتة  االإعاقة 
اأو  )مر�ص  �سحية 
بنية  توؤثر على  ا�سطراب( 
وحتد  ووظائفه،  اجل�سم 
وتقل�س  الفرد  ن�صاط  من 
يف  م�ساركته  اإمكانات  من 

حميطه االجتماعي.

اأو  مر�ص  االإعاقة 
اإلى  يوؤدي  ا�سطراب 
االأع�ساء  ق�سور يف بع�ص 
عنه  وينتج  وظائفها،  اأو 
املتعلقة  االأن�سطة  يف  عجز 
بهذه االأع�ساء، مما يوؤدي 
الفرد  اأدوار  يف  نق�ص  اإلى 

جتاه الذات واملجتمع.

10- الرتبية الداجمة لالأطفال يف و�سعية اإعاقة، دليل املدر�سني، مديرية املناهج 2019.
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املقاربة احلقوقية املقاربة الجتماعية املقاربة الطبية
تنظر اإلى االإعاقة والطفل يف و�سعية 
ال�سخ�ص الذي يعاين  اإعاقة باعتباره 
الذهنية  الوظائف  يف  ق�سور  من 
لنظرة  تعر�سه  عنه  نتج  واجل�سدية 
�سلبية،  متييزية  وممار�سات  واأفعال 
االأ�سا�سية  احلقوق  من  واحلرمان 

كاحلق يف التمدر�ص الدامج.

يف  بال�سخ�ص  تقرتن  ال  االإعاقة 
و�سعية اإعاقة بل مبحيطه االجتماعي 
يف  االجتماعية  واحلواجز  والعوائق 
االجتماعي:  املحيط  ويف  املوؤ�س�سات 
واملي�رصات  الولوجيات  كانعدام 
واالجتماعية  املدر�سية  واخلدمات 

الداجمة.

ج�سدي،  وظيفي  اختالل  االإعاقة 
ق�سور  عنه  ينتج  ذهني  اأو  ح�سي، 
االختالل  هذا  الب�رصي.  االأداء  يف 
مرتبطة  ع�سوية  ونتائج  اأ�سباب  له 
اخلارجية.  وبالعوامل  بالذات 
عالجية  مقاربة  ي�ستدعي  ما  وهذا 

تخ�س�سية.

اأثناء التخطيط ملختلف ح�س�ص الرتبية الفنية مبكوناتها الثالث، يحر�ص االأ�ستاذ)ة( على اال�ستئنا�ص باملمار�سات 
الرتبوية الداجمة وتكيفها ح�سب كل اإعاقة:

املمار�شات الرتبوية املقرتحة نوع الإعاقة
n اختيار مكان اأن�سب للطفل)ة( داخل الف�سل الدرا�سي مبا ميكنه من الدخول واخلروج 

والتحرك داخل الق�سم ب�سهولة.
n التاأكد من اأن له طاولته على غرار باقي املتعلمني اإن كان من الذين ي�ستعملون الكر�سي 

املتحرك.
n االنتباه اإلى �سالمة و�سعية ج�سده عند ا�ستعمال الطاولة اأثناء اإجناز االأن�سطة املقرتحة 

عليه.
n و�سع رهن اإ�سارته و�سائل ديدكتيكية مكيفة اأثناء قيامه باإجنازات حركية، مثل الكتابة 

والر�سم والتلوين والتقطيع.
n جعل ال�سبورة احلائطية يف متناوله عند اعتزام التحرك للكتابة عليها.

االإعاقة اجل�سمية 
)الق�سور احلركي(

املمار�شات الرتبوية املقرتحة نوع الإعاقة
n اإجراء عملية تفقدية جلميع مرافق املدر�سة من لدن الطفل)ة( لي�ستك�سف من خاللها تلك 
املرافق، وي�سبط اآالجتاهات وامل�سالك، ويختار لنف�سه العالمات التي �سريتكز عليها 

يف توجهه الف�سائي.
n البحث مع الطفل)ة( داخل الق�سم عن املكان الذي تت�سح له فيه الروؤية بكيفية اأح�سن.

بذلك  القيام  عند  وي�ستح�سن  الآخر.  حني  من  الف�سل  تنظيم  تغيري  اإلى  اللجوء  عدم   n
التنظيم  تدريبه على  االعتبار، مع  بعني  راأيه  واأخذ  الطفل)ة(  اإخبار  ما،  ل�رصورة 

اجلديد.
ا�ستغال  اأدوات  الطفل/)ة( مع توفري  اأ�سعة �سوئية تعيق نظر  التاأكد من عدم وجود   n

مكيفة وبحجم كبري لت�سهيل الروؤية.

االإعاقة الب�رصية
)الق�سور الب�رصي(
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n تكبري حجم الكتابة على ال�سبورة اأو على الدفاتر، مع ترك م�ساحة كافية بني ال�سطور.
اأو املعينات الديدكتيكية امل�ستعملة  n ال�سماح للطفل )ة( كل مرة باالقرتاب من ال�سبورة 

لتدقيق الروؤية والتاأكد مما يراه.
n االعتماد االأكرب معه على طرح التعليمات �سفهيا، وتلقي االإجابات منه �سفهيا كذلك.

n بالن�سبة للمكفوف ينبغي و�سع رهن اإ�سارته ن�سو�سا ووثائق مكتوبة بطريقة برايل، 
وتلقي االإجابات املكتوبة منه بنف�ص الطريقة.

n املناداة على كل متعلم )ة( داخل الف�سل با�سمه، لتمكني الكفيف من معرفة من يتكلم، 
اأو مع من يتحدث اإن كان هو الذي يتكلم.

املمار�شات الرتبوية املقرتحة نوع الإعاقة
n احلر�ص على اأن يجل�ص الطفل)ة( بقرب املدر�ص)ة( مبا يجعله يراه وجها لوجه.

n جتنب كل ما قد يعيق التوا�سل اأو يعرقل اإي�سال الر�ساآلة امل�ستهدفة، كو�سع اليد يف الفم 
اأثناء التحدث اإلى الطفل)ة(، اأو اإخفاء الوجه وراء الكتاب اأثناء القراءة.

n تخفي�ص ال�سو�ساء داخل الق�سم اإلى اأق�سى حد ممكن، مبا ي�ساعد الطفل)ة( على تركيز 
انتباهه على احلركات واالإمياءات ال�سادرة عن املدر�ص)ة( اأو عن اأحد الزمالء.

n تفادي التحدُث اأثناء الكتابة على ال�سبورة جلعل تركيز الطفل)ة( يبقى حم�سورا فيما 
يكتب. 

n التاأكد من روؤية الطفل)ة( ملن يتحدث، ومتكينه من تتبع مالمح وجه املتحدث وقراءة 
تعابريه احلركية.

n ا�ستعمال كلمات وجمل ب�سيطة معززة بحركات و�سور مل�ساعدة الطفل على فهم ما 
يقال.

اأو توجيه  اليد على كتفه مثال،  n تنبيه الطفل)ة( قبل ال�رصوع يف الكالم معه، بو�سع 
اإ�سارة حركية مبا�رصة اإليه تنذره باال�ستعداد لالنتباه والتتبع.

التعبري  على  االأقوى  الرتكيز  مع  بطء،  اأو  �رصعة  دون  عادية  بكيفية  معه  التحدث   n
الف�سيح ومراعاة خمارج االأ�سوات.

n و�سع رهن اإ�سارة الطفل)ة( دعامات ب�رصية معززة للفهم واال�ستيعاب، كاخلطاطات 
والر�سوم التو�سيحية وال�سور واجلداول...

املدر�ص)ة(عند  يقوله  ما  اأكرث  له  ليو�سح  ال�سمع  يجيد  قرين  مبتعلم)ة(  اال�ستعانة   n
ال�رصورة ميكن ا�ستعمال لغة االإ�سارة، كما ميكن اإمداد الطفل)ة( بجهاز �سمعي مع 

املراقبة والتتبع.

االإعاقة ال�سمعية
 )الق�سور ال�سمعي(
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املمار�شات الرتبوية املقرتحة نوع الإعاقة
n و�سع الطفل)ة( و�سط الق�سم وعدم عزله يف زاوية خا�سة تفاديا لرتكيز مناخ التوحد 

لديه.
االأن�سطة  يف  معه  اال�ستغال  يف  ال�رصوع  قبل  الق�سم  يف  الهدوء  من  اأدنى  حد  �سمان   n

املربجمة.
n حينما يرف�ص التوا�سل واال�ستجابة للتعليمات، مُينح وقتا للعب، ثم تتم معه املحاولة 

من جديد مع ليونة كربى يف التعامل.
n م�سايرته اأول االأمر يف ت�رصفاته وحركاته النمطية ل�سد انتباهه، واالنطالق منها يف 

خلق التجاوب معه.
n تكليف اأحد زمالئه باال�ستغال معه لرتكيز امليل اإلى االآخر لديه.

طيف التوحد
)الق�سور الوجداين 

االجتماعي(

املمار�شات الرتبوية املقرتحة نوع الإعاقة
n اإبعاد كل ما ي�صو�س على انتباه الطفل)ة( وي�صغله عن متابعة اإجناز الن�صاط.

n �سبط حركات الطفل)ة( اإن كان من النوع الذي ال ي�ستقر على و�سع حركي واحد، 
وذلك بتخ�سي�ص مكان خا�ص به ي�سمح له بالتحرك من غري اأن تكون تلك احلركة 

م�صدر اإزعاج لالآخرين، اأو �صببا لالبتعاد عن الن�صاط قيد االإجناز.
توزيع  اأو  الدفاتر  كجمع  ووظيفيا،  مفيدا  حتركه  فيها  يكون  منتظمة  مبهمات  تكليفه   n

االأوراق واالأدوات على املتعلمني.
n تعويد الطفل)ة( كيف ينجز وال يبقى مقت�رصا على االإن�سات. 

n ا�ستعمال كلمات ب�سيطة عند التوجه اإليه بالكالم، مع التاأكد من مدى فهمها وا�ستيعابها.
n ا�ستخدام اأ�سياء ي�ستطيع الطفل)ة( مل�سها وحتريكها يف جميع اأوجهها عو�ص االقت�سار 

على اأن�سطة كتابية حم�ص.
منها  االنتهاء  وعند  اإنهائها،  غاية  اإلى  حمددة  اإجنازيه  مهمة  على  اال�ستُغال  تعويده   n

ي�سجع على االإجناز املحقق.
n اإذا كانت املهمة مركبة، يف�سل تفكيكها اإلى مهام �سغرى، والبدء باالأي�رص الذي ينجزه 

الطفل)ة( بنجاح.
n اعتماد الت�سجيع والتحفيز ب�سكل م�ستمر للدفع بالطفل)ة( اإلى موا�سلة االإجناز والرتكيز 

ب�سكل ملحوظ.

االإعاقة الذهنية
 )الق�سور الذهني(
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املمار�شات الرتبوية املقرتحة نوع الإعاقة
n التعامل مع كل نوع من اأنواع اال�سطراب مبمار�سات خا�سة تن�سجم مع طبيعة كل 

ا�سطراب.
n عدم اإخ�ساع الطفل)ة( ذي ا�سطراب التعلم لنف�ص اإيقاعات املتعلمني االآخرين وفر�ص 

طريقة االإجناز لديه.
n جتاوز االأخطاء املرتكبة على م�ستوى النطق اأو الكتابة اأو القراءة اأو العد، واعتبارها 

عادية قابلة للت�سحيح مع الوقت.
املزيد من  الطفل)ة(، مع احلث على  تقدم لوحظ لدى  اأو  اأي مبادرة  الت�سجيع على   n

التح�سن والتطور.
n تخ�سي�ص وقت اإ�سايف للطفل)ة( لتمكينه من اإجناز املطلوب منه وفق وتريته اخلا�سة.

ا�سطرابات التعلم
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4. البرنامج الدراسي لمادة التربية الفنية للمستوى الثالث ابتدائي
التوزيع ال�شنوي لربنامج ال�شنة الثالثة

الأ�شدو�س الأول
الأن�شطةالوحدة/الأ�شبوع

تقومي ت�شخي�شي ودعم ا�شتدراكي1

عاملالوحدة 1
الأ�شدقاء

n الت�سميم الهند�سي باعتماد: الدوائر والزوايا - التداخل والت�ساد؛
م�سحوق  الر�سا�ص،  اأقالم  ب:  املطلق  الرتميد  باعتماد:  الر�سم   n

الفحم...
n االإل�ساق: اأوراق ملونة ال�سقة، �سفحات من املجالت وال�سحف...

n تدريبات على تقنيات التنف�ص وتقنيات ت�سخني ال�سوت ))(؛
n حماكاة جمل حلنية )حملية واأجنبية(؛

n اإبداع جملة حلنية؛
n تعرف ال�سوداء والزفرة؛

n اأداء ن�سيد من املجال.
n التعبري م�رصحيا بتوظيف:

l الت�سخني واال�سرتخاء والتنف�ص واإيقاظ احلوا�ص؛
l االإلقاء )اأنواع االإلقاء والبناء االإلقائي(؛

والتلقائي( واحلوار  املقنن  اجلماعي-  الثنائي،  الفردي،  احلوار:   l
املعرب؛

l احلركة العمودية واالأفقية واملنحنية واملتك�رصة والدائرية.
تقومي ودعم الوحدة6

احلياةالوحدة 2
التعاونية

n الت�سكيل باعتماد: املواد الع�سوية، والقيم ال�سوئية مع التب�سيط؛
n الر�سم باعتماد الرتميد املتقطع واملتدرج.

n اأنا�سيد واأهازيج وطنية )1(؛
n توقيع اإيقاع يف الوزن الثنائي؛

n تعرف مفهوم القوة وال�سعف يف الوزن الثنائي؛
n قراءة مدونة ب�سيطة حتتوي ال�سوداء والزفرة.

n التعبري م�رصحيا بتوظيف: االإ�سارة، ال�سوت، احلركة )االإمياء(.
تقومي ودعم الوحدة11
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الوحدة 3
الوقاية

من الأخطار

الف�ساء:  تنظيم   - الزخريف  العن�رص  باعتماد:  والت�سكيل  التخطيط   n
االإيقاع )التكرار، التناوب، التقابل...(؛

n الر�سم والتخطيط باالأقالم؛
n الطباعة واالإل�ساق باعتماد مبواد خمتلفة واأدوات ترتك اأثرا.

n تعرف �سنف االآالت الوترية؛
n تعرف البي�ساء ون�سف الربهة؛

n اأداء ن�سيد/اأغنية من املجال
حكاية،  ق�سة،  من  انطالقا  املعرب  االإلقاء  بتوظيف  م�رصحيا  التعبري   n

ق�سيدة؛
n ت�سخي�ص مواقف؛

n حوار هزيل.
تقومي ودعم الوحدة16

دعم نهاية الأ�شدو�س الأول17



29

الأ�شدو�س الثاين

الأن�شطةالوحدة/الأ�شبوع

احلرف واملهنالوحدة 4

n الت�سكيل باعتماد: االأ�سكال واالأحجام الهند�سية - االنتظام والالنتظام، 
التجاور والتنافر؛

n الت�سكيل املج�سم باعتماد: الطني، العجني، عجني الورق، ُمرجعات 
العلب...

n الت�سكيل املج�سم والناتئ؛
n تعرف الهند�سة املعمارية املغربية: الق�سبات والق�سور، واالأبواب...

n قراءة البي�ساء ون�سف الربهة يف مدونة ب�سيطة؛
n املجموعة ال�سوتية: )الغناء باأداء فردي - الغناء باأداء جماعي(؛

n العزف اجلماعي - العزف الفردي؛
n اأداء ن�سيد/اأغنية من املجال.

n التعبري م�رصحيا بتوظيف: احلوار واحلركة والتعبري؛
n لعب االأدوار )انطالقا من ن�ص م�رصحي(؛

n تقليد االآباء واالأ�ستاذ)ة( واالأ�سدقاء.
تقومي ودعم الوحدة22

املاء واحلياةالوحدة 5

الف�ساء:  تنظيم  الزخريف-  العن�رص  باعتماد:  والت�سكيل  التخطيط   n
االإيقاع )التكرار، التناوب، التقابل...(؛

n الر�سم والتخطيط باالأقالم؛
n الطباعة باعتماد مواد خمتلفة؛

n التعبري باعتماد البعد بال�سكل واللون والر�سم والتخطيط والتلوين.
n متييز االآالت الوترية من خالل اال�ستماع الآالت مو�سيقية؛

مدونة  يف  لهما  املقابلة  ال�سمت  وعالمات  وال�سوداء  البي�ساء  قراءة   n
ب�سيطة؛

)النب�ص،  اأغنية  مل�ساحبة  االإيقاعية  باالألعاب  املتعلق  االإخراج   n
حركات  اإيقاعية،  اآالت  ا�ستعمال  ج�سدية،  حركات   ،Ostinato

حرة...(.
n التعبري م�رصحيا بتوظيف: االإيقاع والرق�ص واالإن�ساد؛

n التعبري بالق�سمات واالإمياء عن مواقف الفرح وال�سحك؛
n االرجتال يف مواقف هزلية.
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تقومي ودعم الوحدة27

الرحالت الوحدة 6
والأ�شفار

n التلوين باعتماد: دائرة االألوان، االألوان املن�سجمة؛
n الر�سم باعتماد: اأقالم ملونة، م�سحوق ملون...

n االإل�ساق باعتماد: االأوراق امللونة الال�سقة، ورق املجالت، ...
n ال�سباغة باعتماد: األوان مائية �سفافة )aquarelle(؛

n تقنيات مركبة يف: الر�سم وال�سباغة واالإل�ساق؛
n احلفر.

n تعرف الفرقة املو�سيقية )Orchestre(؛
n قراءة البي�ساء وال�سوداء وعالمات ال�سمت املقابلة لهما؛

n اأداء اأغنية من املجال.
n التعبري م�رصحيا بتوظيف: االإيقاع والرق�ص واالإن�ساد؛

n التعبري بالق�سمات يف مواقف الفرح وال�سحك؛
n االرجتال واالإمياء مواقف هزلية.

تقومي ودعم الوحدة32

تقومي ودعم �شنوي33

اإجراءات نهاية ال�شنة الدرا�شية34

-
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الجزء الثاني

بطاقات الدروس
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اأ�شبوع التقومي الت�شخي�شي والدعم ال�شتدراكي 
الفنون الت�سكيليةاملكون

n تقومي ت�سخي�سي للم�ستلزمات الدرا�سية.اأهداف احل�شة
n دعم امل�ستلزمات الدرا�سية املرتبطة بوحدات ال�سنة الثالثة.

معايري
التقومي الت�شخي�شي

n قيا�ص مدى اكت�ساب املتعلم)ة( ومتكنه:
l معرفيا من:

 االألوان: االأ�سا�سية - االألوان الثانوية – املحايدة – القامتة – الفاحتة – املتدرجة.
 االأ�سكال الب�سيطة واالأحجام الب�سيطة.
 ال�سكل: الع�سوي – الفارغ – املليء. 

l مهاريا من:
n الر�سم بالتماثل.

n التخطيط والتلوين.
n التعبري باخلطوط املختلفة.

n مزج االألوان االأ�سا�سية للح�سول على االألوان الثانوية.
n احل�سول على بع�ص الدرجات اللونية وال�سوئية.

قلم الر�سا�ص - ممحاة - اأقالم ملونة - �سباغة مائية - فر�ساة تلوين. الو�شائل والأدوات
30 دقيقةاملدة الزمنية1عدد احل�ش�س

توجيهاتاأن�شطة وممار�شات �شفيةاأن�شطة احل�شة

تقومي 
ت�شخي�شـي 

n ير�صم املتعلم)ة( اخلطوط املطلوبة داخل كل خانة بقلم الو�شعية 1
الر�سا�ص اأو االأقالم امللونة.

اأخرى  واأن�سطة  اأعمال  اقرتاح  ميكن   n
لتقومي تعلمات املتعلمني، وفق ما هو 

متاح لهم من اإمكانات.
وفهم  قراءة  يف  املتعلم)ة(  اإ�رصاك   n
ثم  املطلوب،  ومعرفة  تعليمات 

االإجابة عنها.
من  للتاأكد  املتعلم)ة(  ومواكبة  توجيه   n

فهمه للمطلوب اإجنازه.
n ي�سارك يف فهم الت�سحيح اجلماعي ثم 

ي�سحح اإجنازه.

على الو�شعية 2 املنا�سب  اال�سم  لون  كل  على  املتعلم)ة(  يكتب   n
الدائرة اللونية.

n يلون املتعلم)ة( كل قر�ص باللون املنا�سب.الو�شعية 3 

الو�شعية 4
 – ب�سيطة  )اأ�سكال  املنا�سبة  العبارة  املتعلم)ة(  يكتب   n
�سكل   – مملوء  ع�سوي  �سكل   – ب�سيطة  اأحجام 

ع�سوي فارغ( اأمام كل ر�سم.
n يلون املتعلم)ة( كل قر�ص باللون املنا�سب.الو�شعية 5

n يتمم املتعلم)ة( ر�سم منوذج احل�رصة باحرتام التماثل، الو�شعية 6
و�سبط تفا�سيله وخ�سائ�سه االأ�سا�سية.

دعم ا�شتدراكـي
n يدعم االأ�ستاذ)ة( التعلمات املكت�سبة.

اأن�سطة  ويقرتح  ال�سعوبات  االأ�ستاذ)ة(  ير�سد   n
ملعاجلتها.

n ميكن اأن يجيب املتعلمون على االأ�سئلة 
وينجزون االأعمال التطبيقية املطلوبة 
على اأوراق م�ستقلة خارج الكرا�سة.



اأ�شبوع التقومي الت�شخي�شي والدعم ال�شتدراكي
املو�سيقى واالأنا�سيداملكون

n تقومي ت�سخي�سي للم�ستلزمات الدرا�سية.الأهداف
n دعم امل�ستلزمات الدرا�سية.

�سور - مو�سيقى اآلية )حتتوي على االآالت فقط( - الن�سيد الوطني.الو�شائل

30 دقيقةاملدة الزمنية1عدد احل�ش�س

مالحظات وتوجيهاتاأن�شطة وممار�شاتاملراحل

التقومي 

واإحماء الو�شعية 1 التنف�ص  متارين  ببع�ص  املتعلمون  يقوم   n
ال�سوت.

باملكت�سبات  التذكري  لالأ�ستاذ  ميكن   n
ال�سابقة.

تطبيق  ا�ستعمال  لالأ�ستاذ  ميكن   n
ل�سبط   )Metronome( مرتونوم 

�رصعة النب�ص مع التالميذ.
واإحماء  التنف�ص  لتمارين  بالن�سبة   n
ال  حتى  �رصورية  فهي  ال�سوت 
واملتعلمني  االأ�ستاذ  �سوت  ي�ساب 
على  ت�ساعد  اأنها  كما  بتجرحات 

الغناء ال�سليم.

الو�شعية 2

�سعيف  ب�سوت  الوطني  الن�سيد  املتعلمون  يغني   n
مع توقيع النب�ص.

n يغني املتعلمون الن�سيد الوطني ب�سوت قوي مع 
توقيع النب�ص.

على الو�شعية 3  التي  املو�سيقية  االآالت  املتعلم)ة(  يالحظ   n
الكرا�سة وي�سنفها. 

اأن�سطة  ويقرتح  ال�سعوبات  االأ�ستاذ)ة(  ير�سد   n
ملعاجلتها.

الدعم 

n يدعم االأ�ستاذ)ة( التعلمات املكت�سبة.
املطلوبة  املهمة  اكت�ساف  اإلى  املتعلم)ة(  يدعو   n
بتوقيع  �سديقه/�سديقته  غناء  )ي�ساحب 

العالمات(
n ينجز التالميذ املهمة يف اإطار فرق ثنائية.
n يناق�ص املتعلم اإجنازات زمالئه وي�سحح.

اأثناء  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ  ي�ساحب   n
وي�سجعه/ها  والت�سحيح  االإجناز 

على جمهوداته/ها.
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اأ�شبوع التقومي الت�شخي�شي والدعم ال�شتدراكي
امل�رصحالمكون

n تقومي امل�ستلزمات الدرا�سية.األهداف 
n دعم امل�ستلزمات الدرا�سية. 

كرا�سة املتعلم)ة( - �سوريات.الوسائل

30 دقيقةاملدة الزمنية1عدد احل�ش�س

توجيهاتاأن�شطة وممار�شات �شفيةمراحل احل�شة

التقومي 

الو�شعية 1

الكرا�سة  على  املمثلة  ال�سور  املتعلم)ة(  يالحظ   n
ويعرب عن كل واحدة منها.

n ي�ستك�سف اأنواع احلركات التي يقوم بها االأطفال 
يف كل �سورة.

n ميكن تذكر بع�ص املقاطع)م�رصح. 
 )... متحركة.  ر�سوم  �سينما. 

وحتديد نوع احلوار امل�ستعمل.

n ي�سطب املتعلم)ة( العبارة غري ال�سحيحة.الو�شعية 2

الو�شعية 3 
بخط  وي�سلها  الوجه  تعابري  املتعلم)ة(  يالحظ   n

بالعبارات املنا�سبة.
يواجهها  التي  ال�سعوبات  االأ�ستاذ)ة(  ير�سد   n

املتعلم)ة( ويقرتح اأن�سطة منا�سبة ملعاجلتها.

n يردد املتعلم)ة( كلمات مع اإطاآلة ال�سوائت.
يواجهها  التي  ال�سعوبات  االأ�ستاذ)ة(  ير�سد   n

املتعلم)ة( ويقرتح اأن�سطة ملعاجلتها.

الدعم 

n يدعم االأ�ستاذ)ة( التعلمات املكت�سبة.
لتمثيل  حركات  ارجتال  اإلى  املتعلم)ة(  يدعو   n

و�سعيات وهمية من اختياره/ها.
اإبداعاتهم  حت�سني  يف  املتعلمون/ات  ي�سارك   n

وم�ساعدة بع�سهم بع�سا.

n ي�سجع االأ�ستاذ)ة( املتعلمني/ات من 
خمتلفة  و�صعيات  ا�صتنباط  اأجل 
من واقعهم املعي�ص ويحفزهم على 

متثيلها.
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المتدادات تعلمات الوحدة التعلمات ال�شابقة احل�ش�س املوا�شيع  الأ�شابيع املكونات
n ت�سميم وتنظيم 

امل�ساحات 
الزخرفية.

n الت�سكيل باعتماد 
االأ�سكال 

الهند�سية. 
n التعبري بالدرجات 

ال�سوئية.

n الت�سميم الهند�سي باعتماد: 
والزوايا- الدوائر 

التداخل والت�ساد.
الرتميد  باعتماد  الر�سم   n

اأقالم  بـ:  املطلق 
م�سحوق  الر�سا�ص 

الفحم...

والفاحتة  القامتة  االألوان   n
واملتدرجة.

الب�سيطة  االأ�سكال   n
واملنتظمة  واملركبة. 

وغري املنتظمة.
الفارغ  الع�سوي  ال�سكل   n

واملليء. 
n الر�سم بالتماثل.

n التخطيط والتلوين. 
باخلطوط  التعبري   n

واالأ�سكال املختلفة. 
بع�ص  على  احل�سول   n

درجات ال�سوء.

االأولى
�سريك احلي 

1

الفنون 
الت�شكيلية

الثانية 2

االأولى
هدية ل�سديقي/

�سديقتي 

3

الثانية 4

تقومي ودعم الدر�سني  5
n اأداء االأنا�سيد. 

n قراءة املدونات 
املو�سيقية. 

n كتابة املدونات 
املو�سيقية. 

تقنيات  على  تدريبات   n

الت�سخني  وتقنيات  التنف�ص 
ال�سوتي ))(.

n حماكاة جمل حلنية )حملية 

واأجنبية(.
n اإبداع جمل حلنية.

n تعرف ال�سوداء والزفرة.
n اأداء ن�سيد من املجال. 

n تقنيات التنف�ص والت�سخني.
n حماكاة اأ�سوات الطبيعة.

الطويل  ال�سوت  تعرف   n
وال�سوت الق�سري. 

اآالت  اأ�سوات  حماكاة   n
تقليدية  �سناعية 

وع�رصية. 

االأولى اأترمن رفقة 
�سديقي/�سديقتي 

1

املو�شيقى 
والأنا�شيد

الثانية 2

االأولى اأغني واألعب
مع اأ�سدقائي

3

الثانية 4

تقومي ودعم الدر�سني  5
n الت�سخني احلركي .
n اأنواع احلركات. 

n اإيقاظ احلوا�ص.
n اأنواع االإلقاء 

والبناء االإلقائي.
n اأنواع احلوار.

n التعبري م�رصحيا بتوظيف: 
واال�سرتخاء  الت�سخني   n
والتنف�ص واإيقاظ احلوا�ص

االإلقاء  )اأنواع  االإلقاء   n
والبناء االإلقائي(

n احلوار: الفردي، الثنائي، 
والتلقائي  اجلماعي 

واحلوار املعرب. 
واالأفقية  العمودية  احلركة   n
واملتك�رصة  واملنحنية 

والدائرية.

والت�سخني  التنف�ص  تقنيات   n
ال�سوتي.

املونولوج،  االإلقاء،   n
احلوار املقنن. 

االأولى
األعاب االأ�سدقاء 

1

امل�رشح

الثانية 2

االأولى
حوار االأ�سدقاء

3

الثانية 4

تقومي ودعم الدر�سني  5
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تعاريف ومفاهيم
هي تتابع لعالمات مو�سيقية خمتلفة املدد الزمنية تكون غالبا يف ثمانية حقول، وتعطي معنى اجلملة اللحنية 

مو�سيقي.
La noire سكل عالمة مو�سيقية �سوتية مدتها الزمنية زمن واحد.ال�شوداء�

Temps الزمن يف املو�سيقى هو املدة الفا�سلة بني نب�ستني.الزمن
Soupir املدة الزفرة حيث  من  لل�سوداء  املقابلة  العالمة  وهي  واحد  زمن  الزمنية  مدتها  �سمت  عالمة  �سكل 

الزمنية.
من التعبري اجل�شدي خا�سة  للممثل  التعبريية  القدرة  تفعيل  اإلى  وتهدف  املحرتف  يف  م�ستعملة  اأداء  تقنية  هو 

خالل تطوير قدراته ال�سوتية واالميائية، وقدرته على االرجتال. وتق�سي بجعل االأ�سخا�ص 
على  قدرتهم  واإلى  اجل�سدية  �سورتهم  اإلى  وكذلك  والعاطفية  احلركية  قدراتهم  اإلى  ينتبهون 
الدرامي  واللعب  االإمياء  من  التقنيات  بع�ص  وت�ستعري  اأدائهم.  داخل  ال�سورة  هذه  عك�ص 

واالرجتالية.
هو تقنية ت�ستعمل مللء م�ساحة اأول التعبري عن ظالل بقلم الر�سا�ص.الرتميد
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االأ�سبوعان: 1 و2الوحدة: الأولى
عامل االأ�سدقاءاملجال
الفنون الت�سكيليةاملكون

�سريك احليعنوان الدر�س

الأهداف التعلمية
n تعرف كيفية توظيف الدوائر يف الت�سميم الهند�سي للنماذج.

n ا�ستعمال تقنية الرتميد املطلق بقلم الر�سا�ص. 
n التعبري با�ستعمال دوائر متداخلة.

اأوراق - قلم الر�سا�ص - ممحاة - مق�ص.الو�شائل والأدوات
30 دقيقةاملدة الزمنية للح�شة الواحدة2عدد احل�ش�س

ا�ستمتع مامون ويطو مبتابعة عر�ص فني لفرقة �سريك على �سا�سة تلفاز، وفكرا يف ت�سميم و�شعية النطالق
�سخ�سيات للعب بها رفقة اأ�سدقائهما يف �سريك احلي.

توجيهاتاأن�شطة وممار�شات �شفيةمراحل الدر�س

ولى
 الأ

�شة
احل

املالحظة وال�شتك�شاف
1

2

�ِئَرِة : ْنِع ِمْر�ساِم �َسْكـِل �ٱلدَّ َطريَقُة �سُ

ـْرميِد �ٱْلـُمْطَلِق: ْعبِي َعن ُقْر�ٍس ِباٱلتَّ َطريَقُة �ٱ�ْسِتْعماِل ِمْر�ساٍم ِللتَّ

و�ِئِر �ٱْلـُمْخَتِلَفِة : ِة َتْرميِد َفر�غاِت �ٱلدَّ ُم َنوَذَج ُلْعَبٍة، ِباٱ�ْسِتْعماِل ِتْقِنيَّ ِمّ �أُ�سَ

ميِم �َسْخ�سياٍت  ر� يف َت�سْ ْلفاِز، َوَفكَّ تاَبَعِة َعْر�ٍس َفنِّيٍّ ِلِفْرَقِة �سْيٍك َعلى �سا�َسِة �ٱلِتّ ِ��ْسَتْمَتَع ماموُن َوَيطو ِبُ
. ِيّ ِدقاِئِهما يف �سيِك �ٱْلَ ِللَِّعِب ِبها ُرْفَقَة �أَ�سْ

ميِم �ٱْلَهْند�ِسيِّ للنَّماِذج. و�ِئر يف �ٱلتَّ�سْ ُف َتوظيَف �ٱلدَّ  �أََتَعرَّ
�سا�ِس. ـْرميِد �ٱْلـُمْطَلِق ِبَقَلِم �ٱلرَّ َة �ٱلتَّ  �أَ�ْسَتْعِمُل ِتْقِنيَّ

و�ِئِر �ٱْلـُمَتد�ِخِلِة. ـُر ِباٱلدَّ  �أَُعبِّ

�سا�ِس.  ْعبِي َعْن ِظالٍل ِبَقَلِم �ٱلرَّ ماِديِّ �أَْو ِللتَّ ٌة ُت�ْسَتْعَمُل ِلـَتْلويِن ِم�ساَحٍة ِباٱللَّْوِن �ٱلرَّ ميُد : ُهو ِتْقِنيَّ ْ َالتَّ

صاِص. لرَّ ْلُقْرَص بَِقَلِم �ٱ ُد �ٱ ْلـِمْرساَم َعَلى َوَرَقٍة َوُأَرِمّ ْرميِد َعْن أَْقراٍص ُمْختَِلَفٍة بِـ�ٱْعتِماِد أََضُع �ٱ لتَّ ْعبيُر بِـ�ٱ ُيـْمِكُننـي �ٱلتَّ
ِقياساٍت ُمْختَِلَفٍة لِلِمْرساٍم.

ْلـِمْرساِم  أَُقصُّ �ٱلّدائَِرَة ِلَْحُصَل َعَلى �ٱ

ِيّ رْيُك اٱْلَ ُة �شِ �ْسكيِليَّ لتَّ َاْلَوْحَدُة اٱْلأولـى َاْلُفـنوُن اٱ
بوعاِن : 1 و 2 َاْلأُ�شْ

ُة : ِميَّ َعلُّ َاْلأَْهداُف اٱلتَّ

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

ْلبِْركاِر دائَِرًة، ُثمَّ أَْطوي �ٱْلَوَرَقَة َعلى نِْصَفْيِ ُمتَساِويَْيِ أَْرُسُم بِـ�ٱ  1

 1 2

 2

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

اأاُلِحُظ َواأَْكَت�ِسُف :

ُ

8

n يالحظ املتعلم)ة( كيفية �سنع مر�سام �سكل الدائرة 
باتباع اخلطوات التالية:

l ر�سم دائرة با�ستعمال الربكار.
l طي الورقة على ن�سفني مت�ساويني.

l ق�ص الدائرة باملق�ص.
بقلم  وترميدها  ورقة  على  املر�سام  و�سع   l

الر�سا�ص.
مر�سام  ا�ستعمال  طريقة  املتعلم)ة(  ي�ستك�سف   n

للتعبري عن دائرة بالرتميد املطلق.

n ميكن ت�سجيع املتعلم)ة( على ا�ستك�ساف 
امل�سبق  لال�ستعداد  الرتميد  تقنية 

للح�سة.

التطبيق والتمرن

1

2

�ِئَرِة : ْنِع ِمْر�ساِم �َسْكـِل �ٱلدَّ َطريَقُة �سُ

ـْرميِد �ٱْلـُمْطَلِق: ْعبِي َعن ُقْر�ٍس ِباٱلتَّ َطريَقُة �ٱ�ْسِتْعماِل ِمْر�ساٍم ِللتَّ

و�ِئِر �ٱْلـُمْخَتِلَفِة : ِة َتْرميِد َفر�غاِت �ٱلدَّ ُم َنوَذَج ُلْعَبٍة، ِباٱ�ْسِتْعماِل ِتْقِنيَّ ِمّ �أُ�سَ

ميِم �َسْخ�سياٍت  ر� يف َت�سْ ْلفاِز، َوَفكَّ تاَبَعِة َعْر�ٍس َفنِّيٍّ ِلِفْرَقِة �سْيٍك َعلى �سا�َسِة �ٱلِتّ ِ��ْسَتْمَتَع ماموُن َوَيطو ِبُ
. ِيّ ِدقاِئِهما يف �سيِك �ٱْلَ ِللَِّعِب ِبها ُرْفَقَة �أَ�سْ

ميِم �ٱْلَهْند�ِسيِّ للنَّماِذج. و�ِئر يف �ٱلتَّ�سْ ُف َتوظيَف �ٱلدَّ  �أََتَعرَّ
�سا�ِس. ـْرميِد �ٱْلـُمْطَلِق ِبَقَلِم �ٱلرَّ َة �ٱلتَّ  �أَ�ْسَتْعِمُل ِتْقِنيَّ

و�ِئِر �ٱْلـُمَتد�ِخِلِة. ـُر ِباٱلدَّ  �أَُعبِّ

�سا�ِس.  ْعبِي َعْن ِظالٍل ِبَقَلِم �ٱلرَّ ماِديِّ �أَْو ِللتَّ ٌة ُت�ْسَتْعَمُل ِلـَتْلويِن ِم�ساَحٍة ِباٱللَّْوِن �ٱلرَّ ميُد : ُهو ِتْقِنيَّ ْ َالتَّ

صاِص. لرَّ ْلُقْرَص بَِقَلِم �ٱ ُد �ٱ ْلـِمْرساَم َعَلى َوَرَقٍة َوُأَرِمّ ْرميِد َعْن أَْقراٍص ُمْختَِلَفٍة بِـ�ٱْعتِماِد أََضُع �ٱ لتَّ ْعبيُر بِـ�ٱ ُيـْمِكُننـي �ٱلتَّ
ِقياساٍت ُمْختَِلَفٍة لِلِمْرساٍم.

ْلـِمْرساِم  أَُقصُّ �ٱلّدائَِرَة ِلَْحُصَل َعَلى �ٱ

ِيّ رْيُك اٱْلَ ُة �شِ �ْسكيِليَّ لتَّ َاْلَوْحَدُة اٱْلأولـى َاْلُفـنوُن اٱ
بوعاِن : 1 و 2 َاْلأُ�شْ

ُة : ِميَّ َعلُّ َاْلأَْهداُف اٱلتَّ

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

ْلبِْركاِر دائَِرًة، ُثمَّ أَْطوي �ٱْلَوَرَقَة َعلى نِْصَفْيِ ُمتَساِويَْيِ أَْرُسُم بِـ�ٱ  1

 1 2

 2

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

اأُالِحُظ َواأَْكَت�ِسُف :

ُ

8

لعبة  منوذج  ت�سميم  على  املتعلم)ة(  يتمرن   n
با�ستعمال تقنية ترميد فراغات الدوائر املختلفة.

n ُي�ستح�سن يف البداية، اأن ينجز املتعلم)ة( 
مترينه على الورق العادي.

املرفقة  باالأمثلة  املتعلم)ة(  ي�ستاأن�ص   n
بالتمرين.

نية
الثا

شة 
حل�

ا
التعبري والإبداع

ـيَّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغنـي ُمْعَجـِمَي اٱْلَفـِنّ

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

."Vassily Kandinsky" "اِن �ٱلّرو�سي "فا�سيلي كاْند�ْن�ْسكي ٌة ِلْلَفنَّ َلْوَحٌة َت�ْسِكيِليَّ
�ْسِئَلِة : َ�ٱْلأَ ، ُثمَّ �أَجيُب َعِن  دً� �ٱْلَعَمَل �ٱْلَفنِّيَّ ُل َجيِّ مَّ �أُلِحُظ َو�أََتاأَ

و�ِئِر ؟ َ �ٱْلَفّناُن ِباٱلدَّ - َكْيَف َعبَّ
و�ِئِر ؟ اُن ِم�ساحاِت �ٱلدَّ - َكْيَف َماَلأَ �ٱْلَفنَّ

�ْسكيِليِّ "فا�سيلي كاْنديْن�ْسكي". �أُقاِرُن َبنْيَ َعَملي �ٱْلَفنِّيِّ َوَلْوَحِة �ٱْلَفّناِن �ٱلتَّ

ميِد  : ْ ُة اٱلتَّ كاِل  :ِتْقِنيَّ ٌة :َتَداُخُل اٱْلأ�شْ ِتْقِنيَّ Les hachuresInterférence des formesTechnique

ميِد �ٱْلـُمْطَلِق. ْ َة �ٱلتَّ و�ِئَر َوِتْقِنيَّ . �أ�َسْتْعِمُل �ٱلدَّ ِيّ ِدقائي يف �سْيِك �ٱْلَ �سْ �ساِرُك ِبها �أَ ميَم ُلْعَبٍة �أُ �أُْبِدُع َت�سْ

ُة َدوائَِر"، لِْلَفّناِن "فاسيلي كاْنداْنْسكي" ٌة "ِعدَّ اَلّصوَرُة  1: لَْوَحٌة تَْشكيِليَّ
ِة َعلى ُقماٍش،َسنََة 1926م. ْيتِيَّ لزَّ باَغِة �ٱ لِصّ " Vassily Kandinsky"، ِباٱ

و�ِئـِر. ًة ِباٱ�ْسِتْعماِل �ٱلدَّ ُم َزخاِرَف َهْنَد�ِسيَّ ِمّ  �أََتَعلَُّم َكْيَف �أُ�سَ

اأُْبــِدُع :

ُق :  اأََتـَذوَّ

1

2

9
َ

9

يف  اأ�سدقائه  بها  ي�سارك  لعبة  املتعلم)ة(  ي�سمم   n
�سريك احلي.

n توجيه املتعلم)ة( ال�ستعمال الدوائر وتقنية الرتميد 
املطلق يف عملية اإبداع هذا الت�سميم.

n ميكن لالأ�ستاذ)ة( اأن يوحي للمتعلم)ة( 
ببع�ص اللعب التي يحبها االأطفال.

املكان  يف  الت�سميم  املتعلم)ة(  ينجز   n
املخ�س�ص له داخل االإطار.

عنا�رص  ير�سم  اأن  للمتعلم)ة(  ميكن   n
اأخرى موجودة يف حميط اللعبة التي 

�سممها بالدوائر.
التذوق الفني

ـيَّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغنـي ُمْعَجـِمَي اٱْلَفـِنّ

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

."Vassily Kandinsky" "اِن �ٱلّرو�سي "فا�سيلي كاْند�ْن�ْسكي ٌة ِلْلَفنَّ َلْوَحٌة َت�ْسِكيِليَّ
�ْسِئَلِة : َ�ٱْلأَ ، ُثمَّ �أَجيُب َعِن  دً� �ٱْلَعَمَل �ٱْلَفنِّيَّ ُل َجيِّ مَّ �أُلِحُظ َو�أََتاأَ

و�ِئِر ؟ َ �ٱْلَفّناُن ِباٱلدَّ - َكْيَف َعبَّ
و�ِئِر ؟ اُن ِم�ساحاِت �ٱلدَّ - َكْيَف َماَلأَ �ٱْلَفنَّ

�ْسكيِليِّ "فا�سيلي كاْنديْن�ْسكي". �أُقاِرُن َبنْيَ َعَملي �ٱْلَفنِّيِّ َوَلْوَحِة �ٱْلَفّناِن �ٱلتَّ

ميِد  : ْ ُة اٱلتَّ كاِل  :ِتْقِنيَّ ٌة :َتَداُخُل اٱْلأ�شْ ِتْقِنيَّ Les hachuresInterférence des formesTechnique

ميِد �ٱْلـُمْطَلِق. ْ َة �ٱلتَّ و�ِئَر َوِتْقِنيَّ . �أ�َسْتْعِمُل �ٱلدَّ ِيّ ِدقائي يف �سْيِك �ٱْلَ �سْ �ساِرُك ِبها �أَ ميَم ُلْعَبٍة �أُ �أُْبِدُع َت�سْ

ُة َدوائَِر"، لِْلَفّناِن "فاسيلي كاْنداْنْسكي" ٌة "ِعدَّ اَلّصوَرُة  1: لَْوَحٌة تَْشكيِليَّ
ِة َعلى ُقماٍش،َسنََة 1926م. ْيتِيَّ لزَّ باَغِة �ٱ لِصّ " Vassily Kandinsky"، ِباٱ

و�ِئـِر. ًة ِباٱ�ْسِتْعماِل �ٱلدَّ ُم َزخاِرَف َهْنَد�ِسيَّ ِمّ  �أََتَعلَُّم َكْيَف �أُ�سَ

اأُْبــِدُع :

ُق :  اأََتـَذوَّ

1

2

9
َ

9

الفنية  املن�ساأة  �سورة  املتعلم)ة(  ويتاأمل  ي�ساهد   n
للفنان الرو�سي.

n يحاول اأن ي�سف ما ي�ساهده يف هذا العمل الفني، 
وما يتميز به.

ويحفزهم  املتعلمني  االأ�ستاذ)ة(  ي�سجع   n
مكونات  عن  بتلقائية  التعبري  على 
االأ�سئلة  عن  االإجابة  قبل  اللوحة 

املطروحة.
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نية
الثا

شة 
حل�

ا

التذوق الفني

االأ�سئلة  عن  االإجابة  يف  املتعلم)ة(  ي�سارك   n
املطروحة.

يف  الدوائر  الفنان  هذا  ا�ستعمل  كيف  ي�ستنتج   n
ت�سميم عمله الفني.

)ت�سميم  املنجز  الفني  عمله  املتعلم)ة(  يقارن   n
اللعبة( مع املن�ساأة الفنية، حماوال اإبراز عنا�رص 

التقاطع بينهما، وكذلك عنا�رص االختالف.

n ينطلق االأ�ستاذ)ة( من تفاعالتهم االأولية 
الفنية  والتقديرات  اال�ستنتاجات  لبناء 

حول العمل الفني.
واالختالف  للتنوع  االأ�ستاذ)ة(  ي�سري   n

الذي تتميز به االأعمال الفنية.
n يحفز املتعلمني على البحث عن اأعمال 

فنية اأخرى منجزة بالدوائر.

التعلم الذاتي

ـيَّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغنـي ُمْعَجـِمَي اٱْلَفـِنّ

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

."Vassily Kandinsky" "اِن �ٱلّرو�سي "فا�سيلي كاْند�ْن�ْسكي ٌة ِلْلَفنَّ َلْوَحٌة َت�ْسِكيِليَّ
�ْسِئَلِة : َ�ٱْلأَ ، ُثمَّ �أَجيُب َعِن  دً� �ٱْلَعَمَل �ٱْلَفنِّيَّ ُل َجيِّ مَّ �أُلِحُظ َو�أََتاأَ

و�ِئِر ؟ َ �ٱْلَفّناُن ِباٱلدَّ - َكْيَف َعبَّ
و�ِئِر ؟ اُن ِم�ساحاِت �ٱلدَّ - َكْيَف َماَلأَ �ٱْلَفنَّ

�ْسكيِليِّ "فا�سيلي كاْنديْن�ْسكي". �أُقاِرُن َبنْيَ َعَملي �ٱْلَفنِّيِّ َوَلْوَحِة �ٱْلَفّناِن �ٱلتَّ

ميِد  : ْ ُة اٱلتَّ كاِل  :ِتْقِنيَّ ٌة :َتَداُخُل اٱْلأ�شْ ِتْقِنيَّ Les hachuresInterférence des formesTechnique

ميِد �ٱْلـُمْطَلِق. ْ َة �ٱلتَّ و�ِئَر َوِتْقِنيَّ . �أ�َسْتْعِمُل �ٱلدَّ ِيّ ِدقائي يف �سْيِك �ٱْلَ �سْ �ساِرُك ِبها �أَ ميَم ُلْعَبٍة �أُ �أُْبِدُع َت�سْ

ُة َدوائَِر"، لِْلَفّناِن "فاسيلي كاْنداْنْسكي" ٌة "ِعدَّ اَلّصوَرُة  1: لَْوَحٌة تَْشكيِليَّ
ِة َعلى ُقماٍش،َسنََة 1926م. ْيتِيَّ لزَّ باَغِة �ٱ لِصّ " Vassily Kandinsky"، ِباٱ

و�ِئـِر. ًة ِباٱ�ْسِتْعماِل �ٱلدَّ ُم َزخاِرَف َهْنَد�ِسيَّ ِمّ  �أََتَعلَُّم َكْيَف �أُ�سَ

اأُْبــِدُع :

ُق :  اأََتـَذوَّ

1

2

9
َ

9

n يالحظ املتعلم)ة( الزخارف الهند�سية املقرتحة.
املمكن  التقنية  عن  وم�ستقل  ذاتي  ب�سكل  يبحث   n

اعتمادها لر�سم الدوائر.
هند�سية  زخارف  لت�سميم  املتعلم)ة(  توجيه   n

با�ستعمال الدوائر والتقنيات املكت�سبة.

n يوجه االأ�ستاذ)ة( املتعلم)ة( نحو:
هند�سية  بزخارف  اال�ستئنا�ص   l
تراثه  من  م�ستقاة  خمتلفة 
يف  وامل�ستعملة  وح�سارته، 

الزخرفة املعمارية املغربية.
م�ساحات  على  الفني  العمل  اإجناز   l
كبرية. مثال )32 × 24 �سنتمرت(.

41



االأ�سبوعان: 1 و2الوحدة: الأولى
عامل االأ�سدقاءاملجال
املو�سيقى واالأنا�سيداملكون

اأترمن رفقة �سديقيعنوان الدر�س

الأهداف التعلمية
n تعرف تقنيات التنف�ص ال�سليم.

n التدرب على تقنيات التنف�ص ال�سليم.
n حماكات جمل مو�سيقية.

n اإبداع جمل مو�سيقية.
�سور - مقطع غنائي - مو�سيقى الن�سيد الوطني ...الو�شائل

30 دقيقةاملدة الزمنية للح�شة الواحدة2عدد احل�ش�س

اأعجبت يطو بطريقة غناء االأطفال يف القر�ص واأرادت تقليدهم فطلبت من �سديقها مامون و�شعية النطالق
الذي يدر�ص الغناء باملعهد املو�سيقي اأن يدربها على طريقة الغناء.

مالحظات وتوجيهاتاأن�شطة وممار�شاتاملراحل

ولى
 الأ

�شة
احل

ال�شتماع وال�شتك�شاف

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

ْدري. ريِك َكِتَفيَّ �أَو �سَ �ساَرِة �آُخُذ َنَف�سًا َعميًقا ِمَن �ٱْلأَْنِف ِلـَمْلِء �ٱْلَبْطِن دوَن َتْ  ِعْنَد �ٱْلإِ
نِي َعلى َمدى �أَْرَبِع َنَب�ساٍت، ُثمَّ �ِسِتّ َنَب�ساٍت ُثمَّ َثماِن َنَب�ساٍت. ْوَت �ٱل�ِسّ  �أُْخِرُج �ٱْلَهو�َء َو�أَنا �أَْنِطُق �سَ

ْوَت �ٱلَّذي  ْدري، َو�أَُقِلُّد �ٱل�سَّ ريِك َكِتَفيَّ �أَو �سَ �ساَرِة، �آُخُذ َنَف�ًسا َعميًقا ِمَن �ٱْلأَْنِف ِلـَمْلِء �ٱْلَبْطِن دوَن َتْ  ِعْنَد �ٱْلإِ
َلْيِه َعلى َمدى �أَْرَبِع ُثمَّ �ِستِّ ُثمَّ َثماِن َنَب�ساٍت. �أَ�ْسَتِمُع �إِ

ٍة َعلى ِحَدٍة َو�أُعيُد ِغناَءها.  �أَ�ْسَتِمُع ِلُكٍلّ ُجْمَلٍة مو�سيِقيَّ

تي �ٱ�ْسَتَمْعـُت �إَِلْيها. َمـِل �ٱلَّ ًة َعلى ِغـر�ِر �ٱْلُ  �أُْبِدُع ُجْمَلًة مو�ِسيِقيَّ

. �سيِد �ٱْلَوِطنِيّ  �أَ�ْسَتِمُع ِلـمو�سيقى �ٱلنَّ

ُد ُكلَّ ُجْزٍء َعلى ِحَدٍة. َردِّ �أً َو�أُ زَّ �سيِد �ٱْلَوَطِنيِّ ُمَ  �أَ�ْسَتِمُع ِللنَّ

ـًة. ُل ُجَماًل مو�ِسيِقـيَّ  �أَْرَتِ ليِم.    �ِس �ٱل�سَّ َنفُّ ُب َعَلى �ٱلتَّ  �أََتَدرَّ

ـيَّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغنـي ُمْعَجـِمَي اٱْلَفـِنّ
ْب�ُض  :  �ِض :َالنَّ َنفُّ اُت اٱلتَّ ِتْقِنيَّ  Pulsation Techniques de respiration

اِن : ِميَّ َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َاْلَ

ديَقتي  ديقي/�شَ ُ ُرْفَقَة �شَ اأََتَرنَّ َاْلَوْحَدُة اٱْلأولـى  
بوعاِن : 1 و 2 َاْلأُ�شْ

اأَ�ْسَتِمُع َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

اأُْبــِدُع :

ُق :  اأََتـَذوَّ

َاْلـمو�سيقى َواٱاْلأَنا�سيُد

َي ِب�َسْكٍل  ِكُنني �أَْن �أَُغنِّ َكْيَف ُيْ
حيٍح يا ماموُن ؟ �سَ

حيٍح، َيِجُب : ِلَكْي ُتَغّني ِب�َسْكٍل �سَ
ليِم. �ِس �ٱل�سَّ َنفُّ ُب َعلى ِتْقنّياِت �ٱلتَّ َدرُّ  َ�لتَّ

ْوِت.  �إِْحماُء �ٱل�سَّ
ِة. َمِل �ٱْلـمو�سيِقيَّ  ُماكاُة �ٱْلُ

َب يا َيطو.  َتعاَلْ ِلَنَتَدرَّ

10

n يالحظ وي�ستك�سف و�سعية االنطالق.
يجب  التي  االأ�سا�سية  الثالث  املراحل  عن  يعرب   n

احرتامها من اأجل التدرب على الغناء:
l التدرب على تقنيات التنف�ص ال�سليم.

l اإحماء ال�سوت.
l حماكاة اجلمل املو�سيقية.

غناء  الإعادة  متعلم)ة(  دعوة  ميكن   n
االإلقاء  �سعب  اأو  طويل  مقطع 
التي  ال�سعوبات  عن  والتعبري 

�سادفتهم اأثناء االإلقاء.

التطبيق والتمرن

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

ْدري. ريِك َكِتَفيَّ �أَو �سَ �ساَرِة �آُخُذ َنَف�سًا َعميًقا ِمَن �ٱْلأَْنِف ِلـَمْلِء �ٱْلَبْطِن دوَن َتْ  ِعْنَد �ٱْلإِ
نِي َعلى َمدى �أَْرَبِع َنَب�ساٍت، ُثمَّ �ِسِتّ َنَب�ساٍت ُثمَّ َثماِن َنَب�ساٍت. ْوَت �ٱل�ِسّ  �أُْخِرُج �ٱْلَهو�َء َو�أَنا �أَْنِطُق �سَ

ْوَت �ٱلَّذي  ْدري، َو�أَُقِلُّد �ٱل�سَّ ريِك َكِتَفيَّ �أَو �سَ �ساَرِة، �آُخُذ َنَف�ًسا َعميًقا ِمَن �ٱْلأَْنِف ِلـَمْلِء �ٱْلَبْطِن دوَن َتْ  ِعْنَد �ٱْلإِ
َلْيِه َعلى َمدى �أَْرَبِع ُثمَّ �ِستِّ ُثمَّ َثماِن َنَب�ساٍت. �أَ�ْسَتِمُع �إِ

ٍة َعلى ِحَدٍة َو�أُعيُد ِغناَءها.  �أَ�ْسَتِمُع ِلُكٍلّ ُجْمَلٍة مو�سيِقيَّ

تي �ٱ�ْسَتَمْعـُت �إَِلْيها. َمـِل �ٱلَّ ًة َعلى ِغـر�ِر �ٱْلُ  �أُْبِدُع ُجْمَلًة مو�ِسيِقيَّ

. �سيِد �ٱْلَوِطنِيّ  �أَ�ْسَتِمُع ِلـمو�سيقى �ٱلنَّ

ُد ُكلَّ ُجْزٍء َعلى ِحَدٍة. َردِّ �أً َو�أُ زَّ �سيِد �ٱْلَوَطِنيِّ ُمَ  �أَ�ْسَتِمُع ِللنَّ

ـًة. ُل ُجَماًل مو�ِسيِقـيَّ  �أَْرَتِ ليِم.    �ِس �ٱل�سَّ َنفُّ ُب َعَلى �ٱلتَّ  �أََتَدرَّ

ـيَّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغنـي ُمْعَجـِمَي اٱْلَفـِنّ
ْب�ُض  :  �ِض :َالنَّ َنفُّ اُت اٱلتَّ ِتْقِنيَّ  Pulsation Techniques de respiration

اِن : ِميَّ َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َاْلَ

ديَقتي  ديقي/�شَ ُ ُرْفَقَة �شَ اأََتَرنَّ َاْلَوْحَدُة اٱْلأولـى  
بوعاِن : 1 و 2 َاْلأُ�شْ

اأَ�ْسَتِمُع َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

اأُْبــِدُع :

ُق :  اأََتـَذوَّ

َاْلـمو�سيقى َواٱاْلأَنا�سيُد

َي ِب�َسْكٍل  ِكُنني �أَْن �أَُغنِّ َكْيَف ُيْ
حيٍح يا ماموُن ؟ �سَ

حيٍح، َيِجُب : ِلَكْي ُتَغّني ِب�َسْكٍل �سَ
ليِم. �ِس �ٱل�سَّ َنفُّ ُب َعلى ِتْقنّياِت �ٱلتَّ َدرُّ  َ�لتَّ

ْوِت.  �إِْحماُء �ٱل�سَّ
ِة. َمِل �ٱْلـمو�سيِقيَّ  ُماكاُة �ٱْلُ

َب يا َيطو.  َتعاَلْ ِلَنَتَدرَّ

10

خالل  من  ال�سليم  التنف�ص  تقنيات  على  يتمرن   n
العمليات االآتية:

حتريك  دون  االأنف  من  عميق  نف�ص  اأخذ   l
الكتفان وال�سدر.

l اإخراج الهواء مع ا�ستعمال حرف ال�سني على 
نب�سات.  �ست  نب�سات.  )اأربع  خمتلفة  مدد 

ثمان نب�سات(.
l اأخذ نف�ص دون حتريك الكتفان وال�سدر. 

�ست  نب�سات،  اأربع  به  طويل  �سوت  غناء   l
نب�سات ثم ثمان نب�سات.

n اإعادة غناء جمل مو�سيقية مقدمة.

n ي�ساحب االأ�ستاذ املتعلم)ة( اأثناء التمرن 
وي�سجعه/ها على جمهوداته/ها.

نية
الثا

شة 
حل�

ا

التعبري والإبداع

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

ْدري. ريِك َكِتَفيَّ �أَو �سَ �ساَرِة �آُخُذ َنَف�سًا َعميًقا ِمَن �ٱْلأَْنِف ِلـَمْلِء �ٱْلَبْطِن دوَن َتْ  ِعْنَد �ٱْلإِ
نِي َعلى َمدى �أَْرَبِع َنَب�ساٍت، ُثمَّ �ِسِتّ َنَب�ساٍت ُثمَّ َثماِن َنَب�ساٍت. ْوَت �ٱل�ِسّ  �أُْخِرُج �ٱْلَهو�َء َو�أَنا �أَْنِطُق �سَ

ْوَت �ٱلَّذي  ْدري، َو�أَُقِلُّد �ٱل�سَّ ريِك َكِتَفيَّ �أَو �سَ �ساَرِة، �آُخُذ َنَف�ًسا َعميًقا ِمَن �ٱْلأَْنِف ِلـَمْلِء �ٱْلَبْطِن دوَن َتْ  ِعْنَد �ٱْلإِ
َلْيِه َعلى َمدى �أَْرَبِع ُثمَّ �ِستِّ ُثمَّ َثماِن َنَب�ساٍت. �أَ�ْسَتِمُع �إِ

ٍة َعلى ِحَدٍة َو�أُعيُد ِغناَءها.  �أَ�ْسَتِمُع ِلُكٍلّ ُجْمَلٍة مو�سيِقيَّ

تي �ٱ�ْسَتَمْعـُت �إَِلْيها. َمـِل �ٱلَّ ًة َعلى ِغـر�ِر �ٱْلُ  �أُْبِدُع ُجْمَلًة مو�ِسيِقيَّ

. �سيِد �ٱْلَوِطنِيّ  �أَ�ْسَتِمُع ِلـمو�سيقى �ٱلنَّ

ُد ُكلَّ ُجْزٍء َعلى ِحَدٍة. َردِّ �أً َو�أُ زَّ �سيِد �ٱْلَوَطِنيِّ ُمَ  �أَ�ْسَتِمُع ِللنَّ

ـًة. ُل ُجَماًل مو�ِسيِقـيَّ  �أَْرَتِ ليِم.    �ِس �ٱل�سَّ َنفُّ ُب َعَلى �ٱلتَّ  �أََتَدرَّ

ـيَّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغنـي ُمْعَجـِمَي اٱْلَفـِنّ
ْب�ُض  :  �ِض :َالنَّ َنفُّ اُت اٱلتَّ ِتْقِنيَّ  Pulsation Techniques de respiration

اِن : ِميَّ َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َاْلَ

ديَقتي  ديقي/�شَ ُ ُرْفَقَة �شَ اأََتَرنَّ َاْلَوْحَدُة اٱْلأولـى  
بوعاِن : 1 و 2 َاْلأُ�شْ

اأَ�ْسَتِمُع َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

اأُْبــِدُع :

ُق :  اأََتـَذوَّ

َاْلـمو�سيقى َواٱاْلأَنا�سيُد

َي ِب�َسْكٍل  ِكُنني �أَْن �أَُغنِّ َكْيَف ُيْ
حيٍح يا ماموُن ؟ �سَ

حيٍح، َيِجُب : ِلَكْي ُتَغّني ِب�َسْكٍل �سَ
ليِم. �ِس �ٱل�سَّ َنفُّ ُب َعلى ِتْقنّياِت �ٱلتَّ َدرُّ  َ�لتَّ

ْوِت.  �إِْحماُء �ٱل�سَّ
ِة. َمِل �ٱْلـمو�سيِقيَّ  ُماكاُة �ٱْلُ

َب يا َيطو.  َتعاَلْ ِلَنَتَدرَّ

10

n ي�ستمع ملقطع مو�سيقي ويكت�سفه.
n يعيد جملة من املقطع.

n يرجتل جملة مو�سيقية على غرار املقطع الذي مت 
اال�ستماع اإليه.

منا�سبة  مو�سيقية  جمل  تقدمي  ي�ستح�سن   n
امل�سمون  حيث  من  للطفل)ة( 

وال�سعوبات التي تطرحها.
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نية
الثا

شة 
حل�

التذوقا
َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

ْدري. ريِك َكِتَفيَّ �أَو �سَ �ساَرِة �آُخُذ َنَف�سًا َعميًقا ِمَن �ٱْلأَْنِف ِلـَمْلِء �ٱْلَبْطِن دوَن َتْ  ِعْنَد �ٱْلإِ
نِي َعلى َمدى �أَْرَبِع َنَب�ساٍت، ُثمَّ �ِسِتّ َنَب�ساٍت ُثمَّ َثماِن َنَب�ساٍت. ْوَت �ٱل�ِسّ  �أُْخِرُج �ٱْلَهو�َء َو�أَنا �أَْنِطُق �سَ

ْوَت �ٱلَّذي  ْدري، َو�أَُقِلُّد �ٱل�سَّ ريِك َكِتَفيَّ �أَو �سَ �ساَرِة، �آُخُذ َنَف�ًسا َعميًقا ِمَن �ٱْلأَْنِف ِلـَمْلِء �ٱْلَبْطِن دوَن َتْ  ِعْنَد �ٱْلإِ
َلْيِه َعلى َمدى �أَْرَبِع ُثمَّ �ِستِّ ُثمَّ َثماِن َنَب�ساٍت. �أَ�ْسَتِمُع �إِ

ٍة َعلى ِحَدٍة َو�أُعيُد ِغناَءها.  �أَ�ْسَتِمُع ِلُكٍلّ ُجْمَلٍة مو�سيِقيَّ

تي �ٱ�ْسَتَمْعـُت �إَِلْيها. َمـِل �ٱلَّ ًة َعلى ِغـر�ِر �ٱْلُ  �أُْبِدُع ُجْمَلًة مو�ِسيِقيَّ

. �سيِد �ٱْلَوِطنِيّ  �أَ�ْسَتِمُع ِلـمو�سيقى �ٱلنَّ

ُد ُكلَّ ُجْزٍء َعلى ِحَدٍة. َردِّ �أً َو�أُ زَّ �سيِد �ٱْلَوَطِنيِّ ُمَ  �أَ�ْسَتِمُع ِللنَّ

ـًة. ُل ُجَماًل مو�ِسيِقـيَّ  �أَْرَتِ ليِم.    �ِس �ٱل�سَّ َنفُّ ُب َعَلى �ٱلتَّ  �أََتَدرَّ

ـيَّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغنـي ُمْعَجـِمَي اٱْلَفـِنّ
ْب�ُض  :  �ِض :َالنَّ َنفُّ اُت اٱلتَّ ِتْقِنيَّ  Pulsation Techniques de respiration

اِن : ِميَّ َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َاْلَ

ديَقتي  ديقي/�شَ ُ ُرْفَقَة �شَ اأََتَرنَّ َاْلَوْحَدُة اٱْلأولـى  
بوعاِن : 1 و 2 َاْلأُ�شْ

اأَ�ْسَتِمُع َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

اأُْبــِدُع :

ُق :  اأََتـَذوَّ

َاْلـمو�سيقى َواٱاْلأَنا�سيُد

َي ِب�َسْكٍل  ِكُنني �أَْن �أَُغنِّ َكْيَف ُيْ
حيٍح يا ماموُن ؟ �سَ

حيٍح، َيِجُب : ِلَكْي ُتَغّني ِب�َسْكٍل �سَ
ليِم. �ِس �ٱل�سَّ َنفُّ ُب َعلى ِتْقنّياِت �ٱلتَّ َدرُّ  َ�لتَّ

ْوِت.  �إِْحماُء �ٱل�سَّ
ِة. َمِل �ٱْلـمو�سيِقيَّ  ُماكاُة �ٱْلُ

َب يا َيطو.  َتعاَلْ ِلَنَتَدرَّ

10

ويعرب  الوطني  الن�سيد  ملو�سيقى  املتعلم)ة(  ي�ستمع   n
عنه وعن اإح�سا�سه/ها.

خالل  من  الوطني  الن�سيد  من  اأ�سطرا  يردد   n
اال�ستماع للمو�سيقى اخلا�سة به.

على  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ)ة(  يحفز   n
اال�ستماع  اأثناء  �سعوره  عن  التعبري 
املحافل  يف  خ�سو�سا  الوطني  للن�سيد 

الدولية.
التعلم الذاتي

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

ْدري. ريِك َكِتَفيَّ �أَو �سَ �ساَرِة �آُخُذ َنَف�سًا َعميًقا ِمَن �ٱْلأَْنِف ِلـَمْلِء �ٱْلَبْطِن دوَن َتْ  ِعْنَد �ٱْلإِ
نِي َعلى َمدى �أَْرَبِع َنَب�ساٍت، ُثمَّ �ِسِتّ َنَب�ساٍت ُثمَّ َثماِن َنَب�ساٍت. ْوَت �ٱل�ِسّ  �أُْخِرُج �ٱْلَهو�َء َو�أَنا �أَْنِطُق �سَ

ْوَت �ٱلَّذي  ْدري، َو�أَُقِلُّد �ٱل�سَّ ريِك َكِتَفيَّ �أَو �سَ �ساَرِة، �آُخُذ َنَف�ًسا َعميًقا ِمَن �ٱْلأَْنِف ِلـَمْلِء �ٱْلَبْطِن دوَن َتْ  ِعْنَد �ٱْلإِ
َلْيِه َعلى َمدى �أَْرَبِع ُثمَّ �ِستِّ ُثمَّ َثماِن َنَب�ساٍت. �أَ�ْسَتِمُع �إِ

ٍة َعلى ِحَدٍة َو�أُعيُد ِغناَءها.  �أَ�ْسَتِمُع ِلُكٍلّ ُجْمَلٍة مو�سيِقيَّ

تي �ٱ�ْسَتَمْعـُت �إَِلْيها. َمـِل �ٱلَّ ًة َعلى ِغـر�ِر �ٱْلُ  �أُْبِدُع ُجْمَلًة مو�ِسيِقيَّ

. �سيِد �ٱْلَوِطنِيّ  �أَ�ْسَتِمُع ِلـمو�سيقى �ٱلنَّ

ُد ُكلَّ ُجْزٍء َعلى ِحَدٍة. َردِّ �أً َو�أُ زَّ �سيِد �ٱْلَوَطِنيِّ ُمَ  �أَ�ْسَتِمُع ِللنَّ

ـًة. ُل ُجَماًل مو�ِسيِقـيَّ  �أَْرَتِ ليِم.    �ِس �ٱل�سَّ َنفُّ ُب َعَلى �ٱلتَّ  �أََتَدرَّ

ـيَّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغنـي ُمْعَجـِمَي اٱْلَفـِنّ
ْب�ُض  :  �ِض :َالنَّ َنفُّ اُت اٱلتَّ ِتْقِنيَّ  Pulsation Techniques de respiration

اِن : ِميَّ َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َاْلَ

ديَقتي  ديقي/�شَ ُ ُرْفَقَة �شَ اأََتَرنَّ َاْلَوْحَدُة اٱْلأولـى  
بوعاِن : 1 و 2 َاْلأُ�شْ

اأَ�ْسَتِمُع َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

اأُْبــِدُع :

ُق :  اأََتـَذوَّ

َاْلـمو�سيقى َواٱاْلأَنا�سيُد

َي ِب�َسْكٍل  ِكُنني �أَْن �أَُغنِّ َكْيَف ُيْ
حيٍح يا ماموُن ؟ �سَ

حيٍح، َيِجُب : ِلَكْي ُتَغّني ِب�َسْكٍل �سَ
ليِم. �ِس �ٱل�سَّ َنفُّ ُب َعلى ِتْقنّياِت �ٱلتَّ َدرُّ  َ�لتَّ

ْوِت.  �إِْحماُء �ٱل�سَّ
ِة. َمِل �ٱْلـمو�سيِقيَّ  ُماكاُة �ٱْلُ

َب يا َيطو.  َتعاَلْ ِلَنَتَدرَّ

10

n ي�ستمع املتعلم)ة( للن�سيد الوطني جمزئا ويعيد كل 
جملة على حدة.

تكرار  على  املتعلم)ة(  حتفيز  ميكن   n
وحيثما  متى  فردي  ب�صكل  الن�صاط 

�ساء.
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االأ�سبوعان: 1 و2الوحدة: الأولى
عامل االأ�سدقاءاملجال
امل�رصحاملكون

األعاب االأ�سدقاءعنوان الدر�س

الأهداف
واملنحنية  واالأفقية  )العمودية  امل�رصحية  احلركات  اأنواع  وبع�ص  احلركي  الت�سخني  تعرف   n

واملتك�رصة والدائرية(.
n تطبيق بع�ص احلركات امل�رصحية )العمودية واالأفقية واملنحنية واملتك�رصة والدائرية( وتقنيات 

اال�سرتخاء واإيقاظ احلوا�ص.
حبل - قفازات - لبا�ص املهرج - زهرة ...الو�شائل

30 دقيقةاملدة الزمنية للح�شة الواحدة2عدد احل�ش�س

مالحظات وتوجيهاتاأن�شطة وممار�شاتاملراحل

ولى
 الأ

�شة
احل

املالحظة وال�شتك�شاف
ـًة. ُل ُجَماًل مو�ِسيِقـيَّ  �أَْرَتِ ليِم.    �ِس �ٱل�سَّ َنفُّ ُب َعَلى �ٱلتَّ  �أََتَدرَّ

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

َاْلـَمــ�ْســـَرُح
َاْلَوْحَدُة اٱْلأولـى 
بوعاِن : 1 و 2 َاْلأُ�شْ

ُة : ِميَّ َعلُّ َاْلأَْهداُف اٱلتَّ

ِدقاِء  اأَْلعاُب اٱْلأَ�شْ

اأُالِحُظ َواأَْكَت�ِسُف :

ـيَّّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغنـي ُمْعَجـِمَي اٱْلَفـِنّ
ْوِتيُّ : �ْشخنُي اٱل�شَّ �ْشخنُي اٱْلـَحَرِكيُّ :َالتَّ خاُء :َالتَّ ِتْ َاِل�شْ      Échauffement vocal        Échauffement cinétiqueRelaxation

�أُِطلُّ ِمن ناِفَذٍة َغْيِ َموجوَدٍة  
ًة. �أَْم�َسُح �َسّبوَرًة َوْهِميَّ

ِة...(. ِة َو�ٱلّد�ِئِريَّ َ ِة َو�ٱْلـُمَتَك�ِسّ ِة َو�ٱْلأُُفِقيَّ ُن َعلى �ٱْلـَحَركاِت �ٱْلـُمْخَتِلَفِة )َ�ْلَعموِديَّ رَّ َتَ  �آُخُذ �َسيًطا َو�أَ

�ِس،َكما . 1 َنفُّ ِة �ٱلتَّ ديقي َعلى ِتْقِنيَّ ُن َمَع �سَ رَّ �أََتَ
ِة �ٱْلـمو�سيقى. َتَعلَّْمناها يف ِح�سَّ

َتَعلَّْمناُه . 2 َكما   ، ْوِتيٍّ ِبَت�ْسخنٍي �سَ َمعًا  َنقوُم 
ِة �ٱْلـمو�سيقى. يف ِح�سَّ

�أَقوُم ُرْفَقَة �سديَقتي ِبَت�ْسخنٍي . 1
ْبـِل. ، ِبُلْعَبِة �ٱْلَ َحَرِكيٍّ

َركــاِت . 2 َنقـوُم َمعًا ِبَتْقليِد �ٱْلَ
َوِر. َلِة ِباٱل�سُّ �ٱْلـُمَمثَّ

1 .. ِليٍّ خاٍء َع�سَ َنقوُم َمعًا ِباٱ�ْسِتْ
نا َكما يف . 2 َنقوُم ِباإيقاِظ َحَو��ِسّ

َوِر. �ٱل�سُّ

اإيقاُظ اٱل�َشـمِّ ٌة اإيقاُظ اٱللَّْم�ِضَحَرَكٌة اأُُفِقيَّ ٌة َحَرَكٌة َعموِديَّ

�ساِط اٱْلـُمنا�ِسِب : ِو اٱلنَّ َرَكِة اأَ ُل ُكلَّ �سوَرٍة ِبَنْوِع اٱْلَ اأَ�سِ

ِة َو�ٱْلـُمْنَحِنَيِة  ِة َو�ٱْلأُِفِقيَّ َركاِت : )َ�ْلَعموِديَّ َرِكيَّ 2 - �أَْنو�َع �ٱْلَ ا : 1 - َ�لتَّ�ْسخنَي �ٱْلَ  �أَُطِبُّق َم�ْسَحيًّ
. و��ِسّ خاَء 4 - �إيقاَظ �ٱْلَ �ْسِتْ ِة( 3 - َ�ْلِ ِة َو�ٱلّد�ِئِريَّ َ َو�ٱْلـُمَتَك�ِسّ

ٌة َحَرَكٌة داِئِريَّ

ْمِع اإيقاُظ اٱل�شَّ

َت�ْشخنٌي

خاٌء ِتْ ِا�شْ

اإيقاُظ اٱْلَب�َصِ

ـَة  ُق َجماِلـيَّ �أََتــَذوَّ
ـَرِة. ـَرَكـِة �ٱْلـُمَتـَك�سِّ �ٱْلَ

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

ُق :اأُْبــِدُع : اأََتـَذوَّ

1

2

ْمعاٍن  غي �إِلى �ٱْلَفر�ِغ ِباإِ �أُ�سْ

ُق ِمْلَعَقَة َطعاٍم فاِرَغًة. �أََتَذوَّ

3

4

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

 . ٍة، ِمْن دوِن ُح�سوِل ِفْعٍل َحقيِقيٍّ ِة ِفْعـٍل َوْهِميَّ ��ِس َعلى �إِْنتاِج َردَّ ُة َتْروي�ِس �ٱْلـَحـوَّ وا�ضِّ : َعَمِليَّ 11اإيقاُظ اٱْلَ

الت�سخني  لعملية  املمثلة  ال�سور  املتعلم)ة(  n يالحظ 
احلركي وبع�ص احلركات امل�رصحية وي�سل كل 

واحدة بامل�سهد املنا�سب لها.
n يعرب بتلقائية عن هاته احلركات.

n يرجتل بع�ص هذه احلركات ويعرب عن اأهميتها.

بهذه  القيام  للمتعلم)ة(  ميكن   n
قبل  بها  واال�ستئنا�ص  احلركات 

ح�سوره للف�سل.

التطبيق والتمرن

ـًة. ُل ُجَماًل مو�ِسيِقـيَّ  �أَْرَتِ ليِم.    �ِس �ٱل�سَّ َنفُّ ُب َعَلى �ٱلتَّ  �أََتَدرَّ

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

َاْلـَمــ�ْســـَرُح
َاْلَوْحَدُة اٱْلأولـى 
بوعاِن : 1 و 2 َاْلأُ�شْ

ُة : ِميَّ َعلُّ َاْلأَْهداُف اٱلتَّ

ِدقاِء  اأَْلعاُب اٱْلأَ�شْ

اأُالِحُظ َواأَْكَت�ِسُف :

ـيَّّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغنـي ُمْعَجـِمَي اٱْلَفـِنّ
ْوِتيُّ : �ْشخنُي اٱل�شَّ �ْشخنُي اٱْلـَحَرِكيُّ :َالتَّ خاُء :َالتَّ ِتْ َاِل�شْ      Échauffement vocal        Échauffement cinétiqueRelaxation

�أُِطلُّ ِمن ناِفَذٍة َغْيِ َموجوَدٍة  
ًة. �أَْم�َسُح �َسّبوَرًة َوْهِميَّ

ِة...(. ِة َو�ٱلّد�ِئِريَّ َ ِة َو�ٱْلـُمَتَك�ِسّ ِة َو�ٱْلأُُفِقيَّ ُن َعلى �ٱْلـَحَركاِت �ٱْلـُمْخَتِلَفِة )َ�ْلَعموِديَّ رَّ َتَ  �آُخُذ �َسيًطا َو�أَ

�ِس،َكما . 1 َنفُّ ِة �ٱلتَّ ديقي َعلى ِتْقِنيَّ ُن َمَع �سَ رَّ �أََتَ
ِة �ٱْلـمو�سيقى. َتَعلَّْمناها يف ِح�سَّ

َتَعلَّْمناُه . 2 َكما   ، ْوِتيٍّ ِبَت�ْسخنٍي �سَ َمعًا  َنقوُم 
ِة �ٱْلـمو�سيقى. يف ِح�سَّ

�أَقوُم ُرْفَقَة �سديَقتي ِبَت�ْسخنٍي . 1
ْبـِل. ، ِبُلْعَبِة �ٱْلَ َحَرِكيٍّ

َركــاِت . 2 َنقـوُم َمعًا ِبَتْقليِد �ٱْلَ
َوِر. َلِة ِباٱل�سُّ �ٱْلـُمَمثَّ

1 .. ِليٍّ خاٍء َع�سَ َنقوُم َمعًا ِباٱ�ْسِتْ
نا َكما يف . 2 َنقوُم ِباإيقاِظ َحَو��ِسّ

َوِر. �ٱل�سُّ

اإيقاُظ اٱل�َشـمِّ ٌة اإيقاُظ اٱللَّْم�ِضَحَرَكٌة اأُُفِقيَّ ٌة َحَرَكٌة َعموِديَّ

�ساِط اٱْلـُمنا�ِسِب : ِو اٱلنَّ َرَكِة اأَ ُل ُكلَّ �سوَرٍة ِبَنْوِع اٱْلَ اأَ�سِ

ِة َو�ٱْلـُمْنَحِنَيِة  ِة َو�ٱْلأُِفِقيَّ َركاِت : )َ�ْلَعموِديَّ َرِكيَّ 2 - �أَْنو�َع �ٱْلَ ا : 1 - َ�لتَّ�ْسخنَي �ٱْلَ  �أَُطِبُّق َم�ْسَحيًّ
. و��ِسّ خاَء 4 - �إيقاَظ �ٱْلَ �ْسِتْ ِة( 3 - َ�ْلِ ِة َو�ٱلّد�ِئِريَّ َ َو�ٱْلـُمَتَك�ِسّ

ٌة َحَرَكٌة داِئِريَّ

ْمِع اإيقاُظ اٱل�شَّ

َت�ْشخنٌي

خاٌء ِتْ ِا�شْ

اإيقاُظ اٱْلَب�َصِ

ـَة  ُق َجماِلـيَّ �أََتــَذوَّ
ـَرِة. ـَرَكـِة �ٱْلـُمَتـَك�سِّ �ٱْلَ

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

ُق :اأُْبــِدُع : اأََتـَذوَّ

1

2

ْمعاٍن  غي �إِلى �ٱْلَفر�ِغ ِباإِ �أُ�سْ

ُق ِمْلَعَقَة َطعاٍم فاِرَغًة. �أََتَذوَّ

3

4

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

 . ٍة، ِمْن دوِن ُح�سوِل ِفْعٍل َحقيِقيٍّ ِة ِفْعـٍل َوْهِميَّ ��ِس َعلى �إِْنتاِج َردَّ ُة َتْروي�ِس �ٱْلـَحـوَّ وا�ضِّ : َعَمِليَّ 11اإيقاُظ اٱْلَ

n يتمرن املتعلم)ة( على تقنيات التنف�ص.
بلعبة  ثم حركي  بت�سخني �سوتي  املتعلم)ة(  يقوم   n

احلبل.
n يقلد املتعلم)ة( احلركات املمثلة يف ال�سور.

n يقوم املتعلم)ة( با�سرتخاء ع�سلي ويعرب عنه.
)ال�سمع.  احلوا�ص  اإيقاظ  تقنيات  على  يتدرب   n

الب�رص. ال�سم. اللم�ص( ويعرب عن كل عملية.

يحافظ  ب�سكل  الق�سم  ف�ساء  تهيئ  يتم   n
ب�سكل  وي�ساهم  املتعلمني  �سالمة  على 
اإيجابي يف القيام باالأن�سطة املربجمة.

نية
الثا

شة 
حل�

ا

التعبري والإبداع

ـًة. ُل ُجَماًل مو�ِسيِقـيَّ  �أَْرَتِ ليِم.    �ِس �ٱل�سَّ َنفُّ ُب َعَلى �ٱلتَّ  �أََتَدرَّ

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

َاْلـَمــ�ْســـَرُح
َاْلَوْحَدُة اٱْلأولـى 
بوعاِن : 1 و 2 َاْلأُ�شْ

ُة : ِميَّ َعلُّ َاْلأَْهداُف اٱلتَّ

ِدقاِء  اأَْلعاُب اٱْلأَ�شْ

اأُالِحُظ َواأَْكَت�ِسُف :

ـيَّّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغنـي ُمْعَجـِمَي اٱْلَفـِنّ
ْوِتيُّ : �ْشخنُي اٱل�شَّ �ْشخنُي اٱْلـَحَرِكيُّ :َالتَّ خاُء :َالتَّ ِتْ َاِل�شْ      Échauffement vocal        Échauffement cinétiqueRelaxation

�أُِطلُّ ِمن ناِفَذٍة َغْيِ َموجوَدٍة  
ًة. �أَْم�َسُح �َسّبوَرًة َوْهِميَّ

ِة...(. ِة َو�ٱلّد�ِئِريَّ َ ِة َو�ٱْلـُمَتَك�ِسّ ِة َو�ٱْلأُُفِقيَّ ُن َعلى �ٱْلـَحَركاِت �ٱْلـُمْخَتِلَفِة )َ�ْلَعموِديَّ رَّ َتَ  �آُخُذ �َسيًطا َو�أَ

�ِس،َكما . 1 َنفُّ ِة �ٱلتَّ ديقي َعلى ِتْقِنيَّ ُن َمَع �سَ رَّ �أََتَ
ِة �ٱْلـمو�سيقى. َتَعلَّْمناها يف ِح�سَّ

َتَعلَّْمناُه . 2 َكما   ، ْوِتيٍّ ِبَت�ْسخنٍي �سَ َمعًا  َنقوُم 
ِة �ٱْلـمو�سيقى. يف ِح�سَّ

�أَقوُم ُرْفَقَة �سديَقتي ِبَت�ْسخنٍي . 1
ْبـِل. ، ِبُلْعَبِة �ٱْلَ َحَرِكيٍّ

َركــاِت . 2 َنقـوُم َمعًا ِبَتْقليِد �ٱْلَ
َوِر. َلِة ِباٱل�سُّ �ٱْلـُمَمثَّ

1 .. ِليٍّ خاٍء َع�سَ َنقوُم َمعًا ِباٱ�ْسِتْ
نا َكما يف . 2 َنقوُم ِباإيقاِظ َحَو��ِسّ

َوِر. �ٱل�سُّ

اإيقاُظ اٱل�َشـمِّ ٌة اإيقاُظ اٱللَّْم�ِضَحَرَكٌة اأُُفِقيَّ ٌة َحَرَكٌة َعموِديَّ

�ساِط اٱْلـُمنا�ِسِب : ِو اٱلنَّ َرَكِة اأَ ُل ُكلَّ �سوَرٍة ِبَنْوِع اٱْلَ اأَ�سِ

ِة َو�ٱْلـُمْنَحِنَيِة  ِة َو�ٱْلأُِفِقيَّ َركاِت : )َ�ْلَعموِديَّ َرِكيَّ 2 - �أَْنو�َع �ٱْلَ ا : 1 - َ�لتَّ�ْسخنَي �ٱْلَ  �أَُطِبُّق َم�ْسَحيًّ
. و��ِسّ خاَء 4 - �إيقاَظ �ٱْلَ �ْسِتْ ِة( 3 - َ�ْلِ ِة َو�ٱلّد�ِئِريَّ َ َو�ٱْلـُمَتَك�ِسّ

ٌة َحَرَكٌة داِئِريَّ

ْمِع اإيقاُظ اٱل�شَّ

َت�ْشخنٌي

خاٌء ِتْ ِا�شْ

اإيقاُظ اٱْلَب�َصِ

ـَة  ُق َجماِلـيَّ �أََتــَذوَّ
ـَرِة. ـَرَكـِة �ٱْلـُمَتـَك�سِّ �ٱْلَ

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

ُق :اأُْبــِدُع : اأََتـَذوَّ

1

2

ْمعاٍن  غي �إِلى �ٱْلَفر�ِغ ِباإِ �أُ�سْ

ُق ِمْلَعَقَة َطعاٍم فاِرَغًة. �أََتَذوَّ

3

4

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

 . ٍة، ِمْن دوِن ُح�سوِل ِفْعٍل َحقيِقيٍّ ِة ِفْعـٍل َوْهِميَّ ��ِس َعلى �إِْنتاِج َردَّ ُة َتْروي�ِس �ٱْلـَحـوَّ وا�ضِّ : َعَمِليَّ 11اإيقاُظ اٱْلَ

ويدعو  االآتية  الو�سعيات  االأ�ستاذ)ة(  يقدم   n
املتعلم)ة( اإلى ارجتال احلركات التي ت�ستوجبها 

كل و�سعية على حدة:
l يطل املتعلم)ة( من نافذة غري موجودة.

l مي�سح �سبورة وهمية.
l ي�سغي اإلى فراغ باإمعان.

l يتذوق ملعقة طعام فارغة.

n ميكن اال�ستغال على و�سعيات خمتلفة 
من اقرتاح املتعلم)ة(

التذوق

ـًة. ُل ُجَماًل مو�ِسيِقـيَّ  �أَْرَتِ ليِم.    �ِس �ٱل�سَّ َنفُّ ُب َعَلى �ٱلتَّ  �أََتَدرَّ

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

َاْلـَمــ�ْســـَرُح
َاْلَوْحَدُة اٱْلأولـى 
بوعاِن : 1 و 2 َاْلأُ�شْ

ُة : ِميَّ َعلُّ َاْلأَْهداُف اٱلتَّ

ِدقاِء  اأَْلعاُب اٱْلأَ�شْ

اأُالِحُظ َواأَْكَت�ِسُف :

ـيَّّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغنـي ُمْعَجـِمَي اٱْلَفـِنّ
ْوِتيُّ : �ْشخنُي اٱل�شَّ �ْشخنُي اٱْلـَحَرِكيُّ :َالتَّ خاُء :َالتَّ ِتْ َاِل�شْ      Échauffement vocal        Échauffement cinétiqueRelaxation

�أُِطلُّ ِمن ناِفَذٍة َغْيِ َموجوَدٍة  
ًة. �أَْم�َسُح �َسّبوَرًة َوْهِميَّ

ِة...(. ِة َو�ٱلّد�ِئِريَّ َ ِة َو�ٱْلـُمَتَك�ِسّ ِة َو�ٱْلأُُفِقيَّ ُن َعلى �ٱْلـَحَركاِت �ٱْلـُمْخَتِلَفِة )َ�ْلَعموِديَّ رَّ َتَ  �آُخُذ �َسيًطا َو�أَ

�ِس،َكما . 1 َنفُّ ِة �ٱلتَّ ديقي َعلى ِتْقِنيَّ ُن َمَع �سَ رَّ �أََتَ
ِة �ٱْلـمو�سيقى. َتَعلَّْمناها يف ِح�سَّ

َتَعلَّْمناُه . 2 َكما   ، ْوِتيٍّ ِبَت�ْسخنٍي �سَ َمعًا  َنقوُم 
ِة �ٱْلـمو�سيقى. يف ِح�سَّ

�أَقوُم ُرْفَقَة �سديَقتي ِبَت�ْسخنٍي . 1
ْبـِل. ، ِبُلْعَبِة �ٱْلَ َحَرِكيٍّ

َركــاِت . 2 َنقـوُم َمعًا ِبَتْقليِد �ٱْلَ
َوِر. َلِة ِباٱل�سُّ �ٱْلـُمَمثَّ

1 .. ِليٍّ خاٍء َع�سَ َنقوُم َمعًا ِباٱ�ْسِتْ
نا َكما يف . 2 َنقوُم ِباإيقاِظ َحَو��ِسّ

َوِر. �ٱل�سُّ

اإيقاُظ اٱل�َشـمِّ ٌة اإيقاُظ اٱللَّْم�ِضَحَرَكٌة اأُُفِقيَّ ٌة َحَرَكٌة َعموِديَّ

�ساِط اٱْلـُمنا�ِسِب : ِو اٱلنَّ َرَكِة اأَ ُل ُكلَّ �سوَرٍة ِبَنْوِع اٱْلَ اأَ�سِ

ِة َو�ٱْلـُمْنَحِنَيِة  ِة َو�ٱْلأُِفِقيَّ َركاِت : )َ�ْلَعموِديَّ َرِكيَّ 2 - �أَْنو�َع �ٱْلَ ا : 1 - َ�لتَّ�ْسخنَي �ٱْلَ  �أَُطِبُّق َم�ْسَحيًّ
. و��ِسّ خاَء 4 - �إيقاَظ �ٱْلَ �ْسِتْ ِة( 3 - َ�ْلِ ِة َو�ٱلّد�ِئِريَّ َ َو�ٱْلـُمَتَك�ِسّ

ٌة َحَرَكٌة داِئِريَّ

ْمِع اإيقاُظ اٱل�شَّ

َت�ْشخنٌي

خاٌء ِتْ ِا�شْ

اإيقاُظ اٱْلَب�َصِ

ـَة  ُق َجماِلـيَّ �أََتــَذوَّ
ـَرِة. ـَرَكـِة �ٱْلـُمَتـَك�سِّ �ٱْلَ

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

ُق :اأُْبــِدُع : اأََتـَذوَّ

1

2

ْمعاٍن  غي �إِلى �ٱْلَفر�ِغ ِباإِ �أُ�سْ

ُق ِمْلَعَقَة َطعاٍم فاِرَغًة. �أََتَذوَّ

3

4

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

 . ٍة، ِمْن دوِن ُح�سوِل ِفْعٍل َحقيِقيٍّ ِة ِفْعـٍل َوْهِميَّ ��ِس َعلى �إِْنتاِج َردَّ ُة َتْروي�ِس �ٱْلـَحـوَّ وا�ضِّ : َعَمِليَّ 11اإيقاُظ اٱْلَ

n يالحظ املتعلم)ة( ال�سورة ويعرب عنها.
جمالية  ويتذوق  ال�سورة  املتعلم)ة(  يالحظ   n

احلركة املتك�رصة.

n ميكن دعوة بع�ص املتعلمني/ات لتمثيل 
ال�سورة اأمام اأ�سدقائهم/�سديقاتهم.

التعلم الذاتي

ـًة. ُل ُجَماًل مو�ِسيِقـيَّ  �أَْرَتِ ليِم.    �ِس �ٱل�سَّ َنفُّ ُب َعَلى �ٱلتَّ  �أََتَدرَّ

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

َاْلـَمــ�ْســـَرُح
َاْلَوْحَدُة اٱْلأولـى 
بوعاِن : 1 و 2 َاْلأُ�شْ

ُة : ِميَّ َعلُّ َاْلأَْهداُف اٱلتَّ

ِدقاِء  اأَْلعاُب اٱْلأَ�شْ

اأُالِحُظ َواأَْكَت�ِسُف :

ـيَّّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغنـي ُمْعَجـِمَي اٱْلَفـِنّ
ْوِتيُّ : �ْشخنُي اٱل�شَّ �ْشخنُي اٱْلـَحَرِكيُّ :َالتَّ خاُء :َالتَّ ِتْ َاِل�شْ      Échauffement vocal        Échauffement cinétiqueRelaxation

�أُِطلُّ ِمن ناِفَذٍة َغْيِ َموجوَدٍة  
ًة. �أَْم�َسُح �َسّبوَرًة َوْهِميَّ

ِة...(. ِة َو�ٱلّد�ِئِريَّ َ ِة َو�ٱْلـُمَتَك�ِسّ ِة َو�ٱْلأُُفِقيَّ ُن َعلى �ٱْلـَحَركاِت �ٱْلـُمْخَتِلَفِة )َ�ْلَعموِديَّ رَّ َتَ  �آُخُذ �َسيًطا َو�أَ

�ِس،َكما . 1 َنفُّ ِة �ٱلتَّ ديقي َعلى ِتْقِنيَّ ُن َمَع �سَ رَّ �أََتَ
ِة �ٱْلـمو�سيقى. َتَعلَّْمناها يف ِح�سَّ

َتَعلَّْمناُه . 2 َكما   ، ْوِتيٍّ ِبَت�ْسخنٍي �سَ َمعًا  َنقوُم 
ِة �ٱْلـمو�سيقى. يف ِح�سَّ

�أَقوُم ُرْفَقَة �سديَقتي ِبَت�ْسخنٍي . 1
ْبـِل. ، ِبُلْعَبِة �ٱْلَ َحَرِكيٍّ

َركــاِت . 2 َنقـوُم َمعًا ِبَتْقليِد �ٱْلَ
َوِر. َلِة ِباٱل�سُّ �ٱْلـُمَمثَّ

1 .. ِليٍّ خاٍء َع�سَ َنقوُم َمعًا ِباٱ�ْسِتْ
نا َكما يف . 2 َنقوُم ِباإيقاِظ َحَو��ِسّ

َوِر. �ٱل�سُّ

اإيقاُظ اٱل�َشـمِّ ٌة اإيقاُظ اٱللَّْم�ِضَحَرَكٌة اأُُفِقيَّ ٌة َحَرَكٌة َعموِديَّ

�ساِط اٱْلـُمنا�ِسِب : ِو اٱلنَّ َرَكِة اأَ ُل ُكلَّ �سوَرٍة ِبَنْوِع اٱْلَ اأَ�سِ

ِة َو�ٱْلـُمْنَحِنَيِة  ِة َو�ٱْلأُِفِقيَّ َركاِت : )َ�ْلَعموِديَّ َرِكيَّ 2 - �أَْنو�َع �ٱْلَ ا : 1 - َ�لتَّ�ْسخنَي �ٱْلَ  �أَُطِبُّق َم�ْسَحيًّ
. و��ِسّ خاَء 4 - �إيقاَظ �ٱْلَ �ْسِتْ ِة( 3 - َ�ْلِ ِة َو�ٱلّد�ِئِريَّ َ َو�ٱْلـُمَتَك�ِسّ

ٌة َحَرَكٌة داِئِريَّ

ْمِع اإيقاُظ اٱل�شَّ

َت�ْشخنٌي

خاٌء ِتْ ِا�شْ

اإيقاُظ اٱْلَب�َصِ

ـَة  ُق َجماِلـيَّ �أََتــَذوَّ
ـَرِة. ـَرَكـِة �ٱْلـُمَتـَك�سِّ �ٱْلَ

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

ُق :اأُْبــِدُع : اأََتـَذوَّ

1

2

ْمعاٍن  غي �إِلى �ٱْلَفر�ِغ ِباإِ �أُ�سْ

ُق ِمْلَعَقَة َطعاٍم فاِرَغًة. �أََتَذوَّ

3

4

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

 . ٍة، ِمْن دوِن ُح�سوِل ِفْعٍل َحقيِقيٍّ ِة ِفْعـٍل َوْهِميَّ ��ِس َعلى �إِْنتاِج َردَّ ُة َتْروي�ِس �ٱْلـَحـوَّ وا�ضِّ : َعَمِليَّ 11اإيقاُظ اٱْلَ

n دعوة املتعلم)ة( اإلى تناول �رصيط والتمرن على 
احلركات املختلفة ب�سكل فردي.

وحتفيز  الناجحة  املحاوالت  ت�سجيع   n
اإلى  املحاوالت  تكرار  على  املتعلمني 
احلركات  تطبيق  من  التمكن  حني 

املختلفة.
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االأ�سبوعان: 3 و4الوحدة: الأولى
عامل االأ�سدقاءاملجال
الفنون الت�سكيليةاملكون

هدية ل�سديقي/�سديقتي.عنوان الدر�س

الأهداف
n تعرف توظيف الزوايا يف الت�سميم الهند�سي للنماذج. 

n ا�ستعمال تقنية طي الورق واالإل�ساق يف اإجناز عمل فني بتوظيف الزوايا.
n اإبداع عمل فني بتوظيف الزوايا. 

اأوراق - �سور - قلم الر�سا�ص – ممحاة – مق�ص - ل�ساق – ق�سا�سات.الو�شائل
30 دقيقةاملدة الزمنية للح�شة الواحدة2عدد احل�ش�س

ت�صميمها و�شعية النطالق يتميز  الطبيعة  عنا�رض  بع�س  اأن  خديجة  الحظت  العلمي،  الن�صاط  در�س  خالل 
بالزوايا، وراودتها فكرة يف ا�ستعمال الزوايا الإبداع زهرة تهديها الأمها.

توجيهاتاأن�شطة وممار�شات �شفيةمراحل الدر�س

ولى
 الأ

�شة
احل

املالحظة وال�شتك�شاف

اّلٍت، ِبَتْوظيِف  َنًة �أَْو �أَْور�َق َمَ و�يا. �أَ�ْسَتْعِمُل �أَْور�قًا ُمَلوَّ ميَم ُزهوٍر َبَتْوظيِف �ٱلزَّ ُز َت�سْ �أُْنِ
يِّ َو�ٱْلإِْل�ساِق. ِة �ٱلطَّ ِتْقِنيَّ

ْلبَْحِرَشـَجــَرٌةَفــراَشــٌة نَـْجُم �ٱ

وايا. لزَّ َمٍة ُثمَّ أَْرُسُم ُخطوَط �ٱ ٍة ُمنَظَّ لّزوايا.أَْطوي َوَرَقًة بَِطريَقٍة َهْنَدِسيَّ ِمٍة ُثمَّ أَْرُسُم ُخطوَط �ٱ أَْطوي َوَرَقًة بَِطريَقِة َغْيِر ُمنَظَّ

ُز  َيَتَميَّ بيَعِة  �ٱلطَّ  ِ عنا�سِ َبْع�ِس  ميَم  َت�سْ نَّ  �أَ َخديَجُة  لَحَظْت   ، �ٱْلِعْلِمِيّ �ساِط  �ٱلنَّ ُدرو�ِس  �أََحِد  ِخالَل 
َرْت يف َتْوظيِفها ِلإْبد�ِع َزْهَرٍة ُتْهديها ِل�سديِقها �إِ�ْسماعيَل. و�َيا، َوَفكَّ ِباٱلزَّ

و�يـا. ميُمها ِباٱلزَّ ُز َت�سْ ًة َيَتَميَّ َ َطبيِعيَّ �أُلِحُظ َعنا�سِ

ميِم �ٱْلَهْنَد�ِسِيّ ِللنَّماِذِج.  و�يا يف �ٱلتَّ�سْ ُف َتْوظيَف �ٱلزَّ  �أََتَعرَّ
و�يا.  �أُْبِدُع ِبَتْوظيِف �ٱلزَّ

َة �ٱلَطِيّ َو�ٱْلإِْل�ساِق.  �أَ�ْسَتْعِمُل ِتْقِنيَّ
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ديَقتي ديقي/ �شَ ٌة ِل�شَ َهِديَّ ُة �ْسكيِليَّ لتَّ َاْلَوْحَدُة اٱْلأولـى َاْلُفـنوُن اٱ
بوعاِن : 3 و 4 َاْلأُ�شْ

ُة : ِميَّ َعلُّ َاْلأَْهداُف اٱلتَّ

اأُالِحُظ َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

ْلَوَرِق اأَِو اٱْلاماِت اأَْو اأَْغـرا�ٍض  َلٍة ِمْثَل ُق�سا�ساِت �ٱ َ ُمْنَف�سِ ميِع َعنا�سِ ٌة َتقوُم َعلى َتْ ٌة َت�ْسكيِليَّ َاْلإِْل�شاُق: ِتْقِنيَّ
 . ْل�ساِقها َعلى �َسَنٍد لإِْنتاِج َعَمٍل َفنِّيٍّ   �أُْخـرى، َو�إعـاَدِة �إِ

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

 1 2

12

n يالحظ املتعلم)ة( العنا�رص الطبيعية املقرتحة 
مكوناتها،  وو�سف  يقوم  وبتحديدها، 
بينها  فيما  الظاهرة  الفروقات  حتديد  ومع 

على م�ستوى ال�سكل.
الزوايا  اإلى  ي�سري  اأن  املتعلم)ة(  )ة(  يحاول   n

التي متيز كل منوذج.
يف  الزوايا  ا�ستعمال  املتعلم)ة(  ي�ستك�سف   n
الطبيعية  للعنا�رص  الهند�سي  الت�سميم 

املمثلة.
ويالحظ  هند�سية  بطريقة  ورقة  بطي  يقوم   n

التغيريات املح�سل عليها.
n يعيد املتعلم)ة( التعبري عن زويا كل منوذج 
هو  كما  ورقية  ق�سا�سة  بطي  حدة  على 

مبني على الكرا�سة.
املح�صل  الزوايا  خطوط  املتعلم)ة(  ير�صم   n

عليها با�ستعمال عملية طي الورقة.

املتعلم)ة( ورق  ي�ستعمل  اأن  n ميكن 
�سفاف لر�سم الزوايا اخلا�سة بكل 

منوذج.
الزوايا  مبفهوم  االأ�ستاذ)ة(  يذكر   n
مادة  يف  عليه  التعرف  مت  كما 

الريا�سيات)الزاوية القائمة(.
n ميكن دعوة املتعلم)ة( اإلى جتريب 
ورقية  ق�سا�سات  طي  عملية 
لال�ستعداد  الزوايا  عن  للتعبري 

امل�سبق للح�سة.

التطبيق والتمرن
اّلٍت، ِبَتْوظيِف  َنًة �أَْو �أَْور�َق َمَ و�يا. �أَ�ْسَتْعِمُل �أَْور�قًا ُمَلوَّ ميَم ُزهوٍر َبَتْوظيِف �ٱلزَّ ُز َت�سْ �أُْنِ

يِّ َو�ٱْلإِْل�ساِق. ِة �ٱلطَّ ِتْقِنيَّ

ْلبَْحِرَشـَجــَرٌةَفــراَشــٌة نَـْجُم �ٱ

وايا. َمٍة ُثمَّ أَْرُسُم ُخطوَط �ٱلزَّ ٍة ُمنَظَّ لّزوايا.أَْطوي َوَرَقًة بَِطريَقٍة َهْنَدِسيَّ ِمٍة ُثمَّ أَْرُسُم ُخطوَط �ٱ أَْطوي َوَرَقًة بَِطريَقِة َغْيِر ُمنَظَّ

ُز  َيَتَميَّ بيَعِة  �ٱلطَّ  ِ عنا�سِ َبْع�ِس  ميَم  َت�سْ نَّ  �أَ َخديَجُة  لَحَظْت   ، �ٱْلِعْلِمِيّ �ساِط  �ٱلنَّ ُدرو�ِس  �أََحِد  ِخالَل 
َرْت يف َتْوظيِفها ِلإْبد�ِع َزْهَرٍة ُتْهديها ِل�سديِقها �إِ�ْسماعيَل. و�َيا، َوَفكَّ ِباٱلزَّ

و�يـا. ميُمها ِباٱلزَّ ُز َت�سْ ًة َيَتَميَّ َ َطبيِعيَّ �أُلِحُظ َعنا�سِ

ميِم �ٱْلَهْنَد�ِسِيّ ِللنَّماِذِج.  و�يا يف �ٱلتَّ�سْ ُف َتْوظيَف �ٱلزَّ  �أََتَعرَّ
و�يا.  �أُْبِدُع ِبَتْوظيِف �ٱلزَّ

َة �ٱلَطِيّ َو�ٱْلإِْل�ساِق.  �أَ�ْسَتْعِمُل ِتْقِنيَّ
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ديَقتي ديقي/ �شَ ٌة ِل�شَ َهِديَّ ُة �ْسكيِليَّ لتَّ َاْلَوْحَدُة اٱْلأولـى َاْلُفـنوُن اٱ
بوعاِن : 3 و 4 َاْلأُ�شْ

ُة : ِميَّ َعلُّ َاْلأَْهداُف اٱلتَّ

اأاُلِحُظ َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

ْلَوَرِق اأَِو اٱْلاماِت اأَْو اأَْغـرا�ٍض  َلٍة ِمْثَل ُق�سا�ساِت �ٱ َ ُمْنَف�سِ ميِع َعنا�سِ ٌة َتقوُم َعلى َتْ ٌة َت�ْسكيِليَّ َاْلإِْل�شاُق: ِتْقِنيَّ
 . ْل�ساِقها َعلى �َسَنٍد لإِْنتاِج َعَمٍل َفنِّيٍّ   �أُْخـرى، َو�إعـاَدِة �إِ

َمفاهيُم : 
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 َو ال

ُ
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َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

 1 2

12

هند�سي الأزهار  ت�سميم  املتعلم)ة( الإجناز  n دعوة 
من خالل طي اأوراق ملونة.

n يوظف تقنية الطي واالإل�ساق الإنتاج اأزهار.
n يعيد املتعلم)ة( ا�ستعمال التقنيات املعتمدة، للتمرن 

علي ح�سن توظيفها.

n التاأكد من اعتماد املتعلمني على الزوايا 
لت�سميم زهرة هند�سية بالورق.

ت�ستعمل  اأخرى  n ميكن اقرتاح ت�ساميم 
الزوايا وتقنية االإل�ساق.
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التعبري والإبداع

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

ـيَّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغنـي ُمْعَجـِمَي اٱْلَفـِنّ

ميًما َهْنَد�ِسيًّا. ُز َت�سْ َنوَذٌج ِمْن َفِنّ �ٱْلأَر�بي�ْسِك ُيْبِ

ديَقِتي.  ديقي �أَْو �سَ ْهديها ِل�سَ ِيّ َو�ٱْلإِْل�ساِق، ُثمَّ �أُ ِة �ٱلطَّ و�يا َوِتْقِنيَّ ُم َزْهـَرًة ِبَتْوظيِف �ٱلزَّ ِمّ �أُ�سَ

ـيُّ  : ٌة(  :َالطَّ َاْلإِْل�شاُق  :اأَرابي�ْشُك )َزْخَرَفٌة َعَرِبيَّ PliageArabesque Le collage

�ْسِئَلِة: ، ُثمَّ �أُجيُب َعِن �ٱْلأَ دً� �ٱْلَعَمَل �ٱْلَفنِّيَّ ُل َجيِّ مَّ �أُلِحُظ َو�أََتاأَ
ْخَرِفِة ؟ ميِم �ٱلزَّ و�يا يف َت�سْ - َهْل َتَّ َتْوظيُف �ٱلزَّ

ْخَرَفُة ؟ َزْت ِبها َهِذِه �ٱلزَّ تي �أُْنِ ُة �ٱلَّ - ما �ٱْلـمادَّ
ِيّ َوَزْخَرَفِة َفنِّ �ٱْلأَر�بي�ْسك. �أُقاِرُن َبنْيَ َعَملي �ٱْلَفنِّ

ْلـِجـْبـِس. ْقِش َعلى �ٱ ِة �ٱلنَّ اَلّصوَرُة 1 : َمْقَطٌع ِمْن َزْخَرَفِة َفنِّ الرابيسك بِتِْقنِيَّ

ُف �ٱْلأَْعو�َد   �أَتَعلَُّم َكْيَف �أَُوِظّ
قيَقَة يف �إِْبد�ِع َعَمٍل َفنِّيٍّ  �ٱلرَّ

و�يا. ا ِباٱلزَّ ميًما َهْنَد�ِسيًّ ُز َت�سْ ُيْبِ

اأُْبــِدُع :

ُق :  اأََتـَذوَّ

1

2

13

n دعوة املتعلم)ة( لت�سميم زهرة بتوظيف الزوايا 
وثقنية االإل�ساق.

امل�ساعدة  وتقدمي  االبداع  على  املتعلم)ة(  ت�سجيع   n
الالزمة. 

توظيف  اإعادة  على  املتعلمني  حتفيز   n
تغيري  مع  املقرتحة،  التقنيات 

الت�ساميم والزوايا.

التذوق الفني

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

ـيَّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغنـي ُمْعَجـِمَي اٱْلَفـِنّ

ميًما َهْنَد�ِسيًّا. ُز َت�سْ َنوَذٌج ِمْن َفِنّ �ٱْلأَر�بي�ْسِك ُيْبِ

ديَقِتي.  ديقي �أَْو �سَ ْهديها ِل�سَ ِيّ َو�ٱْلإِْل�ساِق، ُثمَّ �أُ ِة �ٱلطَّ و�يا َوِتْقِنيَّ ُم َزْهـَرًة ِبَتْوظيِف �ٱلزَّ ِمّ �أُ�سَ

ـيُّ  : ٌة(  :َالطَّ َاْلإِْل�شاُق  :اأَرابي�ْشُك )َزْخَرَفٌة َعَرِبيَّ PliageArabesque Le collage

�ْسِئَلِة: ، ُثمَّ �أُجيُب َعِن �ٱْلأَ دً� �ٱْلَعَمَل �ٱْلَفنِّيَّ ُل َجيِّ مَّ �أُلِحُظ َو�أََتاأَ
ْخَرِفِة ؟ ميِم �ٱلزَّ و�يا يف َت�سْ - َهْل َتَّ َتْوظيُف �ٱلزَّ

ْخَرَفُة ؟ َزْت ِبها َهِذِه �ٱلزَّ تي �أُْنِ ُة �ٱلَّ - ما �ٱْلـمادَّ
ِيّ َوَزْخَرَفِة َفنِّ �ٱْلأَر�بي�ْسك. �أُقاِرُن َبنْيَ َعَملي �ٱْلَفنِّ

ْلـِجـْبـِس. ْقِش َعلى �ٱ ِة �ٱلنَّ اَلّصوَرُة 1 : َمْقَطٌع ِمْن َزْخَرَفِة َفنِّ الرابيسك بِتِْقنِيَّ

ُف �ٱْلأَْعو�َد   �أَتَعلَُّم َكْيَف �أَُوِظّ
قيَقَة يف �إِْبد�ِع َعَمٍل َفنِّيٍّ  �ٱلرَّ

و�يا. ا ِباٱلزَّ ميًما َهْنَد�ِسيًّ ُز َت�سْ ُيْبِ

اأُْبــِدُع :

ُق :  اأََتـَذوَّ

1

2

13

فن  منوذج  �سورة  املتعلم)ة(  ويتاأمل  ي�ساهد   n
االأرابي�سك.

النموذج،  هذا  يف  ي�ساهده  ما  ي�سف  اأن  يحاول   n
وما مييزه.

االأ�سئلة  عن  االإجابة  يف  املتعلم)ة(  ي�سارك   n
املطروحة.

يف  الزوايا  توظيف  مت  كيف  وي�ستنتج  يالحظ   n
ت�سميم الزخرفة.

n يتعرف املادة امل�ستعملة يف اإجناز الزخرفة.
n يقارن املتعلم)ة( عمله الفني )الزهرة( مع منوذج 
االأرابي�سك،  يف  املعتمد  والت�سميم  الزخرفة 
بينهما، وكذلك  التقاطع  اإبراز عنا�رص  حماوال 

عنا�رص االختالف.

املتعلمني/ات  االأ�ستاذ)ة(  ي�سجع   n
عن  بتلقائية  التعبري  على  ويحفزهم 
قبل  الزخرفية  القطعة  مكونات 

االإجابة عن االأ�سئلة املطروحة.
n ينطلق االأ�ستاذ)ة( من تفاعالتهم االأولية 
الفنية  والتقديرات  اال�ستنتاجات  لبناء 

حول املنجز الفني.
االأخرى  للتوظيفات  االأ�ستاذ)ة(  ي�سري   n

للزوايا �سمن االأعمال الفنية.
n يحفز املتعلمني على البحث عن اأعمال 

فنية اأخرى منجزة بالزوايا.
فن  تقدمي منوذج حقيقي من  ي�ستح�سن   n
تقنية  اكت�ساف  لت�سهيل  االأرابي�سك 
اإجنازه وتعرف خ�سائ�سه الزخرفية 

واجلمالية من طرف املتعلمني.

التعلم الذاتي
َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

ـيَّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغنـي ُمْعَجـِمَي اٱْلَفـِنّ

ميًما َهْنَد�ِسيًّا. ُز َت�سْ َنوَذٌج ِمْن َفِنّ �ٱْلأَر�بي�ْسِك ُيْبِ

ديَقِتي.  ديقي �أَْو �سَ ْهديها ِل�سَ ِيّ َو�ٱْلإِْل�ساِق، ُثمَّ �أُ ِة �ٱلطَّ و�يا َوِتْقِنيَّ ُم َزْهـَرًة ِبَتْوظيِف �ٱلزَّ ِمّ �أُ�سَ

ـيُّ  : ٌة(  :َالطَّ َاْلإِْل�شاُق  :اأَرابي�ْشُك )َزْخَرَفٌة َعَرِبيَّ PliageArabesque Le collage

�ْسِئَلِة: ، ُثمَّ �أُجيُب َعِن �ٱْلأَ دً� �ٱْلَعَمَل �ٱْلَفنِّيَّ ُل َجيِّ مَّ �أُلِحُظ َو�أََتاأَ
ْخَرِفِة ؟ ميِم �ٱلزَّ و�يا يف َت�سْ - َهْل َتَّ َتْوظيُف �ٱلزَّ

ْخَرَفُة ؟ َزْت ِبها َهِذِه �ٱلزَّ تي �أُْنِ ُة �ٱلَّ - ما �ٱْلـمادَّ
ِيّ َوَزْخَرَفِة َفنِّ �ٱْلأَر�بي�ْسك. �أُقاِرُن َبنْيَ َعَملي �ٱْلَفنِّ

ْلـِجـْبـِس. ْقِش َعلى �ٱ ِة �ٱلنَّ اَلّصوَرُة 1 : َمْقَطٌع ِمْن َزْخَرَفِة َفنِّ الرابيسك بِتِْقنِيَّ

ُف �ٱْلأَْعو�َد   �أَتَعلَُّم َكْيَف �أَُوِظّ
قيَقَة يف �إِْبد�ِع َعَمٍل َفنِّيٍّ  �ٱلرَّ

و�يا. ا ِباٱلزَّ ميًما َهْنَد�ِسيًّ ُز َت�سْ ُيْبِ

اأُْبــِدُع :

ُق :  اأََتـَذوَّ

1

2

13

n يالحظ املتعلم)ة( العيدان املقرتحة.
االإمكانات  عن  وم�ستقل  ذاتي  ب�سكل  يبحث   n
التقنية لتوظيفها يف التعبري عن ت�ساميم هند�سية 

بالزوايا.
n يبدع ت�سميما هند�سيا با�ستعمال العيدان والزوايا 

وتقنية االإل�ساق.
على  االعتماد  على  املتعلم)ة(  وت�سجيع  توجيه   n

اإمكانياته الذاتية الإبداع اأعمال فنية بالعيدان.

مواد  ا�ستعمال  على  املتعلم)ة(  ت�سجيع   n
اختيارهم،  من  خمتلفة  واأدوات 

لتحقيق نف�ص املطلوب.
بقيا�سات  اإجناز  على  املتعلمني  ت�سجيع   n

متو�سطة اأو كبرية.
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االأ�سبوعان: 3 و4الوحدة: الأولى
عامل االأ�سدقاءاملجال
املو�سيقى واالأنا�سيداملكون

كلنا اأ�سدقاءعنوان الدر�س

n تعرف عالمتي ال�سوداء والزفرة.الأهداف
n اأداء ن�سيد حول ال�سداقة.

جهاز لت�سميع الن�سيد - احلامل ال�سوتي ...الو�شائل
30 دقيقةاملدة الزمنية للح�شة الواحدة2عدد احل�ش�س

مالحظات وتوجيهاتاأن�شطة وممار�شات املراحل

ولى
 الأ

�شة
احل

املالحظة وال�شتك�شاف

�َسن �ٱْلأمنُي - �أَْلان: َتْوفيُق �َسـْرحاُن �ِسْعر : َلْ

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغنـي ُمْعَجـِمَي اٱْلَفـِنـيَّ : 

اًل ؟ ْوُت ُمتو��سِ �سيِد، َهْل كاَن �ٱل�سَّ َمِة �ٱلنَّ  حيَنما �ٱ�ْسَتَمْعُت ِلـُمَقِدّ
ْوُت َي�ْسَتْغِرُق ؟       َكْم كاَن �ٱل�سَّ

ْمُت َي�ْسَتْغِرُق ؟  َكْم كاَن �ٱل�سَّ
ديقي ماموُن ؟ ْمِت يف �ٱْلـمو�سيقى يا �سَ ْوِت َو�ٱل�سَّ ِكُنني ِكتاَبُة �ٱل�سَّ  َكْيَف ُيْ

ْب�ِس : د�َقِة َمَع َتْوقيِع �ٱلنَّ �ِس َو�ٱْلإِْحماِء، �أَُغِنّي َن�سيَد �ٱل�سَّ َنفُّ َبْعـَد َتاريِن �ٱلتَّ

تي  َو�ٱلَّ  ،»ah vous dirais-je maman« ِلـَمـــْو�ســوِع  َع�َســـَر  ْثـَنــْي  �ٱْلِ ِللَتْنويعـــاِت  �أَ�ْسَتِمـُع 
ْود�ُء يف َتْلحيِنها. �ٱ�ْسُتْعِمَلِت �ٱل�سَّ

ُكِلّ َحْقٍل(. �ٱْلآتي )َعالَمتاِن يف  ِج  �ٱْلـُمَدرَّ ْفَرِة َعلى  �ٱلزَّ �أَِو   ْود�ِء  �ٱل�سَّ ِبِكتاَبِة   ًة  ُجْمَلًة مو�سيِقيَّ �أَْبَتِكُر 

َلُة ُة �ٱْلـفا�سِ َمُن ُهَو �ٱْلـُمدَّ َ�لزَّ
. َتنْيِ َبنْيَ َنْب�سَ

ْمٍت َت�ْسَتْغِرُق ْفَرُة َعالَمُة �سَ َ�لزَّ
َزَمًنا و�ِحــدً�.

ٌة َت�ْسَتْغِرٌق  ْوِتيَّ ْود�ُء َعالَمٌة �سَ َ�ل�سَّ
َزَمًنا َو�ِحًد�.

ـْوداُء  : َزْفـــــَرٌة  :Tempsَزَمــٌن  :  �شَ Soupir Noir

�ْسَتعنُي ِباٱْلـُقْر�ِس(.  ْفـَرِة )�أَ ُمُت ِخالَل �ٱلزَّ ْوِت »ل«،َو�أَ�سْ ود�و�ِت ِب�سَ ٍل، َو�أَْقَر�أُ �ٱل�سَّ ْب�َس ِب�َسْكٍل ُمتو��سِ ُع �ٱلنَّ  �أَُوِقّ

ـــدِّ َويف �ٱللَِّعـــب ديٌق ُير�ِفُقني        يف �ٱْلِ ل �سَ
َعــب نا َدْوما        ل َن�ْســـــكو ِمَن �ٱلتَّ ُن�ساِعُد َبْع�سَ
ْنـــَتهى �ٱْلأََدب ُيَكلُِّمني ِبَلْفٍظ َجمــيل       َو�أَُكلُِّمُه ِبُ
َتــب َتِهُد َيْوًما َبْعَد َيْوم       َوَنَت�َســلَُّق �أَْعلى �ٱلرُّ َنْ

ماء ديقي طاِئر�ن       ُنَحـلُِّق َدْوًما يف �ٱل�سَّ �أَنا َو�سَ
فاء ْر�س      َوَنْحــيا َدْوًما يف �سَ َنَتعاَوُن يف �ٱلــــدَّ
ُه َكَنـْف�سي       ُي�ْسِعُدين ِباٱْلِودِّ َو�ٱْلَوفـاء ديقي �أُِحبُّ �سَ
ِدقاء َمْرحى ِبُكْم �إِْخَوتــــي       �َسَنكوُن َجميعًا �أَ�سْ

ِدقاُء نا اأَ�شْ ُكلُّ

ْفـَرَة. ْود�َء َو�ٱلزَّ ُف �ٱل�سَّ د�َقِة. �أََتَعرَّ ي َن�سيًد� َحْوَل �ٱل�سَّ  �أُوؤَِدّ اِن : ِميَّ َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َاْلَ

ِدقاُء نا اأَ�شْ ُكلُّ َاْلَوْحَدُة اٱْلأولـى َاْلـمو�سيقى َواٱاْلأَنا�سيُد
بوعاِن : 3 و 4 َاْلأُ�شْ

اأَ�ْسَتِمُع َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

اأُْبــِدُع :

ُق :  اأََتـَذوَّ

الوحدة االولى الدرس الثاني أبدع
Compositeur :Remarques :

Percussif
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n يالحظ املتعلم)ة( وي�ستك�سف و�سعية االنطالق.
n ي�ستمع ملقدمة ن�سيد ويعرب عن:

l املدة التي ا�ستغرقها ال�سوت.

l املدة التي ا�ستغرقها ال�سمت.
l كيفية كتابة ال�سوت وال�سمت يف املو�سيقى.

ميثل  مبدرج  اال�ستئنا�ص  ميكن   n
جملة مو�سيقية.

التطبيق والتمرن

�َسن �ٱْلأمنُي - �أَْلان: َتْوفيُق �َسـْرحاُن �ِسْعر : َلْ

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغنـي ُمْعَجـِمَي اٱْلَفـِنـيَّ : 

اًل ؟ ْوُت ُمتو��سِ �سيِد، َهْل كاَن �ٱل�سَّ َمِة �ٱلنَّ  حيَنما �ٱ�ْسَتَمْعُت ِلـُمَقِدّ
ْوُت َي�ْسَتْغِرُق ؟       َكْم كاَن �ٱل�سَّ

ْمُت َي�ْسَتْغِرُق ؟  َكْم كاَن �ٱل�سَّ
ديقي ماموُن ؟ ْمِت يف �ٱْلـمو�سيقى يا �سَ ْوِت َو�ٱل�سَّ ِكُنني ِكتاَبُة �ٱل�سَّ  َكْيَف ُيْ

ْب�ِس : د�َقِة َمَع َتْوقيِع �ٱلنَّ �ِس َو�ٱْلإِْحماِء، �أَُغِنّي َن�سيَد �ٱل�سَّ َنفُّ َبْعـَد َتاريِن �ٱلتَّ

تي  َو�ٱلَّ  ،»ah vous dirais-je maman« ِلـَمـــْو�ســوِع  َع�َســـَر  ْثـَنــْي  �ٱْلِ ِللَتْنويعـــاِت  �أَ�ْسَتِمـُع 
ْود�ُء يف َتْلحيِنها. �ٱ�ْسُتْعِمَلِت �ٱل�سَّ

ُكِلّ َحْقٍل(. �ٱْلآتي )َعالَمتاِن يف  ِج  �ٱْلـُمَدرَّ ْفَرِة َعلى  �ٱلزَّ �أَِو   ْود�ِء  �ٱل�سَّ ِبِكتاَبِة   ًة  ُجْمَلًة مو�سيِقيَّ �أَْبَتِكُر 

َلُة ُة �ٱْلـفا�سِ َمُن ُهَو �ٱْلـُمدَّ َ�لزَّ
. َتنْيِ َبنْيَ َنْب�سَ

ْمٍت َت�ْسَتْغِرُق ْفَرُة َعالَمُة �سَ َ�لزَّ
َزَمًنا و�ِحــدً�.

ٌة َت�ْسَتْغِرٌق  ْوِتيَّ ْود�ُء َعالَمٌة �سَ َ�ل�سَّ
َزَمًنا َو�ِحًد�.

ـْوداُء  : َزْفـــــَرٌة  :Tempsَزَمــٌن  :  �شَ Soupir Noir

�ْسَتعنُي ِباٱْلـُقْر�ِس(.  ْفـَرِة )�أَ ُمُت ِخالَل �ٱلزَّ ْوِت »ل«،َو�أَ�سْ ود�و�ِت ِب�سَ ٍل، َو�أَْقَر�أُ �ٱل�سَّ ْب�َس ِب�َسْكٍل ُمتو��سِ ُع �ٱلنَّ  �أَُوِقّ

ـــدِّ َويف �ٱللَِّعـــب ديٌق ُير�ِفُقني        يف �ٱْلِ ل �سَ
َعــب نا َدْوما        ل َن�ْســـــكو ِمَن �ٱلتَّ ُن�ساِعُد َبْع�سَ
ْنـــَتهى �ٱْلأََدب ُيَكلُِّمني ِبَلْفٍظ َجمــيل       َو�أَُكلُِّمُه ِبُ
َتــب َتِهُد َيْوًما َبْعَد َيْوم       َوَنَت�َســلَُّق �أَْعلى �ٱلرُّ َنْ

ماء ديقي طاِئر�ن       ُنَحـلُِّق َدْوًما يف �ٱل�سَّ �أَنا َو�سَ
فاء ْر�س      َوَنْحــيا َدْوًما يف �سَ َنَتعاَوُن يف �ٱلــــدَّ
ُه َكَنـْف�سي       ُي�ْسِعُدين ِباٱْلِودِّ َو�ٱْلَوفـاء ديقي �أُِحبُّ �سَ
ِدقاء َمْرحى ِبُكْم �إِْخَوتــــي       �َسَنكوُن َجميعًا �أَ�سْ

ِدقاُء نا اأَ�شْ ُكلُّ

ْفـَرَة. ْود�َء َو�ٱلزَّ ُف �ٱل�سَّ د�َقِة. �أََتَعرَّ ي َن�سيًد� َحْوَل �ٱل�سَّ  �أُوؤَِدّ اِن : ِميَّ َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َاْلَ

ِدقاُء نا اأَ�شْ ُكلُّ َاْلَوْحَدُة اٱْلأولـى َاْلـمو�سيقى َواٱاْلأَنا�سيُد
بوعاِن : 3 و 4 َاْلأُ�شْ

اأَ�ْسَتِمُع َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

اأُْبــِدُع :

ُق :  اأََتـَذوَّ

الوحدة االولى الدرس الثاني أبدع
Compositeur :Remarques :

Percussif
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n يقوم املتعلم)ة( بتمارين التنف�ص واالإحماء.
n يغني املتعلم)ة( ن�سيد ال�سداقة مع توقيع النب�ص.

ويقدم  اإلقائه  يف  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ  ي�ساحب   n
جتاوزال�سعوبات  اأجل  من  الالزمة  امل�ساعدة 

التي ت�سادف املتعلم)ة(.

n حتفيز املتعلم)ة( على االإلقاء اجليد.

نية
الثا

شة 
حل�

ا

التعبري والإبداع
�َسن �ٱْلأمنُي - �أَْلان: َتْوفيُق �َسـْرحاُن �ِسْعر : َلْ

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغنـي ُمْعَجـِمَي اٱْلَفـِنـيَّ : 

اًل ؟ ْوُت ُمتو��سِ �سيِد، َهْل كاَن �ٱل�سَّ َمِة �ٱلنَّ  حيَنما �ٱ�ْسَتَمْعُت ِلـُمَقِدّ
ْوُت َي�ْسَتْغِرُق ؟       َكْم كاَن �ٱل�سَّ

ْمُت َي�ْسَتْغِرُق ؟  َكْم كاَن �ٱل�سَّ
ديقي ماموُن ؟ ْمِت يف �ٱْلـمو�سيقى يا �سَ ْوِت َو�ٱل�سَّ ِكُنني ِكتاَبُة �ٱل�سَّ  َكْيَف ُيْ

ْب�ِس : د�َقِة َمَع َتْوقيِع �ٱلنَّ �ِس َو�ٱْلإِْحماِء، �أَُغِنّي َن�سيَد �ٱل�سَّ َنفُّ َبْعـَد َتاريِن �ٱلتَّ

تي  َو�ٱلَّ  ،»ah vous dirais-je maman« ِلـَمـــْو�ســوِع  َع�َســـَر  ْثـَنــْي  �ٱْلِ ِللَتْنويعـــاِت  �أَ�ْسَتِمـُع 
ْود�ُء يف َتْلحيِنها. �ٱ�ْسُتْعِمَلِت �ٱل�سَّ

ُكِلّ َحْقٍل(. �ٱْلآتي )َعالَمتاِن يف  ِج  �ٱْلـُمَدرَّ ْفَرِة َعلى  �ٱلزَّ �أَِو   ْود�ِء  �ٱل�سَّ ِبِكتاَبِة   ًة  ُجْمَلًة مو�سيِقيَّ �أَْبَتِكُر 

َلُة ُة �ٱْلـفا�سِ َمُن ُهَو �ٱْلـُمدَّ َ�لزَّ
. َتنْيِ َبنْيَ َنْب�سَ

ْمٍت َت�ْسَتْغِرُق ْفَرُة َعالَمُة �سَ َ�لزَّ
َزَمًنا و�ِحــدً�.

ٌة َت�ْسَتْغِرٌق  ْوِتيَّ ْود�ُء َعالَمٌة �سَ َ�ل�سَّ
َزَمًنا َو�ِحًد�.

ـْوداُء  : َزْفـــــَرٌة  :Tempsَزَمــٌن  :  �شَ Soupir Noir

�ْسَتعنُي ِباٱْلـُقْر�ِس(.  ْفـَرِة )�أَ ُمُت ِخالَل �ٱلزَّ ْوِت »ل«،َو�أَ�سْ ود�و�ِت ِب�سَ ٍل، َو�أَْقَر�أُ �ٱل�سَّ ْب�َس ِب�َسْكٍل ُمتو��سِ ُع �ٱلنَّ  �أَُوِقّ

ـــدِّ َويف �ٱللَِّعـــب ديٌق ُير�ِفُقني        يف �ٱْلِ ل �سَ
َعــب نا َدْوما        ل َن�ْســـــكو ِمَن �ٱلتَّ ُن�ساِعُد َبْع�سَ
ْنـــَتهى �ٱْلأََدب ُيَكلُِّمني ِبَلْفٍظ َجمــيل       َو�أَُكلُِّمُه ِبُ
َتــب َتِهُد َيْوًما َبْعَد َيْوم       َوَنَت�َســلَُّق �أَْعلى �ٱلرُّ َنْ

ماء ديقي طاِئر�ن       ُنَحـلُِّق َدْوًما يف �ٱل�سَّ �أَنا َو�سَ
فاء ْر�س      َوَنْحــيا َدْوًما يف �سَ َنَتعاَوُن يف �ٱلــــدَّ
ُه َكَنـْف�سي       ُي�ْسِعُدين ِباٱْلِودِّ َو�ٱْلَوفـاء ديقي �أُِحبُّ �سَ
ِدقاء َمْرحى ِبُكْم �إِْخَوتــــي       �َسَنكوُن َجميعًا �أَ�سْ

ِدقاُء نا اأَ�شْ ُكلُّ

ْفـَرَة. ْود�َء َو�ٱلزَّ ُف �ٱل�سَّ د�َقِة. �أََتَعرَّ ي َن�سيًد� َحْوَل �ٱل�سَّ  �أُوؤَِدّ اِن : ِميَّ َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َاْلَ

ِدقاُء نا اأَ�شْ ُكلُّ َاْلَوْحَدُة اٱْلأولـى َاْلـمو�سيقى َواٱاْلأَنا�سيُد
بوعاِن : 3 و 4 َاْلأُ�شْ

اأَ�ْسَتِمُع َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

اأُْبــِدُع :

ُق :  اأََتـَذوَّ

الوحدة االولى الدرس الثاني أبدع
Compositeur :Remarques :

Percussif
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الدر�ص  مبو�سوع  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ)ة(  يذكر   n
)كلنا اأ�سدقاء(.

جملة  ابتكار  اإلى  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ)ة(  يدعو   n
با�ستعمال  اإيقاعي  �سطر  مو�سيقية وكتابتها على 

الرمزين اخلا�سني بال�سوداء والزفرة.
n يعر�ص املتعلم)ة( اإبداعه/ها ويناق�سه مع اأ�سداقه/

�سديقاته. 

ويحفزه  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ)ة(  ي�سجع   n
معياري  احرتام  مع  االإبداع  على 

الكتابة ومو�سوع الدر�ص. 

التذوق
�َسن �ٱْلأمنُي - �أَْلان: َتْوفيُق �َسـْرحاُن �ِسْعر : َلْ

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغنـي ُمْعَجـِمَي اٱْلَفـِنـيَّ : 

اًل ؟ ْوُت ُمتو��سِ �سيِد، َهْل كاَن �ٱل�سَّ َمِة �ٱلنَّ  حيَنما �ٱ�ْسَتَمْعُت ِلـُمَقِدّ
ْوُت َي�ْسَتْغِرُق ؟       َكْم كاَن �ٱل�سَّ

ْمُت َي�ْسَتْغِرُق ؟  َكْم كاَن �ٱل�سَّ
ديقي ماموُن ؟ ْمِت يف �ٱْلـمو�سيقى يا �سَ ْوِت َو�ٱل�سَّ ِكُنني ِكتاَبُة �ٱل�سَّ  َكْيَف ُيْ

ْب�ِس : د�َقِة َمَع َتْوقيِع �ٱلنَّ �ِس َو�ٱْلإِْحماِء، �أَُغِنّي َن�سيَد �ٱل�سَّ َنفُّ َبْعـَد َتاريِن �ٱلتَّ

تي  َو�ٱلَّ  ،»ah vous dirais-je maman« ِلـَمـــْو�ســوِع  َع�َســـَر  ْثـَنــْي  �ٱْلِ ِللَتْنويعـــاِت  �أَ�ْسَتِمـُع 
ْود�ُء يف َتْلحيِنها. �ٱ�ْسُتْعِمَلِت �ٱل�سَّ

ُكِلّ َحْقٍل(. �ٱْلآتي )َعالَمتاِن يف  ِج  �ٱْلـُمَدرَّ ْفَرِة َعلى  �ٱلزَّ �أَِو   ْود�ِء  �ٱل�سَّ ِبِكتاَبِة   ًة  ُجْمَلًة مو�سيِقيَّ �أَْبَتِكُر 

َلُة ُة �ٱْلـفا�سِ َمُن ُهَو �ٱْلـُمدَّ َ�لزَّ
. َتنْيِ َبنْيَ َنْب�سَ

ْمٍت َت�ْسَتْغِرُق ْفَرُة َعالَمُة �سَ َ�لزَّ
َزَمًنا و�ِحــدً�.

ٌة َت�ْسَتْغِرٌق  ْوِتيَّ ْود�ُء َعالَمٌة �سَ َ�ل�سَّ
َزَمًنا َو�ِحًد�.

ـْوداُء  : َزْفـــــَرٌة  :Tempsَزَمــٌن  :  �شَ Soupir Noir

�ْسَتعنُي ِباٱْلـُقْر�ِس(.  ْفـَرِة )�أَ ُمُت ِخالَل �ٱلزَّ ْوِت »ل«،َو�أَ�سْ ود�و�ِت ِب�سَ ٍل، َو�أَْقَر�أُ �ٱل�سَّ ْب�َس ِب�َسْكٍل ُمتو��سِ ُع �ٱلنَّ  �أَُوِقّ

ـــدِّ َويف �ٱللَِّعـــب ديٌق ُير�ِفُقني        يف �ٱْلِ ل �سَ
َعــب نا َدْوما        ل َن�ْســـــكو ِمَن �ٱلتَّ ُن�ساِعُد َبْع�سَ
ْنـــَتهى �ٱْلأََدب ُيَكلُِّمني ِبَلْفٍظ َجمــيل       َو�أَُكلُِّمُه ِبُ
َتــب َتِهُد َيْوًما َبْعَد َيْوم       َوَنَت�َســلَُّق �أَْعلى �ٱلرُّ َنْ

ماء ديقي طاِئر�ن       ُنَحـلُِّق َدْوًما يف �ٱل�سَّ �أَنا َو�سَ
فاء ْر�س      َوَنْحــيا َدْوًما يف �سَ َنَتعاَوُن يف �ٱلــــدَّ
ُه َكَنـْف�سي       ُي�ْسِعُدين ِباٱْلِودِّ َو�ٱْلَوفـاء ديقي �أُِحبُّ �سَ
ِدقاء َمْرحى ِبُكْم �إِْخَوتــــي       �َسَنكوُن َجميعًا �أَ�سْ

ِدقاُء نا اأَ�شْ ُكلُّ

ْفـَرَة. ْود�َء َو�ٱلزَّ ُف �ٱل�سَّ د�َقِة. �أََتَعرَّ ي َن�سيًد� َحْوَل �ٱل�سَّ  �أُوؤَِدّ اِن : ِميَّ َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َاْلَ

ِدقاُء نا اأَ�شْ ُكلُّ َاْلَوْحَدُة اٱْلأولـى َاْلـمو�سيقى َواٱاْلأَنا�سيُد
بوعاِن : 3 و 4 َاْلأُ�شْ

اأَ�ْسَتِمُع َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

اأُْبــِدُع :

ُق :  اأََتـَذوَّ

الوحدة االولى الدرس الثاني أبدع
Compositeur :Remarques :

Percussif
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n ي�ستمع املتعلم)ة( لن�سيد:
Ah ! Vous dirai-je maman.
n مييز التنويعات االإثني ع�رص للن�سيد ومواقع 

ا�ستعمال ال�سوداء يف اللحن.

ويحفزه  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ  ي�ساحب   n
م�ستوى  على  ال�سوداء  حتديد  على 

حلن الن�سيد.

 التعلم الذاتي
�َسن �ٱْلأمنُي - �أَْلان: َتْوفيُق �َسـْرحاُن �ِسْعر : َلْ

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغنـي ُمْعَجـِمَي اٱْلَفـِنـيَّ : 

اًل ؟ ْوُت ُمتو��سِ �سيِد، َهْل كاَن �ٱل�سَّ َمِة �ٱلنَّ  حيَنما �ٱ�ْسَتَمْعُت ِلـُمَقِدّ
ْوُت َي�ْسَتْغِرُق ؟       َكْم كاَن �ٱل�سَّ

ْمُت َي�ْسَتْغِرُق ؟  َكْم كاَن �ٱل�سَّ
ديقي ماموُن ؟ ْمِت يف �ٱْلـمو�سيقى يا �سَ ْوِت َو�ٱل�سَّ ِكُنني ِكتاَبُة �ٱل�سَّ  َكْيَف ُيْ

ْب�ِس : د�َقِة َمَع َتْوقيِع �ٱلنَّ �ِس َو�ٱْلإِْحماِء، �أَُغِنّي َن�سيَد �ٱل�سَّ َنفُّ َبْعـَد َتاريِن �ٱلتَّ

تي  َو�ٱلَّ  ،»ah vous dirais-je maman« ِلـَمـــْو�ســوِع  َع�َســـَر  ْثـَنــْي  �ٱْلِ ِللَتْنويعـــاِت  �أَ�ْسَتِمـُع 
ْود�ُء يف َتْلحيِنها. �ٱ�ْسُتْعِمَلِت �ٱل�سَّ

ُكِلّ َحْقٍل(. �ٱْلآتي )َعالَمتاِن يف  ِج  �ٱْلـُمَدرَّ ْفَرِة َعلى  �ٱلزَّ �أَِو   ْود�ِء  �ٱل�سَّ ِبِكتاَبِة   ًة  ُجْمَلًة مو�سيِقيَّ �أَْبَتِكُر 

َلُة ُة �ٱْلـفا�سِ َمُن ُهَو �ٱْلـُمدَّ َ�لزَّ
. َتنْيِ َبنْيَ َنْب�سَ

ْمٍت َت�ْسَتْغِرُق ْفَرُة َعالَمُة �سَ َ�لزَّ
َزَمًنا و�ِحــدً�.

ٌة َت�ْسَتْغِرٌق  ْوِتيَّ ْود�ُء َعالَمٌة �سَ َ�ل�سَّ
َزَمًنا َو�ِحًد�.

ـْوداُء  : َزْفـــــَرٌة  :Tempsَزَمــٌن  :  �شَ Soupir Noir

�ْسَتعنُي ِباٱْلـُقْر�ِس(.  ْفـَرِة )�أَ ُمُت ِخالَل �ٱلزَّ ْوِت »ل«،َو�أَ�سْ ود�و�ِت ِب�سَ ٍل، َو�أَْقَر�أُ �ٱل�سَّ ْب�َس ِب�َسْكٍل ُمتو��سِ ُع �ٱلنَّ  �أَُوِقّ

ـــدِّ َويف �ٱللَِّعـــب ديٌق ُير�ِفُقني        يف �ٱْلِ ل �سَ
َعــب نا َدْوما        ل َن�ْســـــكو ِمَن �ٱلتَّ ُن�ساِعُد َبْع�سَ
ْنـــَتهى �ٱْلأََدب ُيَكلُِّمني ِبَلْفٍظ َجمــيل       َو�أَُكلُِّمُه ِبُ
َتــب َتِهُد َيْوًما َبْعَد َيْوم       َوَنَت�َســلَُّق �أَْعلى �ٱلرُّ َنْ

ماء ديقي طاِئر�ن       ُنَحـلُِّق َدْوًما يف �ٱل�سَّ �أَنا َو�سَ
فاء ْر�س      َوَنْحــيا َدْوًما يف �سَ َنَتعاَوُن يف �ٱلــــدَّ
ُه َكَنـْف�سي       ُي�ْسِعُدين ِباٱْلِودِّ َو�ٱْلَوفـاء ديقي �أُِحبُّ �سَ
ِدقاء َمْرحى ِبُكْم �إِْخَوتــــي       �َسَنكوُن َجميعًا �أَ�سْ

ِدقاُء نا اأَ�شْ ُكلُّ

ْفـَرَة. ْود�َء َو�ٱلزَّ ُف �ٱل�سَّ د�َقِة. �أََتَعرَّ ي َن�سيًد� َحْوَل �ٱل�سَّ  �أُوؤَِدّ اِن : ِميَّ َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َاْلَ

ِدقاُء نا اأَ�شْ ُكلُّ َاْلَوْحَدُة اٱْلأولـى َاْلـمو�سيقى َواٱاْلأَنا�سيُد
بوعاِن : 3 و 4 َاْلأُ�شْ

اأَ�ْسَتِمُع َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

اأُْبــِدُع :

ُق :  اأََتـَذوَّ

الوحدة االولى الدرس الثاني أبدع
Compositeur :Remarques :

Percussif

99

© 2021 elamri mohammed amine 1

الوحدة األولى الدرس الثالث و الرابع

                Percussif

99

1717

2525

3333

© 2021 elamri mohammed amine

َ
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n يقوم املتعلم)ة( ب:
l توقيع النب�ص ب�سكل متوا�سل.

l قراءة ال�سوداوات ب�سوت »ال«.
l التزام ال�سمت خالل الزفرة.

متنوعة  باأنا�صيد  الن�صاط  اإغناء  ميكن   n
اأو  املتعلم)ة(  �سياق  من  م�ستقاة 

اختياره.
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االأ�سبوعان: 3 و4الوحدة: الأولى
عامل االأ�سدقاءاملجال
امل�رصحاملكون

األعاب االأ�سدقاءعنوان الدر�س

الأهداف

املقنن   – اجلماعي  الثنائي.  )الفردي،  احلوار  واأنواع  االإلقائي  والبناء  االإلقاء  اأنواع  تعرف   n
والتلقائي(.

 – الثنائي. اجلماعي  )الفردي،  االإلقائي واأنواع احلوار  االإلقاء والبناء  اأنواع  n تطبيق خمتلف 
املقنن والتلقائي(.

n اإبداع حوار بتوظيف خمتلف اأنواع االإلقاء والبناء االإلقائي واأنواع احلوار )الفردي، الثنائي. 
اجلماعي – املقنن والتلقائي. 

اأوراق - ر�سومات - قلم الر�سا�ص - ممحاة - مق�ص ...الو�شائل
30 دقيقةاملدة الزمنية للح�شة الواحدة2عدد احل�ش�س

مالحظات وتوجيهاتاأن�شطة وممار�شات املراحل

ولى
 الأ

�شة
احل

املالحظة وال�شتك�شاف

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

ـيَّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغنـي ُمْعَجـِمَي اٱْلَفـِنّ

ُلُه  ِدقائي، َو�أَُمِثّ و�َر �أَنا َو�ٱْثناِن ِمْن �أَ�سْ ُر �ٱْلِ وَّ  �أََت�سَ
اُد(. يَّ اُب، َ�ل�سَّ طَّ َجَرُة، َ�ْلَ ِة : )َ�ل�سَّ ِبِتْلقاِئيَّ

ْخَوِة، ِمْثَل: )ذ - ز - �س - ظ -غ( َو�أَ�ْسَتْعِمُلها يف َكِلَماٍت. و�ِت �ٱلرَّ ُن يف �ٱْلـَمْنِزِل َعَلى ُنْطِق َبْع�ِس �ٱْلأَ�سْ رَّ  �أََتَ

واِئُت  :َاْلإِْلقاُء  : َال�شّ واُر  : َاْلِ RécitationLes voyelles Dialogue

ِحواٌر َجماِعـيٌّ

ِحواٌر َفْرِديٌّ

ِحواٌر ُثناِئيٌّ

َطِدُم اٱْلَهواُء ِبحاِجٍز. َي�شْ

رُّ اٱْلَهواُء ُحّرًا يف َفِمي. َيُ

. ي . . . . و .  . . . . . . ا . . . . . و�ٌت �ساِئَتٌة : . 1 - �أَ�سْ
. س . . . ُو .  . . . . . و�ٌت �ساِمَتٌة :  ط . 2 - �أَ�سْ

ُل ِبَخِطٍِّ : �سِ ، َو�أَ َتنْيِ ْوِتيَّ �أَْقـَر�أُ �ٱْلـَمْجموَعَتنْيِ �ٱل�سَّ

ٍة : ْفَلِة ِبَحَيِويَّ ُد َعلى �ٱْلَكِلماِت ِباٱْلأَْحِمِر:�أَْقَر�أُ ِحو�َر �ٱلطِّ ِكِّ ٍة، َو�أُوؤَ يَّ �أَْقَر�أُ ِحو�َر ُكِلّ �َسْخ�سِ

مَّاُر ٱْلَحيَّ ُط ٱلــزَّ يَُنِشّ

. يَّ ّماُر �ٱْلَ ُيْزِعُج �ٱلزَّ

. يَّ ّماُر �ٱْلَ ُيْزِعُج �ٱلزَّ

. يَّ ّماُر �ٱْلَ ُيْزِعُج �ٱلزَّ

ُل ِبَخطٍّ : �سِ َوَر َو�أَ �أُلِحُظ �ٱل�سُّ

َاْلـَمــ�ْســـَرُح
َاْلَوْحَدُة اٱْلأولـى 
بوعاِن : 3 و 4 َاْلأُ�شْ

ُة : ِميَّ َعلُّ َاْلأَْهداُف اٱلتَّ

ِدقاِء ِحواُر اٱْلأ�شْ
.) ْلقاِئيُّ ُ َو�ٱلِتّ ، َ�ْلماِعيُّ – َ�ْلـُمَقنَّ ناِئيُّ ، َ�لثُّ و�ِر: )َ�ْلَفْرِديُّ ِحيًّا: 1 - �أَْنو�َع �ٱْلإِْلقاِء، َو�ٱْلِبناَء �ٱْلإِْلقائي. 2 - �أَْنو�َع �ٱْلِ  �أَْكَت�ِسُف َم�ْسَ

.) ْلقاِئيُّ ُ َو�ٱلِتّ ، َ�ْلماِعيُّ – َ�ْلـُمَقنَّ ناِئيُّ ، َ�لثُّ و�ِر: )َ�ْلَفْرِديُّ ْلقاِء، َو�ٱْلِبناَء �ٱْلإِْلقائي. 2 - �أَْنو�َع �ٱْلِ ِحيًّا: 1 - �أَْنو�َع �ٱْلإِ ُق َم�ْسَ  �أَُطبِّ

اأُالِحُظ َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ 1اأَُطِبّ

23

ُق اأُْبــِدُع : غي ِلْلِحو�ِر و�أََتَذوَّ �أُ�سْ
و�ِت : َة �ٱْلأَ�سْ َجماِليَّ

ُق : اأََتـَذوَّ

ُث  ْخ�ُس ِفيِه َنْف�َسُه، �أَْو ُيَكِلُّم �ٱْلـِمْر�آَة، �أَْو َيَتَحدَّ ، َقْد ُيخاِطُب �ٱل�سَّ َاْلـمونولوج : ِحو�ٌر َفْرِديٌّ
َدٍة. و�ٍت ُمَتَعِدّ �سْ ِه، َوَقْد ُيجيُب �أَْحياًنا َوِباأَ ثاٍل �أَْو َغْيِ         �إِلى ِتْ

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

َ

َهذا فانو�شي

15

على  املمثلة  الو�سعيات  املتعلم)ة(  يالحظ   n
ال�سور ويعرب عن كل واحدة منها.
n ي�ستك�سف اأنواع احلوار املعرب عنها.

n ي�سل بخط كل �سورة بنوع احلوار الذي 
تعرب عنه.

n ميكن تذكر بع�ص املقاطع)م�رصح. 
 )... متحركة.  ر�سوم  �سينما. 

وحتديد نوع احلوار امل�ستعمل.

التطبيق والتمرن

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

ـيَّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغنـي ُمْعَجـِمَي اٱْلَفـِنّ

ُلُه  ِدقائي، َو�أَُمِثّ و�َر �أَنا َو�ٱْثناِن ِمْن �أَ�سْ ُر �ٱْلِ وَّ  �أََت�سَ
اُد(. يَّ اُب، َ�ل�سَّ طَّ َجَرُة، َ�ْلَ ِة : )َ�ل�سَّ ِبِتْلقاِئيَّ

ْخَوِة، ِمْثَل: )ذ - ز - �س - ظ -غ( َو�أَ�ْسَتْعِمُلها يف َكِلَماٍت. و�ِت �ٱلرَّ ُن يف �ٱْلـَمْنِزِل َعَلى ُنْطِق َبْع�ِس �ٱْلأَ�سْ رَّ  �أََتَ

واِئُت  :َاْلإِْلقاُء  : َال�شّ واُر  : َاْلِ RécitationLes voyelles Dialogue

ِحواٌر َجماِعـيٌّ

ِحواٌر َفْرِديٌّ

ِحواٌر ُثناِئيٌّ

َطِدُم اٱْلَهواُء ِبحاِجٍز. َي�شْ

رُّ اٱْلَهواُء ُحّرًا يف َفِمي. َيُ

. ي . . . . و .  . . . . . . ا . . . . . و�ٌت �ساِئَتٌة : . 1 - �أَ�سْ
. س . . . ُو .  . . . . . و�ٌت �ساِمَتٌة :  ط . 2 - �أَ�سْ

ُل ِبَخِطٍِّ : �سِ ، َو�أَ َتنْيِ ْوِتيَّ �أَْقـَر�أُ �ٱْلـَمْجموَعَتنْيِ �ٱل�سَّ

ٍة : ْفَلِة ِبَحَيِويَّ ُد َعلى �ٱْلَكِلماِت ِباٱْلأَْحِمِر:�أَْقَر�أُ ِحو�َر �ٱلطِّ ِكِّ ٍة، َو�أُوؤَ يَّ �أَْقَر�أُ ِحو�َر ُكِلّ �َسْخ�سِ

مَّاُر ٱْلَحيَّ ُط ٱلــزَّ يَُنِشّ

. يَّ ّماُر �ٱْلَ ُيْزِعُج �ٱلزَّ

. يَّ ّماُر �ٱْلَ ُيْزِعُج �ٱلزَّ

. يَّ ّماُر �ٱْلَ ُيْزِعُج �ٱلزَّ

ُل ِبَخطٍّ : �سِ َوَر َو�أَ �أُلِحُظ �ٱل�سُّ

َاْلـَمــ�ْســـَرُح
َاْلَوْحَدُة اٱْلأولـى 
بوعاِن : 3 و 4 َاْلأُ�شْ

ُة : ِميَّ َعلُّ َاْلأَْهداُف اٱلتَّ

ِدقاِء ِحواُر اٱْلأ�شْ
.) ْلقاِئيُّ ُ َو�ٱلِتّ ، َ�ْلماِعيُّ – َ�ْلـُمَقنَّ ناِئيُّ ، َ�لثُّ و�ِر: )َ�ْلَفْرِديُّ ِحيًّا: 1 - �أَْنو�َع �ٱْلإِْلقاِء، َو�ٱْلِبناَء �ٱْلإِْلقائي. 2 - �أَْنو�َع �ٱْلِ  �أَْكَت�ِسُف َم�ْسَ

.) ْلقاِئيُّ ُ َو�ٱلِتّ ، َ�ْلماِعيُّ – َ�ْلـُمَقنَّ ناِئيُّ ، َ�لثُّ و�ِر: )َ�ْلَفْرِديُّ ْلقاِء، َو�ٱْلِبناَء �ٱْلإِْلقائي. 2 - �أَْنو�َع �ٱْلِ ِحيًّا: 1 - �أَْنو�َع �ٱْلإِ ُق َم�ْسَ  �أَُطبِّ

اأاُلِحُظ َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ 1اأَُطِبّ

23

ُق اأُْبــِدُع : غي ِلْلِحو�ِر و�أََتَذوَّ �أُ�سْ
و�ِت : َة �ٱْلأَ�سْ َجماِليَّ

ُق : اأََتـَذوَّ

ُث  ْخ�ُس ِفيِه َنْف�َسُه، �أَْو ُيَكِلُّم �ٱْلـِمْر�آَة، �أَْو َيَتَحدَّ ، َقْد ُيخاِطُب �ٱل�سَّ َاْلـمونولوج : ِحو�ٌر َفْرِديٌّ
َدٍة. و�ٍت ُمَتَعِدّ �سْ ِه، َوَقْد ُيجيُب �أَْحياًنا َوِباأَ ثاٍل �أَْو َغْيِ         �إِلى ِتْ

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

َ

َهذا فانو�شي

15

وي�سل  ال�سوتيتني  املجموعتني  املتعلم)ة(  يقراأ   n
بخط.

n يكت�سف املتعلم)ة( حوار الطفلة ويقراأه بحيوية.
n »ين�سط الزمار احلي«.

n يكت�سف حوار كل �سخ�سية ويقراأه بتغيري منا�سب 
لكل �سخ�سية.

القر�ص ويردد  اإلى  n ي�سغي مع �سديقه/�سديقته 
احلوار.

n ي�سجع االأ�ستاذ)ة( املتعلم)ة( على قراءة 
بتلقائية  التعبري  على  ويحفزه  احلوار 
التي  والتقنيات  احلركات  م�ستعمال 

اكت�سبها.
n ي�ستعني االأ�ستاذ)ة( باحلامل ال�سوتي، 

وي�سمعه.
نية

الثا
شة 

حل�
التعبري والإبداعا

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

ـيَّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغنـي ُمْعَجـِمَي اٱْلَفـِنّ

ُلُه  ِدقائي، َو�أَُمِثّ و�َر �أَنا َو�ٱْثناِن ِمْن �أَ�سْ ُر �ٱْلِ وَّ  �أََت�سَ
اُد(. يَّ اُب، َ�ل�سَّ طَّ َجَرُة، َ�ْلَ ِة : )َ�ل�سَّ ِبِتْلقاِئيَّ

ْخَوِة، ِمْثَل: )ذ - ز - �س - ظ -غ( َو�أَ�ْسَتْعِمُلها يف َكِلَماٍت. و�ِت �ٱلرَّ ُن يف �ٱْلـَمْنِزِل َعَلى ُنْطِق َبْع�ِس �ٱْلأَ�سْ رَّ  �أََتَ

واِئُت  :َاْلإِْلقاُء  : َال�شّ واُر  : َاْلِ RécitationLes voyelles Dialogue

ِحواٌر َجماِعـيٌّ

ِحواٌر َفْرِديٌّ

ِحواٌر ُثناِئيٌّ

َطِدُم اٱْلَهواُء ِبحاِجٍز. َي�شْ

رُّ اٱْلَهواُء ُحّرًا يف َفِمي. َيُ

. ي . . . . و .  . . . . . . ا . . . . . و�ٌت �ساِئَتٌة : . 1 - �أَ�سْ
. س . . . ُو .  . . . . . و�ٌت �ساِمَتٌة :  ط . 2 - �أَ�سْ

ُل ِبَخِطٍِّ : �سِ ، َو�أَ َتنْيِ ْوِتيَّ �أَْقـَر�أُ �ٱْلـَمْجموَعَتنْيِ �ٱل�سَّ

ٍة : ْفَلِة ِبَحَيِويَّ ُد َعلى �ٱْلَكِلماِت ِباٱْلأَْحِمِر:�أَْقَر�أُ ِحو�َر �ٱلطِّ ِكِّ ٍة، َو�أُوؤَ يَّ �أَْقَر�أُ ِحو�َر ُكِلّ �َسْخ�سِ

مَّاُر ٱْلَحيَّ ُط ٱلــزَّ يَُنِشّ

. يَّ ّماُر �ٱْلَ ُيْزِعُج �ٱلزَّ

. يَّ ّماُر �ٱْلَ ُيْزِعُج �ٱلزَّ

. يَّ ّماُر �ٱْلَ ُيْزِعُج �ٱلزَّ

ُل ِبَخطٍّ : �سِ َوَر َو�أَ �أُلِحُظ �ٱل�سُّ

َاْلـَمــ�ْســـَرُح
َاْلَوْحَدُة اٱْلأولـى 
بوعاِن : 3 و 4 َاْلأُ�شْ

ُة : ِميَّ َعلُّ َاْلأَْهداُف اٱلتَّ

ِدقاِء ِحواُر اٱْلأ�شْ
.) ْلقاِئيُّ ُ َو�ٱلِتّ ، َ�ْلماِعيُّ – َ�ْلـُمَقنَّ ناِئيُّ ، َ�لثُّ و�ِر: )َ�ْلَفْرِديُّ ِحيًّا: 1 - �أَْنو�َع �ٱْلإِْلقاِء، َو�ٱْلِبناَء �ٱْلإِْلقائي. 2 - �أَْنو�َع �ٱْلِ  �أَْكَت�ِسُف َم�ْسَ

.) ْلقاِئيُّ ُ َو�ٱلِتّ ، َ�ْلماِعيُّ – َ�ْلـُمَقنَّ ناِئيُّ ، َ�لثُّ و�ِر: )َ�ْلَفْرِديُّ ْلقاِء، َو�ٱْلِبناَء �ٱْلإِْلقائي. 2 - �أَْنو�َع �ٱْلِ ِحيًّا: 1 - �أَْنو�َع �ٱْلإِ ُق َم�ْسَ  �أَُطبِّ

اأاُلِحُظ َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ 1اأَُطِبّ

23

ُق اأُْبــِدُع : غي ِلْلِحو�ِر و�أََتَذوَّ �أُ�سْ
و�ِت : َة �ٱْلأَ�سْ َجماِليَّ

ُق : اأََتـَذوَّ

ُث  ْخ�ُس ِفيِه َنْف�َسُه، �أَْو ُيَكِلُّم �ٱْلـِمْر�آَة، �أَْو َيَتَحدَّ ، َقْد ُيخاِطُب �ٱل�سَّ َاْلـمونولوج : ِحو�ٌر َفْرِديٌّ
َدٍة. و�ٍت ُمَتَعِدّ �سْ ِه، َوَقْد ُيجيُب �أَْحياًنا َوِباأَ ثاٍل �أَْو َغْيِ         �إِلى ِتْ

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

َ

َهذا فانو�شي

15

واحلطاب  ال�سجرة  �سورة  املتعلم)ة(  يالحظ   n
وال�سياد على كرا�سته ويعرب عنها.

n يقدم االأ�ستاذ)ة( احلوار:
l ال�سياد: اأين الطاوو�ص؟ واأين الغزال؟
l احلطاب: واأين هي يا �سديقي الظالل؟

احليوان  طردمتا  املذنبان،  اأنتما  ال�سجرة:   l
وقطعتما االأغ�سان.

ويحفز  الناجحة  املحاوالت  ي�سجع   n
املرتددين للقيام بذلك.
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الثا

شة 
حل�

ا

التعبري والإبداع
l ال�سياد واحلطاب: وماذا نفعل االآن؟

l ال�سجرة: اعتنيا بالغابة واإال �ستموتان.
من  اثنني  مع  بتلقائية  وميثله  حوارا  يرجتل   n

اأ�سدقائه/�سديقاته.
التذوق

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

ـيَّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغنـي ُمْعَجـِمَي اٱْلَفـِنّ

ُلُه  ِدقائي، َو�أَُمِثّ و�َر �أَنا َو�ٱْثناِن ِمْن �أَ�سْ ُر �ٱْلِ وَّ  �أََت�سَ
اُد(. يَّ اُب، َ�ل�سَّ طَّ َجَرُة، َ�ْلَ ِة : )َ�ل�سَّ ِبِتْلقاِئيَّ

ْخَوِة، ِمْثَل: )ذ - ز - �س - ظ -غ( َو�أَ�ْسَتْعِمُلها يف َكِلَماٍت. و�ِت �ٱلرَّ ُن يف �ٱْلـَمْنِزِل َعَلى ُنْطِق َبْع�ِس �ٱْلأَ�سْ رَّ  �أََتَ

واِئُت  :َاْلإِْلقاُء  : َال�شّ واُر  : َاْلِ RécitationLes voyelles Dialogue

ِحواٌر َجماِعـيٌّ

ِحواٌر َفْرِديٌّ

ِحواٌر ُثناِئيٌّ

َطِدُم اٱْلَهواُء ِبحاِجٍز. َي�شْ

رُّ اٱْلَهواُء ُحّرًا يف َفِمي. َيُ

. ي . . . . و .  . . . . . . ا . . . . . و�ٌت �ساِئَتٌة : . 1 - �أَ�سْ
. س . . . ُو .  . . . . . و�ٌت �ساِمَتٌة :  ط . 2 - �أَ�سْ

ُل ِبَخِطٍِّ : �سِ ، َو�أَ َتنْيِ ْوِتيَّ �أَْقـَر�أُ �ٱْلـَمْجموَعَتنْيِ �ٱل�سَّ

ٍة : ْفَلِة ِبَحَيِويَّ ُد َعلى �ٱْلَكِلماِت ِباٱْلأَْحِمِر:�أَْقَر�أُ ِحو�َر �ٱلطِّ ِكِّ ٍة، َو�أُوؤَ يَّ �أَْقَر�أُ ِحو�َر ُكِلّ �َسْخ�سِ

مَّاُر ٱْلَحيَّ ُط ٱلــزَّ يَُنِشّ

. يَّ ّماُر �ٱْلَ ُيْزِعُج �ٱلزَّ

. يَّ ّماُر �ٱْلَ ُيْزِعُج �ٱلزَّ

. يَّ ّماُر �ٱْلَ ُيْزِعُج �ٱلزَّ

ُل ِبَخطٍّ : �سِ َوَر َو�أَ �أُلِحُظ �ٱل�سُّ

َاْلـَمــ�ْســـَرُح
َاْلَوْحَدُة اٱْلأولـى 
بوعاِن : 3 و 4 َاْلأُ�شْ

ُة : ِميَّ َعلُّ َاْلأَْهداُف اٱلتَّ

ِدقاِء ِحواُر اٱْلأ�شْ
.) ْلقاِئيُّ ُ َو�ٱلِتّ ، َ�ْلماِعيُّ – َ�ْلـُمَقنَّ ناِئيُّ ، َ�لثُّ و�ِر: )َ�ْلَفْرِديُّ ِحيًّا: 1 - �أَْنو�َع �ٱْلإِْلقاِء، َو�ٱْلِبناَء �ٱْلإِْلقائي. 2 - �أَْنو�َع �ٱْلِ  �أَْكَت�ِسُف َم�ْسَ

.) ْلقاِئيُّ ُ َو�ٱلِتّ ، َ�ْلماِعيُّ – َ�ْلـُمَقنَّ ناِئيُّ ، َ�لثُّ و�ِر: )َ�ْلَفْرِديُّ ْلقاِء، َو�ٱْلِبناَء �ٱْلإِْلقائي. 2 - �أَْنو�َع �ٱْلِ ِحيًّا: 1 - �أَْنو�َع �ٱْلإِ ُق َم�ْسَ  �أَُطبِّ

اأُالِحُظ َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ 1اأَُطِبّ

23

ُق اأُْبــِدُع : غي ِلْلِحو�ِر و�أََتَذوَّ �أُ�سْ
و�ِت : َة �ٱْلأَ�سْ َجماِليَّ

ُق : اأََتـَذوَّ

ُث  ْخ�ُس ِفيِه َنْف�َسُه، �أَْو ُيَكِلُّم �ٱْلـِمْر�آَة، �أَْو َيَتَحدَّ ، َقْد ُيخاِطُب �ٱل�سَّ َاْلـمونولوج : ِحو�ٌر َفْرِديٌّ
َدٍة. و�ٍت ُمَتَعِدّ �سْ ِه، َوَقْد ُيجيُب �أَْحياًنا َوِباأَ ثاٍل �أَْو َغْيِ         �إِلى ِتْ

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

َ

َهذا فانو�شي

15

n ين�ست لالأ�سوات الرخوة واأ�سوات التعلية 
ويتذوقها.

ويحفزه  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ  ي�ساحب   n
م�ستوى  على  ال�سوداء  حتديد  على 

حلن الن�سيد.
التعلم الذاتي

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

ـيَّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغنـي ُمْعَجـِمَي اٱْلَفـِنّ

ُلُه  ِدقائي، َو�أَُمِثّ و�َر �أَنا َو�ٱْثناِن ِمْن �أَ�سْ ُر �ٱْلِ وَّ  �أََت�سَ
اُد(. يَّ اُب، َ�ل�سَّ طَّ َجَرُة، َ�ْلَ ِة : )َ�ل�سَّ ِبِتْلقاِئيَّ

ْخَوِة، ِمْثَل: )ذ - ز - �س - ظ -غ( َو�أَ�ْسَتْعِمُلها يف َكِلَماٍت. و�ِت �ٱلرَّ ُن يف �ٱْلـَمْنِزِل َعَلى ُنْطِق َبْع�ِس �ٱْلأَ�سْ رَّ  �أََتَ

واِئُت  :َاْلإِْلقاُء  : َال�شّ واُر  : َاْلِ RécitationLes voyelles Dialogue

ِحواٌر َجماِعـيٌّ

ِحواٌر َفْرِديٌّ

ِحواٌر ُثناِئيٌّ

َطِدُم اٱْلَهواُء ِبحاِجٍز. َي�شْ

رُّ اٱْلَهواُء ُحّرًا يف َفِمي. َيُ

. ي . . . . و .  . . . . . . ا . . . . . و�ٌت �ساِئَتٌة : . 1 - �أَ�سْ
. س . . . ُو .  . . . . . و�ٌت �ساِمَتٌة :  ط . 2 - �أَ�سْ

ُل ِبَخِطٍِّ : �سِ ، َو�أَ َتنْيِ ْوِتيَّ �أَْقـَر�أُ �ٱْلـَمْجموَعَتنْيِ �ٱل�سَّ

ٍة : ْفَلِة ِبَحَيِويَّ ُد َعلى �ٱْلَكِلماِت ِباٱْلأَْحِمِر:�أَْقَر�أُ ِحو�َر �ٱلطِّ ِكِّ ٍة، َو�أُوؤَ يَّ �أَْقَر�أُ ِحو�َر ُكِلّ �َسْخ�سِ

مَّاُر ٱْلَحيَّ ُط ٱلــزَّ يَُنِشّ

. يَّ ّماُر �ٱْلَ ُيْزِعُج �ٱلزَّ

. يَّ ّماُر �ٱْلَ ُيْزِعُج �ٱلزَّ

. يَّ ّماُر �ٱْلَ ُيْزِعُج �ٱلزَّ

ُل ِبَخطٍّ : �سِ َوَر َو�أَ �أُلِحُظ �ٱل�سُّ

َاْلـَمــ�ْســـَرُح
َاْلَوْحَدُة اٱْلأولـى 
بوعاِن : 3 و 4 َاْلأُ�شْ

ُة : ِميَّ َعلُّ َاْلأَْهداُف اٱلتَّ

ِدقاِء ِحواُر اٱْلأ�شْ
.) ْلقاِئيُّ ُ َو�ٱلِتّ ، َ�ْلماِعيُّ – َ�ْلـُمَقنَّ ناِئيُّ ، َ�لثُّ و�ِر: )َ�ْلَفْرِديُّ ِحيًّا: 1 - �أَْنو�َع �ٱْلإِْلقاِء، َو�ٱْلِبناَء �ٱْلإِْلقائي. 2 - �أَْنو�َع �ٱْلِ  �أَْكَت�ِسُف َم�ْسَ

.) ْلقاِئيُّ ُ َو�ٱلِتّ ، َ�ْلماِعيُّ – َ�ْلـُمَقنَّ ناِئيُّ ، َ�لثُّ و�ِر: )َ�ْلَفْرِديُّ ْلقاِء، َو�ٱْلِبناَء �ٱْلإِْلقائي. 2 - �أَْنو�َع �ٱْلِ ِحيًّا: 1 - �أَْنو�َع �ٱْلإِ ُق َم�ْسَ  �أَُطبِّ

اأُالِحُظ َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ 1اأَُطِبّ

23

ُق اأُْبــِدُع : غي ِلْلِحو�ِر و�أََتَذوَّ �أُ�سْ
و�ِت : َة �ٱْلأَ�سْ َجماِليَّ

ُق : اأََتـَذوَّ

ُث  ْخ�ُس ِفيِه َنْف�َسُه، �أَْو ُيَكِلُّم �ٱْلـِمْر�آَة، �أَْو َيَتَحدَّ ، َقْد ُيخاِطُب �ٱل�سَّ َاْلـمونولوج : ِحو�ٌر َفْرِديٌّ
َدٍة. و�ٍت ُمَتَعِدّ �سْ ِه، َوَقْد ُيجيُب �أَْحياًنا َوِباأَ ثاٍل �أَْو َغْيِ         �إِلى ِتْ

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

َ

َهذا فانو�شي

15

n يتمرن املتعلم)ة( يف املنزل على نطق بع�ص 
احلروف الرخوة.

ب�صكل  بالن�صاط  للقيام  املتعلمني  حتفيز   n
فردي ثم جماعي اإن اأمكن.
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تقومي ودعمالوحدة: الأولى
عامل االأ�سدقاءاملجال
الفنون الت�سكيليةاملكون

n تقومي التعلمات املرتبطة بالدر�سني 1 و2.اأهداف احل�شة
n دعم التعلمات املرتبطة بالدر�سني 1 و2.

معايري التقومي
n مدى متكن املتعلم)ة( من:

n توظيف الزوايا اأو الدوائر يف الت�سميم الهند�سي اأو اإجناز عمل فني. 
n ا�ستعمال تقنية الرتميد املطلق بقلم الر�سا�ص.

اأوراق الر�سم قلم الر�سا�ص ممحاة.الو�شائل
30 دقيقةاملدة الزمنية1عدد احل�ش�س

توجيهاتاأن�شطة وممار�شات �شفيةمراحل احل�شة

تقومي التعلمات

ال�سهام  لعبة  املتعلم)ة(  يالحظ   n
وي�ستك�سفها.

قراءة  اإلى  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ)ة(  يدعو   n
املطلوب.

n يحدد املتعلم)ة( �سكل اللعبة ومميزاتها.
تزيني  اإلى  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ)ة(  يوجه   n
بقلم  اأو بزوايا وترميدها  اللعبة بدوائر 

الر�سا�ص.
فرديا  ثم  جماعيا  املتعلم)ة(  ي�سحح   n
�سبكة  معايري  على  اعتمادا  اإجنازه 

التقومي املقرتحة.
n ي�ساحب االأ�ستاذ)ة( املتعلم)ة( يف تقوميه 
والتوجيه  امل�ساعدة  ويقدم  الذاتي 

الالزمني.

n ميكن اقرتاح اأعمال واأن�سطة اأخرى لتقومي 
لهم  متاح  هو  ما  وفق  املتعلمني،  تعلمات 

من اإمكانات.
املتعلم)ة(  من  االأ�ستاذ)ة(  يطلب  اأن  ميكن   n
قبل  وحت�سريها  بالورق  اللعبة  هذه  �سنع 

اإجناز العمل املطلوب عليها.
ح�سه  ا�ستخدام  على  املتعلم)ة(  ي�سجع   n

االإبداعي لتزيني اللعبة.
يف  ي�رصك  و  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ)ة(  ي�سجع   n

قراءة و مناق�سة التعليمة قبل االإجناز.

دعم التعلمات

ويقرتح  ال�سعوبات  االأ�ستاذ)ة(  ير�سد   n
اأن�سطة ملعاجلتها.

n يدعم االأ�ستاذ)ة( التعلمات املكت�سبة.
املهمة  اكت�ساف  اإلى  املتعلم)ة(  يدعو   n
)اأدعم  الثاين  الن�صاط  يف  املطلوبة 

تعلماتي(.
حت�سني  يف  املتعلمون/ات  ي�سارك   n

اإنتاجاتهم.

n ميكن اأن ي�ستغل املتعلمون على اأوراق كبرية 
جمموعات  اأو  ثنائيات  اإطار  يف  احلجم 

�سغرية.
وزوايا  دوائر  لتوظيف  املتعلمني  يوجه   n
من  فنية  اأعمال  اإجناز  يف  االأوراق  على 

اقرتاحهم.
n ترميدها با�ستعمال قلم الر�سا�ص.

االحتفاظ  املتعلم)ة(  من  االأ�ستاذ)ة(  يطلب   n
باإبداعاته يف ركن الفنون مبتحف الق�سم.
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تقومي ودعمالوحدة: الأولى

عامل االأ�سدقاءاملجال

املو�سيقى واالأنا�سيداملكون

n تقومي التعلمات املرتبطة بالدر�سني 1 و2.الأهداف
n دعم التعلمات املرتبطة بالدر�سني 1 و2.

معايري التقومي
n مدى حفظ املتعلم لكلمات الن�سيد، مدى متكن التلميذ من حلن الن�سيد مدى احرتام املتعلم الإيقاع 

الن�سيد والتزامه بالنب�ص، متكن املتعلم من تقليد اجلمل املو�سيقية املقدمة له.
n متكن املتعلم من التعرف على ال�سوداء والزفرة وكتابتهما على ال�سطر االإيقاعي.

�سور - مقطع غنائي - مو�سيقى الن�سيد الوطني ...الو�شائل

30 دقيقةاملدة الزمنية1عدد احل�ش�س

مالحظات وتوجيهاتاأن�شطة وممار�شاتاملراحل

تقومي التعلمات

n يالحظ املتعلم)ة( املدرج املر�سوم على الكرا�سة 
وي�سفه.

n يدعو االأ�ستاذ)ة( املتعلم الإجناز املهمة املطلوبة.
n ي�سحح املتعلم)ة( اإجنازه جماعيا ثم فرديا. 

اأن�سطة  ويقرتح  ال�سعوبات  االأ�ستاذ)ة(  ير�سد   n
ملعاجلتها.

باملكت�سبات  التذكري  لالأ�ستاذ  ميكن   n
ال�سابقة.

دعم التعلمات

n يدعم االأ�ستاذ)ة( التعلمات املكت�سبة.
التي ر�سدها  اأن�سطة ملعاجلة ال�سعوبات  n يقرتح 

اأثناء التقومي.
املطلوبة  املهمة  اكت�ساف  اإلى  املتعلم)ة(  يدعو   n
بتوقيع  �سديقه/�سديقته  غناء  )ي�ساحب 

العالمات(.
n ينجز التالميذ املهمة يف اإطار فرق ثنائية.
n يناق�ص املتعلم اإجنازات زمالئه وي�سحح.

اأثناء  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ  ي�ساحب   n
وي�سجعه/ها  والت�سحيح  االإجناز 

على جمهوداته/ها.
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تقومي ودعمالوحدة: الأولى

عامل االأ�سدقاءاملجال

امل�رصحاملكون

n تقومي التعلمات املرتبطة بالدر�سني 1 و2.الأهداف
n دعم التعلمات املرتبطة بالدر�سني 1 و2.

�سور - ر�سومات ...الو�شائل

30 دقيقةاملدة الزمنية1عدد احل�ش�س

مالحظات وتوجيهاتاأن�شطة وممار�شاتاملراحل

تقومي التعلمات

الكرا�سة  على  املمثلة  ال�سور  املتعلم)ة(  يالحظ   n
ويعرب عن كل واحدة منها.

n ي�ستك�سف اأنواع احلركات التي يقوم بها االأطفال 
يف كل �سورة.

n يقوم املتعلم)ة( بت�سخني حركي واآخر �سوتي.
�سبكة  على  باالعتماد  اإجنازه  املتعلم)ة(  يقوم   n

التقومي الذاتي املوجودة يف الكرا�سة.
يواجهها  التي  ال�سعوبات  االأ�ستاذ)ة(  ير�سد   n

املتعلم)ة( ويقرتح اأن�سطة منا�سبة ملعاجلتها.

n يردد املتعلم)ة( كلمات مع اإطاآلة ال�سوائت.
يواجهها  التي  ال�سعوبات  االأ�ستاذ)ة(  ير�سد   n

املتعلم)ة( ويقرتح اأن�سطة ملعاجلتها.

n ميكن تذكر بع�ص املقاطع )م�رصح. 
 )...  . متحركة  ر�سوم  �سينما. 

وحتديد نوع احلوار امل�ستعمل.

دعم التعلمات

n يدعم االأ�ستاذ)ة( التعلمات املكت�سبة.
لتمثيل  حركات  ارجتال  اإلى  املتعلم)ة(  يدعو   n

و�سعيات وهمية من اختياره/ها.
اإبداعاتهم  حت�سني  يف  املتعلمون/ات  ي�سارك   n

وم�ساعدة بع�سهم بع�سا.

من  املتعلمني/ات  االأ�ستاذ)ة(  ي�سجع   n
خمتلفة  و�صعيات  ا�صتنباط  اأجل 
على  ويحفزهم  املعي�ص  واقعهم  من 

متثيلها.
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المتدادات تعلمات الوحدة التعلمات ال�شابقة احل�ش�س املوا�شيع  الأ�شابيع املكونات
n التخطيط والت�سكيل 

باعتماد القيم 
ال�سوئية.

n اإجناز االأعمال 
الت�سكيلية.

n ت�سميم الزربية 
والزليج املغربية. 

املواد  باعتماد:  الت�سكيل   n

والقيم  الع�سوية، 
ال�سوئية مع التب�سيط.

الرتميد  باعتماد  الر�سم   n
املتقطع  الرتميد 

واملتدرج.

n مفهوم الزخرفة. 
n مفهوم احلياكة.

n املواد واالأ�سكال الع�سوية. 
n الرتميد املطلق. 

الرتميد  تقنية  ا�ستعمال   n
املطلق بقلم الر�سا�ص. 

املواد  باعتماد  الزخرفة   n
واالأ�سكال الع�سوية.

n التعبري عن احلياكة باعتماد 
الهند�سية  االأ�سكال 

الب�سيطة.

االأولى
تعاونية الق�سم

1

الفنون 
الت�شكيلية

الثانية 2

االأولى

�سجرة التعاون

3

الثانية 4

تقومي ودعم الدر�سني  5
n قراءة املدونات 

املو�سيقية. 
n اإبداع االألعاب 

االإيقاعية. 
n قراءة املدونات 

املو�سيقية. 
n اإبداع االألعاب 

االإيقاعية. 

وطنية  واأهازيج  اأنا�سيد   n

)((
الوزن  يف  اإيقاع  توقيع   n

الثنائي.
القوة  مفهوم  تعرف   n

الوزن  يف  وال�سعف 
الثنائي.

ب�سيطة  مدونة  قراءة   n

ال�سوداء  حتتوي 
والزفرة.

n تعرف ال�سوداء والزفرة.
n توقيع النب�ص. 

n تعرف ال�سوداء والزفرة.
n تعرف الوزن الثنائي.

االأولى وحدي،
ال اأ�ستطيع 

1

املو�شيقى 
والأنا�شيد

الثانية 2

االأولى

حفل تعاونية 
املدر�سة 

3

الثانية 4

تقومي ودعم الدر�سني  5
n التعبري باالإ�سارات 

واالأ�سوات.
n التعبري باحلركات. 

n التعبري اجل�سدي. 

بتوظيف:  م�رصحيا  التعبري   n
ال�سوت،  االإ�سارة، 

احلركة )االإمياء(.

n االإلقاء. 
n اأنواع احلركات. 
n اأنواع احلركات.

االأولى تعالوا نتحدث 
ب�سمت ))( 

1

امل�رشح
الثانية 2
االأولى تعالوا نتحدث 

ب�سمت ))( 
3

الثانية 4

تقومي ودعم الدر�سني  5
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تعاريف ومفاهيم
الوزن الثنائي

Mesure binaire
الذي  ال�سيء  اإلى جزئني متكافئني،  للتق�سيم  قابلة  الزمن  فيه وحدة  الذي تكون  الوزن  وهو 

ي�سمح با�ستعمال عالمات مو�سيقية ب�سيطة كال�سوداء والبي�ساء كقيم للزمن املو�سيقي.
جناحه، احلوار اأ�سا�ص  امل�رصحي  العر�ص  اأثناء  واتقانه  امل�رصحي،  الن�ص  يف  الرئي�سي  العمود  هو 

فالتخاطب بني ال�سخ�سيات فوق خ�سبة امل�رصح، يك�سف عن املعاين واحلقائق. واحلوار يف 
املتلقي عن ق�سد، واإمنا  اإلى  اأو اخلطاب املر�سل  العادي،  �سوء ذلك لي�ص احلديث الكالمي 
بها  فيتحاور  املمثل واأ�سبحت جزءا منه  لغة ه�سمها  توؤطرها  اأداء متثيلي جلمل حوارية  هو 
م�ستويات  الو�سوح على  احلوار:  بها  يت�سف  اأن  يجب  التي  اخل�سائ�ص  نظرائه. ومن  مع 
الرتكيب واللغة والنطق، الرتكيز على الفكرة مو�سوع العر�ص، االإيجاز يف اجلمل اللغوية 

املرتبطة باالأداء، اإعطاء اأهمية اإلى االأ�سلوب واالإيقاع يف �سياغته.
التدرج ال�شوئي 

للون
هو انتقال متدرج للون من درجة قامتة نحو درجة م�رصقة اأو العك�ص.

هو عملية حذف التفا�سيل واالحتفاظ باملالمح واالأجزاء االأ�سا�سية للعن�رص.التب�شيط
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االأ�سبوعان: 1 و2الوحدة: الثانية
احلياة التعاونية املجال
الفنون الت�سكيليةاملكون

جدارية الق�سم.عنوان الدر�س

الأهداف التعلمية
n تعرف القيم ال�سوئية.

n ا�ستعمال تقنية الرتميد املتقطع واملتدرج.
n التعبري باعتماد القيم ال�سوئية. 

اأوراق الر�سم - قلم الر�سا�ص - ممحاة - مق�ص - ورق - اأقالم ملونة ولبدية.الو�شائل والأدوات
30 دقيقةاملدة الزمنية للح�شة الواحدة2عدد احل�ش�س

الحظ مامدو وعمران اأن جدار ق�سمهما ملطخ ببع�ص البقع، وفكرا يف حتويل هذه البقع اإلى و�شعية النطالق
عنا�رص فنية ت�سفي جمالية على ف�ساء الق�سم.

توجيهاتاأن�شطة وممار�شات �شفيةمراحل الدر�س

ولى
 الأ

�شة
احل

املالحظة وال�شتك�شاف

ُلها  َو�أَُحِوّ َجٍة،  َوُمَتَدِرّ َعٍة  ُمَتَقِطّ ٍة  ْوِئيَّ ِبَدَرجاٍت �سَ َدٍة  ُبَقٍع ُمَرمَّ ِع  هوِر ِبَو�سْ �ٱلزُّ �إِْناَزَحْقِل  ُم  �أُْتِ
�إِلى ُزهوٍر.

. َعٍة �إِلى َعَمٍل َفنِّيٍّ ٍة ُمَتَقِطّ ْوِئيَّ ويِل ُبَقٍع ذ�ِت َدَرجاٍت �سَ �أُلِحُظ َطريَقَة َتْ

ِة. ْوِئيَّ ُ ِباٱْعِتماِد �ٱْلِقَيِم �ٱل�سَّ  �أَُعِبّ

ُة اٱْلِق�ْشِم ِجداِريَّ ُة �ْسكيِليَّ لتَّ اِنَيُةَاْلُفـنوُن اٱ َاْلَوْحَدُة اٱلثَّ
بوعاِن : 1 و 2 َاْلأُ�شْ

ُة : ِميَّ َعلُّ َاْلأَْهداُف اٱلتَّ

اأُالِحُظ َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ َتَ ُق َواأَ اأَُطِبّ

ْوِئيََّة. ُف �ٱْلِقَيَم �ٱل�سَّ  �أََتَعرَّ
ٍج.  ِع َو�ٱلـُمَتَدِرّ ـْرميِد �ٱْلـُمَتَقِطّ َة �ٱلتَّ  �أَ�ْسَتْعِمُل ِتْقِنيَّ

َقٍة، �أَِو �ٱْلَعْك�ُس. ٍة َنْحَو َدَرَجٍة ُم�ْسِ ٌج ِللَّْوِن ِمْن َدَرَجٍة قاِتَ ْوِئيُّ ِللَّْوِن : ُهو �ٱْنِتقاٌل ُمَتَدِرّ ُج اٱل�شَّ َدرُّ َالتَّ
َمفاهيُم : 

ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

 َ ويِل َهِذِه �ٱْلُبَقِع �إِلى َعنا�سِ ر� يف َتْ ٌخ ِبَبْع�ِس �ٱْلُبَقِع، َوَفكَّ لَحَظ مامدو َوِعْمر�ُن �أَنَّ ِجد�َر  ِق�ْسِمِهما ُمَلطَّ
ٍة ِلَتْزينِي َف�ساِء �ٱْلَق�ْسِم. يَّ َفِنّ
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ذات  بقع  حتويل  طريقة  املتعلم)ة(  يالحظ   n
درجات �سوئية متقطعة اإلى عمل فني وذلك 

من خالل:
l م�ساهدة االأمثلة املعرو�سة .

l التاأمل يف �سكل البقع وحماولة اإيجاد عنا�رص 
اأخرى �سبيهة لها يف الطبيعة مثال )اأ�سكال 
زهور، اأ�سكال اأ�سجار، �سحب وطيور، 

خرفان ... اإلخ(.

اإلى مالحظة  n يوجه االأ�ستاذ)ة( املتعلم)ة( 
جدران الف�سل والتفكري يف حتويل البقع 

اإن تواجدت اإلى عنا�رص فنية. 

التطبيق والتمرن
ُلها  َو�أَُحِوّ َجٍة،  َوُمَتَدِرّ َعٍة  ُمَتَقِطّ ٍة  ْوِئيَّ ِبَدَرجاٍت �سَ َدٍة  ُبَقٍع ُمَرمَّ ِع  هوِر ِبَو�سْ �ٱلزُّ �إِْناَزَحْقِل  ُم  �أُْتِ

�إِلى ُزهوٍر.

. َعٍة �إِلى َعَمٍل َفنِّيٍّ ٍة ُمَتَقِطّ ْوِئيَّ ويِل ُبَقٍع ذ�ِت َدَرجاٍت �سَ �أُلِحُظ َطريَقَة َتْ

ِة. ْوِئيَّ ُ ِباٱْعِتماِد �ٱْلِقَيِم �ٱل�سَّ  �أَُعِبّ

ُة اٱْلِق�ْشِم ِجداِريَّ ُة �ْسكيِليَّ لتَّ اِنَيُةَاْلُفـنوُن اٱ َاْلَوْحَدُة اٱلثَّ
بوعاِن : 1 و 2 َاْلأُ�شْ

ُة : ِميَّ َعلُّ َاْلأَْهداُف اٱلتَّ

اأُالِحُظ َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ َتَ ُق َواأَ اأَُطِبّ

ْوِئيََّة. ُف �ٱْلِقَيَم �ٱل�سَّ  �أََتَعرَّ
ٍج.  ِع َو�ٱلـُمَتَدِرّ ـْرميِد �ٱْلـُمَتَقِطّ َة �ٱلتَّ  �أَ�ْسَتْعِمُل ِتْقِنيَّ

َقٍة، �أَِو �ٱْلَعْك�ُس. ٍة َنْحَو َدَرَجٍة ُم�ْسِ ٌج ِللَّْوِن ِمْن َدَرَجٍة قاِتَ ْوِئيُّ ِللَّْوِن : ُهو �ٱْنِتقاٌل ُمَتَدِرّ ُج اٱل�شَّ َدرُّ َالتَّ
َمفاهيُم : 

ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

 َ ويِل َهِذِه �ٱْلُبَقِع �إِلى َعنا�سِ ر� يف َتْ ٌخ ِبَبْع�ِس �ٱْلُبَقِع، َوَفكَّ لَحَظ مامدو َوِعْمر�ُن �أَنَّ ِجد�َر  ِق�ْسِمِهما ُمَلطَّ
ٍة ِلَتْزينِي َف�ساِء �ٱْلَق�ْسِم. يَّ َفِنّ
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مرمدة  بقع  اإعداد  على  املتعلم)ة(  يتمرن   n
بدرجات �سوئية متقطعة ومتدرجة.

باإ�سافة  الزهور،  حقل  اإجناز  املتعلم)ة(  يتمم   n
درجات �سوئية متقطعة ومتدرجة، واإمتام 
وذلك  اأزهارا،  لت�سبح  معاملها  حتويل 
بقلم  والتخطيط  الرتميد  تقنية  با�ستعمال 

الر�سا�ص.

املتعلم)ة(  ينجز  اأن  البداية  يف  ُي�ستح�سن   n
�سند ورقي خارج  االأويل على  مترينه 
تقنية  �سبط  من  يتمكن  حتى  الكرا�سة، 

الرتميد.
ملونة  اأقالما  املتعلم  ي�ستعمل  اأن  ميكن   n
غري  االأخرى  االإ�سافات  الإجناز 

الرتميد.

نية
الثا

شة 
حل�

ا

التعبري والإبداع

."Giulia Bernardelli" "ِة "جيْليا بْينارديلي �ّساَمِة �ٱْلإيطاِليَّ ٌة ِللرَّ يَّ َلْوَحٌة َفِنّ
، ُثمَّ �أُجيُب َعِن �ٱْلأَ�ْسِئَلِة: دً� �ٱْلَعَمَل �ٱْلَفنِّيَّ ُل َجيِّ مَّ �أُلِحُظ َو�أََتاأَ

ْعبِي ؟ �ْسِم َو�ٱلتَّ َة يف �ٱلرَّ ْوِئيَّ �ّساَمُة �ٱْلِقَيَم �ٱل�سَّ - َهِل �ٱ�ْسَتْعَمْلُت �ٱلرَّ
. ِيٍّ تي قاَمِت �ٱْلفّناَنُة ِبَتْحويِلها ِلَعِمٍل َفِنّ ِة �ٱلَّ ُد َنْوَع �ٱْلـمادَّ - �أَُحدِّ

�ّساَمِة "جيْليا بْينارديلي". ِيّ َوَلْوَحِة �ٱلرَّ �أُقاِرُن َبنْيَ َعَملي �ٱْلَفنِّ

ـيَّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغنـي ُمْعَجـِمَي اٱْلَفـِنّ
ٌة  : ْوِئيَّ ٌج  :قيَمٌة �شَ ويٌل  :َتَدرُّ َتْ Degré lumineuxDégradéDétournement

ِة "جيليا بيرنار ديلي" ّساَمِة �ٱْليطالِيَّ اَلّصوَرُة 1 :َعَمٌل َفنِّيٌّ لِلرَّ
"Giulia Bernardelli"، تَْلويٌن بَـَمْحلوٍل َعلى َوَرٍق، 2015.

ًة  ْوِئيَّ ُف َدَرجاٍت �سَ �أََتَعلَُّم َكْيَف �أَُوِظّ
َعٍة. َتِلَفًة يف َزْخَرَفِة ِم�ساَحٍة ُمَربَّ ُمْ

. �أُ�ساِرُك يف َتْزيـيــِن و�ِجَهِة َف�ساِء ِق�ْسمي ِبَتْحويِل �ٱْلُبَقِع �إِلى َعِمٍل َفِنِّيّ اأُْبــِدُع :

ُق : اأََتـَذوَّ

1

2

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

20

اإلى  البقع  بتحويل  فنيا  عمال  املتعلم)ة(  ينجز   n
واجهة  تن�سيط  ق�سد  اختياره،  من  عنا�رص 

ف�ساء الق�سم.
ال�سوئية  القيم  توظيف  اإلى  املتعلم  توجيه   n

املتقطعة واملتدرجة.

ومقرتحات  اأعمال  االأ�ستاذ)ة(  ي�ستثمر   n
الق�سم  ف�ساء  لتزيني  املتعلمني)ات( 

وف�ساءات املدر�سة.
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نية
الثا

شة 
حل�

ا

التذوق الفني
."Giulia Bernardelli" "ِة "جيْليا بْينارديلي �ّساَمِة �ٱْلإيطاِليَّ ٌة ِللرَّ يَّ َلْوَحٌة َفِنّ

، ُثمَّ �أُجيُب َعِن �ٱْلأَ�ْسِئَلِة: دً� �ٱْلَعَمَل �ٱْلَفنِّيَّ ُل َجيِّ مَّ �أُلِحُظ َو�أََتاأَ
ْعبِي ؟ �ْسِم َو�ٱلتَّ َة يف �ٱلرَّ ْوِئيَّ �ّساَمُة �ٱْلِقَيَم �ٱل�سَّ - َهِل �ٱ�ْسَتْعَمْلُت �ٱلرَّ
. ِيٍّ تي قاَمِت �ٱْلفّناَنُة ِبَتْحويِلها ِلَعِمٍل َفِنّ ِة �ٱلَّ ُد َنْوَع �ٱْلـمادَّ - �أَُحدِّ

�ّساَمِة "جيْليا بْينارديلي". ِيّ َوَلْوَحِة �ٱلرَّ �أُقاِرُن َبنْيَ َعَملي �ٱْلَفنِّ

ـيَّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغنـي ُمْعَجـِمَي اٱْلَفـِنّ
ٌة  : ْوِئيَّ ٌج  :قيَمٌة �شَ ويٌل  :َتَدرُّ َتْ Degré lumineuxDégradéDétournement

ِة "جيليا بيرنار ديلي" ّساَمِة �ٱْليطالِيَّ اَلّصوَرُة 1 :َعَمٌل َفنِّيٌّ لِلرَّ
"Giulia Bernardelli"، تَْلويٌن بَـَمْحلوٍل َعلى َوَرٍق، 2015.

ًة  ْوِئيَّ ُف َدَرجاٍت �سَ �أََتَعلَُّم َكْيَف �أَُوِظّ
َعٍة. َتِلَفًة يف َزْخَرَفِة ِم�ساَحٍة ُمَربَّ ُمْ

. �أُ�ساِرُك يف َتْزيـيــِن و�ِجَهِة َف�ساِء ِق�ْسمي ِبَتْحويِل �ٱْلُبَقِع �إِلى َعِمٍل َفِنِّيّ اأُْبــِدُع :

ُق : اأََتـَذوَّ

1

2

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

20

n يالحظ املتعلم)ة( لوحة فنية للر�سامة االيطالية 
جيوليا برنالديلي. 

n ي�ساهد ويتاأمل املتعلم)ة( �سورة اللوحة الفنية.
n يحاول اأن ي�سف ما ي�ساهده وما مييز اللوحة 

الفنية.
االأ�سئلة  عن  االإجابة  يف  املتعلم)ة(  ي�سارك   n

املطروحة.
بقعة  توظيف  مت  كيف  وي�ستنتج  يالحظ   n
الدرجات ال�سوئية للون البني يف التعبري عن 

م�سهد ال�سفينة.
n يتعرف املادة امل�ستعملة يف اإجناز اللوحة الفنية.
الق�سم(  )جدارية  الفني  عمله  املتعلم)ة(  يقارن   n
ال�سفينة املر�سومة مبحلول النب، حماوال  مع 
وكذلك  بينهما،  التقاطع  عنا�رص  اإبراز 

عنا�رص االختالف.

n يحفز االأ�ستاذ)ة( املتعلمني ويحفزهم على 
التعبري بتلقائية عن عنا�رص العمل الفني 

قبل االإجابة عن االأ�سئلة املطروحة.
n ينطلق االأ�ستاذ)ة( من تفاعالتهم االأولية 
الفنية  والتقديرات  اال�ستنتاجات  لبناء 

حول اللوحة الفنية.
n ي�سري االأ�ستاذ)ة( للتقنيات املختلفة للتعبري 
)االألوان  ال�سوئية.  الدرجات  عن 

ال�سباغية مثال(
n يحفز املتعلمني على البحث عن اأعمال فنية 
الدرجات  اأو  بالرتميد  منجزة  اأخرى 

ال�سوئية املتقطعة واملتدرجة.

التعلم الذاتي
."Giulia Bernardelli" "ِة "جيْليا بْينارديلي �ّساَمِة �ٱْلإيطاِليَّ ٌة ِللرَّ يَّ َلْوَحٌة َفِنّ

، ُثمَّ �أُجيُب َعِن �ٱْلأَ�ْسِئَلِة: دً� �ٱْلَعَمَل �ٱْلَفنِّيَّ ُل َجيِّ مَّ �أُلِحُظ َو�أََتاأَ
ْعبِي ؟ �ْسِم َو�ٱلتَّ َة يف �ٱلرَّ ْوِئيَّ �ّساَمُة �ٱْلِقَيَم �ٱل�سَّ - َهِل �ٱ�ْسَتْعَمْلُت �ٱلرَّ
. ِيٍّ تي قاَمِت �ٱْلفّناَنُة ِبَتْحويِلها ِلَعِمٍل َفِنّ ِة �ٱلَّ ُد َنْوَع �ٱْلـمادَّ - �أَُحدِّ

�ّساَمِة "جيْليا بْينارديلي". ِيّ َوَلْوَحِة �ٱلرَّ �أُقاِرُن َبنْيَ َعَملي �ٱْلَفنِّ

ـيَّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغنـي ُمْعَجـِمَي اٱْلَفـِنّ
ٌة  : ْوِئيَّ ٌج  :قيَمٌة �شَ ويٌل  :َتَدرُّ َتْ Degré lumineuxDégradéDétournement

ِة "جيليا بيرنار ديلي" ّساَمِة �ٱْليطالِيَّ اَلّصوَرُة 1 :َعَمٌل َفنِّيٌّ لِلرَّ
"Giulia Bernardelli"، تَْلويٌن بَـَمْحلوٍل َعلى َوَرٍق، 2015.

ًة  ْوِئيَّ ُف َدَرجاٍت �سَ �أََتَعلَُّم َكْيَف �أَُوِظّ
َعٍة. َتِلَفًة يف َزْخَرَفِة ِم�ساَحٍة ُمَربَّ ُمْ

. �أُ�ساِرُك يف َتْزيـيــِن و�ِجَهِة َف�ساِء ِق�ْسمي ِبَتْحويِل �ٱْلُبَقِع �إِلى َعِمٍل َفِنِّيّ اأُْبــِدُع :

ُق : اأََتـَذوَّ

1

2

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

20

n معرفة كيفية توظيف درجات �سوئية خمتلفة 
لتزيني م�ساحة مربعة. 

با�ستعمال  هند�سية  زخارف  املتعلم)ة(  ي�سمم   n
الدوائر والتقنيات املكت�سبة.

n يالحظ املتعلم)ة( العيدان املقرتحة.
اإمكانات  عن  وم�ستقل  ذاتي  ب�سكل  يبحث   n
ت�ساميم  الإجناز  ال�سوئية  الدرجات  توظيف 

زخرفية.
االعتماد على  املتعلم)ة( على  توجيه وت�سجيع   n
بالرتميد  فنية  اأعمال  الذاتية الإبداع  اإمكانياته 

والدرجات ال�سوئية املتقطعة واملتدرجة.

مواد  ا�ستعمال  على  املتعلم)ة(  ت�سجيع   n
واأدوات خمتلفة من اختيارهم، للتعبري 

الدرجات ال�سوئية املختلفة.
على  العمل  اإجناز  على  املتعلمني  ت�سجيع   n

اأ�سناد ورقية م�ستقلة.
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االأ�سبوعان: 1 و2الوحدة: الثانية

احلياة التعاونية املجال

املو�سيقى واالأنا�سيداملكون

وحدي، الاأ�ستطيععنوان الدر�س

n اأداء ن�سيد »وحدي ال اأ�ستطيع«.الأهداف
n توقيع اإيقاع يف الوزن الثنائي.

�سور - قطع غنائي - مو�سيقى ن�سيد التحرير ...الو�شائل

30 دقيقةاملدة الزمنية للح�شة الواحدة2عدد احل�ش�س

توجيهاتاأن�شطة وممار�شات �شفيةمراحل الدر�س

لى
لأو

ة ا
حل�ش

ا

ال�شتماع وال�شتك�شاف

ـيَّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغنـي ُمْعَجـِمَي اٱْلَفـِنّ

َتطيُع َوْحدي، ل اأَ�شْ

َوْزٌن   :اإيقـاٌع  :   Rythme 

 �أُوؤَّدي َن�سيَد "َوْحدي، ل �أَ�ْسَتطيُع".

عيَفَة َعلى �ٱْلَيِد. ْدِر َو�ٱل�سَّ َة يف �ٱل�سَّ باِت �ٱْلَقِويِّ َ ُع ِب�َسْكٍل ُمْنَتِظٍم، َ�ل�سَّ  �أَُوِقّ

تي َنْكُتُب فيها اٱْلَعالماِت ِبـ:  ُن�َسّمي اٱْلاَنَة اٱلَّ
ْقِل َاْلَ

. ْعُت �إيقاعًا َوْزُنُه ُثناِئيٌّ َلَقْد َوقَّ
�ِس َو�ٱْلإِْحماِء. َنفُّ  �أَقوُم ِبَتماريِن �ٱلتَّ

ُدُه. �سيِد َو�أَُردِّ  �أَ�ْسَتِمُع ِللنَّ

ود�،  ْو ُعَلِب �ٱل�سّ ْو ِقّنيناِت �ٱْلـماِء �ٱْلـَمْعِديِنِّ �أَ ِف �أَ ليِب �ٱْلـُمَجفَّ ِدقائي ُمَتال�ِسياٍت، ِمْثَل ُعَلِب �ٱْلَ �أَْجَمُع �أََنا َو�أَ�سْ
ْعناُه َعلى �أَْج�ساِدنا. ُع َعَلْيها �ٱْلإيقاَع �ٱلَّذي �َسَبَق َو�أَْن َوقَّ ًة ُنَوِقّ َنُع �آَلٍت �إيقاِعيَّ َوَن�سْ

 �أَ�ْسَتِمُع ِلَن�سيِد �ٱلتَّْحريِر ِمْن �أَْلاِن 
�أَْحَمَد �ٱْلبي�ساوي.

Mesure

ِة باِت �ٱْلإيقاِعيَّ َ ُد �ٱِلْخِتالَف َبنْيَ �ٱل�سَّ  �أَ�ْسَتِمُع َو�أَُحِدّ
ٌة َنْرُمُز َلَها ِبـ   باٌت َقِويَّ َ  ُهناَك �سَ

عيَفٌة َنْرُمُز َلها ِبـ   باٌت �سَ َ  ُهناَك �سَ

 . ناِئِيّ ِع �إيقاًعا يف �ٱْلَوْزِن �ٱلثُّ  �أوِقّ

َة. َب�ساِت �ٱْلَقِويَّ ُع �ٱلنَّ  �أَ�ْسَتِمُع ِلَن�سيِد �ٱلتَّْحريِر َو�أَُوِقّ

ّماِن ْم�ِس َلْوُن �ٱلرُّ َلْوُن ُ�ل�سَّ ْحَمُر يا �أَْطفــــال  َفُر �أَ �أَ�سْ
�إِْن�ســـاٌن َو�أَنا  �إِْن�ساٌن  �أَْنَت  �ْسَوُد يا �أَْطفــــال  �أَْبَي�ُس �أَ
ــَتــطـيع اأَنـــا َوْحــدي ل اأَ�شْ َمعًا َنْعِزُف اٱللَّْحَن اٱْلَبديع 
�ٱْلأَْطيار َت�ْسَلَم  َكــْي  ـــنـــا  َمعًا �َسَنْحمي �أَْر�سَ
ـمار ِباٱلثِّ َتوَد  َكـْي  َمعًا �َسَنْغِر�ُس �ٱْلأَ�ْسجـــار 

ــَتــطـيع اأَنـــا َوْحــدي ل اأَ�شْ َمعًا َنْعِزُف اٱللَّْحَن اٱْلَبديع 
َو�ٱْلأَْنهار د�ِوَل  َو�ٱْلَ ْف َبْحَرنــــــا  َتعاَلْو� ُنَنظِّ
َو�ٱْلـَمحـار لفنَي  َو�ٱلدَّ َتعاَلْو� ُنْنِقْذ �أَ�ْسمـاَكنـــــــا 
ــَتــطـيع اأَنـــا َوْحــدي ل اأَ�شْ َمعًا َنْعِزُف اٱللَّْحَن اٱْلَبديع 
بيع �ٱلرَّ �أُْن�سوَدَة  ُنَغّني  َجميعــــــا يــــا �إِْخَوتــي 
ِلْلَجميع َكْوَكًبا  َنْبني  َجميعــــــا يــــا �إِْخَوتــي 

اِن : ِميَّ َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َاْلَ

َتطيُع َوْحدي، ل اأَ�شْ اِنَيُة َاْلـمو�سيقى َواٱاْلأَنا�سيُد َاْلَوْحَدُة اٱلثَّ
بوعاِن : 1 و 2 َاْلأُ�شْ

اأَ�ْسَتِمُع َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

اأُْبــِدُع :

ُق :  َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :اأََتـَذوَّ
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n يالحظ وي�ستك�سف و�سعية االنطالق.
l ي�ستمع املتعلم)ة( الى املقطع.

ال�رصبات  بني  االختالف  املتعلم)ة(  يحدد   l
االإيقاعية القوية وال�سعيفة. 

للتعبري  متعلم)ة(  دعوة  ميكن   n
عن ال�سعوبات التي �سادفتهم 

اأثناء االإلقاء.
ال�سبورة  على  االأ�ستاذ  يقدم   n
 ... القوية  ال�رصبات  رمز 
ال�سعيفة  ال�رصبات  ورمز 

....

التطبيق والتمرن

ـيَّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغنـي ُمْعَجـِمَي اٱْلَفـِنّ

َتطيُع َوْحدي، ل اأَ�شْ

َوْزٌن   :اإيقـاٌع  :   Rythme 

 �أُوؤَّدي َن�سيَد "َوْحدي، ل �أَ�ْسَتطيُع".

عيَفَة َعلى �ٱْلَيِد. ْدِر َو�ٱل�سَّ َة يف �ٱل�سَّ باِت �ٱْلَقِويِّ َ ُع ِب�َسْكٍل ُمْنَتِظٍم، َ�ل�سَّ  �أَُوِقّ

تي َنْكُتُب فيها اٱْلَعالماِت ِبـ:  ُن�َسّمي اٱْلاَنَة اٱلَّ
ْقِل َاْلَ

. ْعُت �إيقاعًا َوْزُنُه ُثناِئيٌّ َلَقْد َوقَّ
�ِس َو�ٱْلإِْحماِء. َنفُّ  �أَقوُم ِبَتماريِن �ٱلتَّ

ُدُه. �سيِد َو�أَُردِّ  �أَ�ْسَتِمُع ِللنَّ

ود�،  ْو ُعَلِب �ٱل�سّ ْو ِقّنيناِت �ٱْلـماِء �ٱْلـَمْعِديِنِّ �أَ ِف �أَ ليِب �ٱْلـُمَجفَّ ِدقائي ُمَتال�ِسياٍت، ِمْثَل ُعَلِب �ٱْلَ �أَْجَمُع �أََنا َو�أَ�سْ
ْعناُه َعلى �أَْج�ساِدنا. ُع َعَلْيها �ٱْلإيقاَع �ٱلَّذي �َسَبَق َو�أَْن َوقَّ ًة ُنَوِقّ َنُع �آَلٍت �إيقاِعيَّ َوَن�سْ

 �أَ�ْسَتِمُع ِلَن�سيِد �ٱلتَّْحريِر ِمْن �أَْلاِن 
�أَْحَمَد �ٱْلبي�ساوي.

Mesure

ِة باِت �ٱْلإيقاِعيَّ َ ُد �ٱِلْخِتالَف َبنْيَ �ٱل�سَّ  �أَ�ْسَتِمُع َو�أَُحِدّ
ٌة َنْرُمُز َلَها ِبـ   باٌت َقِويَّ َ  ُهناَك �سَ

عيَفٌة َنْرُمُز َلها ِبـ   باٌت �سَ َ  ُهناَك �سَ

 . ناِئِيّ ِع �إيقاًعا يف �ٱْلَوْزِن �ٱلثُّ  �أوِقّ

َة. َب�ساِت �ٱْلَقِويَّ ُع �ٱلنَّ  �أَ�ْسَتِمُع ِلَن�سيِد �ٱلتَّْحريِر َو�أَُوِقّ

ّماِن ْم�ِس َلْوُن �ٱلرُّ َلْوُن ُ�ل�سَّ ْحَمُر يا �أَْطفــــال  َفُر �أَ �أَ�سْ
�إِْن�ســـاٌن َو�أَنا  �إِْن�ساٌن  �أَْنَت  �ْسَوُد يا �أَْطفــــال  �أَْبَي�ُس �أَ
ــَتــطـيع اأَنـــا َوْحــدي ل اأَ�شْ َمعًا َنْعِزُف اٱللَّْحَن اٱْلَبديع 
�ٱْلأَْطيار َت�ْسَلَم  َكــْي  ـــنـــا  َمعًا �َسَنْحمي �أَْر�سَ
ـمار ِباٱلثِّ َتوَد  َكـْي  َمعًا �َسَنْغِر�ُس �ٱْلأَ�ْسجـــار 

ــَتــطـيع اأَنـــا َوْحــدي ل اأَ�شْ َمعًا َنْعِزُف اٱللَّْحَن اٱْلَبديع 
َو�ٱْلأَْنهار د�ِوَل  َو�ٱْلَ ْف َبْحَرنــــــا  َتعاَلْو� ُنَنظِّ
َو�ٱْلـَمحـار لفنَي  َو�ٱلدَّ َتعاَلْو� ُنْنِقْذ �أَ�ْسمـاَكنـــــــا 
ــَتــطـيع اأَنـــا َوْحــدي ل اأَ�شْ َمعًا َنْعِزُف اٱللَّْحَن اٱْلَبديع 
بيع �ٱلرَّ �أُْن�سوَدَة  ُنَغّني  َجميعــــــا يــــا �إِْخَوتــي 
ِلْلَجميع َكْوَكًبا  َنْبني  َجميعــــــا يــــا �إِْخَوتــي 

اِن : ِميَّ َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َاْلَ

َتطيُع َوْحدي، ل اأَ�شْ اِنَيُة َاْلـمو�سيقى َواٱاْلأَنا�سيُد َاْلَوْحَدُة اٱلثَّ
بوعاِن : 1 و 2 َاْلأُ�شْ

اأَ�ْسَتِمُع َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

اأُْبــِدُع :

ُق :  َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :اأََتـَذوَّ
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الثنائي  الوزن  يف  االإيقاع  املتعلم)ة(  يوقع   n
ال�سدر  على  القوية  ال�رصبات  بتوقيع  وذلك 

وال�رصبات ال�سعيفة على اليد.
خالل  من  ال�سليم  التنف�ص  تقنيات  على  يتمرن   n

العمليات االآتية:
حتريك  دون  االأنف  من  عميق  نف�ص  اأخذ   l

الكتفني وال�سدر.
l اإخراج الهواء مع ا�ستعمال حرف ال�سني على 
مدد خمتلفة )اأربع نب�سات. �ست نب�سات. 

ثمان نب�سات(.
l اأخذ نف�ص دون حتريك الكتفني وال�سدر.

�ست  نب�سات،  اأربع  به  طويل  �سوت  غناء   l
نب�سات ثم ثمان نب�سات.

n ي�ستمع املتعلم)ة( الى ن�سيد »وحدي، ال اأ�ستطيع«.
n يردد املتعلم)ة( وي�ساحب االأداء بالنب�ص.

املتعلم)ة(  االأ�ستاذ  ي�ساحب   n
وي�سجعه/ها  التمرن  اأثناء 

على جمهوداته/ها.
n يوجه االأ�ستاذ)ة( املتعلم)ة( الى 

قراءة املدرج مع التوقيع.
العمل  �سكل  تنويع  ميكن   n

فردي، ثنائي، جماعي. 
اخلطوات  االأ�ستاذ)ة(  يتبع   n
هذا  مقدمة  يف  اإليها  املنهجية 

الدليل.

57



نية
الثا

شة 
حل�

ا

التعبري والإبداع

ـيَّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغنـي ُمْعَجـِمَي اٱْلَفـِنّ

َتطيُع َوْحدي، ل اأَ�شْ

َوْزٌن   :اإيقـاٌع  :   Rythme 

 �أُوؤَّدي َن�سيَد "َوْحدي، ل �أَ�ْسَتطيُع".

عيَفَة َعلى �ٱْلَيِد. ْدِر َو�ٱل�سَّ َة يف �ٱل�سَّ باِت �ٱْلَقِويِّ َ ُع ِب�َسْكٍل ُمْنَتِظٍم، َ�ل�سَّ  �أَُوِقّ

تي َنْكُتُب فيها اٱْلَعالماِت ِبـ:  ُن�َسّمي اٱْلاَنَة اٱلَّ
ْقِل َاْلَ

. ْعُت �إيقاعًا َوْزُنُه ُثناِئيٌّ َلَقْد َوقَّ
�ِس َو�ٱْلإِْحماِء. َنفُّ  �أَقوُم ِبَتماريِن �ٱلتَّ

ُدُه. �سيِد َو�أَُردِّ  �أَ�ْسَتِمُع ِللنَّ

ود�،  ْو ُعَلِب �ٱل�سّ ْو ِقّنيناِت �ٱْلـماِء �ٱْلـَمْعِديِنِّ �أَ ِف �أَ ليِب �ٱْلـُمَجفَّ ِدقائي ُمَتال�ِسياٍت، ِمْثَل ُعَلِب �ٱْلَ �أَْجَمُع �أََنا َو�أَ�سْ
ْعناُه َعلى �أَْج�ساِدنا. ُع َعَلْيها �ٱْلإيقاَع �ٱلَّذي �َسَبَق َو�أَْن َوقَّ ًة ُنَوِقّ َنُع �آَلٍت �إيقاِعيَّ َوَن�سْ

 �أَ�ْسَتِمُع ِلَن�سيِد �ٱلتَّْحريِر ِمْن �أَْلاِن 
�أَْحَمَد �ٱْلبي�ساوي.

Mesure

ِة باِت �ٱْلإيقاِعيَّ َ ُد �ٱِلْخِتالَف َبنْيَ �ٱل�سَّ  �أَ�ْسَتِمُع َو�أَُحِدّ
ٌة َنْرُمُز َلَها ِبـ   باٌت َقِويَّ َ  ُهناَك �سَ

عيَفٌة َنْرُمُز َلها ِبـ   باٌت �سَ َ  ُهناَك �سَ

 . ناِئِيّ ِع �إيقاًعا يف �ٱْلَوْزِن �ٱلثُّ  �أوِقّ

َة. َب�ساِت �ٱْلَقِويَّ ُع �ٱلنَّ  �أَ�ْسَتِمُع ِلَن�سيِد �ٱلتَّْحريِر َو�أَُوِقّ

ّماِن ْم�ِس َلْوُن �ٱلرُّ َلْوُن ُ�ل�سَّ ْحَمُر يا �أَْطفــــال  َفُر �أَ �أَ�سْ
�إِْن�ســـاٌن َو�أَنا  �إِْن�ساٌن  �أَْنَت  �ْسَوُد يا �أَْطفــــال  �أَْبَي�ُس �أَ
ــَتــطـيع اأَنـــا َوْحــدي ل اأَ�شْ َمعًا َنْعِزُف اٱللَّْحَن اٱْلَبديع 
�ٱْلأَْطيار َت�ْسَلَم  َكــْي  ـــنـــا  َمعًا �َسَنْحمي �أَْر�سَ
ـمار ِباٱلثِّ َتوَد  َكـْي  َمعًا �َسَنْغِر�ُس �ٱْلأَ�ْسجـــار 

ــَتــطـيع اأَنـــا َوْحــدي ل اأَ�شْ َمعًا َنْعِزُف اٱللَّْحَن اٱْلَبديع 
َو�ٱْلأَْنهار د�ِوَل  َو�ٱْلَ ْف َبْحَرنــــــا  َتعاَلْو� ُنَنظِّ
َو�ٱْلـَمحـار لفنَي  َو�ٱلدَّ َتعاَلْو� ُنْنِقْذ �أَ�ْسمـاَكنـــــــا 
ــَتــطـيع اأَنـــا َوْحــدي ل اأَ�شْ َمعًا َنْعِزُف اٱللَّْحَن اٱْلَبديع 
بيع �ٱلرَّ �أُْن�سوَدَة  ُنَغّني  َجميعــــــا يــــا �إِْخَوتــي 
ِلْلَجميع َكْوَكًبا  َنْبني  َجميعــــــا يــــا �إِْخَوتــي 

اِن : ِميَّ َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َاْلَ

َتطيُع َوْحدي، ل اأَ�شْ اِنَيُة َاْلـمو�سيقى َواٱاْلأَنا�سيُد َاْلَوْحَدُة اٱلثَّ
بوعاِن : 1 و 2 َاْلأُ�شْ

اأَ�ْسَتِمُع َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

اأُْبــِدُع :

ُق :  َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :اأََتـَذوَّ
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خالل  من  اإيقاعية  مو�سيقية  اأداة  املتعلم)ة(  ي�سنع   n
ا�ستغالل املتال�سيات املتوفرة.

اإيقاعا يف الوزن الثنائي با�ستعمال  n يوقع املتعلم)ة( 
االآلة املو�سيقية التي �سنعها.

م�سبقا  املتعلمني  توجيه  ي�ستح�سن   n
ل�سنع االآلة املو�سيقية االإيقاعية.
ا�ستعمال  عدم  على  احلر�ص   n
املتال�سيات التي قد ت�سكل خطرا 

على املتعلم)ة(.

التذوق الفني

ـيَّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغنـي ُمْعَجـِمَي اٱْلَفـِنّ

َتطيُع َوْحدي، ل اأَ�شْ

َوْزٌن   :اإيقـاٌع  :   Rythme 

 �أُوؤَّدي َن�سيَد "َوْحدي، ل �أَ�ْسَتطيُع".

عيَفَة َعلى �ٱْلَيِد. ْدِر َو�ٱل�سَّ َة يف �ٱل�سَّ باِت �ٱْلَقِويِّ َ ُع ِب�َسْكٍل ُمْنَتِظٍم، َ�ل�سَّ  �أَُوِقّ

تي َنْكُتُب فيها اٱْلَعالماِت ِبـ:  ُن�َسّمي اٱْلاَنَة اٱلَّ
ْقِل َاْلَ

. ْعُت �إيقاعًا َوْزُنُه ُثناِئيٌّ َلَقْد َوقَّ
�ِس َو�ٱْلإِْحماِء. َنفُّ  �أَقوُم ِبَتماريِن �ٱلتَّ

ُدُه. �سيِد َو�أَُردِّ  �أَ�ْسَتِمُع ِللنَّ

ود�،  ْو ُعَلِب �ٱل�سّ ْو ِقّنيناِت �ٱْلـماِء �ٱْلـَمْعِديِنِّ �أَ ِف �أَ ليِب �ٱْلـُمَجفَّ ِدقائي ُمَتال�ِسياٍت، ِمْثَل ُعَلِب �ٱْلَ �أَْجَمُع �أََنا َو�أَ�سْ
ْعناُه َعلى �أَْج�ساِدنا. ُع َعَلْيها �ٱْلإيقاَع �ٱلَّذي �َسَبَق َو�أَْن َوقَّ ًة ُنَوِقّ َنُع �آَلٍت �إيقاِعيَّ َوَن�سْ

 �أَ�ْسَتِمُع ِلَن�سيِد �ٱلتَّْحريِر ِمْن �أَْلاِن 
�أَْحَمَد �ٱْلبي�ساوي.

Mesure

ِة باِت �ٱْلإيقاِعيَّ َ ُد �ٱِلْخِتالَف َبنْيَ �ٱل�سَّ  �أَ�ْسَتِمُع َو�أَُحِدّ
ٌة َنْرُمُز َلَها ِبـ   باٌت َقِويَّ َ  ُهناَك �سَ

عيَفٌة َنْرُمُز َلها ِبـ   باٌت �سَ َ  ُهناَك �سَ

 . ناِئِيّ ِع �إيقاًعا يف �ٱْلَوْزِن �ٱلثُّ  �أوِقّ

َة. َب�ساِت �ٱْلَقِويَّ ُع �ٱلنَّ  �أَ�ْسَتِمُع ِلَن�سيِد �ٱلتَّْحريِر َو�أَُوِقّ

ّماِن ْم�ِس َلْوُن �ٱلرُّ َلْوُن ُ�ل�سَّ ْحَمُر يا �أَْطفــــال  َفُر �أَ �أَ�سْ
�إِْن�ســـاٌن َو�أَنا  �إِْن�ساٌن  �أَْنَت  �ْسَوُد يا �أَْطفــــال  �أَْبَي�ُس �أَ
ــَتــطـيع اأَنـــا َوْحــدي ل اأَ�شْ َمعًا َنْعِزُف اٱللَّْحَن اٱْلَبديع 
�ٱْلأَْطيار َت�ْسَلَم  َكــْي  ـــنـــا  َمعًا �َسَنْحمي �أَْر�سَ
ـمار ِباٱلثِّ َتوَد  َكـْي  َمعًا �َسَنْغِر�ُس �ٱْلأَ�ْسجـــار 

ــَتــطـيع اأَنـــا َوْحــدي ل اأَ�شْ َمعًا َنْعِزُف اٱللَّْحَن اٱْلَبديع 
َو�ٱْلأَْنهار د�ِوَل  َو�ٱْلَ ْف َبْحَرنــــــا  َتعاَلْو� ُنَنظِّ
َو�ٱْلـَمحـار لفنَي  َو�ٱلدَّ َتعاَلْو� ُنْنِقْذ �أَ�ْسمـاَكنـــــــا 
ــَتــطـيع اأَنـــا َوْحــدي ل اأَ�شْ َمعًا َنْعِزُف اٱللَّْحَن اٱْلَبديع 
بيع �ٱلرَّ �أُْن�سوَدَة  ُنَغّني  َجميعــــــا يــــا �إِْخَوتــي 
ِلْلَجميع َكْوَكًبا  َنْبني  َجميعــــــا يــــا �إِْخَوتــي 

اِن : ِميَّ َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َاْلَ

َتطيُع َوْحدي، ل اأَ�شْ اِنَيُة َاْلـمو�سيقى َواٱاْلأَنا�سيُد َاْلَوْحَدُة اٱلثَّ
بوعاِن : 1 و 2 َاْلأُ�شْ

اأَ�ْسَتِمُع َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

اأُْبــِدُع :

ُق :  َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :اأََتـَذوَّ

الوحدة الثانية األسبوع الثالث والرابع أطبق وأتمرن
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n ي�ستمع املتعلم)ة( ملو�سيقى لن�سيد التحرير من اأحلان 
اأحمد البي�ساوي ويعرب عنه وعن اإح�سا�سه/ها.

n يحدد النب�سات القوية والنب�سات ال�سعيفة.

املتعلم)ة(  االأ�ستاذ)ة(  يحفز   n
اأثناء  �سعوره  عن  التعبري  على 

اال�ستماع لن�سيد التحرير.
اإلى  املتعلم)ة(  انتباه  اثارة  ميكن   n
يف  الواردة  املواطنة  قيم  اأهم 

الن�سيد.
التعلم الذاتي

ـيَّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغنـي ُمْعَجـِمَي اٱْلَفـِنّ

َتطيُع َوْحدي، ل اأَ�شْ

َوْزٌن   :اإيقـاٌع  :   Rythme 

 �أُوؤَّدي َن�سيَد "َوْحدي، ل �أَ�ْسَتطيُع".

عيَفَة َعلى �ٱْلَيِد. ْدِر َو�ٱل�سَّ َة يف �ٱل�سَّ باِت �ٱْلَقِويِّ َ ُع ِب�َسْكٍل ُمْنَتِظٍم، َ�ل�سَّ  �أَُوِقّ

تي َنْكُتُب فيها اٱْلَعالماِت ِبـ:  ُن�َسّمي اٱْلاَنَة اٱلَّ
ْقِل َاْلَ

. ْعُت �إيقاعًا َوْزُنُه ُثناِئيٌّ َلَقْد َوقَّ
�ِس َو�ٱْلإِْحماِء. َنفُّ  �أَقوُم ِبَتماريِن �ٱلتَّ

ُدُه. �سيِد َو�أَُردِّ  �أَ�ْسَتِمُع ِللنَّ

ود�،  ْو ُعَلِب �ٱل�سّ ْو ِقّنيناِت �ٱْلـماِء �ٱْلـَمْعِديِنِّ �أَ ِف �أَ ليِب �ٱْلـُمَجفَّ ِدقائي ُمَتال�ِسياٍت، ِمْثَل ُعَلِب �ٱْلَ �أَْجَمُع �أََنا َو�أَ�سْ
ْعناُه َعلى �أَْج�ساِدنا. ُع َعَلْيها �ٱْلإيقاَع �ٱلَّذي �َسَبَق َو�أَْن َوقَّ ًة ُنَوِقّ َنُع �آَلٍت �إيقاِعيَّ َوَن�سْ

 �أَ�ْسَتِمُع ِلَن�سيِد �ٱلتَّْحريِر ِمْن �أَْلاِن 
�أَْحَمَد �ٱْلبي�ساوي.

Mesure

ِة باِت �ٱْلإيقاِعيَّ َ ُد �ٱِلْخِتالَف َبنْيَ �ٱل�سَّ  �أَ�ْسَتِمُع َو�أَُحِدّ
ٌة َنْرُمُز َلَها ِبـ   باٌت َقِويَّ َ  ُهناَك �سَ

عيَفٌة َنْرُمُز َلها ِبـ   باٌت �سَ َ  ُهناَك �سَ

 . ناِئِيّ ِع �إيقاًعا يف �ٱْلَوْزِن �ٱلثُّ  �أوِقّ

َة. َب�ساِت �ٱْلَقِويَّ ُع �ٱلنَّ  �أَ�ْسَتِمُع ِلَن�سيِد �ٱلتَّْحريِر َو�أَُوِقّ

ّماِن ْم�ِس َلْوُن �ٱلرُّ َلْوُن ُ�ل�سَّ ْحَمُر يا �أَْطفــــال  َفُر �أَ �أَ�سْ
�إِْن�ســـاٌن َو�أَنا  �إِْن�ساٌن  �أَْنَت  �ْسَوُد يا �أَْطفــــال  �أَْبَي�ُس �أَ
ــَتــطـيع اأَنـــا َوْحــدي ل اأَ�شْ َمعًا َنْعِزُف اٱللَّْحَن اٱْلَبديع 
�ٱْلأَْطيار َت�ْسَلَم  َكــْي  ـــنـــا  َمعًا �َسَنْحمي �أَْر�سَ
ـمار ِباٱلثِّ َتوَد  َكـْي  َمعًا �َسَنْغِر�ُس �ٱْلأَ�ْسجـــار 

ــَتــطـيع اأَنـــا َوْحــدي ل اأَ�شْ َمعًا َنْعِزُف اٱللَّْحَن اٱْلَبديع 
َو�ٱْلأَْنهار د�ِوَل  َو�ٱْلَ ْف َبْحَرنــــــا  َتعاَلْو� ُنَنظِّ
َو�ٱْلـَمحـار لفنَي  َو�ٱلدَّ َتعاَلْو� ُنْنِقْذ �أَ�ْسمـاَكنـــــــا 
ــَتــطـيع اأَنـــا َوْحــدي ل اأَ�شْ َمعًا َنْعِزُف اٱللَّْحَن اٱْلَبديع 
بيع �ٱلرَّ �أُْن�سوَدَة  ُنَغّني  َجميعــــــا يــــا �إِْخَوتــي 
ِلْلَجميع َكْوَكًبا  َنْبني  َجميعــــــا يــــا �إِْخَوتــي 

اِن : ِميَّ َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َاْلَ

َتطيُع َوْحدي، ل اأَ�شْ اِنَيُة َاْلـمو�سيقى َواٱاْلأَنا�سيُد َاْلَوْحَدُة اٱلثَّ
بوعاِن : 1 و 2 َاْلأُ�شْ

اأَ�ْسَتِمُع َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

اأُْبــِدُع :

ُق :  َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :اأََتـَذوَّ

الوحدة الثانية األسبوع الثالث والرابع أطبق وأتمرن
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ويوقع  جمزئا  التحرير  لن�سيد  املتعلم)ة(  ي�ستمع   n
النب�سات القوية. 

على  املتعلم)ة(  حتفيز  ميكن   n
فردي  ب�صكل  الن�صاط  تكرار 

متى وحيثما �ساء.
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االأ�سبوعان: 1 و2الوحدة: الثانية
احلياة التعاونية املجال
امل�رصحاملكون

تعالوا نتحدث ب�سمت )1(عنوان الدر�س

n تعرف التعبري باالإ�سارات واالأ�سوات. الأهداف
n تطبيق التعبري باالإ�سارات واالأ�سوات. 

نظارات �سوداء - ع�سا - الكرا�سة.الو�شائل
30 دقيقةاملدة الزمنية للح�شة الواحدة2عدد احل�ش�س

مالحظات وتوجيهاتاأن�شطة وممار�شاتاملراحل

ولى
 الأ

�شة
احل

املالحظة وال�شتك�شاف

ـَرٍة. و�ٍت ُمَعبِّ �سْ و�َر ِباأَ ديقي �ٱْلإِ�سار�ِت، ُثمَّ َنْقَر�أُ �ٱْلِ  �أَُقِلُّد َمَع �سَ
ـو�ٍت ُمغاِيَرٍة. �سْ �سار�ِت، ُثمَّ ُنعيُد �ٱْلِقـر�َءَة ِباأَ ديقي �ٱْلأَْدو�َر َو�ٱْلإِ  �أََتباَدُل �أَنا َو�سَ

لى �إِ�سار�ٍت : َمَل �ٱلّتاِلَيَة �إِ ُل �ٱْلُ �أَُحِوّ

ريُق ؟   ِمْن �أَْيَن �ٱلطَّ
اَعُة �ٱْلآَن ؟ َكِم �ٱل�سَّ

اِرِع. �أَنا َكفيٌف، �ساِعْدين َعلى ُعبوِر �ٱل�سَّ
ِلك. َبَة ماٍء، ِمْن َف�سْ �أَْعِطني �ُسْ

• �آٍه، َن�سيُت !

• َتَذّكر َجِيًّد�.

• يا َلها ِمْن ُم�ْسِكَلٍة.

. لَّ • �أَخًي� َوَجْدُت �ٱْلَ

ْحُت. • وووو�و! َنَ

تاٌز!.  • ُمْ

ِثٌّل«، �أَقوُلها ِب�َسال�َسٍة، ُثمَّ  و�ٍت ُمغاِيَرٍة. َمَثال �أَقوُل : »�أَنا ُمَ �سْ ُن يف �ٱْلـَمْنِزِل َعلى َتْرديِد َنْف�ِس �ٱْلَكِلِماِت ِباأَ رَّ  �أََتَ
ٍب، ُثمَّ ِبَتاأْكيٍد. ِبَت�ساوؤٍُل، ُثمَّ ِبَتَعجُّ

ُل ِبَخطٍّ : ، ُثمَّ �أَ�سِ َتِلَفنْيِ ْوَتنْيِ ُمْ و�َر ِب�سَ �أَْقَر�أُ �ٱْلِ

و�ِت  َة �ٱْلأَ�سْ ُق َجماِليَّ  �أََتَذوَّ
ْعِلَيِة. و�ِت �ٱلتَّ ْخَوِة َو�أَ�سْ �ٱلرَّ

َاْلـَمــ�ْســـَرُح
اِنَيُة  َاْلَوْحَدُة اٱلثَّ
بوعاِن : 1 و 2 َاْلأُ�شْ

: َعلُِّميُّ َاْلَهَدُف اٱلتَّ

ْمٍت )1( ْث ِب�شَ َتعاَلْوا َنَتَحدَّ

اأُالِحُظ َواأَْكَت�ِسُف :

و�ِت.  ْعبَي ِباٱْلإِ�سار�ِت َو�ٱْلأَ�سْ ا �ٱلتَّ ِحيًّ ُف َو�أَُطِبُّق َم�ْسَ  �أََتَعرَّ

ما ِبَك �َسِيّدي؟  .1

. �أَ�ْسُعُر ِبَدْوَخٍة َو�أََلٍ  .2

. �أَنا َقـِويٌّ  .1

�إَِذْن �ساِعْدين.  .2

ِطْفلي ل َيْحَتِمُل �ٱِلْنِتظار.  .1

لي �َسِيَّدتي. َتَف�سَّ  .2

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

اأُْبــِدُع :

13
24

ُق : اأََتـَذوَّ

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

و�ٍت.  د�ِر �أَ�سْ �َسِد َوَتعابِي �ٱْلَوْجِه ِلْلَحديِث دوَن �إِ�سْ ْعبرُي ِباٱلإِ�شاراِت: ُهَو �ٱ�ْسِتَعماُل َحَركاِت �ٱْلَ َالتَّ
َمفاهيُم : 

ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

ً

22

n يالحظ املتعلم)ة( ال�سور املمثلة لعملية الت�سخني 
احلركي وبع�ص احلركات امل�رصحية.

n يعرب بتلقائية عن هاته احلركات وعن اأهميتها.
n يقوم املتعلم)ة( بقراءة احلوار ب�سوتني خمتلفني 
قراءة  اأثناء  باالإ�سارات  التعبري  على  يتمرن   n

احلوار.

بهذه  القيام  للمتعلم)ة(  ميكن   n
بها  واال�ستئنا�ص  احلركات 

قبل ح�سوره للف�سل.

التطبيق والتمرن

ـَرٍة. و�ٍت ُمَعبِّ �سْ و�َر ِباأَ ديقي �ٱْلإِ�سار�ِت، ُثمَّ َنْقَر�أُ �ٱْلِ  �أَُقِلُّد َمَع �سَ
ـو�ٍت ُمغاِيَرٍة. �سْ �سار�ِت، ُثمَّ ُنعيُد �ٱْلِقـر�َءَة ِباأَ ديقي �ٱْلأَْدو�َر َو�ٱْلإِ  �أََتباَدُل �أَنا َو�سَ

لى �إِ�سار�ٍت : َمَل �ٱلّتاِلَيَة �إِ ُل �ٱْلُ �أَُحِوّ

ريُق ؟   ِمْن �أَْيَن �ٱلطَّ
اَعُة �ٱْلآَن ؟ َكِم �ٱل�سَّ

اِرِع. �أَنا َكفيٌف، �ساِعْدين َعلى ُعبوِر �ٱل�سَّ
ِلك. َبَة ماٍء، ِمْن َف�سْ �أَْعِطني �ُسْ

• �آٍه، َن�سيُت !

• َتَذّكر َجِيًّد�.

• يا َلها ِمْن ُم�ْسِكَلٍة.

. لَّ • �أَخًي� َوَجْدُت �ٱْلَ

ْحُت. • وووو�و! َنَ

تاٌز!.  • ُمْ

ِثٌّل«، �أَقوُلها ِب�َسال�َسٍة، ُثمَّ  و�ٍت ُمغاِيَرٍة. َمَثال �أَقوُل : »�أَنا ُمَ �سْ ُن يف �ٱْلـَمْنِزِل َعلى َتْرديِد َنْف�ِس �ٱْلَكِلِماِت ِباأَ رَّ  �أََتَ
ٍب، ُثمَّ ِبَتاأْكيٍد. ِبَت�ساوؤٍُل، ُثمَّ ِبَتَعجُّ

ُل ِبَخطٍّ : ، ُثمَّ �أَ�سِ َتِلَفنْيِ ْوَتنْيِ ُمْ و�َر ِب�سَ �أَْقَر�أُ �ٱْلِ

و�ِت  َة �ٱْلأَ�سْ ُق َجماِليَّ  �أََتَذوَّ
ْعِلَيِة. و�ِت �ٱلتَّ ْخَوِة َو�أَ�سْ �ٱلرَّ

َاْلـَمــ�ْســـَرُح
اِنَيُة  َاْلَوْحَدُة اٱلثَّ
بوعاِن : 1 و 2 َاْلأُ�شْ

: َعلُِّميُّ َاْلَهَدُف اٱلتَّ

ْمٍت )1( ْث ِب�شَ َتعاَلْوا َنَتَحدَّ

اأُالِحُظ َواأَْكَت�ِسُف :

و�ِت.  ْعبَي ِباٱْلإِ�سار�ِت َو�ٱْلأَ�سْ ا �ٱلتَّ ِحيًّ ُف َو�أَُطِبُّق َم�ْسَ  �أََتَعرَّ

ما ِبَك �َسِيّدي؟  .1

. �أَ�ْسُعُر ِبَدْوَخٍة َو�أََلٍ  .2

. �أَنا َقـِويٌّ  .1

�إَِذْن �ساِعْدين.  .2

ِطْفلي ل َيْحَتِمُل �ٱِلْنِتظار.  .1

لي �َسِيَّدتي. َتَف�سَّ  .2

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

اأُْبــِدُع :
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ُق : اأََتـَذوَّ

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

و�ٍت.  د�ِر �أَ�سْ �َسِد َوَتعابِي �ٱْلَوْجِه ِلْلَحديِث دوَن �إِ�سْ ْعبرُي ِباٱلإِ�شاراِت: ُهَو �ٱ�ْسِتَعماُل َحَركاِت �ٱْلَ َالتَّ
َمفاهيُم : 
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ويدعو  االآتية  الو�سعيات  االأ�ستاذ)ة(  يقدم   n
واال�سوات  باالإ�سارات  التعبري  اإلى  املتعلم)ة( 

التي ي�ستوجبها كل موقف. 
l �سخ�ص ن�سي �سيئا مهما.

l �سخ�ص يف م�سكلة ووجد لها حال.
n التعبري عن فرحة النجاح.

ب�سكل  الق�سم  ف�ساء  تهيئ  يتم   n
يحافظ على �سالمة املتعلمني 
يف  اإيجابي  ب�سكل  وي�ساهم 

القيام باالأن�سطة املربجمة.

نية
الثا

شة 
حل�

ا
التعبري والإبداع

ـَرٍة. و�ٍت ُمَعبِّ �سْ و�َر ِباأَ ديقي �ٱْلإِ�سار�ِت، ُثمَّ َنْقَر�أُ �ٱْلِ  �أَُقِلُّد َمَع �سَ
ـو�ٍت ُمغاِيَرٍة. �سْ �سار�ِت، ُثمَّ ُنعيُد �ٱْلِقـر�َءَة ِباأَ ديقي �ٱْلأَْدو�َر َو�ٱْلإِ  �أََتباَدُل �أَنا َو�سَ

لى �إِ�سار�ٍت : َمَل �ٱلّتاِلَيَة �إِ ُل �ٱْلُ �أَُحِوّ

ريُق ؟   ِمْن �أَْيَن �ٱلطَّ
اَعُة �ٱْلآَن ؟ َكِم �ٱل�سَّ

اِرِع. �أَنا َكفيٌف، �ساِعْدين َعلى ُعبوِر �ٱل�سَّ
ِلك. َبَة ماٍء، ِمْن َف�سْ �أَْعِطني �ُسْ

• �آٍه، َن�سيُت !

• َتَذّكر َجِيًّد�.

• يا َلها ِمْن ُم�ْسِكَلٍة.

. لَّ • �أَخًي� َوَجْدُت �ٱْلَ

ْحُت. • وووو�و! َنَ

تاٌز!.  • ُمْ

ِثٌّل«، �أَقوُلها ِب�َسال�َسٍة، ُثمَّ  و�ٍت ُمغاِيَرٍة. َمَثال �أَقوُل : »�أَنا ُمَ �سْ ُن يف �ٱْلـَمْنِزِل َعلى َتْرديِد َنْف�ِس �ٱْلَكِلِماِت ِباأَ رَّ  �أََتَ
ٍب، ُثمَّ ِبَتاأْكيٍد. ِبَت�ساوؤٍُل، ُثمَّ ِبَتَعجُّ

ُل ِبَخطٍّ : ، ُثمَّ �أَ�سِ َتِلَفنْيِ ْوَتنْيِ ُمْ و�َر ِب�سَ �أَْقَر�أُ �ٱْلِ

و�ِت  َة �ٱْلأَ�سْ ُق َجماِليَّ  �أََتَذوَّ
ْعِلَيِة. و�ِت �ٱلتَّ ْخَوِة َو�أَ�سْ �ٱلرَّ

َاْلـَمــ�ْســـَرُح
اِنَيُة  َاْلَوْحَدُة اٱلثَّ
بوعاِن : 1 و 2 َاْلأُ�شْ

: َعلُِّميُّ َاْلَهَدُف اٱلتَّ

ْمٍت )1( ْث ِب�شَ َتعاَلْوا َنَتَحدَّ

اأاُلِحُظ َواأَْكَت�ِسُف :

و�ِت.  ْعبَي ِباٱْلإِ�سار�ِت َو�ٱْلأَ�سْ ا �ٱلتَّ ِحيًّ ُف َو�أَُطِبُّق َم�ْسَ  �أََتَعرَّ

ما ِبَك �َسِيّدي؟  .1

. �أَ�ْسُعُر ِبَدْوَخٍة َو�أََلٍ  .2

. �أَنا َقـِويٌّ  .1

�إَِذْن �ساِعْدين.  .2

ِطْفلي ل َيْحَتِمُل �ٱِلْنِتظار.  .1

لي �َسِيَّدتي. َتَف�سَّ  .2

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

اأُْبــِدُع :
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ُق : اأََتـَذوَّ

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

و�ٍت.  د�ِر �أَ�سْ �َسِد َوَتعابِي �ٱْلَوْجِه ِلْلَحديِث دوَن �إِ�سْ ْعبرُي ِباٱلإِ�شاراِت: ُهَو �ٱ�ْسِتَعماُل َحَركاِت �ٱْلَ َالتَّ
َمفاهيُم : 
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n ي�ستعمل املتعلم)ة( االإ�سارات والتعابري اجل�سدية 
للتعبري عن املواقف التالية :

l كفيف يريد عبور الطريق يف حاجة اإلى م�ساعدة.
l �سخ�ص يت�ساءل عن الطريق. 

على  اال�ستغال  ميكن   n
من  خمتلفة  و�سعيات 

اقرتاح املتعلم)ة(.
n توجيه املتعلمني اإلى ا�ستعمال 
وتعابري  اجل�سد  حركات 

الوجه 
التذوق الفني ـَرٍة. و�ٍت ُمَعبِّ �سْ و�َر ِباأَ ديقي �ٱْلإِ�سار�ِت، ُثمَّ َنْقَر�أُ �ٱْلِ  �أَُقِلُّد َمَع �سَ

ـو�ٍت ُمغاِيَرٍة. �سْ �سار�ِت، ُثمَّ ُنعيُد �ٱْلِقـر�َءَة ِباأَ ديقي �ٱْلأَْدو�َر َو�ٱْلإِ  �أََتباَدُل �أَنا َو�سَ
لى �إِ�سار�ٍت : َمَل �ٱلّتاِلَيَة �إِ ُل �ٱْلُ �أَُحِوّ

ريُق ؟   ِمْن �أَْيَن �ٱلطَّ
اَعُة �ٱْلآَن ؟ َكِم �ٱل�سَّ

اِرِع. �أَنا َكفيٌف، �ساِعْدين َعلى ُعبوِر �ٱل�سَّ
ِلك. َبَة ماٍء، ِمْن َف�سْ �أَْعِطني �ُسْ

• �آٍه، َن�سيُت !

• َتَذّكر َجِيًّد�.

• يا َلها ِمْن ُم�ْسِكَلٍة.

. لَّ • �أَخًي� َوَجْدُت �ٱْلَ

ْحُت. • وووو�و! َنَ

تاٌز!.  • ُمْ

ِثٌّل«، �أَقوُلها ِب�َسال�َسٍة، ُثمَّ  و�ٍت ُمغاِيَرٍة. َمَثال �أَقوُل : »�أَنا ُمَ �سْ ُن يف �ٱْلـَمْنِزِل َعلى َتْرديِد َنْف�ِس �ٱْلَكِلِماِت ِباأَ رَّ  �أََتَ
ٍب، ُثمَّ ِبَتاأْكيٍد. ِبَت�ساوؤٍُل، ُثمَّ ِبَتَعجُّ

ُل ِبَخطٍّ : ، ُثمَّ �أَ�سِ َتِلَفنْيِ ْوَتنْيِ ُمْ و�َر ِب�سَ �أَْقَر�أُ �ٱْلِ

و�ِت  َة �ٱْلأَ�سْ ُق َجماِليَّ  �أََتَذوَّ
ْعِلَيِة. و�ِت �ٱلتَّ ْخَوِة َو�أَ�سْ �ٱلرَّ

َاْلـَمــ�ْســـَرُح
اِنَيُة  َاْلَوْحَدُة اٱلثَّ
بوعاِن : 1 و 2 َاْلأُ�شْ

: َعلُِّميُّ َاْلَهَدُف اٱلتَّ

ْمٍت )1( ْث ِب�شَ َتعاَلْوا َنَتَحدَّ

اأُالِحُظ َواأَْكَت�ِسُف :

و�ِت.  ْعبَي ِباٱْلإِ�سار�ِت َو�ٱْلأَ�سْ ا �ٱلتَّ ِحيًّ ُف َو�أَُطِبُّق َم�ْسَ  �أََتَعرَّ

ما ِبَك �َسِيّدي؟  .1

. �أَ�ْسُعُر ِبَدْوَخٍة َو�أََلٍ  .2

. �أَنا َقـِويٌّ  .1

�إَِذْن �ساِعْدين.  .2

ِطْفلي ل َيْحَتِمُل �ٱِلْنِتظار.  .1

لي �َسِيَّدتي. َتَف�سَّ  .2

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

اأُْبــِدُع :
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ُق : اأََتـَذوَّ

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

و�ٍت.  د�ِر �أَ�سْ �َسِد َوَتعابِي �ٱْلَوْجِه ِلْلَحديِث دوَن �إِ�سْ ْعبرُي ِباٱلإِ�شاراِت: ُهَو �ٱ�ْسِتَعماُل َحَركاِت �ٱْلَ َالتَّ
َمفاهيُم : 
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n ي�ستمع املتعلم)ة( اإلى احلوار.
n يقارن بني االأ�سوات الرخوة واأ�سوات التعلية.
واالأ�سوات  التعلية  اأ�سوات  جمالية  يتذوق   n

الرخوة.

n ميكن دعوة بع�ص املتعلمني/
التعلية  ًا�سوات  لنطق  ات 
واالأ�سوات الرخوة بطرق 

خمتلفة.
التعلم الذاتي

ـَرٍة. و�ٍت ُمَعبِّ �سْ و�َر ِباأَ ديقي �ٱْلإِ�سار�ِت، ُثمَّ َنْقَر�أُ �ٱْلِ  �أَُقِلُّد َمَع �سَ
ـو�ٍت ُمغاِيَرٍة. �سْ �سار�ِت، ُثمَّ ُنعيُد �ٱْلِقـر�َءَة ِباأَ ديقي �ٱْلأَْدو�َر َو�ٱْلإِ  �أََتباَدُل �أَنا َو�سَ

لى �إِ�سار�ٍت : َمَل �ٱلّتاِلَيَة �إِ ُل �ٱْلُ �أَُحِوّ

ريُق ؟   ِمْن �أَْيَن �ٱلطَّ
اَعُة �ٱْلآَن ؟ َكِم �ٱل�سَّ

اِرِع. �أَنا َكفيٌف، �ساِعْدين َعلى ُعبوِر �ٱل�سَّ
ِلك. َبَة ماٍء، ِمْن َف�سْ �أَْعِطني �ُسْ

• �آٍه، َن�سيُت !

• َتَذّكر َجِيًّد�.

• يا َلها ِمْن ُم�ْسِكَلٍة.

. لَّ • �أَخًي� َوَجْدُت �ٱْلَ

ْحُت. • وووو�و! َنَ

تاٌز!.  • ُمْ

ِثٌّل«، �أَقوُلها ِب�َسال�َسٍة، ُثمَّ  و�ٍت ُمغاِيَرٍة. َمَثال �أَقوُل : »�أَنا ُمَ �سْ ُن يف �ٱْلـَمْنِزِل َعلى َتْرديِد َنْف�ِس �ٱْلَكِلِماِت ِباأَ رَّ  �أََتَ
ٍب، ُثمَّ ِبَتاأْكيٍد. ِبَت�ساوؤٍُل، ُثمَّ ِبَتَعجُّ

ُل ِبَخطٍّ : ، ُثمَّ �أَ�سِ َتِلَفنْيِ ْوَتنْيِ ُمْ و�َر ِب�سَ �أَْقَر�أُ �ٱْلِ

و�ِت  َة �ٱْلأَ�سْ ُق َجماِليَّ  �أََتَذوَّ
ْعِلَيِة. و�ِت �ٱلتَّ ْخَوِة َو�أَ�سْ �ٱلرَّ

َاْلـَمــ�ْســـَرُح
اِنَيُة  َاْلَوْحَدُة اٱلثَّ
بوعاِن : 1 و 2 َاْلأُ�شْ

: َعلُِّميُّ َاْلَهَدُف اٱلتَّ

ْمٍت )1( ْث ِب�شَ َتعاَلْوا َنَتَحدَّ

اأُالِحُظ َواأَْكَت�ِسُف :

و�ِت.  ْعبَي ِباٱْلإِ�سار�ِت َو�ٱْلأَ�سْ ا �ٱلتَّ ِحيًّ ُف َو�أَُطِبُّق َم�ْسَ  �أََتَعرَّ

ما ِبَك �َسِيّدي؟  .1

. �أَ�ْسُعُر ِبَدْوَخٍة َو�أََلٍ  .2

. �أَنا َقـِويٌّ  .1

�إَِذْن �ساِعْدين.  .2

ِطْفلي ل َيْحَتِمُل �ٱِلْنِتظار.  .1

لي �َسِيَّدتي. َتَف�سَّ  .2

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

اأُْبــِدُع :

13
24

ُق : اأََتـَذوَّ

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

و�ٍت.  د�ِر �أَ�سْ �َسِد َوَتعابِي �ٱْلَوْجِه ِلْلَحديِث دوَن �إِ�سْ ْعبرُي ِباٱلإِ�شاراِت: ُهَو �ٱ�ْسِتَعماُل َحَركاِت �ٱْلَ َالتَّ
َمفاهيُم : 

ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

ً

22

n دعوة املتعلم)ة( اإلى التمرن على ترديد نف�ص الكلمات 
باأ�سوات مغايرة ب�سال�سة، بتعجب، ثم بتاأكيد.

الناجحة  املحاوالت  ت�سجيع   n
تكرار  على  املتعلمني  وحتفيز 

املحاوالت.
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االأ�سبوعان: 3 و4الوحدة: الثانية
احلياة التعاونية املجال
الفنون الت�سكيليةاملكون

�سجرة التعاون عنوان الدر�س

الأهداف
التعلمية

n تعرف االأ�سكال الع�سوية.
n توظيف الرتميد املتدرج.

n اإبداع عمل فني باعتماد االأ�سكال الع�سوية. 
اأوراق - قلم الر�سا�ص - ممحاة، مق�ص - ورق اأن�سوخ - ر�سومات اأو �سور الأ�سكال طبيعية.الو�شائل والأدوات

30 دقيقةاملدة الزمنية لكل ح�شة2عدد احل�ش�س

اتفق تالميذ الق�سم على اإبداع �سجرة ب�سكل جماعي للتعبري عن قيمة التعاون فيما بينهم.و�شعية النطالق

توجيهاتاأن�شطة وممار�شات �شفيةمراحل الدر�س

لى
لأو

ة ا
حل�ش

ا

ْعبِي َعْن قيِمِة �ٱلتَّعاُوِن.املالحظة وال�شتك�شاف َفَق َتالميُذ �ٱْلِق�ْسِم َعلى �إِْبد�ِع �َسَجَرٍة ِب�َسْكٍل َجماِعيٍّ ِللتَّ ِ�تَّ

ِة.  ِويَّ ُف َبْع�َس �ٱْلأَ�ْسكاِل �ٱْلُع�سْ  �أََتَعرَّ
َج. ميَد �ٱْلـُمَتَدِرّ ْ ُف �ٱلتَّ  �أَُوظِّ

ِة. ِويَّ  �أُْبِدُع ِباٱ�ْسِتْعماِل  �ٱْلأَ�ْسكاِل �ٱْلُع�سْ

عاُوِن  َجَرُة اٱلتَّ �شَ ُة �ْسكيِليَّ لتَّ اِنَيُة َاْلُفـنوُن اٱ َاْلَوْحَدُة اٱلثَّ
بوعاِن : 3 و 4 َاْلأُ�شْ

ُة : ِميَّ َعلُّ َاْلأَْهداُف اٱلتَّ

ِة. ِويَّ �أُلحُظ َبْع�َس �ٱْلـَمو�دِّ َو�ٱْلأَ�ْسكاِل �ٱْلُع�سْ

ٍة  ِويَّ ُل َعلى �أَ�ْسكاٍل ُع�سْ �أَْح�سُ
ْب�سيِط. ِباٱلتَّ

�ٱْلاِرِجِيّ  �ٱْلـُمحيِط  َر�ْسَم  �أُعيُد 
ِويٍّ ِبو��ِسَطِة  �ٱْلأُْن�سوِخ. ٍ ُع�سْ ِلُعْن�سُ

. ِوٍيّ ِج ِل�َسْكٍل ُع�سْ ـْرميِد �ٱْلـُمَتَدِرّ ِة �ٱلتَّ ُب َعلى �ٱ�ْسِتْعماِل ِتْقِنيَّ �أََتَدرَّ

ْلُعْضِويَّ لِـِجْذِع  َشَجَرٍة.ُصوَرُة َمْقَطِع ِجْذِع  َشَجَرٍة. ْكَل �ٱ لشَّ ْكِل أَْنَسُخ �ٱ َة لِلشَّ لّداِخِليَّ ْلـِمساَحَة �ٱ ِج �ٱ َدرُّ لتَّ د ِبـاٱ ُأَرِمّ
. ْلُعْضِويِّ �ٱ

ـِر. ِة ِلْلُعْن�سُ ْب�شيُط : ُهَو َحْذُف �ٱلتَّفا�سيِل، َو�ٱِلْحِتفاُظ ِباٱلـَمالِمِح َو�ٱْلأَْجز�ِء �ٱْلأَ�سا�ِسيَّ َالتَّ

اأُالِحُظ َواأَْكَت�ِسُف :

1

2

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

 1 2 3

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا
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املقرتحة  الطبيعية  النماذج  املتعلم)ة(  يالحظ   n
وي�سفها.

n ي�ستك�سف اأ�سكالها الع�سوية.
n يالحظ كيفية اإعادة ر�سم �سكل املحيط اخلارجي 
)ورق  اأن�سوخ  بوا�سطة  ع�سوي  لعن�رص 

�سفاف(.
n ي�ستنتج احل�سول على اأ�سكال ع�سوية مب�سطة.

اإلى  املتعلم)ة(  دعوة  ميكن   n
متثل  �سورة  عن  البحث 
ع�سوية،  واأ�سكال  عنا�رص 

لال�ستعداد امل�سبق للح�سة.

التطبيق والتمرن

ْعبِي َعْن قيِمِة �ٱلتَّعاُوِن. َفَق َتالميُذ �ٱْلِق�ْسِم َعلى �إِْبد�ِع �َسَجَرٍة ِب�َسْكٍل َجماِعيٍّ ِللتَّ ِ�تَّ

ِة.  ِويَّ ُف َبْع�َس �ٱْلأَ�ْسكاِل �ٱْلُع�سْ  �أََتَعرَّ
َج. ميَد �ٱْلـُمَتَدِرّ ْ ُف �ٱلتَّ  �أَُوظِّ

ِة. ِويَّ  �أُْبِدُع ِباٱ�ْسِتْعماِل  �ٱْلأَ�ْسكاِل �ٱْلُع�سْ

عاُوِن  َجَرُة اٱلتَّ �شَ ُة �ْسكيِليَّ لتَّ اِنَيُة َاْلُفـنوُن اٱ َاْلَوْحَدُة اٱلثَّ
بوعاِن : 3 و 4 َاْلأُ�شْ

ُة : ِميَّ َعلُّ َاْلأَْهداُف اٱلتَّ

ِة. ِويَّ �أُلحُظ َبْع�َس �ٱْلـَمو�دِّ َو�ٱْلأَ�ْسكاِل �ٱْلُع�سْ

ٍة  ِويَّ ُل َعلى �أَ�ْسكاٍل ُع�سْ �أَْح�سُ
ْب�سيِط. ِباٱلتَّ

�ٱْلاِرِجِيّ  �ٱْلـُمحيِط  َر�ْسَم  �أُعيُد 
ِويٍّ ِبو��ِسَطِة  �ٱْلأُْن�سوِخ. ٍ ُع�سْ ِلُعْن�سُ

. ِوٍيّ ِج ِل�َسْكٍل ُع�سْ ـْرميِد �ٱْلـُمَتَدِرّ ِة �ٱلتَّ ُب َعلى �ٱ�ْسِتْعماِل ِتْقِنيَّ �أََتَدرَّ

ْلُعْضِويَّ لِـِجْذِع  َشَجَرٍة.ُصوَرُة َمْقَطِع ِجْذِع  َشَجَرٍة. ْكَل �ٱ لشَّ ْكِل أَْنَسُخ �ٱ َة لِلشَّ لّداِخِليَّ ْلـِمساَحَة �ٱ ِج �ٱ َدرُّ لتَّ د ِبـاٱ ُأَرِمّ
. ْلُعْضِويِّ �ٱ

ـِر. ِة ِلْلُعْن�سُ ْب�شيُط : ُهَو َحْذُف �ٱلتَّفا�سيِل، َو�ٱِلْحِتفاُظ ِباٱلـَمالِمِح َو�ٱْلأَْجز�ِء �ٱْلأَ�سا�ِسيَّ َالتَّ

اأُالِحُظ َواأَْكَت�ِسُف :

1

2

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

 1 2 3

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا
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الرتميد  تقنية  ا�ستعمال  على  املتعلم)ة(  يتدرب   n
املتدرج لبع�ص االأ�سكال الع�سوية.

وي�ستعمل  �سجرة،  غ�سن  �سورة  من  ينطلق   n
االأن�سوخ لن�سخ �سكله الع�سوي.

n يرمد بالتدرج م�ساحة ال�سكل الع�سوي.
بال�سكل  املحيطة  اخللفية  م�ساحة  بالتدرج  يرمد   n

الع�سوي يف اآالجتاه املعاك�ص.

املتعلم)ة(  يعيد  اأن  ميكن   n
الرتميد  تقنية  ا�ستعمال 
ح�سن  على  للتمرن  املتدرج 

توظيفها.

نية
الثا

شة 
حل�

ا

التعبري والإبداع

ـيَّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغنـي ُمْعَجـِمَي اٱْلَفـنِّ

ِج. ميِد �ٱْلـُمَتَدرِّ ْ ِة �ٱلتَّ ِة ِبِتْقِنيَّ ِويَّ �ْسكاِلها �ٱْلُع�سْ ِدقائي �إِْتاَم َر�ْسِم �َسَجَرِة �ٱلتَّعاُوِن، َوَتْرميَد �أَ �سْ �أُ�ساِرُك �أَ

وؤ�َلنْيِ : ، ُثمَّ �أُجيُب َعِن �ٱل�سُّ دً� �ٱْلَعَمَل �ٱْلَفنِّيَّ ُل َجيِّ مَّ �أُلِحُظ َو�أََتاأَ
ِة ؟  يَّ - ما َمْو�سوُع �ٱللَّْوَحِة �ٱْلَفِنّ

ِة ؟  �ْسكيِليَّ َ َلْوَحِتِه �ٱلتَّ َن �ٱْلَفّناُن َعنا�سِ - َكْيَف َلوَّ
�أُقاِرُن َبنْيَ َعَملي �ٱْلَفنِّيِّ َوَلْوَحِة �ٱْلَفّناِن"َبييت موْنِدريان".

ِويٌّ  :َتْبـ�شـيـٌط : ْكـٌل ُع�شْ �شَ StylisationForme organique

ْلهولَْنِديِّ "بييت  ِة  لِْلَفّناِن �ٱ يَّ ْلِفِضّ َجَرِة �ٱ لشَّ اَلّصوَرُة 1: لَْوَحُة �ٱ
موندريان"،سنة 1911.

اأُْبــِدُع :

ُق :  اأََتـَذوَّ

1

2

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

ْعبِي  َة َطْبِع �ٱْلأََثِر ِللتَّ  �أََتَعلَُّم ِتْقِنيَّ
ٍة  ِويَّ �ْسكاٍل ُع�سْ َجَرِة ِباأَ َعِن �ٱل�سَّ

َطٍة. ُمَب�سَّ

."Piet Mondrian" "ْسكيِليِّ "بييت موندريان� ِة " ِلْلَفّناِن �ٱلتَّ يَّ َجَرِة �ٱْلِف�سِّ َلْوَحُة "َ�ل�سَّ

24

n دعوة املتعلم)ة( اإلى اإمتام ر�سم �سجرة التعاون 
الع�سوية  االأ�سكال  م�ساحات  وترميدها 
الرتميد  تقنية  با�ستعمال  بالتدرج،  وخلفياتها 

بقلم الر�سا�ص.
ال�سابقة  تعلماته  ال�ستثمار  املتعلم)ة(  توجيه   n

الإجناز املطلوب. 

الن�صاط  اإجناز  اقرتاح  ميكن   n
اإجنازه  خالل  من  جماعيا، 
بقيا�ص  ورقي  �سند  على 
اأعمال  خالل  من  اأو  كبري، 
اأو  تلميذين  بني  م�سرتكة 
منا�سب  ف�ساء  اأو  اأكرث، 
جميع  م�ساركة  ي�سمن 

املتعلمني/ات.
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التذوق الفني

ـيَّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغنـي ُمْعَجـِمَي اٱْلَفـنِّ

ِج. ميِد �ٱْلـُمَتَدرِّ ْ ِة �ٱلتَّ ِة ِبِتْقِنيَّ ِويَّ �ْسكاِلها �ٱْلُع�سْ ِدقائي �إِْتاَم َر�ْسِم �َسَجَرِة �ٱلتَّعاُوِن، َوَتْرميَد �أَ �سْ �أُ�ساِرُك �أَ

وؤ�َلنْيِ : ، ُثمَّ �أُجيُب َعِن �ٱل�سُّ دً� �ٱْلَعَمَل �ٱْلَفنِّيَّ ُل َجيِّ مَّ �أُلِحُظ َو�أََتاأَ
ِة ؟  يَّ - ما َمْو�سوُع �ٱللَّْوَحِة �ٱْلَفِنّ

ِة ؟  �ْسكيِليَّ َ َلْوَحِتِه �ٱلتَّ َن �ٱْلَفّناُن َعنا�سِ - َكْيَف َلوَّ
�أُقاِرُن َبنْيَ َعَملي �ٱْلَفنِّيِّ َوَلْوَحِة �ٱْلَفّناِن"َبييت موْنِدريان".

ِويٌّ  :َتْبـ�شـيـٌط : ْكـٌل ُع�شْ �شَ StylisationForme organique

ْلهولَْنِديِّ "بييت  ِة  لِْلَفّناِن �ٱ يَّ ْلِفِضّ َجَرِة �ٱ لشَّ اَلّصوَرُة 1: لَْوَحُة �ٱ
موندريان"،سنة 1911.

اأُْبــِدُع :

ُق :  اأََتـَذوَّ

1

2

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

ْعبِي  َة َطْبِع �ٱْلأََثِر ِللتَّ  �أََتَعلَُّم ِتْقِنيَّ
ٍة  ِويَّ �ْسكاٍل ُع�سْ َجَرِة ِباأَ َعِن �ٱل�سَّ

َطٍة. ُمَب�سَّ

."Piet Mondrian" "ْسكيِليِّ "بييت موندريان� ِة " ِلْلَفّناِن �ٱلتَّ يَّ َجَرِة �ٱْلِف�سِّ َلْوَحُة "َ�ل�سَّ

24

n يالحظ املتعلم)ة( لوحة »ال�سجرة الف�سية للفنان 
الهولندي بيت موندريان.

n ي�سف ما ي�ساهده وما مييز اللوحة الفنية.
االأ�سئلة  عن  االإجابة  يف  املتعلم)ة(  ي�سارك   n

املطروحة.
يف  التدرج  توظيف  مت  كيف  وي�ستنتج  يالحظ   n
على  مناطقه  ويحدد  ال�سجرة،  عن  التعبري 

اللوحة الفنية.
n يتعرف التقنية امل�ستعملة يف اإجناز اللوحة الفنية.
التعاون(  )�سجرة  الفني  عمله  املتعلم)ة(  يقارن   n
عنا�رص  اإبراز  حماوال  الف�سية  ال�سجرة  مع 

التقاطع بينهما، وكذلك عنا�رص االختالف.

n تتم مناق�سة العمل الفني �سجرة 
قيمة  تناول  مع  التعاون، 

التعاون واأهميته.
n يحفز االأ�ستاذ)ة( املتعلمني على 
عنا�رص  عن  بتلقائية  التعبري 
العمل الفني قبل االإجابة عن 

االأ�سئلة املطروحة.
من  االأ�ستاذ)ة(  ينطلق   n
لبناء  االأولية  تفاعالتهم 
والتقديرات  اال�ستنتاجات 

الفنية حول اللوحة الفنية..

التعلم الذاتي

ـيَّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغنـي ُمْعَجـِمَي اٱْلَفـنِّ

ِج. ميِد �ٱْلـُمَتَدرِّ ْ ِة �ٱلتَّ ِة ِبِتْقِنيَّ ِويَّ �ْسكاِلها �ٱْلُع�سْ ِدقائي �إِْتاَم َر�ْسِم �َسَجَرِة �ٱلتَّعاُوِن، َوَتْرميَد �أَ �سْ �أُ�ساِرُك �أَ

وؤ�َلنْيِ : ، ُثمَّ �أُجيُب َعِن �ٱل�سُّ دً� �ٱْلَعَمَل �ٱْلَفنِّيَّ ُل َجيِّ مَّ �أُلِحُظ َو�أََتاأَ
ِة ؟  يَّ - ما َمْو�سوُع �ٱللَّْوَحِة �ٱْلَفِنّ

ِة ؟  �ْسكيِليَّ َ َلْوَحِتِه �ٱلتَّ َن �ٱْلَفّناُن َعنا�سِ - َكْيَف َلوَّ
�أُقاِرُن َبنْيَ َعَملي �ٱْلَفنِّيِّ َوَلْوَحِة �ٱْلَفّناِن"َبييت موْنِدريان".

ِويٌّ  :َتْبـ�شـيـٌط : ْكـٌل ُع�شْ �شَ StylisationForme organique

ْلهولَْنِديِّ "بييت  ِة  لِْلَفّناِن �ٱ يَّ ْلِفِضّ َجَرِة �ٱ لشَّ اَلّصوَرُة 1: لَْوَحُة �ٱ
موندريان"،سنة 1911.

اأُْبــِدُع :

ُق :  اأََتـَذوَّ

1

2

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

ْعبِي  َة َطْبِع �ٱْلأََثِر ِللتَّ  �أََتَعلَُّم ِتْقِنيَّ
ٍة  ِويَّ �ْسكاٍل ُع�سْ َجَرِة ِباأَ َعِن �ٱل�سَّ

َطٍة. ُمَب�سَّ

."Piet Mondrian" "ْسكيِليِّ "بييت موندريان� ِة " ِلْلَفّناِن �ٱلتَّ يَّ َجَرِة �ٱْلِف�سِّ َلْوَحُة "َ�ل�سَّ

24

n يالحظ املتعلم)ة( ال�سجرة املقرتحة.
عن  للتعبري  خمتلفة  تقنية  لتوظيف  توجيهه   n

ال�سجرة باأ�سكال ع�سوية مب�سطة.
الإبداع  الذاتية  اإمكانياته  على  املتعلم)ة(  يعتمد   n

اأعمال فنية بالرتميد املتدرج.

n ت�سجيع املتعلم)ة( على ا�ستعمال 
من  خمتلفة  واأدوات  مواد 
عن  للتعبري  اختيارهم، 

التدرج.
اإجناز  على  املتعلمني  ت�سجيع   n
ورقية  اأ�سناد  على  العمل 

م�ستقلة.
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االأ�سبوعان: 3 و4الوحدة: الثانية
احلياة التعاونية املجال
املو�سيقى واالأنا�سيداملكون

حفل تعاونية املدر�سةعنوان الدر�س

n تعرف مفهوم القوة وال�سعف يف الوزن الثنائي. الأهداف
n ا�ستعمال عالمتي ال�سوداء والزفرة يف كتابة مو�سيقية.

جهاز لت�سميع الن�سيد ...الو�شائل
30 دقيقةاملدة الزمنية لكل ح�شة2عدد احل�ش�س

مالحظات وتوجيهاتاأن�شطة وممار�شاتاملراحل

ولى
 الأ

�شة
احل

ال�شتماع وال�شتك�شاف

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

ـيَّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغنـي ُمْعَجـِمَي اٱْلَفـِنّ

ديَقِتنا �إينا�َس، ُثمَّ �أُعيد ِقر�َءَتها  َنِة يف �ٱْلُقْر�ِس ِمْن َطَرِف �سَ �أَ�ْسَتِمُع ِلَطريَقِة ِقر�َءِة �ٱْلـُمَدوَّ
ْب�ِس. ْوِت »ل« َمَع َتْوقيِع �ٱلنَّ باٱ�ْسَتْعماِل �سَ

َنِة �أَ�ْسَفَله. �أَ�ْسَتِمُع ِللُقـْر�ِس َو�أُقاِرُن �ٱْلَعـْزَف ِباٱْلـُمَدوَّ

عيَفِة. باِت �ٱل�سَّ َ ِة َو�ٱل�سَّ باِت �ٱْلَقِويِّ َ  ُهناِلِك َتناوٌب َبنْيَ �ٱل�سَّ
. ناِئيَّ موُعُه َزَمناِن، ِلذ� ُن�َسمي َهذ� �ٱْلَوْزَن، َاْلَوْزَن اٱلثُّ  يوَجُد يف ُكِلّ خاَنٍة "َعالَمتاِن �َسْود�و�ِن" �أَْي ما َمْ

عيًفا. َمُن �ٱلثَّاين �شَ ا َوَيكوُن �ٱلزَّ ُل َقِويًّ َمُن �ٱْلأَوَّ ناِئِيّ َيكوُن �ٱلزَّ  يف �ٱْلَوْزِن �ٱلثُّ

ها َمَع َتْوقيِع. ْقَروؤُ ْفَرِة ُثمَّ �أَ ْود�ِء َو�ٱلزَّ قوَل �ٱْلآِتَيَة باٱ�ْسَتْعماِل �ٱل�سَّ �أَْماَلأُ �ٱْلُ

ْطِر �ٱْلإيقاِعِيّ �ٱْلآتي: ِة ِلل�سَّ َت �ٱْلأَْزِمَنِة �ٱْلَقِويَّ ْمَز »>« َتْ ُع �ٱلرَّ �أَ�سَ

ناِئيِّ ِمْن ِخالِل َن�سيِد "َهوى َوَطني". ْيِ يف �ٱْلَوْزِن �ٱلثُّ َة �إيقاِع �ٱل�سَّ ُق ُقوَّ �أََتَذوَّ

َزَمٌن َقـِويٌّ  :َوْزٌن ُثناِئيٌّ  : Mesure binaireTemps fort

ْفَرِة  يف �ٱْلِكتاَبِة �ٱْلـمو�سيِقيَِّة. ْود�ِء َو�ٱلزَّ .         �أَ�ْسَتْعِمُل َعالَمَتِي �ٱل�سَّ ناِئِيّ ْعِف يف �ٱْلَوْزِن �ٱلثُّ ِة َو�ٱل�سُّ ُف َمْفهوَم �ٱْلُقوَّ  �أََتَعرَّ اِن : ِميَّ َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َاْلَ

ِة   ْدَر�شَ ِة اٱمْلَ َحْفُل َتعاُوِنيَّ اِنَيُةَاْلـمو�سيقى َواٱاْلأَنا�سيُد َاْلَوْحَدُة اٱلثَّ
بوعاِن : 3 و 4 َاْلأُ�شْ

اأَ�ْسَتِمُع َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

اأُْبــِدُع :

ُق :  اأََتـَذوَّ

الوحدة الثانية األسبوع الثالث والرابع أطبق وأتمرن
Compositeur :Remarques :

                Percussif
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Compositeur :Remarques :
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2525
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n يالحظ وي�ستك�سف و�سعية االنطالق.
n ي�ستمع ملقدمة ن�سيد ويعرب عن:

l التناوب بني ال�رصبات القوية وال�سعيفة.
l عدد االأزمنة.

الوزن  يف  الثاين  والزمن  االأول  الزمن  يقارن   l
الثنائي. 

n ميكن اال�ستئنا�ص مبدرج ميثل 
جملة مو�سيقية.

التطبيق والتمرن

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

ـيَّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغنـي ُمْعَجـِمَي اٱْلَفـِنّ

ديَقِتنا �إينا�َس، ُثمَّ �أُعيد ِقر�َءَتها  َنِة يف �ٱْلُقْر�ِس ِمْن َطَرِف �سَ �أَ�ْسَتِمُع ِلَطريَقِة ِقر�َءِة �ٱْلـُمَدوَّ
ْب�ِس. ْوِت »ل« َمَع َتْوقيِع �ٱلنَّ باٱ�ْسَتْعماِل �سَ

َنِة �أَ�ْسَفَله. �أَ�ْسَتِمُع ِللُقـْر�ِس َو�أُقاِرُن �ٱْلَعـْزَف ِباٱْلـُمَدوَّ

عيَفِة. باِت �ٱل�سَّ َ ِة َو�ٱل�سَّ باِت �ٱْلَقِويِّ َ  ُهناِلِك َتناوٌب َبنْيَ �ٱل�سَّ
. ناِئيَّ موُعُه َزَمناِن، ِلذ� ُن�َسمي َهذ� �ٱْلَوْزَن، َاْلَوْزَن اٱلثُّ  يوَجُد يف ُكِلّ خاَنٍة "َعالَمتاِن �َسْود�و�ِن" �أَْي ما َمْ

عيًفا. َمُن �ٱلثَّاين �شَ ا َوَيكوُن �ٱلزَّ ُل َقِويًّ َمُن �ٱْلأَوَّ ناِئِيّ َيكوُن �ٱلزَّ  يف �ٱْلَوْزِن �ٱلثُّ

ها َمَع َتْوقيِع. ْقَروؤُ ْفَرِة ُثمَّ �أَ ْود�ِء َو�ٱلزَّ قوَل �ٱْلآِتَيَة باٱ�ْسَتْعماِل �ٱل�سَّ �أَْماَلأُ �ٱْلُ

ْطِر �ٱْلإيقاِعِيّ �ٱْلآتي: ِة ِلل�سَّ َت �ٱْلأَْزِمَنِة �ٱْلَقِويَّ ْمَز »>« َتْ ُع �ٱلرَّ �أَ�سَ

ناِئيِّ ِمْن ِخالِل َن�سيِد "َهوى َوَطني". ْيِ يف �ٱْلَوْزِن �ٱلثُّ َة �إيقاِع �ٱل�سَّ ُق ُقوَّ �أََتَذوَّ

َزَمٌن َقـِويٌّ  :َوْزٌن ُثناِئيٌّ  : Mesure binaireTemps fort

ْفَرِة  يف �ٱْلِكتاَبِة �ٱْلـمو�سيِقيَِّة. ْود�ِء َو�ٱلزَّ .         �أَ�ْسَتْعِمُل َعالَمَتِي �ٱل�سَّ ناِئِيّ ْعِف يف �ٱْلَوْزِن �ٱلثُّ ِة َو�ٱل�سُّ ُف َمْفهوَم �ٱْلُقوَّ  �أََتَعرَّ اِن : ِميَّ َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َاْلَ

ِة   ْدَر�شَ ِة اٱمْلَ َحْفُل َتعاُوِنيَّ اِنَيُةَاْلـمو�سيقى َواٱاْلأَنا�سيُد َاْلَوْحَدُة اٱلثَّ
بوعاِن : 3 و 4 َاْلأُ�شْ

اأَ�ْسَتِمُع َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

اأُْبــِدُع :

ُق :  اأََتـَذوَّ

الوحدة الثانية األسبوع الثالث والرابع أطبق وأتمرن
Compositeur :Remarques :

                Percussif

99

1717

2525

3333
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على  املدونة  قراءة  لطريقة  املتعلم)ة(  ي�ستمع   n
احلامل ال�سوتي.

n يقراأ املتعلم املدونة م�ستعمال »ال«.
n يوقع املتعلم)ة( النب�ص امل�ساحب لالإيقاع

ويقدم  اإلقائه  يف  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ  ي�ساحب   n
جتاوزال�سعوبات  اأجل  من  الالزمة  امل�ساعدة 

التي ت�سادف املتعلم)ة(.

على  املتعلم)ة(  حتفيز   n
االن�سات.

املتعلم)ة(  مبادرات  ت�سجيع   n
توقيع النب�ص.

اجلماعي/ االأداء  تنظيم   n
جمموعات.

نية
الثا

شة 
حل�

ا
التعبري والإبداع

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

ـيَّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغنـي ُمْعَجـِمَي اٱْلَفـِنّ

ديَقِتنا �إينا�َس، ُثمَّ �أُعيد ِقر�َءَتها  َنِة يف �ٱْلُقْر�ِس ِمْن َطَرِف �سَ �أَ�ْسَتِمُع ِلَطريَقِة ِقر�َءِة �ٱْلـُمَدوَّ
ْب�ِس. ْوِت »ل« َمَع َتْوقيِع �ٱلنَّ باٱ�ْسَتْعماِل �سَ

َنِة �أَ�ْسَفَله. �أَ�ْسَتِمُع ِللُقـْر�ِس َو�أُقاِرُن �ٱْلَعـْزَف ِباٱْلـُمَدوَّ

عيَفِة. باِت �ٱل�سَّ َ ِة َو�ٱل�سَّ باِت �ٱْلَقِويِّ َ  ُهناِلِك َتناوٌب َبنْيَ �ٱل�سَّ
. ناِئيَّ موُعُه َزَمناِن، ِلذ� ُن�َسمي َهذ� �ٱْلَوْزَن، َاْلَوْزَن اٱلثُّ  يوَجُد يف ُكِلّ خاَنٍة "َعالَمتاِن �َسْود�و�ِن" �أَْي ما َمْ

عيًفا. َمُن �ٱلثَّاين �شَ ا َوَيكوُن �ٱلزَّ ُل َقِويًّ َمُن �ٱْلأَوَّ ناِئِيّ َيكوُن �ٱلزَّ  يف �ٱْلَوْزِن �ٱلثُّ

ها َمَع َتْوقيِع. ْقَروؤُ ْفَرِة ُثمَّ �أَ ْود�ِء َو�ٱلزَّ قوَل �ٱْلآِتَيَة باٱ�ْسَتْعماِل �ٱل�سَّ �أَْماَلأُ �ٱْلُ

ْطِر �ٱْلإيقاِعِيّ �ٱْلآتي: ِة ِلل�سَّ َت �ٱْلأَْزِمَنِة �ٱْلَقِويَّ ْمَز »>« َتْ ُع �ٱلرَّ �أَ�سَ

ناِئيِّ ِمْن ِخالِل َن�سيِد "َهوى َوَطني". ْيِ يف �ٱْلَوْزِن �ٱلثُّ َة �إيقاِع �ٱل�سَّ ُق ُقوَّ �أََتَذوَّ

َزَمٌن َقـِويٌّ  :َوْزٌن ُثناِئيٌّ  : Mesure binaireTemps fort

ْفَرِة  يف �ٱْلِكتاَبِة �ٱْلـمو�سيِقيَِّة. ْود�ِء َو�ٱلزَّ .         �أَ�ْسَتْعِمُل َعالَمَتِي �ٱل�سَّ ناِئِيّ ْعِف يف �ٱْلَوْزِن �ٱلثُّ ِة َو�ٱل�سُّ ُف َمْفهوَم �ٱْلُقوَّ  �أََتَعرَّ اِن : ِميَّ َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َاْلَ
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ُق :  اأََتـَذوَّ
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الدر�ص  مبو�سوع  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ)ة(  يذكر   n
)حفل تعاونية املدر�سة(.

مو�سيقية  جملة  ابتكار  اإلى  املتعلم)ة(  دعوة   n
الرمزين  با�ستعمال  مدرج  على  وكتابتها 

اخلا�سني بال�سوداء والزفرة.
مع  ويناق�سه  اإبداعه/ها  املتعلم)ة(  يعر�ص   n

اأ�سداقه/�سديقاته. 
زمالئه/ مع  ويناق�سها  مدونته  املتعلم)ة(  يقراأ   n

زميالته.

املتعلم)ة(  االأ�ستاذ)ة(  ي�سجع   n
مع  االإبداع  على  ويحفزه 
الكتابة  معياري  احرتام 
وا�ستعمال ال�سوداء والزفرة. 

التذوق
َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

ـيَّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغنـي ُمْعَجـِمَي اٱْلَفـِنّ

ديَقِتنا �إينا�َس، ُثمَّ �أُعيد ِقر�َءَتها  َنِة يف �ٱْلُقْر�ِس ِمْن َطَرِف �سَ �أَ�ْسَتِمُع ِلَطريَقِة ِقر�َءِة �ٱْلـُمَدوَّ
ْب�ِس. ْوِت »ل« َمَع َتْوقيِع �ٱلنَّ باٱ�ْسَتْعماِل �سَ

َنِة �أَ�ْسَفَله. �أَ�ْسَتِمُع ِللُقـْر�ِس َو�أُقاِرُن �ٱْلَعـْزَف ِباٱْلـُمَدوَّ

عيَفِة. باِت �ٱل�سَّ َ ِة َو�ٱل�سَّ باِت �ٱْلَقِويِّ َ  ُهناِلِك َتناوٌب َبنْيَ �ٱل�سَّ
. ناِئيَّ موُعُه َزَمناِن، ِلذ� ُن�َسمي َهذ� �ٱْلَوْزَن، َاْلَوْزَن اٱلثُّ  يوَجُد يف ُكِلّ خاَنٍة "َعالَمتاِن �َسْود�و�ِن" �أَْي ما َمْ

عيًفا. َمُن �ٱلثَّاين �شَ ا َوَيكوُن �ٱلزَّ ُل َقِويًّ َمُن �ٱْلأَوَّ ناِئِيّ َيكوُن �ٱلزَّ  يف �ٱْلَوْزِن �ٱلثُّ

ها َمَع َتْوقيِع. ْقَروؤُ ْفَرِة ُثمَّ �أَ ْود�ِء َو�ٱلزَّ قوَل �ٱْلآِتَيَة باٱ�ْسَتْعماِل �ٱل�سَّ �أَْماَلأُ �ٱْلُ

ْطِر �ٱْلإيقاِعِيّ �ٱْلآتي: ِة ِلل�سَّ َت �ٱْلأَْزِمَنِة �ٱْلَقِويَّ ْمَز »>« َتْ ُع �ٱلرَّ �أَ�سَ

ناِئيِّ ِمْن ِخالِل َن�سيِد "َهوى َوَطني". ْيِ يف �ٱْلَوْزِن �ٱلثُّ َة �إيقاِع �ٱل�سَّ ُق ُقوَّ �أََتَذوَّ

َزَمٌن َقـِويٌّ  :َوْزٌن ُثناِئيٌّ  : Mesure binaireTemps fort

ْفَرِة  يف �ٱْلِكتاَبِة �ٱْلـمو�سيِقيَِّة. ْود�ِء َو�ٱلزَّ .         �أَ�ْسَتْعِمُل َعالَمَتِي �ٱل�سَّ ناِئِيّ ْعِف يف �ٱْلَوْزِن �ٱلثُّ ِة َو�ٱل�سُّ ُف َمْفهوَم �ٱْلُقوَّ  �أََتَعرَّ اِن : ِميَّ َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َاْلَ

ِة   ْدَر�شَ ِة اٱمْلَ َحْفُل َتعاُوِنيَّ اِنَيُةَاْلـمو�سيقى َواٱاْلأَنا�سيُد َاْلَوْحَدُة اٱلثَّ
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n ي�ستمع املتعلم)ة( لن�سيد هوى وطني.
n مييز قوة اإيقاع ال�سري يف الوزن الثنائي.

املتعلم)ة(  االأ�ستاذ)ة(  ي�ساحب   n
الوزن  حتديد  على  ويحفزه 
حلن  م�ستوى  على  الثنائي 

الن�سيد.
التعلم الذاتي

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

ـيَّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغنـي ُمْعَجـِمَي اٱْلَفـِنّ

ديَقِتنا �إينا�َس، ُثمَّ �أُعيد ِقر�َءَتها  َنِة يف �ٱْلُقْر�ِس ِمْن َطَرِف �سَ �أَ�ْسَتِمُع ِلَطريَقِة ِقر�َءِة �ٱْلـُمَدوَّ
ْب�ِس. ْوِت »ل« َمَع َتْوقيِع �ٱلنَّ باٱ�ْسَتْعماِل �سَ

َنِة �أَ�ْسَفَله. �أَ�ْسَتِمُع ِللُقـْر�ِس َو�أُقاِرُن �ٱْلَعـْزَف ِباٱْلـُمَدوَّ

عيَفِة. باِت �ٱل�سَّ َ ِة َو�ٱل�سَّ باِت �ٱْلَقِويِّ َ  ُهناِلِك َتناوٌب َبنْيَ �ٱل�سَّ
. ناِئيَّ موُعُه َزَمناِن، ِلذ� ُن�َسمي َهذ� �ٱْلَوْزَن، َاْلَوْزَن اٱلثُّ  يوَجُد يف ُكِلّ خاَنٍة "َعالَمتاِن �َسْود�و�ِن" �أَْي ما َمْ

عيًفا. َمُن �ٱلثَّاين �شَ ا َوَيكوُن �ٱلزَّ ُل َقِويًّ َمُن �ٱْلأَوَّ ناِئِيّ َيكوُن �ٱلزَّ  يف �ٱْلَوْزِن �ٱلثُّ

ها َمَع َتْوقيِع. ْقَروؤُ ْفَرِة ُثمَّ �أَ ْود�ِء َو�ٱلزَّ قوَل �ٱْلآِتَيَة باٱ�ْسَتْعماِل �ٱل�سَّ �أَْماَلأُ �ٱْلُ

ْطِر �ٱْلإيقاِعِيّ �ٱْلآتي: ِة ِلل�سَّ َت �ٱْلأَْزِمَنِة �ٱْلَقِويَّ ْمَز »>« َتْ ُع �ٱلرَّ �أَ�سَ

ناِئيِّ ِمْن ِخالِل َن�سيِد "َهوى َوَطني". ْيِ يف �ٱْلَوْزِن �ٱلثُّ َة �إيقاِع �ٱل�سَّ ُق ُقوَّ �أََتَذوَّ

َزَمٌن َقـِويٌّ  :َوْزٌن ُثناِئيٌّ  : Mesure binaireTemps fort

ْفَرِة  يف �ٱْلِكتاَبِة �ٱْلـمو�سيِقيَِّة. ْود�ِء َو�ٱلزَّ .         �أَ�ْسَتْعِمُل َعالَمَتِي �ٱل�سَّ ناِئِيّ ْعِف يف �ٱْلَوْزِن �ٱلثُّ ِة َو�ٱل�سُّ ُف َمْفهوَم �ٱْلُقوَّ  �أََتَعرَّ اِن : ِميَّ َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َاْلَ

ِة   ْدَر�شَ ِة اٱمْلَ َحْفُل َتعاُوِنيَّ اِنَيُةَاْلـمو�سيقى َواٱاْلأَنا�سيُد َاْلَوْحَدُة اٱلثَّ
بوعاِن : 3 و 4 َاْلأُ�شْ
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االإيقاعي  لل�سطر  القوية  االزمنة  املتعلم)ة(  يحدد   n
املقرتح يف الكرا�سة ال�سفحة 25.

n ميكن اإغناء الن�صاط باأنا�صيد متنوعة 
اأو  املتعلم)ة(  �سياق  من  م�ستقاة 

اختياره.
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االأ�سبوعان: 3 و4الوحدة: الثانية

احلياة التعاونية املجال

امل�رصحاملكون

تعالوا نتحدث ب�سمت ))(عنوان الدر�س

n اكت�ساف التعبري باحلركات )االإمياء( م�رصحيا.الأهداف
n تطبيق التعبري باحلركات )االإمياء( م�رصحيا.

كرا�سة املتعلم)ة( - �سور ملواقف ...الو�شائل

30 دقيقةاملدة الزمنية لكل ح�شة2عدد احل�ش�س

مالحظات وتوجيهاتاأن�شطة وممار�شاتاملراحل

ولى
 الأ

�شة
احل

املالحظة وال�شتك�شاف

12345

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

َركاِت َو�ٱْلإَ�سار�ِت : ُن َعلى َنْف�ِس �ٱْلَ رَّ َوِر، ُثمَّ �أََتَ ُل �ٱلتَّعاِبَي ِباٱل�سُّ �أَ�سِ

ياأْتي،  ما  اِمَتِة  �ٱل�سّ َركاِت  ِباٱْلَ ِدقائي  �أَ�سْ �أَماَم  �ُس  �أُ�َسِخّ
َف َعلى َذِلِك : َعرُّ َو�أَْطُلُب ِمْنُهُم �ٱلتَّ

�َسَب. اٌر َيْن�ُسُ اٱْلَ َنَّ
ا. َطبيَبٌة َتْفَح�ُس َمري�سً

َبِة. طاُد ِباٱْلَق�سَ �َسْخ�ٌس َي�سْ

كاِتَبٌة ُتيُب َعلى �ٱْلهاِتِف.

َيْطُرُق باًبا.

اِمَتِة �ٱلّتاِلَيِة : ِطْفٌل ناِئٌم، َي�ْسَمُع  ِة �ٱل�سّ ، َعلى �ٱْلِق�سَّ َرِكِيّ ُن يف َوْقِت َفر�غي، َبْعَد 5 َدقاِئَق ِمَن �ٱلتَّ�ْسخنِي �ٱْلَ رَّ �أََتَ
َتُه  �ْسَ ُع �أُ ًعا، َيْغ�ِسُل َوْجَهُه، ُثمَّ َيَتناَوُل �ٱْلُفطوَر َوُينُِّظُف �أَ�ْسناَنُه َوُيَغِيّـُر َمالَب�َسُه. ُيوِدّ َه �ٱل�ّساَعِة، َي�ْسَتْيِقُظ ُم�ْسِ ُمَنِبّ

َوَيْخـُرُج �إِلى �ٱْلـَمْدَر�َسـِة.

ُر. ـُل.2 - َيْبكي.1 - ُيَفِكّ َحُك.4 - َيَتثاَءُب.3 - َيَتاأَمَّ 5 - َي�سْ

ُل ِبَخطٍّ : ُل �ٱْلـَم�ْسَهَد، َو�أَ�سِ مَّ �أََتاأَ

ٍة. ٌة ِمْن ِخالِل َتعابَي �أَْو َحَركاٍت َج�َسِديِّ ِحيٌّ ُتْروى فيِه ِق�سَّ َاْلإياُء Pantomime : َفنٌّ َم�ْسَ

َاْلـَمــ�ْســـَرُح
اِنَيُة  َاْلَوْحَدُة اٱلثَّ
بوعاِن : 3 و 4 َاْلأُ�شْ

اِن : ِميَّ َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َاْلَ

ْمٍت )2(  ْث ِب�شَ َتعاَلْوا َنَتَحدَّ
َركاِت )�َْلإياُء(. ْعبَي ِباٱْلَ ا �ٱلتَّ ِحيًّ َركاِت )�َْلإياُء(.            �أَُطِبُّق َم�ْسَ ْعبَي ِباٱْلَ ا �ٱلتَّ ِحيًّ  �أَْكَت�ِسُف َم�ْسَ

اأُالِحُظ َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

َرَكِة :اأُْبــِدُع : َة �ٱْلَ ُق َجماِليَّ �أََتَذوَّ ُق : اأََتـَذوَّ

12
34

ِحيََّة. ُم �ٱلتَّ ُيَقِدّ َتْرُق�ساِن َمًعا.َيْقِفُز َفْوَق ِبْرَكٍة.َيْدَفُع �َسّياَرًة.

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
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ا

26

n يالحظ املتعلم)ة( الو�سعيات املمثلة على ال�سور 
ويعرب عن كل واحدة منها.

n ي�ستك�سف اأنواع احلوار املعرب عنها.
عن  املعربة  باجلملة  �سورة  كل  بخط  ي�سل   n

املوقف.

بع�ص  تذكر  ميكن   n
�سينما.  املقاطع)م�رصح. 
 )... متحركة.  ر�سوم 
احلوار  نوع  وحتديد 

امل�ستعمل.

التطبيق والتمرن
12345

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

َركاِت َو�ٱْلإَ�سار�ِت : ُن َعلى َنْف�ِس �ٱْلَ رَّ َوِر، ُثمَّ �أََتَ ُل �ٱلتَّعاِبَي ِباٱل�سُّ �أَ�سِ

ياأْتي،  ما  اِمَتِة  �ٱل�سّ َركاِت  ِباٱْلَ ِدقائي  �أَ�سْ �أَماَم  �ُس  �أُ�َسِخّ
َف َعلى َذِلِك : َعرُّ َو�أَْطُلُب ِمْنُهُم �ٱلتَّ

�َسَب. اٌر َيْن�ُسُ اٱْلَ َنَّ
ا. َطبيَبٌة َتْفَح�ُس َمري�سً

َبِة. طاُد ِباٱْلَق�سَ �َسْخ�ٌس َي�سْ

كاِتَبٌة ُتيُب َعلى �ٱْلهاِتِف.

َيْطُرُق باًبا.

اِمَتِة �ٱلّتاِلَيِة : ِطْفٌل ناِئٌم، َي�ْسَمُع  ِة �ٱل�سّ ، َعلى �ٱْلِق�سَّ َرِكِيّ ُن يف َوْقِت َفر�غي، َبْعَد 5 َدقاِئَق ِمَن �ٱلتَّ�ْسخنِي �ٱْلَ رَّ �أََتَ
َتُه  �ْسَ ُع �أُ ًعا، َيْغ�ِسُل َوْجَهُه، ُثمَّ َيَتناَوُل �ٱْلُفطوَر َوُينُِّظُف �أَ�ْسناَنُه َوُيَغِيّـُر َمالَب�َسُه. ُيوِدّ َه �ٱل�ّساَعِة، َي�ْسَتْيِقُظ ُم�ْسِ ُمَنِبّ

َوَيْخـُرُج �إِلى �ٱْلـَمْدَر�َسـِة.

ُر. ـُل.2 - َيْبكي.1 - ُيَفِكّ َحُك.4 - َيَتثاَءُب.3 - َيَتاأَمَّ 5 - َي�سْ

ُل ِبَخطٍّ : ُل �ٱْلـَم�ْسَهَد، َو�أَ�سِ مَّ �أََتاأَ

ٍة. ٌة ِمْن ِخالِل َتعابَي �أَْو َحَركاٍت َج�َسِديِّ ِحيٌّ ُتْروى فيِه ِق�سَّ َاْلإياُء Pantomime : َفنٌّ َم�ْسَ

َاْلـَمــ�ْســـَرُح
اِنَيُة  َاْلَوْحَدُة اٱلثَّ
بوعاِن : 3 و 4 َاْلأُ�شْ

اِن : ِميَّ َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َاْلَ

ْمٍت )2(  ْث ِب�شَ َتعاَلْوا َنَتَحدَّ
َركاِت )�َْلإياُء(. ْعبَي ِباٱْلَ ا �ٱلتَّ ِحيًّ َركاِت )�َْلإياُء(.            �أَُطِبُّق َم�ْسَ ْعبَي ِباٱْلَ ا �ٱلتَّ ِحيًّ  �أَْكَت�ِسُف َم�ْسَ

اأُالِحُظ َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

َرَكِة :اأُْبــِدُع : َة �ٱْلَ ُق َجماِليَّ �أََتَذوَّ ُق : اأََتـَذوَّ

12
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ِحيََّة. ُم �ٱلتَّ ُيَقِدّ َتْرُق�ساِن َمًعا.َيْقِفُز َفْوَق ِبْرَكٍة.َيْدَفُع �َسّياَرًة.

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا
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n يكت�سف املتعلم)ة( التعابري انطالقا من ال�سور.
n يحدد التعبري املنا�سب لكل �سورة.

بتوظيف  ال�سور  تقليد  على  املتعلم)ة(  يتمرن   n
نف�ص احلركات واالإ�سارات.

n ي�سل التعابري بال�سورة املعربة عنها.

املتعلم)ة(  االأ�ستاذ)ة(  ي�سجع   n
با�ستعمال  االأداور  لعب  على 
)التفكري،  باحلركات  التعبري 

التاأمل، الغ�سب...(.

نية
الثا

شة 
حل�

ا
التعبري والإبداع

12345

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

َركاِت َو�ٱْلإَ�سار�ِت : ُن َعلى َنْف�ِس �ٱْلَ رَّ َوِر، ُثمَّ �أََتَ ُل �ٱلتَّعاِبَي ِباٱل�سُّ �أَ�سِ

ياأْتي،  ما  اِمَتِة  �ٱل�سّ َركاِت  ِباٱْلَ ِدقائي  �أَ�سْ �أَماَم  �ُس  �أُ�َسِخّ
َف َعلى َذِلِك : َعرُّ َو�أَْطُلُب ِمْنُهُم �ٱلتَّ

�َسَب. اٌر َيْن�ُسُ اٱْلَ َنَّ
ا. َطبيَبٌة َتْفَح�ُس َمري�سً

َبِة. طاُد ِباٱْلَق�سَ �َسْخ�ٌس َي�سْ

كاِتَبٌة ُتيُب َعلى �ٱْلهاِتِف.

َيْطُرُق باًبا.

اِمَتِة �ٱلّتاِلَيِة : ِطْفٌل ناِئٌم، َي�ْسَمُع  ِة �ٱل�سّ ، َعلى �ٱْلِق�سَّ َرِكِيّ ُن يف َوْقِت َفر�غي، َبْعَد 5 َدقاِئَق ِمَن �ٱلتَّ�ْسخنِي �ٱْلَ رَّ �أََتَ
َتُه  �ْسَ ُع �أُ ًعا، َيْغ�ِسُل َوْجَهُه، ُثمَّ َيَتناَوُل �ٱْلُفطوَر َوُينُِّظُف �أَ�ْسناَنُه َوُيَغِيّـُر َمالَب�َسُه. ُيوِدّ َه �ٱل�ّساَعِة، َي�ْسَتْيِقُظ ُم�ْسِ ُمَنِبّ

َوَيْخـُرُج �إِلى �ٱْلـَمْدَر�َسـِة.

ُر. ـُل.2 - َيْبكي.1 - ُيَفِكّ َحُك.4 - َيَتثاَءُب.3 - َيَتاأَمَّ 5 - َي�سْ

ُل ِبَخطٍّ : ُل �ٱْلـَم�ْسَهَد، َو�أَ�سِ مَّ �أََتاأَ

ٍة. ٌة ِمْن ِخالِل َتعابَي �أَْو َحَركاٍت َج�َسِديِّ ِحيٌّ ُتْروى فيِه ِق�سَّ َاْلإياُء Pantomime : َفنٌّ َم�ْسَ

َاْلـَمــ�ْســـَرُح
اِنَيُة  َاْلَوْحَدُة اٱلثَّ
بوعاِن : 3 و 4 َاْلأُ�شْ

اِن : ِميَّ َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َاْلَ

ْمٍت )2(  ْث ِب�شَ َتعاَلْوا َنَتَحدَّ
َركاِت )�َْلإياُء(. ْعبَي ِباٱْلَ ا �ٱلتَّ ِحيًّ َركاِت )�َْلإياُء(.            �أَُطِبُّق َم�ْسَ ْعبَي ِباٱْلَ ا �ٱلتَّ ِحيًّ  �أَْكَت�ِسُف َم�ْسَ

اأُالِحُظ َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

َرَكِة :اأُْبــِدُع : َة �ٱْلَ ُق َجماِليَّ �أََتَذوَّ ُق : اأََتـَذوَّ

12
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ِحيََّة. ُم �ٱلتَّ ُيَقِدّ َتْرُق�ساِن َمًعا.َيْقِفُز َفْوَق ِبْرَكٍة.َيْدَفُع �َسّياَرًة.

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

26

احلركات  با�ستعمال  املواقف  املتعلم)ة(  يج�سد   n
ال�سامتة واالإ�سارات:
l جنار ين�رص اخل�سب.

l �سخ�ص ي�سطاد بالق�سبة.
l طبيبة تفح�ص مري�سا.

l كاتبة جتيب على الهاتف.

الناجحة  املحاوالت  ي�سجع   n
للقيام  املرتددين  ويحفز 

بذلك.
على  الن�صاط  تنظيم  ميكن   n
�رضوط  حتديد  مع  لعبة  �صكل 

وموا�سفات الفائز.

التذوق
12345

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

َركاِت َو�ٱْلإَ�سار�ِت : ُن َعلى َنْف�ِس �ٱْلَ رَّ َوِر، ُثمَّ �أََتَ ُل �ٱلتَّعاِبَي ِباٱل�سُّ �أَ�سِ

ياأْتي،  ما  اِمَتِة  �ٱل�سّ َركاِت  ِباٱْلَ ِدقائي  �أَ�سْ �أَماَم  �ُس  �أُ�َسِخّ
َف َعلى َذِلِك : َعرُّ َو�أَْطُلُب ِمْنُهُم �ٱلتَّ

�َسَب. اٌر َيْن�ُسُ اٱْلَ َنَّ
ا. َطبيَبٌة َتْفَح�ُس َمري�سً

َبِة. طاُد ِباٱْلَق�سَ �َسْخ�ٌس َي�سْ

كاِتَبٌة ُتيُب َعلى �ٱْلهاِتِف.

َيْطُرُق باًبا.

اِمَتِة �ٱلّتاِلَيِة : ِطْفٌل ناِئٌم، َي�ْسَمُع  ِة �ٱل�سّ ، َعلى �ٱْلِق�سَّ َرِكِيّ ُن يف َوْقِت َفر�غي، َبْعَد 5 َدقاِئَق ِمَن �ٱلتَّ�ْسخنِي �ٱْلَ رَّ �أََتَ
َتُه  �ْسَ ُع �أُ ًعا، َيْغ�ِسُل َوْجَهُه، ُثمَّ َيَتناَوُل �ٱْلُفطوَر َوُينُِّظُف �أَ�ْسناَنُه َوُيَغِيّـُر َمالَب�َسُه. ُيوِدّ َه �ٱل�ّساَعِة، َي�ْسَتْيِقُظ ُم�ْسِ ُمَنِبّ

َوَيْخـُرُج �إِلى �ٱْلـَمْدَر�َسـِة.

ُر. ـُل.2 - َيْبكي.1 - ُيَفِكّ َحُك.4 - َيَتثاَءُب.3 - َيَتاأَمَّ 5 - َي�سْ

ُل ِبَخطٍّ : ُل �ٱْلـَم�ْسَهَد، َو�أَ�سِ مَّ �أََتاأَ

ٍة. ٌة ِمْن ِخالِل َتعابَي �أَْو َحَركاٍت َج�َسِديِّ ِحيٌّ ُتْروى فيِه ِق�سَّ َاْلإياُء Pantomime : َفنٌّ َم�ْسَ

َاْلـَمــ�ْســـَرُح
اِنَيُة  َاْلَوْحَدُة اٱلثَّ
بوعاِن : 3 و 4 َاْلأُ�شْ

اِن : ِميَّ َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َاْلَ

ْمٍت )2(  ْث ِب�شَ َتعاَلْوا َنَتَحدَّ
َركاِت )�َْلإياُء(. ْعبَي ِباٱْلَ ا �ٱلتَّ ِحيًّ َركاِت )�َْلإياُء(.            �أَُطِبُّق َم�ْسَ ْعبَي ِباٱْلَ ا �ٱلتَّ ِحيًّ  �أَْكَت�ِسُف َم�ْسَ

اأُالِحُظ َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

َرَكِة :اأُْبــِدُع : َة �ٱْلَ ُق َجماِليَّ �أََتَذوَّ ُق : اأََتـَذوَّ

12
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ِحيََّة. ُم �ٱلتَّ ُيَقِدّ َتْرُق�ساِن َمًعا.َيْقِفُز َفْوَق ِبْرَكٍة.َيْدَفُع �َسّياَرًة.

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا
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من  انطالقا  احلركة  جمالية  املتعلم)ة(  يتذوق   n
ال�سورة ويعرب عن م�ساعره.

للحركة  وقراءات  معنى  املتعلم)ة(  يعطي   n
اجلماعية املعرب عنها يف ال�سورة. 

جمالية  الى  املتعلمني  توجيه   n
والت�سامن  اجلماعي  العمل 

كقيمة.

التعلم الذاتي

12345

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

َركاِت َو�ٱْلإَ�سار�ِت : ُن َعلى َنْف�ِس �ٱْلَ رَّ َوِر، ُثمَّ �أََتَ ُل �ٱلتَّعاِبَي ِباٱل�سُّ �أَ�سِ

ياأْتي،  ما  اِمَتِة  �ٱل�سّ َركاِت  ِباٱْلَ ِدقائي  �أَ�سْ �أَماَم  �ُس  �أُ�َسِخّ
َف َعلى َذِلِك : َعرُّ َو�أَْطُلُب ِمْنُهُم �ٱلتَّ

�َسَب. اٌر َيْن�ُسُ اٱْلَ َنَّ
ا. َطبيَبٌة َتْفَح�ُس َمري�سً

َبِة. طاُد ِباٱْلَق�سَ �َسْخ�ٌس َي�سْ

كاِتَبٌة ُتيُب َعلى �ٱْلهاِتِف.

َيْطُرُق باًبا.

اِمَتِة �ٱلّتاِلَيِة : ِطْفٌل ناِئٌم، َي�ْسَمُع  ِة �ٱل�سّ ، َعلى �ٱْلِق�سَّ َرِكِيّ ُن يف َوْقِت َفر�غي، َبْعَد 5 َدقاِئَق ِمَن �ٱلتَّ�ْسخنِي �ٱْلَ رَّ �أََتَ
َتُه  �ْسَ ُع �أُ ًعا، َيْغ�ِسُل َوْجَهُه، ُثمَّ َيَتناَوُل �ٱْلُفطوَر َوُينُِّظُف �أَ�ْسناَنُه َوُيَغِيّـُر َمالَب�َسُه. ُيوِدّ َه �ٱل�ّساَعِة، َي�ْسَتْيِقُظ ُم�ْسِ ُمَنِبّ

َوَيْخـُرُج �إِلى �ٱْلـَمْدَر�َسـِة.

ُر. ـُل.2 - َيْبكي.1 - ُيَفِكّ َحُك.4 - َيَتثاَءُب.3 - َيَتاأَمَّ 5 - َي�سْ

ُل ِبَخطٍّ : ُل �ٱْلـَم�ْسَهَد، َو�أَ�سِ مَّ �أََتاأَ

ٍة. ٌة ِمْن ِخالِل َتعابَي �أَْو َحَركاٍت َج�َسِديِّ ِحيٌّ ُتْروى فيِه ِق�سَّ َاْلإياُء Pantomime : َفنٌّ َم�ْسَ

َاْلـَمــ�ْســـَرُح
اِنَيُة  َاْلَوْحَدُة اٱلثَّ
بوعاِن : 3 و 4 َاْلأُ�شْ

اِن : ِميَّ َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َاْلَ

ْمٍت )2(  ْث ِب�شَ َتعاَلْوا َنَتَحدَّ
َركاِت )�َْلإياُء(. ْعبَي ِباٱْلَ ا �ٱلتَّ ِحيًّ َركاِت )�َْلإياُء(.            �أَُطِبُّق َم�ْسَ ْعبَي ِباٱْلَ ا �ٱلتَّ ِحيًّ  �أَْكَت�ِسُف َم�ْسَ

اأُالِحُظ َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

َرَكِة :اأُْبــِدُع : َة �ٱْلَ ُق َجماِليَّ �أََتَذوَّ ُق : اأََتـَذوَّ

12
34

ِحيََّة. ُم �ٱلتَّ ُيَقِدّ َتْرُق�ساِن َمًعا.َيْقِفُز َفْوَق ِبْرَكٍة.َيْدَفُع �َسّياَرًة.

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

26

الق�سة  ت�سخي�ص  على  املنزل  يف  املتعلم)ة(  يتمرن   n
ال�سامتة املقرتحة يف الكرا�سة.

بالن�صاط  للقيام  املتعلمني  حتفيز   n
اإن  جماعي  ثم  فردي  ب�سكل 

اأمكن.
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تقومي ودعمالوحدة: الثانية

احلياة التعاونية املجال

الفنون الت�سكيليةاملكون
اأهداف
احل�شة

n تقومي التعلمات املرتبطة بالدر�سني 1 و2.
n دعم التعلمات املرتبطة بالدر�سني 1 و2.

n مدى متكن املتعلم)ة( من:معايري التقومي
n توظيف تقنية الرتميد بتدرج متقطع على م�ساحة اأ�سكال ع�سوية.

اأوراق- ر�سومات...الو�شائل

30 دقيقةاملدة الزمنية1عدد احل�ش�س

توجيهاتاأن�شطة وممار�شات �شفيةاملراحل

تقومي التعلمات

n يالحظ املتعلم)ة( امل�سهد املر�سوم.
n يحدد املتعلم)ة( التقنية امل�ستعملة )الرتميد(.

قراءة  اإلى  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ)ة(  يدعو   n
املطلوب.

n يوجه االأ�ستاذ)ة( املتعلم)ة( اإلى اإمتام الر�سم 
وترميد امل�سهد الطبيعي بقلم الر�سا�ص.

اإجنازه  فرديا  ثم  جماعيا  املتعلم)ة(  يقوم   n
اعتمادا على معايري �سبكة التقومي املقرتحة.
تقوميه  يف  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ)ة(  ي�ساحب   n
الذاتي ويقدم التوجيه وامل�ساعدة الالزمة.

اأخرى  واأن�سطة  اأعمال  اقرتاح  ميكن   n
هو  ما  وفق  املتعلمني،  تعلمات  لتقومي 

متاح لهم من اإمكانات.
م�سهد  ر�سم  املتعلم  من  يطلب  اأن  ميكن   n
يرمدها  ثم  ع�سوية،  باأ�سكال  خمتلف 

بالتدرج.
اإجناز  يف  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ)ة(  ي�رصك   n
مناق�صة  و  قراءة  خالل  من  الن�صاط 

التعليمة.

دعم التعلمات

ويقرتح  ال�سعوبات  االأ�ستاذ)ة(  ير�سد   n
اأن�سطة ملعاجلتها.

n يدعم االأ�ستاذ)ة( التعلمات املكت�سبة.
n يدعو املتعلم)ة( اإلى اكت�ساف املهمة املطلوبة 

يف الن�صاط الثاين )اأدعم تعلماتي(.
n ي�سارك املتعلمون/ات يف حت�سني اإنتاجاتهم.

اأوراق  املتعلمون على  ي�ستغل  اأن  n ميكن 
اأو  ثنائيات  اإطار  يف  احلجم  كبرية 

جمموعات �سغرية.
n توجيه املتعلمني لتوظيف الرتميد بالتدرج 

يف اإجناز اأعمال فنية من اقرتاحهم.
n االحتفاظ باإبداعاتهم يف ركن الفنون.
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تقومي ودعمالوحدة: الثانية

احلياة التعاونية املجال

املو�سيقى واالأنا�سيداملكون

n تقومي التعلمات املرتبطة بالدر�سني 1 و2.الأهداف
n دعم التعلمات املرتبطة بالدر�سني 1 و2.

�سور- مقطع غنائي - مو�سيقى الن�سيد الوطني ...الو�شائل

30 دقيقةاملدة الزمنية1عدد احل�ش�س

توجيهاتاأن�شطة وممار�شات �شفيةاملراحل

تقومي التعلمات

n يالحظ املتعلم)ة( املدرج املر�سوم على الكرا�سة 
ويكتب االإيقاع الثاين.

n يدعو االأ�ستاذ)ة( املتعلم الإجناز املهمة املطلوبة.
n ي�سحح املتعلم)ة( اإجنازه جماعيا ثم فرديا. 

اأن�سطة  ويقرتح  ال�سعوبات  االأ�ستاذ)ة(  ير�سد   n
ملعاجلتها.

باملكت�سبات  التذكري  لالأ�ستاذ  ميكن   n
ال�سابقة.

دعم التعلمات

n يدعم االأ�ستاذ)ة( التعلمات املكت�سبة.
املطلوبة  املهمة  اكت�ساف  اإلى  املتعلم)ة(  يدعو   n
اأ�ستطيع«  ال  وحدي  ن�سيد««  غناء  )ي�ساحب 

با�ستعمال االآالت التي �سنعها املتعلم)ة( (
n ينجز التالميذ املهمة يف اإطار فرق ثنائية.
n يناق�ص املتعلم اإجنازات زمالئه وي�سحح.

اأثناء  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ  ي�ساحب   n
وي�سجعه/ها  والت�سحيح  االإجناز 

على جمهوداته/ها.
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تقومي ودعمالوحدة: الثانية

احلياة التعاونية املجال

امل�رصحاملكون

n تقومي التعلمات املرتبطة بالدر�سني 1 و2.الأهداف
n دعم التعلمات املرتبطة بالدر�سني 1 و2.

�سور - ر�سومات ...الو�شائل

30 دقيقةاملدة الزمنية1عدد احل�ش�س

مالحظات وتوجيهاتاأن�شطة وممار�شاتاملراحل

تقومي التعلمات

الكرا�سة  على  املكتوبة  اجلمل  املتعلم)ة(  يقراأ   n
ويعرب عن كل واحدة منها با�ستعمال االإ�سارات 

املنا�سبة.
n ي�ستك�سف اأنواع احلركات التي يقوم بها االأطفال 

يف كل �سورة.
على  املمثلة  ال�سور  بتقليد  املتعلم)ة(  يقوم   n

الكرا�سة.
اجل�سدي  بالتعبري  �سورة  كل  املتعلم)ة(  ي�سل   n

املنا�سب.
يواجهها  التي  ال�سعوبات  االأ�ستاذ)ة(  ير�سد   n

املتعلم)ة( ويقرتح اأن�سطة منا�سبة ملعاجلتها.

n ميكن تذكر بع�ص املقاطع)م�رصح. 
 )... متحركة.  ر�سوم  �سينما. 
اجل�سدية  التعابري  نوع  وحتديد 

امل�ستعملة.

دعم التعلمات

n يدعم االأ�ستاذ)ة( التعلمات املكت�سبة.
n يقوم املتعلم)ة( بلعب االأدوار لت�سخي�ص املواقف 
التنويع  على  الرتكيز  مع  الكرا�سة  على  املمثلة 

ال�سوتي.
اإبداعاتهم  حت�سني  يف  املتعلمون/ات  ي�سارك   n

وم�ساعدة بع�سهم بع�سا.

n ي�سجع االأ�ستاذ)ة( املتعلمني/ات من 
خمتلفة  و�صعيات  ا�صتنباط  اأجل 
من واقعهم املعي�ص ويحفزهم على 

متثيلها.
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المتدادات تعلمات الوحدة التعلمات ال�شابقة احل�ش�س املوا�شيع  الأ�شابيع املكونات
n اأن�سطة تركيبية يف 

الر�سم والتخطيط 
والتلوين.

n التخطيط والت�سكيل 
باعتماد العنا�رص 

الزخرفية.
n تنظيم الف�ساء 

الزخريف.
 

والت�سكيل  التخطيط   n

باعتماد:  بالتناوب 
العن�رص الزخريف.

االإيقاع  الف�ساء:  تنظيم   n

التناوب،  )التكرار، 
التقابل..(

والتخطيط  الر�سم   n

باالأقالم.
واالإل�ساق  الطباعة   n

خمتلفة  مواد  باعتماد 
واأدوات ترتك اأثرا.

n االأ�سكال الع�سوية. 
n االإيقاع بالتكرار والتناوب 

n الف�ساء الزخريف. 
املواد  باعتماد  الزخرفة   n
الع�سوية  وباالأ�سكال 

الطبيعية. 
باالأ�سكال  الف�ساء  تنظيم   n

املتماثلة وغري املتماثلة. 
اأوراق  باعتماد  االإل�ساق   n

ملونة ال�سقة.

االأولى
اأجتنب اأخطار 

الطريق

1

الفنون 
الت�شكيلية

الثانية 2

االأولى
تزيني زجاج 

بيتنا

3

الثانية 4

تقومي ودعم الدر�سني  5
n التعرف على 

االآالت الوترية 
من خالل ال�سمع.

n التعرف على 
الفرقة املو�سيقية. 

n قراءة املدونات 
املو�سيقية. 

n اإبداع اخلاليا 
االإيقاعية 

وتوقيعها.

االآالت  �سنف  تعرف   n

الوترية.
ون�سف  البي�ساء  تعرف   n

الربهة.
من  ن�سيد/اأغنية  اأداء   n

املجال.

n تعرف االآالت املو�سيقية. 
الهوائية  املو�سيقية  االآالت   n

واالإيقاعية. 
n تعرف ال�سوداء والزفرة .

n توقيع النب�ص.

االأولى
اليوم الوطني 

لل�سالمة الطرقية

1

املو�شيقى 
والأنا�شيد

الثانية 2

االأولى
اأخطار اأجتنبها

3

الثانية 4

تقومي ودعم الدر�سني  5
n توظيف االإلقاء 

املعرب، انطالقا 
من ق�سة، حكاية 

اأو ق�سيدة.
n املواقف الهزلية.

بتوظيف  م�رصحيا  التعبري   n
من  انطالقا  املعرب  االإلقاء 

ق�سة، حكاية، ق�سيدة.

n ت�سخي�ص مواقف هزلية.
n حوار هزيل.

n االإلقاء وال�سوت. 
n ال�سوت واحلركة. 

االأولى هيا يا �سغار 
نتجنب االأخطار

1

امل�رشح
الثانية 2

االأولى
اأنا يف ورطة

3

الثانية 4

تقومي ودعم الدر�سني  5

الوقاية من الأخطار الوحدة الثالثة
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تعاريف ومفاهيم
البي�شاء

La blanche
هي �سكل عالمة مو�سيقية �سوتية مدتها الزمنية زمنني.

ن�شف الربهة
Demi-pause

�سكل عالمة �سمت مدتها الزمنية زمنني، وهي العالمة املقابلة للبي�ساء من حيث املدة الزمنية.

جناحه، احلوار اأ�سا�ص  امل�رصحي  العر�ص  اأثناء  واتقانه  امل�رصحي،  الن�ص  يف  الرئي�سي  العمود  هو 
فالتخاطب بني ال�سخ�سيات فوق خ�سبة امل�رصح، يك�سف عن املعاين واحلقائق. واحلوار يف 
املتلقي عن ق�سد، واإمنا  اإلى  اأو اخلطاب املر�سل  العادي،  �سوء ذلك لي�ص احلديث الكالمي 
بها  فيتحاور  املمثل واأ�سبحت جزءا منه  لغة ه�سمها  توؤطرها  اأداء متثيلي جلمل حوارية  هو 
م�ستويات  الو�سوح على  احلوار:  بها  يت�سف  اأن  يجب  التي  اخل�سائ�ص  نظرائه. ومن  مع 
الرتكيب واللغة والنطق، الرتكيز على الفكرة مو�سوع العر�ص، االإيجاز يف اجلمل اللغوية 

املرتبطة باالأداء، اإعطاء اأهمية اإلى االأ�سلوب واالإيقاع يف �سياغته.
هو طريقة لتنظيم وتركيب العنا�رص الزخرفية على م�ساحة.التكرار

اأداة ت�سنع بق�ص م�ساحة م�سطح لكي ي�سبح فارغا ومتكننا من طبعه عدة مرات.املر�شام
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االأ�سبوعان: 1 و2الوحدة الثالثة 

الوقاية من االأخطار املجال

الرتبية الت�سكيليةاملكون

اأجتنب اأخطار الطريقعنوان الدر�س

الأهداف
n تعرف العن�رص الزخريف.

n ا�ستعمال مبداأ التكرار يف تزيني م�ساحة.
n ا�ستعمال تقنية االإل�ساق يف التزيني.

اأوراق الر�سم - قلم الر�سا�ص - ممحاة - مق�ص - اأوراق ملون - ل�ساق.الو�شائل

30 دقيقةاملدة الزمنية لكل ح�شة2عدد احل�ش�س

و�شعية النطالق
اأثناء وقت  الراجلني  بال�سري على ممر  يلتزمون  اأن بع�ص تالميذ مدر�ستها ال  الحظت رانيا 
اإعداد م�رصوع تزيني هذا املمر، لتح�سي�ص هوؤالء التالميذ  اخلروج، فقررت رفقة زمالئها 

باأخطار الطريق وحتفيزهم على ا�ستعمال ممر الراجلني.
مالحظات وتوجيهاتاأن�شطة وممار�شاتاملراحل

ولى
 الأ

�شة
احل

املالحظة وال�شتك�شاف
ّر�ِت �ٱلّر�ِجلنَي �ٱَلَّذي �أَْبَدَعُه �َسباٌب َمغاِرَبٌة. �أُلِحُظ َتْزينَي َمَ

ِن. �ٱ�ْسِتْعماِل ُق�سا�ساِت �ٱْلَورِق �ٱْلـُمَلوَّ خُريِفّ َوِ ِ �ٱلزُّ ُن ِم�ساَحَة �َسيِط ِبَتْكر�ِر �ٱْلُعْن�سُ �أَُزيِّ

َة َمّر�ٍت. ً� ُزْخُرِفّيًا ِعَدّ ُق�سَّ ُعْن�سُ نًا َو�أَ �أَ�ْسَتْعِمُل َوَرقًا ُمَلوَّ
يِط ِبَتْطبيِق �ٱلتَّْكر�ِر. َة َعلى ِم�ساَحِة �ٱل�َسّ ْخُرِفيَّ َ �ٱلزُّ ُق �ٱْلَعنا�سِ �أُْل�سِ

. ْخُريِفّ ُف �ٱْلُعْن�ُسَ �ٱلزُّ َة �ٱلإِْل�ساِق يف �ٱلَتّْزينِي. �أَ�ْسَتْعِمُل َمْبَد�أَ �ٱلتَّْكر�ِر يف َتْزينِي ِم�ساَحٍة. �أََتَعرَّ  �أَ�ْسَتْعِمُل ِتْقِنَيّ

ْلـِمساحاِت. خاِرِف َعلى �ٱ لزَّ ْلـِمساحاِت.ُأْسلوُب تَْركيِب َوتَْنظيـِم �ٱ خاِرِف َعلى �ٱ لزَّ ُة َطْبِع �ٱ تِْقنِيَّ

لتَّْكراِر. ْخُرِفِّ ِباٱ ْلُعْنُصِر �ٱلزُّ تَْنظيـُم �ٱ نٍَة. ٍة َمْصنوَعٍة ِمْن أَْوراٍق ُمَلوَّ نَـماِذُج لَِعناِصَر ُزْخُرِفيَّ

ِة َعلى ِم�ساَحِة. ْخُرِفيَّ ِ �ٱلزُّ ْكراُر: ُهَو َطريَقٌة ِلَتْنظيِم َوَتْركيِب �ٱْلَعنا�سِ َالتَّ

روِج،  اٱْلُ اأَْثناَء  اٱلّراِجلنَي  رِّ  َمَ َعلى  ْيِ  ِباٱل�َسّ َيْلَتِزموَن  ل  َمْدَر�َسِتها  َتالميِذ  َبْع�َض  اأََنَّ  راْنيا  لَحَظْت 
ريِق  ، ِلَتْح�سي�ِس َهوؤُلِء �ٱلَتّالميِذ ِباأَْخطاِر �ٱلَطّ َرْت ُرْفَقَة ُزَمالِئها �إِْعد�َد َم�ْسوِع َتْزينِي َهذ� �ٱْلـَمَمِرّ َفَقَرّ

ِرّ �ٱلّر�ِجلنَي. فيِزِهْم على �ٱ�ْسِتْعماِل َمَ َوَتْ

ريِق ُب اأَْخطاَر اٱلطَّ نَّ اأََتَ ُة �ْسكيِليَّ َاْلَوْحَدُة : اٱلّثاِلَثُة َاْلُفـنوُن ٱلتَّ
بوعاِن : 1 و 2 َاْلأُ�شْ

ُة : ِميَّ َعلُّ َاْلأَْهداُف اٱلتَّ

اأُالِحُظ َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

1

2

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا
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الراجلني  ممرات  تزيني  اأ�سلوب  املتعلم)ة(  يالحظ   n
واأ�سلوب تركيب وتنظيم الزخارف على امل�ساحات:

l تقنية طبع الزخارف على امل�ساحات.
l طريقة تنظيم الزخارف على امل�ساحات.

وفتح  االنطالق  ا�ستثمار و�سعية   n
اأخطار  حوار  املتعلمني  نقا�ص 
حوادث  جتنب  وكيفية  الطريق 

ال�سري.

التطبيق والتمرن
ّر�ِت �ٱلّر�ِجلنَي �ٱَلَّذي �أَْبَدَعُه �َسباٌب َمغاِرَبٌة. �أُلِحُظ َتْزينَي َمَ

ِن. �ٱ�ْسِتْعماِل ُق�سا�ساِت �ٱْلَورِق �ٱْلـُمَلوَّ خُريِفّ َوِ ِ �ٱلزُّ ُن ِم�ساَحَة �َسيِط ِبَتْكر�ِر �ٱْلُعْن�سُ �أَُزيِّ

َة َمّر�ٍت. ً� ُزْخُرِفّيًا ِعَدّ ُق�سَّ ُعْن�سُ نًا َو�أَ �أَ�ْسَتْعِمُل َوَرقًا ُمَلوَّ
يِط ِبَتْطبيِق �ٱلتَّْكر�ِر. َة َعلى ِم�ساَحِة �ٱل�َسّ ْخُرِفيَّ َ �ٱلزُّ ُق �ٱْلَعنا�سِ �أُْل�سِ

. ْخُريِفّ َ �ٱلزُّ ُف �ٱْلُعْن�سُ َة �ٱلإِْل�ساِق يف �ٱلَتّْزينِي. �أَ�ْسَتْعِمُل َمْبَد�أَ �ٱلتَّْكر�ِر يف َتْزينِي ِم�ساَحٍة. �أََتَعرَّ  �أَ�ْسَتْعِمُل ِتْقِنَيّ

ْلـِمساحاِت. خاِرِف َعلى �ٱ لزَّ ْلـِمساحاِت.ُأْسلوُب تَْركيِب َوتَْنظيـِم �ٱ خاِرِف َعلى �ٱ لزَّ ُة َطْبِع �ٱ تِْقنِيَّ

لتَّْكراِر. ْخُرِفِّ ِباٱ ْلُعْنُصِر �ٱلزُّ تَْنظيـُم �ٱ نٍَة. ٍة َمْصنوَعٍة ِمْن أَْوراٍق ُمَلوَّ نَـماِذُج لَِعناِصَر ُزْخُرِفيَّ

ِة َعلى ِم�ساَحِة. ْخُرِفيَّ ِ �ٱلزُّ ْكراُر: ُهَو َطريَقٌة ِلَتْنظيِم َوَتْركيِب �ٱْلَعنا�سِ َالتَّ

روِج،  اٱْلُ اأَْثناَء  اٱلّراِجلنَي  رِّ  َمَ َعلى  ْيِ  ِباٱل�َسّ َيْلَتِزموَن  ل  َمْدَر�َسِتها  َتالميِذ  َبْع�َض  اأََنَّ  راْنيا  لَحَظْت 
ريِق  ، ِلَتْح�سي�ِس َهوؤُلِء �ٱلَتّالميِذ ِباأَْخطاِر �ٱلَطّ َرْت ُرْفَقَة ُزَمالِئها �إِْعد�َد َم�ْسوِع َتْزينِي َهذ� �ٱْلـَمَمِرّ َفَقَرّ

ِرّ �ٱلّر�ِجلنَي. فيِزِهْم على �ٱ�ْسِتْعماِل َمَ َوَتْ

ريِق ُب اأَْخطاَر اٱلطَّ نَّ اأََتَ ُة �ْسكيِليَّ َاْلَوْحَدُة : اٱلّثاِلَثُة َاْلُفـنوُن ٱلتَّ
بوعاِن : 1 و 2 َاْلأُ�شْ

ُة : ِميَّ َعلُّ َاْلأَْهداُف اٱلتَّ

اأُالِحُظ َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

1

2

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا
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n يالحظ املتعلم مناذج عنا�رص زخرفية وكيفية �سنعها 
وتنظيمها بالتكرار.

على  املقدم  ال�رصيط  تزيني  على  املتعلم)ة(  يتمرن   n
الكرا�سة ال�سفحة 30 باعتماد:
l ق�سا�سات الورق امللون.

l ق�ص عن�رص زخريف عدة مرات.
مع  ال�رصيط،  على  الزخرفية  العنا�رص  اإل�ساق   l

تنظيمها بتطبيق التكرار.

يق�ص  اأن  البداية  يف  ُي�ستح�سن   n
على  الزخرفية  العنا�رص  املتعلم 

الورق امللون.
املتعلم)ة(  االأ�ستاذ)ة(  يقرتح   n
مناذج لتكرار العن�رص مع ترك 
اإبداع  يف  للمتعلم)ة(  احلرية 

مناذج خمتلفة.

نية
الثا

شة 
حل�

ا

التعبري والإبداع

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

ِة �ٱْلإِْل�ساِق. ُمها ِباٱ�ْسِتْعماِل �ٱلتَّْكر�ِر َوِتْقِنَيّ َنِظّ َ ُزْخُرِفَيٍّة، َو�أُ ِرّ �ٱلّر�ِجلنَي ِبَعنا�سِ َطَة َمَ ُن �أَ�ْسِ �أَُزِيّ

."Henri Matisse" "ٌة ِلْلَفّناِن �ٱْلَفَرْن�ِسيِّ "ُهْني ماتي�س َلْوَحٌة َت�ْسكيِليَّ

، ُثمَّ �أُجيُب َعِن  دً� �ٱْلَعَمَل �ٱْلَفنِّيَّ ُل َجيِّ مَّ �أُلِحُظ َو�أََتاأَ
�ْسَئَلِة: �ٱْلأَ

تي �ٱ�ْسَتْعَمَلها "ماتي�س" ؟ ِة �ٱلَّ ْخُرِفيَّ ِ �ٱلزُّ - ما َنْوُع �ٱْلَعنا�سِ
َة ؟ ْخُرِفيَّ َ �ٱلزُّ َم "ماتي�س" �ٱْلَعنا�سِ - َكْيَف َنظَّ

تي �ٱ�ْسَتْعَمَلها يف �إِْناَز�ٱللَّْوَحِة ؟   ُة �ٱلَّ ْقِنيَّ - ما �ٱلتِّ
"ِهْني  �ٱْلَفّناِن  َوَلْوَحِة  ِيّ  �ٱْلَفنِّ َعَملي  َبنْيَ  �أُقاِرُن 

ماتي�س".

ـيَّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغني ُمْعَجِمَي اٱْلَفـِنّ
ْكراُر  :ُعْن�ُصُ ُزْخُرٍف  : َالتَّ Motif décoratifLa répétition

ماتيس"  "ُهْنري  �ٱْلَفَرْنسيِّ  لِْلَفّناِن  َوَفواِكُه"  "ُزهوٌر  بُِعْنواِن  ٌة  تَْشكيِليَّ لَْوَحٌة   :  1 اَلّصوَرُة 
ِة �ٱْلِْلصاِق. َسنََة 1953. ٍة َوتِْقنِيَّ أَْنـَجَزها باٱْستِْعماِل َعناِصَر ُزْخُرِفيَّ

اأُْبــِدُع :

ُق :  اأََتـَذوَّ

1

2

ْبَد�ِع ُهْني ماتي�س يف �إِْناِز َعَمٍل َفِنّيٍّ َجديٍد. ً� ُزْخُرفّيًا ِمْن �إِ  �أَ�ْسَتْعِمُل ُعْن�سُ

31

الكرا�سة  على  املمثل  الراجلني  ممر  املتعلم)ة(  يزين   n
التكرار  با�ستعمال  وينظمها  زخرفية،  بعنا�رص 

وتقنية االإل�ساق.
منا�سبة  مغايرة  زخرفية  عنا�رص  املتعلم)ة(  يبدع   n

للمو�سوع.

على  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ)ة(  ي�ساعد   n
الزخرفية  العنا�رص  اختيار 

وكيفية ق�سها.
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نية
الثا

شة 
حل�

ا

التذوق

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

ِة �ٱْلإِْل�ساِق. ُمها ِباٱ�ْسِتْعماِل �ٱلتَّْكر�ِر َوِتْقِنَيّ َنِظّ َ ُزْخُرِفَيٍّة، َو�أُ ِرّ �ٱلّر�ِجلنَي ِبَعنا�سِ َطَة َمَ ُن �أَ�ْسِ �أَُزِيّ

."Henri Matisse" "ٌة ِلْلَفّناِن �ٱْلَفَرْن�ِسيِّ "ُهْني ماتي�س َلْوَحٌة َت�ْسكيِليَّ

، ُثمَّ �أُجيُب َعِن  دً� �ٱْلَعَمَل �ٱْلَفنِّيَّ ُل َجيِّ مَّ �أُلِحُظ َو�أََتاأَ
�ْسَئَلِة: �ٱْلأَ

تي �ٱ�ْسَتْعَمَلها "ماتي�س" ؟ ِة �ٱلَّ ْخُرِفيَّ ِ �ٱلزُّ - ما َنْوُع �ٱْلَعنا�سِ
َة ؟ ْخُرِفيَّ َ �ٱلزُّ َم "ماتي�س" �ٱْلَعنا�سِ - َكْيَف َنظَّ

تي �ٱ�ْسَتْعَمَلها يف �إِْناَز�ٱللَّْوَحِة ؟   ُة �ٱلَّ ْقِنيَّ - ما �ٱلتِّ
"ِهْني  �ٱْلَفّناِن  َوَلْوَحِة  ِيّ  �ٱْلَفنِّ َعَملي  َبنْيَ  �أُقاِرُن 

ماتي�س".

ـيَّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغني ُمْعَجِمَي اٱْلَفـِنّ
ْكراُر  :ُعْن�ُصُ ُزْخُرٍف  : َالتَّ Motif décoratifLa répétition

ماتيس"  "ُهْنري  �ٱْلَفَرْنسيِّ  لِْلَفّناِن  َوَفواِكُه"  "ُزهوٌر  بُِعْنواِن  ٌة  تَْشكيِليَّ لَْوَحٌة   :  1 اَلّصوَرُة 
ِة �ٱْلِْلصاِق. َسنََة 1953. ٍة َوتِْقنِيَّ أَْنـَجَزها باٱْستِْعماِل َعناِصَر ُزْخُرِفيَّ

اأُْبــِدُع :

ُق :  اأََتـَذوَّ

1

2

ْبَد�ِع ُهْني ماتي�س يف �إِْناِز َعَمٍل َفِنّيٍّ َجديٍد. ً� ُزْخُرفّيًا ِمْن �إِ  �أَ�ْسَتْعِمُل ُعْن�سُ

31

n يالحظ املتعلم)ة( اللوحة الفنية للفنان الفرن�سي هرني 
ما  ي�سف  ثم  وفواكه«،  »زهور  بعنوان  ماتي�ص 

ي�ساهده وما مييز اللوحة الفنية.
الفنان  ا�ستعملها  التي  الزخرفية  العنا�رص  يحدد   n

ماتي�ص.
n يعرب عن كيفية تنظيم العنا�رص الزخرفية يف اللوحة 

والتقنية امل�ستعملة يف ذلك.
الراجلني(  املنجز )ممر  الفني  املتعلم)ة( عمله  يقارن   n
التقاطع  عنا�رص  ويحدد  ماتي�ص،  الفنان  لوحة  مع 

واالختالف بينهما.

الفنية »زهور  اللوحة  مناق�سة  تتم   n
وفواكه«. 

على  املتعلمني  االأ�ستاذ)ة(  يحفز   n
عنا�رص  عن  بتلقائية  التعبري 
عن  االإجابة  قبل  الفني  العمل 

االأ�سئلة املطروحة.
تفاعالتهم  من  االأ�ستاذ)ة(  ينطلق   n
اال�ستنتاجات  لبناء  االأولية 
اللوحة  حول  الفنية  والتقديرات 

الفنية.

التعلم الذاتي
َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

ِة �ٱْلإِْل�ساِق. ُمها ِباٱ�ْسِتْعماِل �ٱلتَّْكر�ِر َوِتْقِنَيّ َنِظّ َ ُزْخُرِفَيٍّة، َو�أُ ِرّ �ٱلّر�ِجلنَي ِبَعنا�سِ َطَة َمَ ُن �أَ�ْسِ �أَُزِيّ

."Henri Matisse" "ٌة ِلْلَفّناِن �ٱْلَفَرْن�ِسيِّ "ُهْني ماتي�س َلْوَحٌة َت�ْسكيِليَّ

، ُثمَّ �أُجيُب َعِن  دً� �ٱْلَعَمَل �ٱْلَفنِّيَّ ُل َجيِّ مَّ �أُلِحُظ َو�أََتاأَ
�ْسَئَلِة: �ٱْلأَ

تي �ٱ�ْسَتْعَمَلها "ماتي�س" ؟ ِة �ٱلَّ ْخُرِفيَّ ِ �ٱلزُّ - ما َنْوُع �ٱْلَعنا�سِ
َة ؟ ْخُرِفيَّ َ �ٱلزُّ َم "ماتي�س" �ٱْلَعنا�سِ - َكْيَف َنظَّ

تي �ٱ�ْسَتْعَمَلها يف �إِْناَز�ٱللَّْوَحِة ؟   ُة �ٱلَّ ْقِنيَّ - ما �ٱلتِّ
"ِهْني  �ٱْلَفّناِن  َوَلْوَحِة  ِيّ  �ٱْلَفنِّ َعَملي  َبنْيَ  �أُقاِرُن 

ماتي�س".

ـيَّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغني ُمْعَجِمَي اٱْلَفـِنّ
ْكراُر  :ُعْن�ُصُ ُزْخُرٍف  : َالتَّ Motif décoratifLa répétition

ماتيس"  "ُهْنري  �ٱْلَفَرْنسيِّ  لِْلَفّناِن  َوَفواِكُه"  "ُزهوٌر  بُِعْنواِن  ٌة  تَْشكيِليَّ لَْوَحٌة   :  1 اَلّصوَرُة 
ِة �ٱْلِْلصاِق. َسنََة 1953. ٍة َوتِْقنِيَّ أَْنـَجَزها باٱْستِْعماِل َعناِصَر ُزْخُرِفيَّ

اأُْبــِدُع :

ُق :  اأََتـَذوَّ

1

2

ْبَد�ِع ُهْني ماتي�س يف �إِْناِز َعَمٍل َفِنّيٍّ َجديٍد. ً� ُزْخُرفّيًا ِمْن �إِ  �أَ�ْسَتْعِمُل ُعْن�سُ

31

اإبداع هرني  n ي�ستعمل املتعلم)ة( عن�رصا زخرفيا من 
ماتي�ص يف اإجناز عمل فني جديد.

والتقنيات  الزخريف  العن�رص  ا�ستعمال  على  ت�سجيعه   n
املكت�سبة.

املتعلم)ة(  االأ�ستاذ)ة(  يوجه   n
العن�رص  بهذا  اال�ستئنا�ص  نحو 
اختيار  ميكنه  حيث  الزخريف، 

عن�رص زخريف خمتلف.
n ت�سجيع املتعلمني على اإجناز العمل 

على اأ�سناد ورقية م�ستقلة.
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االأ�سبوعان: 1 و2الوحدة: الثالثة 

الوقاية من االأخطار املجال

املو�سيقى واالأنا�سيداملكون

اليوم الوطني لل�سالمة الطرقيةعنوان الدر�س

n تعرف االآالت الوترية.الأهداف
n ت�سنيف االآالت الوترية.

�سور - مقطع غنائي - االآالت مو�سيقية )اإن توفرت( ...الو�شائل

30 دقيقةاملدة الزمنية لكل ح�شة2عدد احل�ش�س

مالحظات وتوجيهاتاأن�شطة وممار�شاتاملراحل

لى
لأو

ة ا
حل�ش

ا

ال�شتماع وال�شتك�شاف

ـيَّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغني ُمْعَجِمَي اٱْلَفـِنّ

َعلى  ُر  َتَتَوَفّ تي  �ٱَلّ ِهَي  ُة  �ٱْلَوَتِرَيَّ ُة  �ٱْلـمو�سيِقيَّ �ٱلآلُت 
ْوَت. ِدُر �ٱل�سَّ �أَْوتاٍر َتْهَتزُّ َوُت�سْ

�ٱْلَوَطنِيّ  ِباٱْلَيْوِم  �ٱِلْحِتفاِل  ِخالَل 
ُي�ساِدُف  �ٱَلِّذي  ِة،  ُرِقيَّ �ٱلُطّ الَمِة  ِلل�سَّ
ُكِلّ �َسَنٍة. لَحَظْت  18 ِفْب�يَر ِمْن 
تي  �ٱلَّ ِة  �ٱْلو�سيِقيَّ �ٱْلآلِت  َع  َتَنُوّ َيطو 

�ٱِ�ْسَتْعَمَلْتها �ٱْلِفْرَقُة. 

حيِط �ٱْلـَمْنِزِل. َة ِباٱ�ْسِتْعماِل �ٱْلـُمَتال�سَياِت َو�ٱْلأَ�ْسياِء �ٱْلـَمْوجوَدِة ِباٱْلَبْيِت �أَْو ِبُ �أَْبَتِكُر �آَلتي �ٱْلَوَتِرَيَّ

تو �ٱْلُف�سوِل �ٱْلأَْرَبَعِة لـ"�أنطونيو فيفالدي"  ِل ِمْن كوْن�ِسْ ْوِت �ٱْلَكماِن يف �ٱْلـَمْقَطِع �ٱْلأَوَّ �أَ�ْسَتِمُع ِل�سَ
."Antonio Vivaldi "

قيثاَرٌة  :َكماٌن :                        Violon:  عوٌد              Luth Guitare

َة. ِنُّف �ٱلآلِت �ٱْلَوَتِريَّ ُف َو�أُ�سَ  �أََتَعرَّ : َعلُِّميُّ َاْلَهَدُف اٱلتَّ

ِة ُرِقيَّ الَمِة اٱلطُّ َاْلَيْوُم اٱْلَوَطِنيُّ ِلل�شَّ  

اأَ�ْسَتِمُع َواأَْكَت�ِسُف :

َاْلـمو�سيقى َوٱاْلأَنا�سيُد

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ ٍة. اأَُطِبّ ٍة َوَتِرَيَّ ُن خاَنَة ُكِلّ �آلٍة مو�سيِقيَّ �أَُلوِّ

اأُْبــِدُع :

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

ًة ِمْن ُميطي و�أَْبَحُث َعْن �أغاٍن ُتْعَزُف ِبها. ُر �آلٍت َوَتِريَّ ِوّ ٍة، �أَْو �أُ�سَ َوٍر ِلآلٍت َوَتِريَّ �أَْبَحُث َعْن �سُ

ُق :  اأََتـَذوَّ

ٌة  ِتْلَك �آلٌت �إيقاِعَيّ
ٌة. َوَهِذِه �آلٌت َوَترَيّ

َاْلَوْحَدُة : َالّثاِلَثُة 
بوعاِن : 1 و 2 َاْلأُ�شْ

ما �ٱْلَفْرُق َبنْيَ َهِذِه �ٱلآلِت؟

32

n يالحظ وي�ستك�سف و�سعية االنطالق.
n يذكر اأهم االآالت املو�سيقية املمثلة يف ال�سورة.

n يحدد االآالت املو�سيقية الوترية.
 nيحدد االآالت املو�سيقية االإيقاعية.

n ي�ستنتج املتعلم)ة( اأن االآالت املو�سيقية الوترية 
وي�سدر  يهتز  وتر  على  تتوفر  التي  هي 

ال�سوت.

املقدمة  الو�سعية  من  االنطالق   n
وفتح نقا�ص مع املتعلمني/ات حول 
الطرقية  لل�سالمة  الوطني  اليوم 

وكيفية االحتفال به.
على  املتعلمني  االأ�ستاذ)ة(  ي�سجع   n
املو�سيقية  االآالت  مالحظة 

ومقارنتها.
التطبيق والتمرن

ـيَّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغني ُمْعَجِمَي اٱْلَفـِنّ

َعلى  ُر  َتَتَوَفّ تي  �ٱَلّ ِهَي  ُة  �ٱْلَوَتِرَيَّ ُة  �ٱْلـمو�سيِقيَّ �ٱلآلُت 
ْوَت. ِدُر �ٱل�سَّ �أَْوتاٍر َتْهَتزُّ َوُت�سْ

�ٱْلَوَطنِيّ  ِباٱْلَيْوِم  �ٱِلْحِتفاِل  ِخالَل 
ُي�ساِدُف  �ٱَلِّذي  ِة،  ُرِقيَّ �ٱلُطّ الَمِة  ِلل�سَّ
ُكِلّ �َسَنٍة. لَحَظْت  18 ِفْب�يَر ِمْن 
تي  �ٱلَّ ِة  �ٱْلو�سيِقيَّ �ٱْلآلِت  َع  َتَنُوّ َيطو 

�ٱِ�ْسَتْعَمَلْتها �ٱْلِفْرَقُة. 

حيِط �ٱْلـَمْنِزِل. َة ِباٱ�ْسِتْعماِل �ٱْلـُمَتال�سَياِت َو�ٱْلأَ�ْسياِء �ٱْلـَمْوجوَدِة ِباٱْلَبْيِت �أَْو ِبُ �أَْبَتِكُر �آَلتي �ٱْلَوَتِرَيَّ

تو �ٱْلُف�سوِل �ٱْلأَْرَبَعِة لـ"�أنطونيو فيفالدي"  ِل ِمْن كوْن�ِسْ ْوِت �ٱْلَكماِن يف �ٱْلـَمْقَطِع �ٱْلأَوَّ �أَ�ْسَتِمُع ِل�سَ
."Antonio Vivaldi "

قيثاَرٌة  :َكماٌن :                        Violon:  عوٌد              Luth Guitare

َة. ِنُّف �ٱلآلِت �ٱْلَوَتِريَّ ُف َو�أُ�سَ  �أََتَعرَّ : َعلُِّميُّ َاْلَهَدُف اٱلتَّ

ِة ُرِقيَّ الَمِة اٱلطُّ َاْلَيْوُم اٱْلَوَطِنيُّ ِلل�شَّ  

اأَ�ْسَتِمُع َواأَْكَت�ِسُف :

َاْلـمو�سيقى َوٱاْلأَنا�سيُد

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ ٍة. اأَُطِبّ ٍة َوَتِرَيَّ ُن خاَنَة ُكِلّ �آلٍة مو�سيِقيَّ �أَُلوِّ

اأُْبــِدُع :

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

ًة ِمْن ُميطي و�أَْبَحُث َعْن �أغاٍن ُتْعَزُف ِبها. ُر �آلٍت َوَتِريَّ ِوّ ٍة، �أَْو �أُ�سَ َوٍر ِلآلٍت َوَتِريَّ �أَْبَحُث َعْن �سُ

ُق :  اأََتـَذوَّ

ٌة  ِتْلَك �آلٌت �إيقاِعَيّ
ٌة. َوَهِذِه �آلٌت َوَترَيّ

َاْلَوْحَدُة : َالّثاِلَثُة 
بوعاِن : 1 و 2 َاْلأُ�شْ

ما �ٱْلَفْرُق َبنْيَ َهِذِه �ٱلآلِت؟
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الكرا�صة  املقرتح على  الن�صاط  املتعلم)ة(  ينجز   n
ويلون خانة كل اآلة مو�سيقية وترية.

n الرباب، الكمان. 

بخ�سائ�ص  االأ�ستاذ)ة(  يذكر   n
املو�سيقية  االآالت  ومميزات 

الوترية.

نية
الثا

شة 
حل�

ا
التعبري والإبداع

ـيَّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغني ُمْعَجِمَي اٱْلَفـِنّ

َعلى  ُر  َتَتَوَفّ تي  �ٱَلّ ِهَي  ُة  �ٱْلَوَتِرَيَّ ُة  �ٱْلـمو�سيِقيَّ �ٱلآلُت 
ْوَت. ِدُر �ٱل�سَّ �أَْوتاٍر َتْهَتزُّ َوُت�سْ

�ٱْلَوَطنِيّ  ِباٱْلَيْوِم  �ٱِلْحِتفاِل  ِخالَل 
ُي�ساِدُف  �ٱَلِّذي  ِة،  ُرِقيَّ �ٱلُطّ الَمِة  ِلل�سَّ
ُكِلّ �َسَنٍة. لَحَظْت  18 ِفْب�يَر ِمْن 
تي  �ٱلَّ ِة  �ٱْلو�سيِقيَّ �ٱْلآلِت  َع  َتَنُوّ َيطو 

�ٱِ�ْسَتْعَمَلْتها �ٱْلِفْرَقُة. 

حيِط �ٱْلـَمْنِزِل. َة ِباٱ�ْسِتْعماِل �ٱْلـُمَتال�سَياِت َو�ٱْلأَ�ْسياِء �ٱْلـَمْوجوَدِة ِباٱْلَبْيِت �أَْو ِبُ �أَْبَتِكُر �آَلتي �ٱْلَوَتِرَيَّ

تو �ٱْلُف�سوِل �ٱْلأَْرَبَعِة لـ"�أنطونيو فيفالدي"  ِل ِمْن كوْن�ِسْ ْوِت �ٱْلَكماِن يف �ٱْلـَمْقَطِع �ٱْلأَوَّ �أَ�ْسَتِمُع ِل�سَ
."Antonio Vivaldi "

قيثاَرٌة  :َكماٌن :                        Violon:  عوٌد              Luth Guitare

َة. ِنُّف �ٱلآلِت �ٱْلَوَتِريَّ ُف َو�أُ�سَ  �أََتَعرَّ : َعلُِّميُّ َاْلَهَدُف اٱلتَّ

ِة ُرِقيَّ الَمِة اٱلطُّ َاْلَيْوُم اٱْلَوَطِنيُّ ِلل�شَّ  

اأَ�ْسَتِمُع َواأَْكَت�ِسُف :

َاْلـمو�سيقى َوٱاْلأَنا�سيُد

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ ٍة. اأَُطِبّ ٍة َوَتِرَيَّ ُن خاَنَة ُكِلّ �آلٍة مو�سيِقيَّ �أَُلوِّ

اأُْبــِدُع :

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

ًة ِمْن ُميطي و�أَْبَحُث َعْن �أغاٍن ُتْعَزُف ِبها. ُر �آلٍت َوَتِريَّ ِوّ ٍة، �أَْو �أُ�سَ َوٍر ِلآلٍت َوَتِريَّ �أَْبَحُث َعْن �سُ

ُق :  اأََتـَذوَّ

ٌة  ِتْلَك �آلٌت �إيقاِعَيّ
ٌة. َوَهِذِه �آلٌت َوَترَيّ

َاْلَوْحَدُة : َالّثاِلَثُة 
بوعاِن : 1 و 2 َاْلأُ�شْ

ما �ٱْلَفْرُق َبنْيَ َهِذِه �ٱلآلِت؟
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اآلة مو�سيقية وترية من خالل  املتعلم /ة  n يبدع 
املتواجدة  واال�سياء  املتال�سيات  ا�ستعمال 
املقدمة يف �ص  بالنماذج  باال�ستئنا�ص  باملحيط 

 .34

n ي�ستح�سن توجيه املتعلمني اإلى اأهمية 
مع  مو�سيقية  اآلة  النتاج  التدوير 
اأو التي قد  تفادي االأج�سام احلادة 

ت�سكل خطرا.

التذوق

ـيَّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغني ُمْعَجِمَي اٱْلَفـِنّ

َعلى  ُر  َتَتَوَفّ تي  �ٱَلّ ِهَي  ُة  �ٱْلَوَتِرَيَّ ُة  �ٱْلـمو�سيِقيَّ �ٱلآلُت 
ْوَت. ِدُر �ٱل�سَّ �أَْوتاٍر َتْهَتزُّ َوُت�سْ

�ٱْلَوَطنِيّ  ِباٱْلَيْوِم  �ٱِلْحِتفاِل  ِخالَل 
ُي�ساِدُف  �ٱَلِّذي  ِة،  ُرِقيَّ �ٱلُطّ الَمِة  ِلل�سَّ
ُكِلّ �َسَنٍة. لَحَظْت  18 ِفْب�يَر ِمْن 
تي  �ٱلَّ ِة  �ٱْلو�سيِقيَّ �ٱْلآلِت  َع  َتَنُوّ َيطو 

�ٱِ�ْسَتْعَمَلْتها �ٱْلِفْرَقُة. 

حيِط �ٱْلـَمْنِزِل. َة ِباٱ�ْسِتْعماِل �ٱْلـُمَتال�سَياِت َو�ٱْلأَ�ْسياِء �ٱْلـَمْوجوَدِة ِباٱْلَبْيِت �أَْو ِبُ �أَْبَتِكُر �آَلتي �ٱْلَوَتِرَيَّ

تو �ٱْلُف�سوِل �ٱْلأَْرَبَعِة لـ"�أنطونيو فيفالدي"  ِل ِمْن كوْن�ِسْ ْوِت �ٱْلَكماِن يف �ٱْلـَمْقَطِع �ٱْلأَوَّ �أَ�ْسَتِمُع ِل�سَ
."Antonio Vivaldi "

قيثاَرٌة  :َكماٌن :                        Violon:  عوٌد              Luth Guitare

َة. ِنُّف �ٱلآلِت �ٱْلَوَتِريَّ ُف َو�أُ�سَ  �أََتَعرَّ : َعلُِّميُّ َاْلَهَدُف اٱلتَّ

ِة ُرِقيَّ الَمِة اٱلطُّ َاْلَيْوُم اٱْلَوَطِنيُّ ِلل�شَّ  

اأَ�ْسَتِمُع َواأَْكَت�ِسُف :

َاْلـمو�سيقى َوٱاْلأَنا�سيُد

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ ٍة. اأَُطِبّ ٍة َوَتِرَيَّ ُن خاَنَة ُكِلّ �آلٍة مو�سيِقيَّ �أَُلوِّ

اأُْبــِدُع :

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

ًة ِمْن ُميطي و�أَْبَحُث َعْن �أغاٍن ُتْعَزُف ِبها. ُر �آلٍت َوَتِريَّ ِوّ ٍة، �أَْو �أُ�سَ َوٍر ِلآلٍت َوَتِريَّ �أَْبَحُث َعْن �سُ

ُق :  اأََتـَذوَّ

ٌة  ِتْلَك �آلٌت �إيقاِعَيّ
ٌة. َوَهِذِه �آلٌت َوَترَيّ

َاْلَوْحَدُة : َالّثاِلَثُة 
بوعاِن : 1 و 2 َاْلأُ�شْ

ما �ٱْلَفْرُق َبنْيَ َهِذِه �ٱلآلِت؟
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املقطع  يف  الكمان  ل�سوت  املتعلم)ة(  ي�ستمع   n
لفيفا  االأربعة  الف�سول  كون�رصتو  من  االأول 

لدي ويعرب عنه وعن اإح�سا�سه/ها.

على  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ)ة(  يحفز   n
التعبري عن �سعوره اأثناء اال�ستماع 

للمقطع املو�سيقي.

التعلم الذاتي
ـيَّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغني ُمْعَجِمَي اٱْلَفـِنّ

َعلى  ُر  َتَتَوَفّ تي  �ٱَلّ ِهَي  ُة  �ٱْلَوَتِرَيَّ ُة  �ٱْلـمو�سيِقيَّ �ٱلآلُت 
ْوَت. ِدُر �ٱل�سَّ �أَْوتاٍر َتْهَتزُّ َوُت�سْ

�ٱْلَوَطنِيّ  ِباٱْلَيْوِم  �ٱِلْحِتفاِل  ِخالَل 
ُي�ساِدُف  �ٱَلِّذي  ِة،  ُرِقيَّ �ٱلُطّ الَمِة  ِلل�سَّ
ُكِلّ �َسَنٍة. لَحَظْت  18 ِفْب�يَر ِمْن 
تي  �ٱلَّ ِة  �ٱْلو�سيِقيَّ �ٱْلآلِت  َع  َتَنُوّ َيطو 

�ٱِ�ْسَتْعَمَلْتها �ٱْلِفْرَقُة. 

حيِط �ٱْلـَمْنِزِل. َة ِباٱ�ْسِتْعماِل �ٱْلـُمَتال�سَياِت َو�ٱْلأَ�ْسياِء �ٱْلـَمْوجوَدِة ِباٱْلَبْيِت �أَْو ِبُ �أَْبَتِكُر �آَلتي �ٱْلَوَتِرَيَّ

تو �ٱْلُف�سوِل �ٱْلأَْرَبَعِة لـ"�أنطونيو فيفالدي"  ِل ِمْن كوْن�ِسْ ْوِت �ٱْلَكماِن يف �ٱْلـَمْقَطِع �ٱْلأَوَّ �أَ�ْسَتِمُع ِل�سَ
."Antonio Vivaldi "

قيثاَرٌة  :َكماٌن :                        Violon:  عوٌد              Luth Guitare

َة. ِنُّف �ٱلآلِت �ٱْلَوَتِريَّ ُف َو�أُ�سَ  �أََتَعرَّ : َعلُِّميُّ َاْلَهَدُف اٱلتَّ

ِة ُرِقيَّ الَمِة اٱلطُّ َاْلَيْوُم اٱْلَوَطِنيُّ ِلل�شَّ  

اأَ�ْسَتِمُع َواأَْكَت�ِسُف :

َاْلـمو�سيقى َوٱاْلأَنا�سيُد

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ ٍة. اأَُطِبّ ٍة َوَتِرَيَّ ُن خاَنَة ُكِلّ �آلٍة مو�سيِقيَّ �أَُلوِّ

اأُْبــِدُع :

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

ًة ِمْن ُميطي و�أَْبَحُث َعْن �أغاٍن ُتْعَزُف ِبها. ُر �آلٍت َوَتِريَّ ِوّ ٍة، �أَْو �أُ�سَ َوٍر ِلآلٍت َوَتِريَّ �أَْبَحُث َعْن �سُ

ُق :  اأََتـَذوَّ

ٌة  ِتْلَك �آلٌت �إيقاِعَيّ
ٌة. َوَهِذِه �آلٌت َوَترَيّ

َاْلَوْحَدُة : َالّثاِلَثُة 
بوعاِن : 1 و 2 َاْلأُ�شْ

ما �ٱْلَفْرُق َبنْيَ َهِذِه �ٱلآلِت؟

32

مو�سيقية  الآالت  �سور  عن  املتعلم)ة(  يبحث   n
وترية اأو اأ�سوات اآالت مو�سيقية من حميطه.
باآالت  تعزف  اأغان  عن  املتعلم)ة(  يبحث   n

وترية. 

n ميكن حتفيز املتعلم)ة( على البحث.
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االأ�سبوعان: 1 و2الوحدة: الثالثة 
الوقاية من االأخطار املجال
امل�رصحاملكون

هيا يا �سغار نتجنب االأخطار عنوان الدر�س
n التعبري م�رصحيا بتوظيف االإلقاء املعرب انطالقا من ق�سة،حكاية اأو ق�سيدة. الأهداف
الكرا�سة، كرا�سي...الو�شائل

30 دقيقةاملدة الزمنية للح�شة الواحدة2عدد احل�ش�س

مالحظات وتوجيهاتاأن�شطة وممار�شاتاملراحل

ولى
 الأ

�شة
احل

املالحظة وال�شتك�شاف

ٍة.  ٍة َوَتِرَيَّ ُن خاَنَة ُكِلّ �آلٍة مو�سيِقيَّ �أَُلوِّ
1

َاْلَوْحَدُة اٱلّثاِلَثُة َاْلـَمــ�ْســـَرُح
بوعاِن : 1 و 2 َاْلأُ�شْ

: َعلُِّميُّ َاْلَهَدُف اٱلتَّ

ْخطاَر ِب اٱْلأَ غاُر َنَتَجنَّ َهّيا يا �شِ

اأُالِحُظ َواأَْكَت�ِسُف :

ِ �ٱْنِطالقًا ِمْن ِحكاَيٍة �أَْو َق�سيَدٍة.         ْلقاِء �ٱْلـُمَعِبّ حّيًا ِبَتْوظيِف �ٱْلإِ ُ َم�ْسَ  �أَُعِبّ

: ُل ِبَخٍطّ ُل �ٱْلَ�ْسَهَد، َو�أَ�سِ مَّ �أََتاأَ

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ ٍ َعِن �ٱْلَ�ْسَهِد:اأَُطِبّ ْلقاٍء ُمَعبِّ �أَْقَر�أُ ُكلَّ ِحو�ٍر ِباإِ

ُن َعلى �ٱ�ْسِتْخد�ِم �ٱْلِعبار�ِت �ٱلّتالَيِة  يف َمو�ِقَف  رَّ ، �أََتَ ْوِتِيّ يف َوْقِت َفر�غي، َبْعَد 6 َدقاِئَق ِمَن �ٱلتَّ�ْسخنِي �ٱْلـَحَركيِّ َو�ٱل�سَّ
ِدقائي:)ل...-َتـَجنَّبو�...-ِ�ْنَتِبهو�..-ِ�ْحَذرو�...(. ها َبْعَد َذِلَك َعلى �أَ�سْ َتِلَفٍة، ِمِن �ٱْختياري، ُثمَّ �أَْعِر�سُ ُمْ

َنُعُه ِمْن َقْطِع �ٱْلأَ�ْسجاِر. َنُعُه ِمْن �إِ�ْسعاِل �ٱلّناِر.ُتْن�ِسُد َن�سيدً� َعِن �ٱْلأَْخطاِر.َيْ َيْ

ل َتْلَعبي 
ِباٱلّناِر.

ل َتْقَطِع 
�ٱْلأَ�ْسجاَر.

غاِر،  غاري، يا�سِ �سِ
َنّبو� �ٱْلأَْخطاَر. َتَ

 

ِخالِل  ِمْن  َوَحَرَكًة،  �إِْلقاًء  ِدقاِئي،  �أَ�سْ ُه  �أَُنبِّ
 - َنّبو�...  َتَ  - )ل...  �ٱْلِعبار�ِت: 

ِ�ْنَتِبهو�... - ِ�ْحَذرو�...(.

َة �إِْلقاِء �ٱْلَق�سيَدِة : ُق َجماِلَيّ  �أََتَذوَّ
اَر، َغّ غاٌر، َيا �أَْطفال �ٱل�سِّ غاٌر، �سِ �سِ

َل َتْلَعُبو� ِباٱلَنّاِر، َل َتْقَطعو� �ٱْلأَ�ْسجاَر،
�َر، َنّبو� �ٱْلأَ�سْ َنّبو� �ٱْلأَْخطاَر، َتَ َتَ

َفاأَْنُتْم �أَْخياٌر، َوَل�ْسُتم �أَ�ْس�رً�.

23

َة  ِة، َو�إِْعطاِء �ٱْلُقوَّ ْوِتيَّ َبقاِت �ٱل�سَّ ِ �ٱلطَّ ْمهوِر ِمْن ِخالِل َتَغيُّ ِل �إَلى �ٱْلُ ُ : ُهَو �ٱلَّذي َيْنُقُل �أَحا�سي�َس �ٱْلـُمَمثِّ َعبِّ َاْلإِْلقاُء اٱمْلُ
و�ِر. ِلْلَكِلماِت �ٱْلأََهمِّ يف �ٱْلِ

ُق :اأُْبــِدُع : اأََتـَذوَّ

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا
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وبع�ص  ملواقف  املمثلة  ال�سور  املتعلم)ة(  يتاأمل   n
احلركات امل�رصحية.

n يعرب بتلقائية عن هاته احلركات وعن اأهميتها.
n ي�سل بخط كل جملة باملوقف املنا�سب.

بهذه  القيام  للمتعلم)ة(  ميكن   n
قبل  بها  واال�ستئنا�ص  احلركات 

ح�سوره للف�سل.

التطبيق والتمرن ٍة.  ٍة َوَتِرَيَّ ُن خاَنَة ُكِلّ �آلٍة مو�سيِقيَّ �أَُلوِّ
1

َاْلَوْحَدُة اٱلّثاِلَثُة َاْلـَمــ�ْســـَرُح
بوعاِن : 1 و 2 َاْلأُ�شْ

: َعلُِّميُّ َاْلَهَدُف اٱلتَّ

ْخطاَر ِب اٱْلأَ غاُر َنَتَجنَّ َهّيا يا �شِ

اأُالِحُظ َواأَْكَت�ِسُف :

ِ �ٱْنِطالقًا ِمْن ِحكاَيٍة �أَْو َق�سيَدٍة.         ْلقاِء �ٱْلـُمَعِبّ حّيًا ِبَتْوظيِف �ٱْلإِ ُ َم�ْسَ  �أَُعِبّ

: ُل ِبَخٍطّ ُل �ٱْلَ�ْسَهَد، َو�أَ�سِ مَّ �أََتاأَ

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ ٍ َعِن �ٱْلَ�ْسَهِد:اأَُطِبّ ْلقاٍء ُمَعبِّ �أَْقَر�أُ ُكلَّ ِحو�ٍر ِباإِ

ُن َعلى �ٱ�ْسِتْخد�ِم �ٱْلِعبار�ِت �ٱلّتالَيِة  يف َمو�ِقَف  رَّ ، �أََتَ ْوِتِيّ يف َوْقِت َفر�غي، َبْعَد 6 َدقاِئَق ِمَن �ٱلتَّ�ْسخنِي �ٱْلـَحَركيِّ َو�ٱل�سَّ
ِدقائي:)ل...-َتـَجنَّبو�...-ِ�ْنَتِبهو�..-ِ�ْحَذرو�...(. ها َبْعَد َذِلَك َعلى �أَ�سْ َتِلَفٍة، ِمِن �ٱْختياري، ُثمَّ �أَْعِر�سُ ُمْ

َنُعُه ِمْن َقْطِع �ٱْلأَ�ْسجاِر. َنُعُه ِمْن �إِ�ْسعاِل �ٱلّناِر.ُتْن�ِسُد َن�سيدً� َعِن �ٱْلأَْخطاِر.َيْ َيْ

ل َتْلَعبي 
ِباٱلّناِر.

ل َتْقَطِع 
�ٱْلأَ�ْسجاَر.

غاِر،  غاري، يا�سِ �سِ
َنّبو� �ٱْلأَْخطاَر. َتَ

 

ِخالِل  ِمْن  َوَحَرَكًة،  �إِْلقاًء  ِدقاِئي،  �أَ�سْ ُه  �أَُنبِّ
 - َنّبو�...  َتَ  - )ل...  �ٱْلِعبار�ِت: 

ِ�ْنَتِبهو�... - ِ�ْحَذرو�...(.

َة �إِْلقاِء �ٱْلَق�سيَدِة : ُق َجماِلَيّ  �أََتَذوَّ
اَر، َغّ غاٌر، َيا �أَْطفال �ٱل�سِّ غاٌر، �سِ �سِ

َل َتْلَعُبو� ِباٱلَنّاِر، َل َتْقَطعو� �ٱْلأَ�ْسجاَر،
�َر، َنّبو� �ٱْلأَ�سْ َنّبو� �ٱْلأَْخطاَر، َتَ َتَ

َفاأَْنُتْم �أَْخياٌر، َوَل�ْسُتم �أَ�ْس�رً�.

23

َة  ِة، َو�إِْعطاِء �ٱْلُقوَّ ْوِتيَّ َبقاِت �ٱل�سَّ ِ �ٱلطَّ ْمهوِر ِمْن ِخالِل َتَغيُّ ِل �إَلى �ٱْلُ ُ : ُهَو �ٱلَّذي َيْنُقُل �أَحا�سي�َس �ٱْلـُمَمثِّ َعبِّ َاْلإِْلقاُء اٱمْلُ
و�ِر. ِلْلَكِلماِت �ٱْلأََهمِّ يف �ٱْلِ

ُق :اأُْبــِدُع : اأََتـَذوَّ

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
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َ
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n يقراأ املتعلم)ة( كل حوار باإلقاء معرب عن امل�ساهد.
 ال تلعبي بالنار.

 ال تقطع االأ�سجار.
 �سغاري، يا �سغار، جتنبوا االأخطار.

n يتم تهيئ ف�ساء الق�سم ب�سكل يحافظ 
وي�ساهم  املتعلمني  �سالمة  على 
ب�سكل اإيجابي يف القيام باالأن�سطة 

املربجمة.

نية
الثا

شة 
حل�

ا

التعبري والإبداع
ٍة.  ٍة َوَتِرَيَّ ُن خاَنَة ُكِلّ �آلٍة مو�سيِقيَّ �أَُلوِّ

1

َاْلَوْحَدُة اٱلّثاِلَثُة َاْلـَمــ�ْســـَرُح
بوعاِن : 1 و 2 َاْلأُ�شْ

: َعلُِّميُّ َاْلَهَدُف اٱلتَّ

ْخطاَر ِب اٱْلأَ غاُر َنَتَجنَّ َهّيا يا �شِ

اأُالِحُظ َواأَْكَت�ِسُف :

ِ �ٱْنِطالقًا ِمْن ِحكاَيٍة �أَْو َق�سيَدٍة.         ْلقاِء �ٱْلـُمَعِبّ حّيًا ِبَتْوظيِف �ٱْلإِ ُ َم�ْسَ  �أَُعِبّ

: ُل ِبَخٍطّ ُل �ٱْلَ�ْسَهَد، َو�أَ�سِ مَّ �أََتاأَ

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ ٍ َعِن �ٱْلَ�ْسَهِد:اأَُطِبّ ْلقاٍء ُمَعبِّ �أَْقَر�أُ ُكلَّ ِحو�ٍر ِباإِ

ُن َعلى �ٱ�ْسِتْخد�ِم �ٱْلِعبار�ِت �ٱلّتالَيِة  يف َمو�ِقَف  رَّ ، �أََتَ ْوِتِيّ يف َوْقِت َفر�غي، َبْعَد 6 َدقاِئَق ِمَن �ٱلتَّ�ْسخنِي �ٱْلـَحَركيِّ َو�ٱل�سَّ
ِدقائي:)ل...-َتـَجنَّبو�...-ِ�ْنَتِبهو�..-ِ�ْحَذرو�...(. ها َبْعَد َذِلَك َعلى �أَ�سْ َتِلَفٍة، ِمِن �ٱْختياري، ُثمَّ �أَْعِر�سُ ُمْ

َنُعُه ِمْن َقْطِع �ٱْلأَ�ْسجاِر. َنُعُه ِمْن �إِ�ْسعاِل �ٱلّناِر.ُتْن�ِسُد َن�سيدً� َعِن �ٱْلأَْخطاِر.َيْ َيْ

ل َتْلَعبي 
ِباٱلّناِر.

ل َتْقَطِع 
�ٱْلأَ�ْسجاَر.

غاِر،  غاري، يا�سِ �سِ
َنّبو� �ٱْلأَْخطاَر. َتَ

 

ِخالِل  ِمْن  َوَحَرَكًة،  �إِْلقاًء  ِدقاِئي،  �أَ�سْ ُه  �أَُنبِّ
 - َنّبو�...  َتَ  - )ل...  �ٱْلِعبار�ِت: 

ِ�ْنَتِبهو�... - ِ�ْحَذرو�...(.

َة �إِْلقاِء �ٱْلَق�سيَدِة : ُق َجماِلَيّ  �أََتَذوَّ
اَر، َغّ غاٌر، َيا �أَْطفال �ٱل�سِّ غاٌر، �سِ �سِ

َل َتْلَعُبو� ِباٱلَنّاِر، َل َتْقَطعو� �ٱْلأَ�ْسجاَر،
�َر، َنّبو� �ٱْلأَ�سْ َنّبو� �ٱْلأَْخطاَر، َتَ َتَ

َفاأَْنُتْم �أَْخياٌر، َوَل�ْسُتم �أَ�ْس�رً�.
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َة  ِة، َو�إِْعطاِء �ٱْلُقوَّ ْوِتيَّ َبقاِت �ٱل�سَّ ِ �ٱلطَّ ْمهوِر ِمْن ِخالِل َتَغيُّ ِل �إَلى �ٱْلُ ُ : ُهَو �ٱلَّذي َيْنُقُل �أَحا�سي�َس �ٱْلـُمَمثِّ َعبِّ َاْلإِْلقاُء اٱمْلُ
و�ِر. ِلْلَكِلماِت �ٱْلأََهمِّ يف �ٱْلِ

ُق :اأُْبــِدُع : اأََتـَذوَّ

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

َمفاهيُم : 
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n يقدم االأ�ستاذ)ة( الو�سعية التالية ويدعو املتعلم)ة( اإلى 
االإلقاء واحلركة : 

l ال...
l جتنبوا....
l انتبهوا....

l احذروا....

و�سعيات  على  اال�ستغال  ميكن   n
خمتلفة من اقرتاح املتعلم)ة(.

التذوق
ٍة.  ٍة َوَتِرَيَّ ُن خاَنَة ُكِلّ �آلٍة مو�سيِقيَّ �أَُلوِّ

1

َاْلَوْحَدُة اٱلّثاِلَثُة َاْلـَمــ�ْســـَرُح
بوعاِن : 1 و 2 َاْلأُ�شْ

: َعلُِّميُّ َاْلَهَدُف اٱلتَّ

ْخطاَر ِب اٱْلأَ غاُر َنَتَجنَّ َهّيا يا �شِ

اأُالِحُظ َواأَْكَت�ِسُف :

ِ �ٱْنِطالقًا ِمْن ِحكاَيٍة �أَْو َق�سيَدٍة.         ْلقاِء �ٱْلـُمَعِبّ حّيًا ِبَتْوظيِف �ٱْلإِ ُ َم�ْسَ  �أَُعِبّ

: ُل ِبَخٍطّ ُل �ٱْلَ�ْسَهَد، َو�أَ�سِ مَّ �أََتاأَ

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ ٍ َعِن �ٱْلَ�ْسَهِد:اأَُطِبّ ْلقاٍء ُمَعبِّ �أَْقَر�أُ ُكلَّ ِحو�ٍر ِباإِ

ُن َعلى �ٱ�ْسِتْخد�ِم �ٱْلِعبار�ِت �ٱلّتالَيِة  يف َمو�ِقَف  رَّ ، �أََتَ ْوِتِيّ يف َوْقِت َفر�غي، َبْعَد 6 َدقاِئَق ِمَن �ٱلتَّ�ْسخنِي �ٱْلـَحَركيِّ َو�ٱل�سَّ
ِدقائي:)ل...-َتـَجنَّبو�...-ِ�ْنَتِبهو�..-ِ�ْحَذرو�...(. ها َبْعَد َذِلَك َعلى �أَ�سْ َتِلَفٍة، ِمِن �ٱْختياري، ُثمَّ �أَْعِر�سُ ُمْ

َنُعُه ِمْن َقْطِع �ٱْلأَ�ْسجاِر. َنُعُه ِمْن �إِ�ْسعاِل �ٱلّناِر.ُتْن�ِسُد َن�سيدً� َعِن �ٱْلأَْخطاِر.َيْ َيْ

ل َتْلَعبي 
ِباٱلّناِر.

ل َتْقَطِع 
�ٱْلأَ�ْسجاَر.

غاِر،  غاري، يا�سِ �سِ
َنّبو� �ٱْلأَْخطاَر. َتَ

 

ِخالِل  ِمْن  َوَحَرَكًة،  �إِْلقاًء  ِدقاِئي،  �أَ�سْ ُه  �أَُنبِّ
 - َنّبو�...  َتَ  - )ل...  �ٱْلِعبار�ِت: 

ِ�ْنَتِبهو�... - ِ�ْحَذرو�...(.

َة �إِْلقاِء �ٱْلَق�سيَدِة : ُق َجماِلَيّ  �أََتَذوَّ
اَر، َغّ غاٌر، َيا �أَْطفال �ٱل�سِّ غاٌر، �سِ �سِ

َل َتْلَعُبو� ِباٱلَنّاِر، َل َتْقَطعو� �ٱْلأَ�ْسجاَر،
�َر، َنّبو� �ٱْلأَ�سْ َنّبو� �ٱْلأَْخطاَر، َتَ َتَ

َفاأَْنُتْم �أَْخياٌر، َوَل�ْسُتم �أَ�ْس�رً�.
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َة  ِة، َو�إِْعطاِء �ٱْلُقوَّ ْوِتيَّ َبقاِت �ٱل�سَّ ِ �ٱلطَّ ْمهوِر ِمْن ِخالِل َتَغيُّ ِل �إَلى �ٱْلُ ُ : ُهَو �ٱلَّذي َيْنُقُل �أَحا�سي�َس �ٱْلـُمَمثِّ َعبِّ َاْلإِْلقاُء اٱمْلُ
و�ِر. ِلْلَكِلماِت �ٱْلأََهمِّ يف �ٱْلِ

ُق :اأُْبــِدُع : اأََتـَذوَّ

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

َمفاهيُم : 
ْ
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مرفوقة  تعبريية  قراءة  الق�سيد  املتعلم)ة(  يقراأ   n
باحلركة.

n يقارن بني اأدائه واأداء زمالئه وزميالته.
n يتذوق الهدف املراد اإبرازه من خالل االإلقاء املعرب 

للق�سيدة.

املتعلمني/ات  بع�ص  دعوة  ميكن   n
اأ�سدقائهم/ اأمام  الق�سيدة  اأداء 

�سديقاتهم.

التعلم الذاتي

ٍة.  ٍة َوَتِرَيَّ ُن خاَنَة ُكِلّ �آلٍة مو�سيِقيَّ �أَُلوِّ
1

َاْلَوْحَدُة اٱلّثاِلَثُة َاْلـَمــ�ْســـَرُح
بوعاِن : 1 و 2 َاْلأُ�شْ

: َعلُِّميُّ َاْلَهَدُف اٱلتَّ

ْخطاَر ِب اٱْلأَ غاُر َنَتَجنَّ َهّيا يا �شِ

اأُالِحُظ َواأَْكَت�ِسُف :

ِ �ٱْنِطالقًا ِمْن ِحكاَيٍة �أَْو َق�سيَدٍة.         ْلقاِء �ٱْلـُمَعِبّ حّيًا ِبَتْوظيِف �ٱْلإِ ُ َم�ْسَ  �أَُعِبّ

: ُل ِبَخٍطّ ُل �ٱْلَ�ْسَهَد، َو�أَ�سِ مَّ �أََتاأَ

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ ٍ َعِن �ٱْلَ�ْسَهِد:اأَُطِبّ ْلقاٍء ُمَعبِّ �أَْقَر�أُ ُكلَّ ِحو�ٍر ِباإِ

ُن َعلى �ٱ�ْسِتْخد�ِم �ٱْلِعبار�ِت �ٱلّتالَيِة  يف َمو�ِقَف  رَّ ، �أََتَ ْوِتِيّ يف َوْقِت َفر�غي، َبْعَد 6 َدقاِئَق ِمَن �ٱلتَّ�ْسخنِي �ٱْلـَحَركيِّ َو�ٱل�سَّ
ِدقائي:)ل...-َتـَجنَّبو�...-ِ�ْنَتِبهو�..-ِ�ْحَذرو�...(. ها َبْعَد َذِلَك َعلى �أَ�سْ َتِلَفٍة، ِمِن �ٱْختياري، ُثمَّ �أَْعِر�سُ ُمْ

َنُعُه ِمْن َقْطِع �ٱْلأَ�ْسجاِر. َنُعُه ِمْن �إِ�ْسعاِل �ٱلّناِر.ُتْن�ِسُد َن�سيدً� َعِن �ٱْلأَْخطاِر.َيْ َيْ

ل َتْلَعبي 
ِباٱلّناِر.

ل َتْقَطِع 
�ٱْلأَ�ْسجاَر.

غاِر،  غاري، يا�سِ �سِ
َنّبو� �ٱْلأَْخطاَر. َتَ

 

ِخالِل  ِمْن  َوَحَرَكًة،  �إِْلقاًء  ِدقاِئي،  �أَ�سْ ُه  �أَُنبِّ
 - َنّبو�...  َتَ  - )ل...  �ٱْلِعبار�ِت: 

ِ�ْنَتِبهو�... - ِ�ْحَذرو�...(.

َة �إِْلقاِء �ٱْلَق�سيَدِة : ُق َجماِلَيّ  �أََتَذوَّ
اَر، َغّ غاٌر، َيا �أَْطفال �ٱل�سِّ غاٌر، �سِ �سِ

َل َتْلَعُبو� ِباٱلَنّاِر، َل َتْقَطعو� �ٱْلأَ�ْسجاَر،
�َر، َنّبو� �ٱْلأَ�سْ َنّبو� �ٱْلأَْخطاَر، َتَ َتَ

َفاأَْنُتْم �أَْخياٌر، َوَل�ْسُتم �أَ�ْس�رً�.
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َة  ِة، َو�إِْعطاِء �ٱْلُقوَّ ْوِتيَّ َبقاِت �ٱل�سَّ ِ �ٱلطَّ ْمهوِر ِمْن ِخالِل َتَغيُّ ِل �إَلى �ٱْلُ ُ : ُهَو �ٱلَّذي َيْنُقُل �أَحا�سي�َس �ٱْلـُمَمثِّ َعبِّ َاْلإِْلقاُء اٱمْلُ
و�ِر. ِلْلَكِلماِت �ٱْلأََهمِّ يف �ٱْلِ

ُق :اأُْبــِدُع : اأََتـَذوَّ

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

َمفاهيُم : 
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اأمام  الق�سيدة  اأداء  املتعلمني/ات  بع�ص  دعوة  ميكن   n
اأ�سدقائهم/�سديقاتهم.

الناجحة  املحاوالت  ت�سجيع   n
تكرار  على  املتعلمني  وحتفيز 
من  التمكن  حني  اإلى  املحاوالت 

تطبيق االإلقاء املعرب.

72



االأ�سبوعان: 3 و4الوحدة: الثالثة 
الوقاية من االأخطار املجال
الفنون الت�سكيليةاملكون

تزيني زجاج بيتنا عنوان الدر�س
الأهداف
التعلمية

n تعرف توظيف التناوب والتقابل يف الزخرفة.
n ا�ستعمال تقنية الطبع باملر�سام.

n التعبري بالتناوب والتقابل.
اأوراق - قلم الر�سا�ص - ممحاة - مق�ص - ل�ساق - اإ�سفنج - �سباغة مائية - ملونة.الو�شائل والأدوات

30 دقيقةاملدة الزمنية للح�شة الواحدة2عدد احل�ش�س

الحظت مرمي اأن اأختها ال�سغرية كادت ت�سطدم بباب زجاجي �سفاف، وفكرت يف تزيينه مل�ساعدتها على و�شعية النطالق
روؤيته جيدا.

مالحظات وتوجيهاتاأن�شطة وممار�شاتاملراحل

لى
لأو

ة ا
حل�ش

ا

املالحظة وال�شتك�شاف

ِة ِباٱلَتّقاُبِل َو�ٱلَتّناُوِب. ْخُرِفيَّ ِ �ٱلُزّ َطِريَقُة َتْنِظيِم �ٱْلَعنا�سِ

ِه. ُة ٱْلُحصوِل َعلى ُعْنُصٍر ُزْخُرِفيٍّ ِبَطيِّ �ٱْلَوَرِق َوَقصِّ ِتْقِنيَّ

ِة ِباٱْلـِمْر�ساِم. ْخُرِفيَّ ِ �ٱلزُّ ِة َطْبِع �ٱْلَعنا�سِ قاُبِل، باٱِ�ْسِتْعماِل ِتْقِنيَّ ناُوِب َو�ٱلتَّ ُب َعلى َتْطبيِق �ٱلتَّ �أََتَدرَّ

ْنظيـُم ِبـاٱلتَّقاُبِل. اَلتَّ

أَْطوي ِقْطَعَة َوَرٍق.

ناُوِب. لتَّ ْنظيـُم ِبـاٱ اَلتَّ

ُه. َة َوأَْحُصُل َعلى ِمْرساٍم أَْرُسُم نِْصَف َشْكِل َسَمَكٍة َوأَُقصُّ ْلـَمْطِويَّ لَوَرَقَة �ٱ أَْفتَُح �ٱ
. لَِشْكٍل ُزْخُرِفـيٍّ

ْخُرِفـّي.ِ �ٱلزُّ ْكَلِ لشَّ ْلـِمْرساِم.أَْصنَُع ِمْرساَم �ٱ ْبِع ِبـاٱ َة �ٱلطَّ ناُوِب َو�ٱلتَّقاُبِل.أَْستَْعِمُل تِْقنِيَّ لتَّ ُأَطبُِّق َمْبَدأَِي �ٱ

َة َمّر�ٍت.   ُننا ِمْن َطْبِعِه ِعدَّ ِكّ ِبَح فاِرغًا،  َوُتَ ٍح ِلَكْي ُي�سْ َنُعها ِبَق�ِسّ ِم�ساحِة �َسْكٍل ُم�َسطَّ َاْلـِمْر�شاُم : �أَد�ٌة َن�سْ

َرْت يف َتْزييِنِه ِلُ�ساَعَدِتها  َطِدُم ِبباٍب ُزجاِجيٍّ �َسّفاٍف، َوَفَكَّ غَيَة كاَدْت َت�سْ لَحَظْت َمْرمَيُ �أَنَّ �أُْخَتها �ٱل�سَّ
َعلى ُروؤَْيِتِه ِجيِّدً�.

ْخَرَفِة. ُف َتْوظيَف �ٱلَتّناُوِب َو�ٱلَتّقاُبِل يف �ٱلزَّ  �أََتَعَرّ
ْبِع ِباٱْلِْر�ساِم. َة �ٱلَطّ  �أَ�ْسَتْعِمُل ِتْقِنيَّ

ُ ِباٱلَتّناُوِب َو�ٱلَتّقاُبِل.  �أَُعبِّ

َتْزينُي ُزجاِج َبْيِتنا ُة �ْسكيِليَّ َاْلُفـنوُن ٱلتَّ

ُة : ِميَّ َعلُّ َاْلأَْهداُف اٱلتَّ

1

2

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

اأُالِحُظ َواأَْكَت�ِسُف :

 1

 12 3

 2 3

َاْلَوْحَدُة اٱلّثاِلَثُة 
بوعاِن : 3 و 4 َاْلأُ�شْ

َمفاهيُم : 
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املقرتحة  النماذج  املتعلم)ة(  يالحظ   n
ح�سب ترتيبها.

n يتعرف املتعلم)ة( طريقة تنظيم العنا�رص 
الزخرفية بالتقابل ثم بالتناوب. 

الطريقتني،  بني  املتعلم)ة(  يقارن   n
وي�سف االختالف بينهما. 

عن�رص  على  احل�سول  كيفية  يتعرف   n
با�ستعمال الطي والق�ص من خالل:

l طي قطعة ورق.
l ر�سم ن�سف �سكل »�سمكة » مثال.

على  للح�سول  املطوية  الورقة  فتح   l
مر�سام عن�رص زخريف.

املتعلمني  مع  ومناق�ستها  الو�سعية  تقدمي   n
مرمي  ت�ستعملها  اأن  ميكن  حلوال  واقرتاح 

لتزيني الباب الزجاجي.
n ي�ستح�سن حت�سري مناذج خمتلفة من املر�سام 

وعر�سها اأمام اأنظارهم.

التطبيق والتمرن

ِة ِباٱلَتّقاُبِل َو�ٱلَتّناُوِب. ْخُرِفيَّ ِ �ٱلُزّ َطِريَقُة َتْنِظيِم �ٱْلَعنا�سِ

ِه. ُة ٱْلُحصوِل َعلى ُعْنُصٍر ُزْخُرِفيٍّ ِبَطيِّ �ٱْلَوَرِق َوَقصِّ ِتْقِنيَّ

ِة ِباٱْلـِمْر�ساِم. ْخُرِفيَّ ِ �ٱلزُّ ِة َطْبِع �ٱْلَعنا�سِ قاُبِل، باٱِ�ْسِتْعماِل ِتْقِنيَّ ناُوِب َو�ٱلتَّ ُب َعلى َتْطبيِق �ٱلتَّ �أََتَدرَّ

ْنظيـُم ِبـاٱلتَّقاُبِل. اَلتَّ

أَْطوي ِقْطَعَة َوَرٍق.

ناُوِب. لتَّ ْنظيـُم ِبـاٱ اَلتَّ

ُه. َة َوأَْحُصُل َعلى ِمْرساٍم أَْرُسُم نِْصَف َشْكِل َسَمَكٍة َوأَُقصُّ ْلـَمْطِويَّ لَوَرَقَة �ٱ أَْفتَُح �ٱ
. لَِشْكٍل ُزْخُرِفـيٍّ

ْخُرِفـّي.ِ �ٱلزُّ ْكَلِ لشَّ ْلـِمْرساِم.أَْصنَُع ِمْرساَم �ٱ ْبِع ِبـاٱ َة �ٱلطَّ ناُوِب َو�ٱلتَّقاُبِل.أَْستَْعِمُل تِْقنِيَّ لتَّ ُأَطبُِّق َمْبَدأَِي �ٱ

َة َمّر�ٍت.   ُننا ِمْن َطْبِعِه ِعدَّ ِكّ ِبَح فاِرغًا،  َوُتَ ٍح ِلَكْي ُي�سْ َنُعها ِبَق�ِسّ ِم�ساحِة �َسْكٍل ُم�َسطَّ َاْلـِمْر�شاُم : �أَد�ٌة َن�سْ

َرْت يف َتْزييِنِه ِلُ�ساَعَدِتها  َطِدُم ِبباٍب ُزجاِجيٍّ �َسّفاٍف، َوَفَكَّ غَيَة كاَدْت َت�سْ لَحَظْت َمْرمَيُ �أَنَّ �أُْخَتها �ٱل�سَّ
َعلى ُروؤَْيِتِه ِجيِّدً�.

ْخَرَفِة. ُف َتْوظيَف �ٱلَتّناُوِب َو�ٱلَتّقاُبِل يف �ٱلزَّ  �أََتَعَرّ
ْبِع ِباٱْلِْر�ساِم. َة �ٱلَطّ  �أَ�ْسَتْعِمُل ِتْقِنيَّ

ُ ِباٱلَتّناُوِب َو�ٱلَتّقاُبِل.  �أَُعبِّ

َتْزينُي ُزجاِج َبْيِتنا ُة �ْسكيِليَّ َاْلُفـنوُن ٱلتَّ

ُة : ِميَّ َعلُّ َاْلأَْهداُف اٱلتَّ

1

2

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

اأُالِحُظ َواأَْكَت�ِسُف :

 1

 12 3

 2 3

َاْلَوْحَدُة اٱلّثاِلَثُة 
بوعاِن : 3 و 4 َاْلأُ�شْ

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا
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�سكل  مر�سام  ل�سنع  املتعلم)ة(  دعوة   n
زخريف من اختياره.

الطبع  تقنية  ا�ستعمال  على  التمرن   n
باملر�سام باتباع اخلطوات املقرتحة.

الزخرفة  يف  التقابل  مبداأي  يطبق   n
باعتماد عن�رص زخريف واحد، ثم مبداأ 
التناوب باعتماد عن�رصين زخرفيني.

n يوجه االأ�ستاذ)ة( املتعلم)ة( الختيار اأ�سكال 
زخرفية ب�سيطة.

باملر�سام  الطبع  تقنية  االأ�ستاذ)ة(  يجرب   n
اأنظار  اأمام  املائية  ال�سباغة  با�ستعمال 

املتعلم)ة(.

نية
الثا

شة 
حل�

ا

التعبري والإبداع

ـيِّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغني ُمْعَجِمَي اٱْلَفـِنّ

ِطد�ِم ِبِه. غَيَة َخَطَر �ٱِل�سْ ّفاِف، ِلأَُجِنَّب �أُْختي �ٱل�سَّ جاِجِيّ �ٱل�سَّ �أَُزْخِرُف و�ِجَهَة �ٱْلباِب �ٱلزُّ

: وؤ�َلنْيِ ، ُثمَّ �أُجيُب َعِن �ٱل�سُّ دً� �ٱْلَعَمَل �ٱْلَفنِّيَّ ُل َجيِّ مَّ �أُلِحُظ َو�أََتاأَ
ُة ؟ ْخُرِفيَّ ُ �ٱلزُّ َمِت �ٱْلَعنا�سِ - َكْيَف ُنظِّ

ْخَرَفُة ؟  َزْت ِبها �ٱلزَّ تي �أُْنِ ُة �ٱَلّ ْقِنَيَّ - ما �ٱلِتّ
َنِة. ِة �ٱْلـُمَلوَّ جاجَيَّ ْخَرَفِة �ٱلزُّ ِيّ َو�ٱلزَّ �أُقاِرُن َبنْيَ َعَملي �ٱْلَفنِّ

ناُوُب  :ِمْر�شاٌم  : َالتَّ  Pochoir                               Alternance

َنٍة. ٍة ُمَلوَّ ُة َزخاِرِف ناِفَذٍة ُزجاِجيَّ َجماِليَّ

ِن، داُر �ٱلباشا، ُمّراُكُش. اَْلـَمْغِرُب.  ْلـُمَلوَّ جاِج �ٱ لزُّ اَلّصوَرُة 1 : َزخاِرُف ِبـاٱ

اأُْبــِدُع :

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

 �أََتَعلَُّم ِتْقنّياٍت 
�أُْخرى ِلَطْبِع 

 ِ �ٱْلَعنا�سِ
ِة. ْخُرِفيَّ �ٱلزُّ

ُق :  1اأََتـَذوَّ

2

35

الباب  واجهة  تزيني  عن  املتعلم  يعرب   n
الطبع  تقنية  با�ستعمال  الزجاجي 
اأو  التقابل  ويوظف  باملر�سام، 

التناوب.
الواجهة  تزيني  يف  املتعلم)ة(  يبدع   n
التنظيم  تطبيق  �رضط  الزجاجية، 

الزخريف املقرتح. 

n ميكن اقرتاح عنا�رص زخرفية لال�ستئنا�ص.
املر�سام  نف�ص  املتعلمون  يعتمد  اأن  ميكن   n
التي  ال�سابقة  الزخرفية  والعنا�رص 

ا�ستعملوها يف مرحلة التمرن.
n يرتك للمتعلمني احلرية يف تنظيم الزخارف 
�رصيطة توظيف اأحد املبداأين الزخرفيني، 

التكرار بالتقابل اأو التكرار بالتناوب.
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نية
الثا

شة 
حل�

ا

التذوق الفني

ـيِّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغني ُمْعَجِمَي اٱْلَفـِنّ

ِطد�ِم ِبِه. غَيَة َخَطَر �ٱِل�سْ ّفاِف، ِلأَُجِنَّب �أُْختي �ٱل�سَّ جاِجِيّ �ٱل�سَّ �أَُزْخِرُف و�ِجَهَة �ٱْلباِب �ٱلزُّ

: وؤ�َلنْيِ ، ُثمَّ �أُجيُب َعِن �ٱل�سُّ دً� �ٱْلَعَمَل �ٱْلَفنِّيَّ ُل َجيِّ مَّ �أُلِحُظ َو�أََتاأَ
ُة ؟ ْخُرِفيَّ ُ �ٱلزُّ َمِت �ٱْلَعنا�سِ - َكْيَف ُنظِّ

ْخَرَفُة ؟  َزْت ِبها �ٱلزَّ تي �أُْنِ ُة �ٱَلّ ْقِنَيَّ - ما �ٱلِتّ
َنِة. ِة �ٱْلـُمَلوَّ جاجَيَّ ْخَرَفِة �ٱلزُّ ِيّ َو�ٱلزَّ �أُقاِرُن َبنْيَ َعَملي �ٱْلَفنِّ

ناُوُب  :ِمْر�شاٌم  : َالتَّ  Pochoir                               Alternance

َنٍة. ٍة ُمَلوَّ ُة َزخاِرِف ناِفَذٍة ُزجاِجيَّ َجماِليَّ

ِن، داُر �ٱلباشا، ُمّراُكُش. اَْلـَمْغِرُب.  ْلـُمَلوَّ جاِج �ٱ لزُّ اَلّصوَرُة 1 : َزخاِرُف ِبـاٱ

اأُْبــِدُع :

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

 �أََتَعلَُّم ِتْقنّياٍت 
�أُْخرى ِلَطْبِع 

 ِ �ٱْلَعنا�سِ
ِة. ْخُرِفيَّ �ٱلزُّ

ُق :  1اأََتـَذوَّ

2

35

منوذج  �سورة  املتعلم)ة(  يالحظ   n
»دار  امللون،  بالزجاج  زخارف 

البا�سا مراك�ص«.
العنا�رص  تنظيم  طريقة  يالحظ   n

الزخرفية.
بها  اأجنزت  التي  واملواد  التقنية  يحدد   n

الزخرفة.
الزجاجي  )الباب  الفني  عمله  يقارن   n
املزين بعنا�رص زخرفية( مع التنظيم 
النافذة  تزيني  املعتمد  الزخريف 

بالزجاج امللون. 

n ي�ستح�سن تقدمي منوذج حقيقي من الزجاج 
امللون لتقريبه من املتعلمني، اأو عر�ص 
�سور اأكرث و�سوحا لهذا الفن الزخريف 

االأ�سيل يف احل�سارة االإ�سالمية.
البا�سا  »دار  الفنية  اللوحة  مناق�سة  تتم   n

مراك�ص«. 
التعبري  على  املتعلمني  االأ�ستاذ)ة(  يحفز   n
قبل  الفني  العمل  عنا�رص  عن  بتلقائية 

االإجابة عن االأ�سئلة املطروحة.
n ينطلق االأ�ستاذ)ة( من تفاعالتهم االأولية 
الفنية  والتقديرات  اال�ستنتاجات  لبناء 

حول اللوحة الفنية.

التعلم الذاتي

ـيِّ :  J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغني ُمْعَجِمَي اٱْلَفـِنّ

ِطد�ِم ِبِه. غَيَة َخَطَر �ٱِل�سْ ّفاِف، ِلأَُجِنَّب �أُْختي �ٱل�سَّ جاِجِيّ �ٱل�سَّ �أَُزْخِرُف و�ِجَهَة �ٱْلباِب �ٱلزُّ

: وؤ�َلنْيِ ، ُثمَّ �أُجيُب َعِن �ٱل�سُّ دً� �ٱْلَعَمَل �ٱْلَفنِّيَّ ُل َجيِّ مَّ �أُلِحُظ َو�أََتاأَ
ُة ؟ ْخُرِفيَّ ُ �ٱلزُّ َمِت �ٱْلَعنا�سِ - َكْيَف ُنظِّ

ْخَرَفُة ؟  َزْت ِبها �ٱلزَّ تي �أُْنِ ُة �ٱَلّ ْقِنَيَّ - ما �ٱلِتّ
َنِة. ِة �ٱْلـُمَلوَّ جاجَيَّ ْخَرَفِة �ٱلزُّ ِيّ َو�ٱلزَّ �أُقاِرُن َبنْيَ َعَملي �ٱْلَفنِّ

ناُوُب  :ِمْر�شاٌم  : َالتَّ  Pochoir                               Alternance

َنٍة. ٍة ُمَلوَّ ُة َزخاِرِف ناِفَذٍة ُزجاِجيَّ َجماِليَّ

ِن، داُر �ٱلباشا، ُمّراُكُش. اَْلـَمْغِرُب.  ْلـُمَلوَّ جاِج �ٱ لزُّ اَلّصوَرُة 1 : َزخاِرُف ِبـاٱ

اأُْبــِدُع :

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

 �أََتَعلَُّم ِتْقنّياٍت 
�أُْخرى ِلَطْبِع 

 ِ �ٱْلَعنا�سِ
ِة. ْخُرِفيَّ �ٱلزُّ

ُق :  1اأََتـَذوَّ

2

35

n يالحظ املتعلم)ة( تقنيات اأخرى لطبع 
العنا�رص الزخرفية.

التقنية  هذه  جتريب  على  حتفيزه   n
زخرفية  اأعمال  الإبداع  وتعلمها 

جديدة.

n ميكن اختيار عن�رص زخريف خمتلف.
العمل على  اإجناز  املتعلمني على  ت�سجيع   n

اأ�سناد ورقية كبرية.
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االأ�سبوعان: 3 و4الوحدة: الثالثة 

الوقاية من االأخطار املجال

املو�سيقى واالأنا�سيداملكون

االإ�سارات العجيبةعنوان الدر�س

n تعرف البي�ساء ون�سف الربهة.الأهداف
n اأداء ن�سيد »االإ�سارات العجيبة«.

جهاز لت�سميع الن�سيد - �سور الآالت مو�سيقية ...الو�شائل

30 دقيقةاملدة الزمنية للح�شة الواحدة2عدد احل�ش�س

مالحظات وتوجيهاتاأن�شطة وممار�شاتاملراحل

لى
لأو

ة ا
حل�ش

ا

ال�شتماع وال�شتك�شاف

ـيَّ :   J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغني ُمْعَجِمَي اٱْلَفـِنّ

 
ُ

ق وَّ
َ

ـذ
َ

ت
َ
أ

َنِة  ِمْن  �َسِن" �ٱْلـُمَكوَّ َمِة َمْلَحَمِة "ِند�ِء �ٱْلَ �أَ�ْسَتِمُع ِلـُمَقدِّ
. ُتها َزَمَننْيِ و�ٍت ُمدَّ �أَ�سْ

�أَ�ْسَتِمُع ِلَن�سيِد »َ�ْلإِ�سار�ِت �ٱْلَعجيَبِة«.

�ِسيِد؟ ِة ِللنَّ َمِة �ٱْلـمو�سيِقيَّ تي َيْعِزُفها �ٱْلَكماُن يف �ٱْلـُمَقِدّ َو�ِت �ٱَلّ ْوٍت ِمَن �ٱْلأَ�سْ َكْم َعَدُد َنَب�ساِت ُكلِّ �سَ
ُمُتُه �آَلُة �ٱْلَكماِن؟ ْمٍت َت�سْ َكْم َعَدُد َنَب�ساِت ُكلِّ �سَ

تي �أَْعِرُفها. ِة �ٱلَّ �أُْبِدُع َخّطًا �إيقاعّيًا ِباٱ�ْسِتْعماِل �ٱْلَعالماِت �ٱْلـمو�سيقَيّ

َهِة. ِف �ٱْلُبْ ْرَبَعًة ِمْن ِن�سْ ناُوِب �أَْرَبَعًة ِمْن َعالماِت �ٱْلَبْي�ساِء، َوَبْعَدها �أَ ْطِر �ٱْلإيقاِعِيّ َوِباٱلَتََّ �أَْكُتُب َعلى �ٱل�َسّ
ْوِت �أَُغّني َن�سيَد »َ�ْلإِ�سار�ِت �ٱْلَعجيَبِة«. �ِس َوَت�ْسخنِي �ٱل�سَّ َنفُّ َبْعَد َتاريِن �ٱلتَّ

َهِة  :Blanche َبْي�شاُء  :  ُف اٱْلُبْ Demi-pauseِن�شْ

. ٌة َت�ْسَتْغِرُق َزَمَننْيِ ْوِتيَّ َاْلَبْي�شاُء : َعالَمٌة �سَ
. ْمٍت َت�ْسَتْغِرُق َزَمَننْيِ ْطِر، َوهَي َعالَمُة �سَ ُع َفْوَق �ٱل�َسَّ ُف اٱللَّْحَظِة : ُم�ْسَتطيٌل �أَ�ْسَوُد يو�سَ َهِة �أَْو ِن�شْ ُف اٱْلُبْ  ِن�شْ

Titre
Compositeur :Remarques :

             

5             

9            

13               
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 �أُوؤَّدي َن�سيَد »َ�ْلإِ�سار�ِت �ٱْلَعجيَبِة«. َهِة .    َف �ٱْلُبْ ُف �ٱْلَبْي�ساَء َوِن�سْ  �أََتَعرَّ اِن : ِميَّ َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َاْلَ

َاْلإِ�شاراُت اٱْلَعجيَبُة َاْلـمو�سيقى َوٱاْلأَنا�سيُد

اأَ�ْسَتِمُع َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

اأُْبــِدُع :

ُق :  اأََتـَذوَّ

َتْوقيِع  َمَع  �سيَد  �ٱلنَّ �أَُغّني 
�ٱْلإيقاِع �ٱلَّذي �أَْبَدْعُتُه.

َاْلإِ�شاراُت اٱْلَعجيَبُة

األسبوع الثالث والرابع أطبق وأتمرن
Compositeur :Remarques :

                

9                

1717

أبدع

2525

3333
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األسبوع الثالث والرابع أطبق وأتمرن
Compositeur :Remarques :

                

9                
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أبدع

2525

3333
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ديـــــــْق َخَرْجُت يف َيْوٍم َجميــــٍل         ُيـر�ِفـُقـني �أََعزُّ �سَ
ريـــْق قاَل َلنا �ٱْلـُمَعلُِّم َيْومــــــــًا         �ٱْحَذرو� �أَْخطاَر �ٱلطَّ
َب �ٱْلأَْخــــــــطاْر ـــو�ِر         َكْي َنَتَجنَّ نا َمعًا َعلى �ٱلطِّ �ِسْ
ُنها �ٱْلَوْرُد َو�ٱْلأَ�ْســــجاْر ْينا �إِلى َحديَقٍة َجميَلٍة         ُيَزيِّ َم�سَ

و�ُء ُ�ْلـُمــــــروِر رِّ �ٱْلُعــبوِر        �أَماَمنا �أَ�سْ ْلنا �إِلى َمَ َو�سَ
�ْساُء        �ٱْنَتِظرو� َقلياًل ِباٱْحـــــِت�ِم ْلَ قاَلِت �ٱْلإِ�ساَرُة �ٱ
رَّ �ٱْلُعـــــبوِر ِ�ْنَتَظْرنا َجميعًا يف �أَمــاِن         َنْرُقُب ُكلُّنا َمَ
ْمــر�ُء        َهّيا �ٱْعُبو� �ٱْلآَن ِب�َســـــالِم �ساَرُة �ٱْلَ قاَلِت �ٱْلإِ

�َسن �ٱْلأَمنُي - َتْلحنُي: َتْوفيُق �َسـْرحاُن �ِسْعر : َلْ

�َسِن" ُن َمْلَحَمِة "ِند�ِء �ٱْلَ َعْبُد �ٱللَِّه ِع�سامي ُمَلحِّ

َاْلَوْحَدُة اٱلّثاِلَثُة 
بوعاِن : 3 و 4 َاْلأُ�شْ

36

n يوؤدي املتعلم)ة( متارين التنف�ص والت�سخني 
ال�سوتي:

l ي�ستمع لن�سيد »االإ�سارات العجيبة«.
l يغني الن�سيد م�ساحبا للقر�ص.

n يحدد عدد نب�سات كل �سوت من االأ�سوات 
التي يعزفها الكمان يف مقدمة الن�سيد.

n يحدد عدد نب�سات ال�سمت.

الى  /ات  املتعلمني  اأنظار  توجيه   n
�سوتية  عالمة  هي  البي�ساء  اأن 
ر�سم  مع  زمنني،  ت�ستغرق 

عالمتها على ال�سبورة.
n تقدمي الربهة كم�ستطيل اأ�سود يو�سع 
�سمت  عالمة  وهي  ال�سطر  فوق 

ت�ستغرق زمنني.

التطبيق والتمرن

ـيَّ :   J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغني ُمْعَجِمَي اٱْلَفـِنّ

 
ُ

ق وَّ
َ

ـذ
َ

ت
َ
أ

َنِة  ِمْن  �َسِن" �ٱْلـُمَكوَّ َمِة َمْلَحَمِة "ِند�ِء �ٱْلَ �أَ�ْسَتِمُع ِلـُمَقدِّ
. ُتها َزَمَننْيِ و�ٍت ُمدَّ �أَ�سْ

�أَ�ْسَتِمُع ِلَن�سيِد »َ�ْلإِ�سار�ِت �ٱْلَعجيَبِة«.

�ِسيِد؟ ِة ِللنَّ َمِة �ٱْلـمو�سيِقيَّ تي َيْعِزُفها �ٱْلَكماُن يف �ٱْلـُمَقِدّ َو�ِت �ٱَلّ ْوٍت ِمَن �ٱْلأَ�سْ َكْم َعَدُد َنَب�ساِت ُكلِّ �سَ
ُمُتُه �آَلُة �ٱْلَكماِن؟ ْمٍت َت�سْ َكْم َعَدُد َنَب�ساِت ُكلِّ �سَ

تي �أَْعِرُفها. ِة �ٱلَّ �أُْبِدُع َخّطًا �إيقاعّيًا ِباٱ�ْسِتْعماِل �ٱْلَعالماِت �ٱْلـمو�سيقَيّ

َهِة. ِف �ٱْلُبْ ْرَبَعًة ِمْن ِن�سْ ناُوِب �أَْرَبَعًة ِمْن َعالماِت �ٱْلَبْي�ساِء، َوَبْعَدها �أَ ْطِر �ٱْلإيقاِعِيّ َوِباٱلَتََّ �أَْكُتُب َعلى �ٱل�َسّ
ْوِت �أَُغّني َن�سيَد »َ�ْلإِ�سار�ِت �ٱْلَعجيَبِة«. �ِس َوَت�ْسخنِي �ٱل�سَّ َنفُّ َبْعَد َتاريِن �ٱلتَّ

َهِة  :Blanche َبْي�شاُء  :  ُف اٱْلُبْ Demi-pauseِن�شْ

. ٌة َت�ْسَتْغِرُق َزَمَننْيِ ْوِتيَّ َاْلَبْي�شاُء : َعالَمٌة �سَ
. ْمٍت َت�ْسَتْغِرُق َزَمَننْيِ ْطِر، َوهَي َعالَمُة �سَ ُع َفْوَق �ٱل�َسَّ ُف اٱللَّْحَظِة : ُم�ْسَتطيٌل �أَ�ْسَوُد يو�سَ َهِة �أَْو ِن�شْ ُف اٱْلُبْ  ِن�شْ
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 �أُوؤَّدي َن�سيَد »َ�ْلإِ�سار�ِت �ٱْلَعجيَبِة«. َهِة .    َف �ٱْلُبْ ُف �ٱْلَبْي�ساَء َوِن�سْ  �أََتَعرَّ اِن : ِميَّ َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َاْلَ

َاْلإِ�شاراُت اٱْلَعجيَبُة َاْلـمو�سيقى َوٱاْلأَنا�سيُد

اأَ�ْسَتِمُع َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

اأُْبــِدُع :

ُق :  اأََتـَذوَّ

َتْوقيِع  َمَع  �سيَد  �ٱلنَّ �أَُغّني 
�ٱْلإيقاِع �ٱلَّذي �أَْبَدْعُتُه.

َاْلإِ�شاراُت اٱْلَعجيَبُة

األسبوع الثالث والرابع أطبق وأتمرن
Compositeur :Remarques :

                

9                

1717

أبدع

2525

3333
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األسبوع الثالث والرابع أطبق وأتمرن
Compositeur :Remarques :

                

9                
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ديـــــــْق َخَرْجُت يف َيْوٍم َجميــــٍل         ُيـر�ِفـُقـني �أََعزُّ �سَ
ريـــْق قاَل َلنا �ٱْلـُمَعلُِّم َيْومــــــــًا         �ٱْحَذرو� �أَْخطاَر �ٱلطَّ
َب �ٱْلأَْخــــــــطاْر ـــو�ِر         َكْي َنَتَجنَّ نا َمعًا َعلى �ٱلطِّ �ِسْ
ُنها �ٱْلَوْرُد َو�ٱْلأَ�ْســــجاْر ْينا �إِلى َحديَقٍة َجميَلٍة         ُيَزيِّ َم�سَ

و�ُء ُ�ْلـُمــــــروِر رِّ �ٱْلُعــبوِر        �أَماَمنا �أَ�سْ ْلنا �إِلى َمَ َو�سَ
�ْساُء        �ٱْنَتِظرو� َقلياًل ِباٱْحـــــِت�ِم ْلَ قاَلِت �ٱْلإِ�ساَرُة �ٱ
رَّ �ٱْلُعـــــبوِر ِ�ْنَتَظْرنا َجميعًا يف �أَمــاِن         َنْرُقُب ُكلُّنا َمَ
ْمــر�ُء        َهّيا �ٱْعُبو� �ٱْلآَن ِب�َســـــالِم �ساَرُة �ٱْلَ قاَلِت �ٱْلإِ

�َسن �ٱْلأَمنُي - َتْلحنُي: َتْوفيُق �َسـْرحاُن �ِسْعر : َلْ

�َسِن" ُن َمْلَحَمِة "ِند�ِء �ٱْلَ َعْبُد �ٱللَِّه ِع�سامي ُمَلحِّ

َاْلَوْحَدُة اٱلّثاِلَثُة 
بوعاِن : 3 و 4 َاْلأُ�شْ

36

n يكتب املتعلم)ة( على ال�سطر االإيقاعي اأربعة 
ن�سف  من  واأربعة  البي�ساء  عالمات 

الربهة مع التناوب بينها.

ال�سطر  على  املتعلم)ة(  يكتب   n
البي�ساء  عالمات  اأربعة  االإيقاعي 
مع  الربهة  ن�سف  من  واأربعة 

التناوب بينها.
نية

الثا
شة 

حل�
ا

التعبري والإبداع

ـيَّ :   J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغني ُمْعَجِمَي اٱْلَفـِنّ

 
ُ

ق وَّ
َ

ـذ
َ

ت
َ
أ

َنِة  ِمْن  �َسِن" �ٱْلـُمَكوَّ َمِة َمْلَحَمِة "ِند�ِء �ٱْلَ �أَ�ْسَتِمُع ِلـُمَقدِّ
. ُتها َزَمَننْيِ و�ٍت ُمدَّ �أَ�سْ

�أَ�ْسَتِمُع ِلَن�سيِد »َ�ْلإِ�سار�ِت �ٱْلَعجيَبِة«.

�ِسيِد؟ ِة ِللنَّ َمِة �ٱْلـمو�سيِقيَّ تي َيْعِزُفها �ٱْلَكماُن يف �ٱْلـُمَقِدّ َو�ِت �ٱَلّ ْوٍت ِمَن �ٱْلأَ�سْ َكْم َعَدُد َنَب�ساِت ُكلِّ �سَ
ُمُتُه �آَلُة �ٱْلَكماِن؟ ْمٍت َت�سْ َكْم َعَدُد َنَب�ساِت ُكلِّ �سَ

تي �أَْعِرُفها. ِة �ٱلَّ �أُْبِدُع َخّطًا �إيقاعّيًا ِباٱ�ْسِتْعماِل �ٱْلَعالماِت �ٱْلـمو�سيقَيّ

َهِة. ِف �ٱْلُبْ ْرَبَعًة ِمْن ِن�سْ ناُوِب �أَْرَبَعًة ِمْن َعالماِت �ٱْلَبْي�ساِء، َوَبْعَدها �أَ ْطِر �ٱْلإيقاِعِيّ َوِباٱلَتََّ �أَْكُتُب َعلى �ٱل�َسّ
ْوِت �أَُغّني َن�سيَد »َ�ْلإِ�سار�ِت �ٱْلَعجيَبِة«. �ِس َوَت�ْسخنِي �ٱل�سَّ َنفُّ َبْعَد َتاريِن �ٱلتَّ

َهِة  :Blanche َبْي�شاُء  :  ُف اٱْلُبْ Demi-pauseِن�شْ

. ٌة َت�ْسَتْغِرُق َزَمَننْيِ ْوِتيَّ َاْلَبْي�شاُء : َعالَمٌة �سَ
. ْمٍت َت�ْسَتْغِرُق َزَمَننْيِ ْطِر، َوهَي َعالَمُة �سَ ُع َفْوَق �ٱل�َسَّ ُف اٱللَّْحَظِة : ُم�ْسَتطيٌل �أَ�ْسَوُد يو�سَ َهِة �أَْو ِن�شْ ُف اٱْلُبْ  ِن�شْ
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 �أُوؤَّدي َن�سيَد »َ�ْلإِ�سار�ِت �ٱْلَعجيَبِة«. َهِة .    َف �ٱْلُبْ ُف �ٱْلَبْي�ساَء َوِن�سْ  �أََتَعرَّ اِن : ِميَّ َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َاْلَ

َاْلإِ�شاراُت اٱْلَعجيَبُة َاْلـمو�سيقى َوٱاْلأَنا�سيُد

اأَ�ْسَتِمُع َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

اأُْبــِدُع :

ُق :  اأََتـَذوَّ

َتْوقيِع  َمَع  �سيَد  �ٱلنَّ �أَُغّني 
�ٱْلإيقاِع �ٱلَّذي �أَْبَدْعُتُه.

َاْلإِ�شاراُت اٱْلَعجيَبُة

األسبوع الثالث والرابع أطبق وأتمرن
Compositeur :Remarques :

                

9                

1717

أبدع
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3333

© 2021 elamri mohammed amine

األسبوع الثالث والرابع أطبق وأتمرن
Compositeur :Remarques :

                

9                
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2525

3333
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ديـــــــْق َخَرْجُت يف َيْوٍم َجميــــٍل         ُيـر�ِفـُقـني �أََعزُّ �سَ
ريـــْق قاَل َلنا �ٱْلـُمَعلُِّم َيْومــــــــًا         �ٱْحَذرو� �أَْخطاَر �ٱلطَّ
َب �ٱْلأَْخــــــــطاْر ـــو�ِر         َكْي َنَتَجنَّ نا َمعًا َعلى �ٱلطِّ �ِسْ
ُنها �ٱْلَوْرُد َو�ٱْلأَ�ْســــجاْر ْينا �إِلى َحديَقٍة َجميَلٍة         ُيَزيِّ َم�سَ

و�ُء ُ�ْلـُمــــــروِر رِّ �ٱْلُعــبوِر        �أَماَمنا �أَ�سْ ْلنا �إِلى َمَ َو�سَ
�ْساُء        �ٱْنَتِظرو� َقلياًل ِباٱْحـــــِت�ِم ْلَ قاَلِت �ٱْلإِ�ساَرُة �ٱ
رَّ �ٱْلُعـــــبوِر ِ�ْنَتَظْرنا َجميعًا يف �أَمــاِن         َنْرُقُب ُكلُّنا َمَ
ْمــر�ُء        َهّيا �ٱْعُبو� �ٱْلآَن ِب�َســـــالِم �ساَرُة �ٱْلَ قاَلِت �ٱْلإِ

�َسن �ٱْلأَمنُي - َتْلحنُي: َتْوفيُق �َسـْرحاُن �ِسْعر : َلْ

�َسِن" ُن َمْلَحَمِة "ِند�ِء �ٱْلَ َعْبُد �ٱللَِّه ِع�سامي ُمَلحِّ

َاْلَوْحَدُة اٱلّثاِلَثُة 
بوعاِن : 3 و 4 َاْلأُ�شْ

36

با�ستعمال  اإيقاعيا  خطا  املتعلم)ة(  يبدع   n
العالمات املو�سيقة التي تعرف عليها 

n ي�ساحب االأ�ستاذ املتعلم)ة( ويحفزه 
على قراءة املدونة.

التذوق الفني
ـيَّ :   J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغني ُمْعَجِمَي اٱْلَفـِنّ

 
ُ

ق وَّ
َ

ـذ
َ

ت
َ
أ

َنِة  ِمْن  �َسِن" �ٱْلـُمَكوَّ َمِة َمْلَحَمِة "ِند�ِء �ٱْلَ �أَ�ْسَتِمُع ِلـُمَقدِّ
. ُتها َزَمَننْيِ و�ٍت ُمدَّ �أَ�سْ

�أَ�ْسَتِمُع ِلَن�سيِد »َ�ْلإِ�سار�ِت �ٱْلَعجيَبِة«.

�ِسيِد؟ ِة ِللنَّ َمِة �ٱْلـمو�سيِقيَّ تي َيْعِزُفها �ٱْلَكماُن يف �ٱْلـُمَقِدّ َو�ِت �ٱَلّ ْوٍت ِمَن �ٱْلأَ�سْ َكْم َعَدُد َنَب�ساِت ُكلِّ �سَ
ُمُتُه �آَلُة �ٱْلَكماِن؟ ْمٍت َت�سْ َكْم َعَدُد َنَب�ساِت ُكلِّ �سَ

تي �أَْعِرُفها. ِة �ٱلَّ �أُْبِدُع َخّطًا �إيقاعّيًا ِباٱ�ْسِتْعماِل �ٱْلَعالماِت �ٱْلـمو�سيقَيّ

َهِة. ِف �ٱْلُبْ ْرَبَعًة ِمْن ِن�سْ ناُوِب �أَْرَبَعًة ِمْن َعالماِت �ٱْلَبْي�ساِء، َوَبْعَدها �أَ ْطِر �ٱْلإيقاِعِيّ َوِباٱلَتََّ �أَْكُتُب َعلى �ٱل�َسّ
ْوِت �أَُغّني َن�سيَد »َ�ْلإِ�سار�ِت �ٱْلَعجيَبِة«. �ِس َوَت�ْسخنِي �ٱل�سَّ َنفُّ َبْعَد َتاريِن �ٱلتَّ

َهِة  :Blanche َبْي�شاُء  :  ُف اٱْلُبْ Demi-pauseِن�شْ

. ٌة َت�ْسَتْغِرُق َزَمَننْيِ ْوِتيَّ َاْلَبْي�شاُء : َعالَمٌة �سَ
. ْمٍت َت�ْسَتْغِرُق َزَمَننْيِ ْطِر، َوهَي َعالَمُة �سَ ُع َفْوَق �ٱل�َسَّ ُف اٱللَّْحَظِة : ُم�ْسَتطيٌل �أَ�ْسَوُد يو�سَ َهِة �أَْو ِن�شْ ُف اٱْلُبْ  ِن�شْ

Titre
Compositeur :Remarques :
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 �أُوؤَّدي َن�سيَد »َ�ْلإِ�سار�ِت �ٱْلَعجيَبِة«. َهِة .    َف �ٱْلُبْ ُف �ٱْلَبْي�ساَء َوِن�سْ  �أََتَعرَّ اِن : ِميَّ َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َاْلَ

َاْلإِ�شاراُت اٱْلَعجيَبُة َاْلـمو�سيقى َوٱاْلأَنا�سيُد

اأَ�ْسَتِمُع َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

اأُْبــِدُع :

ُق :  اأََتـَذوَّ

َتْوقيِع  َمَع  �سيَد  �ٱلنَّ �أَُغّني 
�ٱْلإيقاِع �ٱلَّذي �أَْبَدْعُتُه.

َاْلإِ�شاراُت اٱْلَعجيَبُة

األسبوع الثالث والرابع أطبق وأتمرن
Compositeur :Remarques :

                

9                

1717

أبدع

2525

3333
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األسبوع الثالث والرابع أطبق وأتمرن
Compositeur :Remarques :

                

9                

1717

أبدع

2525

3333
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ديـــــــْق َخَرْجُت يف َيْوٍم َجميــــٍل         ُيـر�ِفـُقـني �أََعزُّ �سَ
ريـــْق قاَل َلنا �ٱْلـُمَعلُِّم َيْومــــــــًا         �ٱْحَذرو� �أَْخطاَر �ٱلطَّ
َب �ٱْلأَْخــــــــطاْر ـــو�ِر         َكْي َنَتَجنَّ نا َمعًا َعلى �ٱلطِّ �ِسْ
ُنها �ٱْلَوْرُد َو�ٱْلأَ�ْســــجاْر ْينا �إِلى َحديَقٍة َجميَلٍة         ُيَزيِّ َم�سَ

و�ُء ُ�ْلـُمــــــروِر رِّ �ٱْلُعــبوِر        �أَماَمنا �أَ�سْ ْلنا �إِلى َمَ َو�سَ
�ْساُء        �ٱْنَتِظرو� َقلياًل ِباٱْحـــــِت�ِم ْلَ قاَلِت �ٱْلإِ�ساَرُة �ٱ
رَّ �ٱْلُعـــــبوِر ِ�ْنَتَظْرنا َجميعًا يف �أَمــاِن         َنْرُقُب ُكلُّنا َمَ
ْمــر�ُء        َهّيا �ٱْعُبو� �ٱْلآَن ِب�َســـــالِم �ساَرُة �ٱْلَ قاَلِت �ٱْلإِ

�َسن �ٱْلأَمنُي - َتْلحنُي: َتْوفيُق �َسـْرحاُن �ِسْعر : َلْ

�َسِن" ُن َمْلَحَمِة "ِند�ِء �ٱْلَ َعْبُد �ٱللَِّه ِع�سامي ُمَلحِّ

َاْلَوْحَدُة اٱلّثاِلَثُة 
بوعاِن : 3 و 4 َاْلأُ�شْ

36

n ي�ستمع املتعلم)ة( مللحمة »نداء احل�سن«. 
n يتعرف على االأ�سوات التي مدتها زمنني. 

اإلى  اال�ستماع  قبل  املتعلمني  n توجيه 
التي  اال�سوات  على  التعرف 

مدتها زمنني.
التعلم الذاتي

ـيَّ :   J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُْغني ُمْعَجِمَي اٱْلَفـِنّ

 
ُ

ق وَّ
َ

ـذ
َ

ت
َ
أ

َنِة  ِمْن  �َسِن" �ٱْلـُمَكوَّ َمِة َمْلَحَمِة "ِند�ِء �ٱْلَ �أَ�ْسَتِمُع ِلـُمَقدِّ
. ُتها َزَمَننْيِ و�ٍت ُمدَّ �أَ�سْ

�أَ�ْسَتِمُع ِلَن�سيِد »َ�ْلإِ�سار�ِت �ٱْلَعجيَبِة«.

�ِسيِد؟ ِة ِللنَّ َمِة �ٱْلـمو�سيِقيَّ تي َيْعِزُفها �ٱْلَكماُن يف �ٱْلـُمَقِدّ َو�ِت �ٱَلّ ْوٍت ِمَن �ٱْلأَ�سْ َكْم َعَدُد َنَب�ساِت ُكلِّ �سَ
ُمُتُه �آَلُة �ٱْلَكماِن؟ ْمٍت َت�سْ َكْم َعَدُد َنَب�ساِت ُكلِّ �سَ

تي �أَْعِرُفها. ِة �ٱلَّ �أُْبِدُع َخّطًا �إيقاعّيًا ِباٱ�ْسِتْعماِل �ٱْلَعالماِت �ٱْلـمو�سيقَيّ

َهِة. ِف �ٱْلُبْ ْرَبَعًة ِمْن ِن�سْ ناُوِب �أَْرَبَعًة ِمْن َعالماِت �ٱْلَبْي�ساِء، َوَبْعَدها �أَ ْطِر �ٱْلإيقاِعِيّ َوِباٱلَتََّ �أَْكُتُب َعلى �ٱل�َسّ
ْوِت �أَُغّني َن�سيَد »َ�ْلإِ�سار�ِت �ٱْلَعجيَبِة«. �ِس َوَت�ْسخنِي �ٱل�سَّ َنفُّ َبْعَد َتاريِن �ٱلتَّ

َهِة  :Blanche َبْي�شاُء  :  ُف اٱْلُبْ Demi-pauseِن�شْ

. ٌة َت�ْسَتْغِرُق َزَمَننْيِ ْوِتيَّ َاْلَبْي�شاُء : َعالَمٌة �سَ
. ْمٍت َت�ْسَتْغِرُق َزَمَننْيِ ْطِر، َوهَي َعالَمُة �سَ ُع َفْوَق �ٱل�َسَّ ُف اٱللَّْحَظِة : ُم�ْسَتطيٌل �أَ�ْسَوُد يو�سَ َهِة �أَْو ِن�شْ ُف اٱْلُبْ  ِن�شْ

Titre
Compositeur :Remarques :
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 �أُوؤَّدي َن�سيَد »َ�ْلإِ�سار�ِت �ٱْلَعجيَبِة«. َهِة .    َف �ٱْلُبْ ُف �ٱْلَبْي�ساَء َوِن�سْ  �أََتَعرَّ اِن : ِميَّ َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َاْلَ

َاْلإِ�شاراُت اٱْلَعجيَبُة َاْلـمو�سيقى َوٱاْلأَنا�سيُد

اأَ�ْسَتِمُع َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

اأُْبــِدُع :

ُق :  اأََتـَذوَّ

َتْوقيِع  َمَع  �سيَد  �ٱلنَّ �أَُغّني 
�ٱْلإيقاِع �ٱلَّذي �أَْبَدْعُتُه.

َاْلإِ�شاراُت اٱْلَعجيَبُة

األسبوع الثالث والرابع أطبق وأتمرن
Compositeur :Remarques :

                

9                

1717

أبدع

2525

3333
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األسبوع الثالث والرابع أطبق وأتمرن
Compositeur :Remarques :

                

9                

1717

أبدع

2525

3333
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ديـــــــْق َخَرْجُت يف َيْوٍم َجميــــٍل         ُيـر�ِفـُقـني �أََعزُّ �سَ
ريـــْق قاَل َلنا �ٱْلـُمَعلُِّم َيْومــــــــًا         �ٱْحَذرو� �أَْخطاَر �ٱلطَّ
َب �ٱْلأَْخــــــــطاْر ـــو�ِر         َكْي َنَتَجنَّ نا َمعًا َعلى �ٱلطِّ �ِسْ
ُنها �ٱْلَوْرُد َو�ٱْلأَ�ْســــجاْر ْينا �إِلى َحديَقٍة َجميَلٍة         ُيَزيِّ َم�سَ

و�ُء ُ�ْلـُمــــــروِر رِّ �ٱْلُعــبوِر        �أَماَمنا �أَ�سْ ْلنا �إِلى َمَ َو�سَ
�ْساُء        �ٱْنَتِظرو� َقلياًل ِباٱْحـــــِت�ِم ْلَ قاَلِت �ٱْلإِ�ساَرُة �ٱ
رَّ �ٱْلُعـــــبوِر ِ�ْنَتَظْرنا َجميعًا يف �أَمــاِن         َنْرُقُب ُكلُّنا َمَ
ْمــر�ُء        َهّيا �ٱْعُبو� �ٱْلآَن ِب�َســـــالِم �ساَرُة �ٱْلَ قاَلِت �ٱْلإِ

�َسن �ٱْلأَمنُي - َتْلحنُي: َتْوفيُق �َسـْرحاُن �ِسْعر : َلْ

�َسِن" ُن َمْلَحَمِة "ِند�ِء �ٱْلَ َعْبُد �ٱللَِّه ِع�سامي ُمَلحِّ

َاْلَوْحَدُة اٱلّثاِلَثُة 
بوعاِن : 3 و 4 َاْلأُ�شْ

36

n يقوم املتعلم)ة( بـ:
الذي  االإيقاع  توقيع  مع  الن�سيد  غناء   l

اأبدعه.

n ميكن اإغناء الن�صاط باأنا�صيد متنوعة 
اأو  املتعلم)ة(  �سياق  من  م�ستقاة 

اختياره.

75



االأ�سبوعان: 3 و4الوحدة: الثالثة 
الوقاية من االأخطار املجال
امل�رصحاملكون

اأنا يف ورطةعنوان الدر�س

n التعبري امل�رصحي باحلركات االإميائية.الأهداف
n التطبيق امل�رصحي باحلركات االإميائية.

الكرا�سة - اأقنعة - اأثاث منا�سب ...الو�شائل
30 دقيقةاملدة الزمنية للح�شة الواحدة2عدد احل�ش�س

مالحظات وتوجيهاتاأن�شطة وممار�شاتاملراحل

ولى
 الأ

�شة
احل

املالحظة وال�شتك�شاف

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

: ُل ِبَخٍطّ �سِ ُل �ٱْلَ�ْسَهَد، ُثَمّ �أَ مَّ �أََتاأَ

ُن َعلى �ٱ�ْسِتْخد�ِم �ٱْلِعبار�ِت �ٱلّتاِلَيِة يف َمو�ِقَف  رَّ ، �أََتَ ْوِتيِّ َركيِّ َو�ٱل�سَّ يف َوْقِت َفر�غي، َبْعَد 6 َدقاِئَق ِمَن �ٱلتَّ�ْسخنِي �ٱْلَ
ْجَدُة(.  ِدقائي: )�أَْنِقذوين -  �أَ�ْسِعفوين -  َ�لنَّ ها َعلى �أَ�سْ ٍة ِمِن �ٱْختياري، ُثمَّ �أَْعِر�سُ َهْزِليَّ

123 ِرُقُه �ٱلّناُر. َجَرِة.ُتْ ُدها �ٱْلَكْلُب.َي�ْسُقُط ِمَن �ٱل�َسّ ُيَهدِّ

نْيِ  �ٱْلَهْزِليَّ �ٱْلـَمْوِقَفنْيِ  ديقي  َو�سَ �أَنا  �ُس  �أُ�َسِخّ
: ٍ ْلقاِء ُمَعبِّ ، ِباٱ�ْسِتْعماِل �ٱْلأَْقِنَعِة، َوِباإِ �ٱلّتالَينْيِ

 

�َْلَفتاُة: �أَخاُف يا �َسّيدي �أَْن َنْغَرَق!
�َْلَبّحاُر: �إِذ� َغِرْقنا �َساأَُردُّ َلِك �ٱلنُّقوَد.

يَنني؟ رِّ َ�ْلَكْلُب: ِلـماذ� َتُ
ني يا �َسيِّدي! ْفَلُة: �ساِمْ َ�لِطّ

ِك؟ َ�ْلَكْلُب: �أَل َتْخ�َسنْيَ �أَْن �أَُع�سَّ
ْفَلُة: ل، �أَْنِقذوين !  �أَْنِقذوين ! َ�لِطّ

َ�لَنّاُر: ِلـماذ� ُت�ْسِعُلني ؟ ُقْل.
ْفُل: �أَْرجوِك �َسِيَّدتي! َ�لِطّ

ْحِرَقَك؟ َ�لَنّاُر: �أَل َتْخ�سى �أَْن �أُ
ْجَدُة ! ْجَدُة ! �ٱلنَّ ْفُل: ل، �ٱلنَّ َ�لِطّ

َجَرُة: ِلـماذ� َتَت�َسَلُّقني؟  َ�ل�سَّ
ْفُل: �أَْرجوِك �ساِميني! َ�لطِّ

�ْسِقَطَك؟ َجَرُة: �أَل َتْخ�سى �أََنّ �أُ َ�ل�سَّ
ْفُل: ل، �أَ�ْسِعفوين ! �أَ�ْسِعفوين ! َ�لِطّ

ُخُه َوَتْخِد�ُسُه. ٍة، َفُتَوِبّ ِطْفٌل ُيحاِوُل �ٱِلْعِتد�َء َعلى ِقَطّ
َعُقُه. ُخُه �ٱْلَكْهَرباُء َوت�سْ ِطَفٌل َيْعَبُث ِبِزِرّ �ٱْلَكْهَرباِء، ُتَوِبّ

ِحِك. تي َيَقُع فيها �ٱلإِْن�ساُن يف َوْرَطٍة، َتْدعو �إِلى �ٱل�سَّ ُة : ِهَي �ٱْلـَمو�ِقُف �ٱلَّ واِقُف اٱْلَهْزِليَّ َامْلَ

َاْلـَمــ�ْســـَرُح
بوعاِن : 3 و 4 َاْلأُ�شْ

: َعلُِّميُّ َاْلَهَدُف اٱلتَّ

اأَنا يف َوْرَطٍة
ِحّيًا.    ُقها َم�ْسَ ِة و�أَُطِبّ َركاِت �ٱلإياِئيَّ ُف �ٱلَتّْعبَي ِباٱْلَ  �أََتَعرَّ

اأُالِحُظ َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

ُق :اأُْبــِدُع : ّاأََتـَذوَّ و�ِر �ٱْلَهْزِلِ َة �ٱْلِ ُق َجماِليَّ  �أََتَذوَّ

1
2

ٍ َعِن �ٱْلـَم�ْسَهِد: ْلقاٍء ُمَعبِّ �أَْقَر�أُ ُكلَّ ِحو�ٍر ِباإِ

َمفاهيُم : 
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n يالحظ املتعلم)ة( الو�سعيات املمثلة على ال�سور 
ويعرب عن كل واحدة منها.

n يحدد:
 ال�سخ�ص الذي ي�سقط من ال�سجرة.

 من حترقه النار.
 من يع�سه كلب

n ي�سل بخط كل �سورة باجلملة التي تعرب عنه.

املقاطع)م�رصح.  بع�ص  تذكر  ميكن   n
 )... متحركة.  ر�سوم  �سينما. 

وحتديد نوع احلوار امل�ستعمل.
n الرتكيز على ردود االأفعال الهزلية.

التطبيق والتمرن

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

: ُل ِبَخٍطّ �سِ ُل �ٱْلَ�ْسَهَد، ُثَمّ �أَ مَّ �أََتاأَ

ُن َعلى �ٱ�ْسِتْخد�ِم �ٱْلِعبار�ِت �ٱلّتاِلَيِة يف َمو�ِقَف  رَّ ، �أََتَ ْوِتيِّ َركيِّ َو�ٱل�سَّ يف َوْقِت َفر�غي، َبْعَد 6 َدقاِئَق ِمَن �ٱلتَّ�ْسخنِي �ٱْلَ
ْجَدُة(.  ِدقائي: )�أَْنِقذوين -  �أَ�ْسِعفوين -  َ�لنَّ ها َعلى �أَ�سْ ٍة ِمِن �ٱْختياري، ُثمَّ �أَْعِر�سُ َهْزِليَّ

123 ِرُقُه �ٱلّناُر. َجَرِة.ُتْ ُدها �ٱْلَكْلُب.َي�ْسُقُط ِمَن �ٱل�َسّ ُيَهدِّ

نْيِ  �ٱْلَهْزِليَّ �ٱْلـَمْوِقَفنْيِ  ديقي  َو�سَ �أَنا  �ُس  �أُ�َسِخّ
: ٍ ْلقاِء ُمَعبِّ ، ِباٱ�ْسِتْعماِل �ٱْلأَْقِنَعِة، َوِباإِ �ٱلّتالَينْيِ

 

�َْلَفتاُة: �أَخاُف يا �َسّيدي �أَْن َنْغَرَق!
�َْلَبّحاُر: �إِذ� َغِرْقنا �َساأَُردُّ َلِك �ٱلنُّقوَد.

يَنني؟ رِّ َ�ْلَكْلُب: ِلـماذ� َتُ
ني يا �َسيِّدي! ْفَلُة: �ساِمْ َ�لِطّ

ِك؟ َ�ْلَكْلُب: �أَل َتْخ�َسنْيَ �أَْن �أَُع�سَّ
ْفَلُة: ل، �أَْنِقذوين !  �أَْنِقذوين ! َ�لِطّ

َ�لَنّاُر: ِلـماذ� ُت�ْسِعُلني ؟ ُقْل.
ْفُل: �أَْرجوِك �َسِيَّدتي! َ�لِطّ

ْحِرَقَك؟ َ�لَنّاُر: �أَل َتْخ�سى �أَْن �أُ
ْجَدُة ! ْجَدُة ! �ٱلنَّ ْفُل: ل، �ٱلنَّ َ�لِطّ

َجَرُة: ِلـماذ� َتَت�َسَلُّقني؟  َ�ل�سَّ
ْفُل: �أَْرجوِك �ساِميني! َ�لطِّ

�ْسِقَطَك؟ َجَرُة: �أَل َتْخ�سى �أََنّ �أُ َ�ل�سَّ
ْفُل: ل، �أَ�ْسِعفوين ! �أَ�ْسِعفوين ! َ�لِطّ

ُخُه َوَتْخِد�ُسُه. ٍة، َفُتَوِبّ ِطْفٌل ُيحاِوُل �ٱِلْعِتد�َء َعلى ِقَطّ
َعُقُه. ُخُه �ٱْلَكْهَرباُء َوت�سْ ِطَفٌل َيْعَبُث ِبِزِرّ �ٱْلَكْهَرباِء، ُتَوِبّ

ِحِك. تي َيَقُع فيها �ٱلإِْن�ساُن يف َوْرَطٍة، َتْدعو �إِلى �ٱل�سَّ ُة : ِهَي �ٱْلـَمو�ِقُف �ٱلَّ واِقُف اٱْلَهْزِليَّ َامْلَ

َاْلـَمــ�ْســـَرُح
بوعاِن : 3 و 4 َاْلأُ�شْ

: َعلُِّميُّ َاْلَهَدُف اٱلتَّ

اأَنا يف َوْرَطٍة
ِحّيًا.    ُقها َم�ْسَ ِة و�أَُطِبّ َركاِت �ٱلإياِئيَّ ُف �ٱلَتّْعبَي ِباٱْلَ  �أََتَعرَّ

اأُالِحُظ َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

ُق :اأُْبــِدُع : ّاأََتـَذوَّ و�ِر �ٱْلَهْزِلِ َة �ٱْلِ ُق َجماِليَّ  �أََتَذوَّ

1
2

ٍ َعِن �ٱْلـَم�ْسَهِد: ْلقاٍء ُمَعبِّ �أَْقَر�أُ ُكلَّ ِحو�ٍر ِباإِ

َمفاهيُم : 
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n يكت�سف املتعلم)ة( احلوار بني :
l الطفل والكلب
l الطفل والنار

l الطفل وال�سجرة
n يقراأ املتعلم)ة( احلوار معربا عن امل�سهد.

على  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ)ة(  ي�سجع   n
التعبري  على  ويحفزه  احلوار  قراءة 
والتقنيات  احلركات  م�ستعمال  بتلقائية 
الهزيل  الطابع  واإ�سفاء  اكت�سبها  التي 

للموقف.
n يطالب املتعلمني باإعداد اأقنعة ال�ستعمالها 

يف احل�سة املقبلة.

نية
الثا

شة 
حل�

ا
التعبري والإبداع

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

: ُل ِبَخٍطّ �سِ ُل �ٱْلَ�ْسَهَد، ُثَمّ �أَ مَّ �أََتاأَ

ُن َعلى �ٱ�ْسِتْخد�ِم �ٱْلِعبار�ِت �ٱلّتاِلَيِة يف َمو�ِقَف  رَّ ، �أََتَ ْوِتيِّ َركيِّ َو�ٱل�سَّ يف َوْقِت َفر�غي، َبْعَد 6 َدقاِئَق ِمَن �ٱلتَّ�ْسخنِي �ٱْلَ
ْجَدُة(.  ِدقائي: )�أَْنِقذوين -  �أَ�ْسِعفوين -  َ�لنَّ ها َعلى �أَ�سْ ٍة ِمِن �ٱْختياري، ُثمَّ �أَْعِر�سُ َهْزِليَّ

123 ِرُقُه �ٱلّناُر. َجَرِة.ُتْ ُدها �ٱْلَكْلُب.َي�ْسُقُط ِمَن �ٱل�َسّ ُيَهدِّ

نْيِ  �ٱْلَهْزِليَّ �ٱْلـَمْوِقَفنْيِ  ديقي  َو�سَ �أَنا  �ُس  �أُ�َسِخّ
: ٍ ْلقاِء ُمَعبِّ ، ِباٱ�ْسِتْعماِل �ٱْلأَْقِنَعِة، َوِباإِ �ٱلّتالَينْيِ

 

�َْلَفتاُة: �أَخاُف يا �َسّيدي �أَْن َنْغَرَق!
�َْلَبّحاُر: �إِذ� َغِرْقنا �َساأَُردُّ َلِك �ٱلنُّقوَد.

يَنني؟ رِّ َ�ْلَكْلُب: ِلـماذ� َتُ
ني يا �َسيِّدي! ْفَلُة: �ساِمْ َ�لِطّ

ِك؟ َ�ْلَكْلُب: �أَل َتْخ�َسنْيَ �أَْن �أَُع�سَّ
ْفَلُة: ل، �أَْنِقذوين !  �أَْنِقذوين ! َ�لِطّ

َ�لَنّاُر: ِلـماذ� ُت�ْسِعُلني ؟ ُقْل.
ْفُل: �أَْرجوِك �َسِيَّدتي! َ�لِطّ

ْحِرَقَك؟ َ�لَنّاُر: �أَل َتْخ�سى �أَْن �أُ
ْجَدُة ! ْجَدُة ! �ٱلنَّ ْفُل: ل، �ٱلنَّ َ�لِطّ

َجَرُة: ِلـماذ� َتَت�َسَلُّقني؟  َ�ل�سَّ
ْفُل: �أَْرجوِك �ساِميني! َ�لطِّ

�ْسِقَطَك؟ َجَرُة: �أَل َتْخ�سى �أََنّ �أُ َ�ل�سَّ
ْفُل: ل، �أَ�ْسِعفوين ! �أَ�ْسِعفوين ! َ�لِطّ

ُخُه َوَتْخِد�ُسُه. ٍة، َفُتَوِبّ ِطْفٌل ُيحاِوُل �ٱِلْعِتد�َء َعلى ِقَطّ
َعُقُه. ُخُه �ٱْلَكْهَرباُء َوت�سْ ِطَفٌل َيْعَبُث ِبِزِرّ �ٱْلَكْهَرباِء، ُتَوِبّ

ِحِك. تي َيَقُع فيها �ٱلإِْن�ساُن يف َوْرَطٍة، َتْدعو �إِلى �ٱل�سَّ ُة : ِهَي �ٱْلـَمو�ِقُف �ٱلَّ واِقُف اٱْلَهْزِليَّ َامْلَ

َاْلـَمــ�ْســـَرُح
بوعاِن : 3 و 4 َاْلأُ�شْ

: َعلُِّميُّ َاْلَهَدُف اٱلتَّ

اأَنا يف َوْرَطٍة
ِحّيًا.    ُقها َم�ْسَ ِة و�أَُطِبّ َركاِت �ٱلإياِئيَّ ُف �ٱلَتّْعبَي ِباٱْلَ  �أََتَعرَّ

اأُالِحُظ َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

ُق :اأُْبــِدُع : ّاأََتـَذوَّ و�ِر �ٱْلَهْزِلِ َة �ٱْلِ ُق َجماِليَّ  �أََتَذوَّ

1
2

ٍ َعِن �ٱْلـَم�ْسَهِد: ْلقاٍء ُمَعبِّ �أَْقَر�أُ ُكلَّ ِحو�ٍر ِباإِ
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املوقفني  زميليه/ته  رفقته  املتعلم)ة(  ي�سخ�ص   n
الهزليني:

فتخد�سه  قطة،  على  االعتداء  يحاول  طفل   l
وتغ�سب.

l طفل يلعب بزر الكهرباء وت�سعقه.

ويحفز  الناجحة  املحاوالت  ي�سجع   n
املرتددين للقيام بذلك.

املواقف  بخطورة  املتعلمني  يح�س�ص   n
وجتنبها.

التذوق

َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

: ُل ِبَخٍطّ �سِ ُل �ٱْلَ�ْسَهَد، ُثَمّ �أَ مَّ �أََتاأَ

ُن َعلى �ٱ�ْسِتْخد�ِم �ٱْلِعبار�ِت �ٱلّتاِلَيِة يف َمو�ِقَف  رَّ ، �أََتَ ْوِتيِّ َركيِّ َو�ٱل�سَّ يف َوْقِت َفر�غي، َبْعَد 6 َدقاِئَق ِمَن �ٱلتَّ�ْسخنِي �ٱْلَ
ْجَدُة(.  ِدقائي: )�أَْنِقذوين -  �أَ�ْسِعفوين -  َ�لنَّ ها َعلى �أَ�سْ ٍة ِمِن �ٱْختياري، ُثمَّ �أَْعِر�سُ َهْزِليَّ

123 ِرُقُه �ٱلّناُر. َجَرِة.ُتْ ُدها �ٱْلَكْلُب.َي�ْسُقُط ِمَن �ٱل�َسّ ُيَهدِّ

نْيِ  �ٱْلَهْزِليَّ �ٱْلـَمْوِقَفنْيِ  ديقي  َو�سَ �أَنا  �ُس  �أُ�َسِخّ
: ٍ ْلقاِء ُمَعبِّ ، ِباٱ�ْسِتْعماِل �ٱْلأَْقِنَعِة، َوِباإِ �ٱلّتالَينْيِ

 

�َْلَفتاُة: �أَخاُف يا �َسّيدي �أَْن َنْغَرَق!
�َْلَبّحاُر: �إِذ� َغِرْقنا �َساأَُردُّ َلِك �ٱلنُّقوَد.

يَنني؟ رِّ َ�ْلَكْلُب: ِلـماذ� َتُ
ني يا �َسيِّدي! ْفَلُة: �ساِمْ َ�لِطّ

ِك؟ َ�ْلَكْلُب: �أَل َتْخ�َسنْيَ �أَْن �أَُع�سَّ
ْفَلُة: ل، �أَْنِقذوين !  �أَْنِقذوين ! َ�لِطّ

َ�لَنّاُر: ِلـماذ� ُت�ْسِعُلني ؟ ُقْل.
ْفُل: �أَْرجوِك �َسِيَّدتي! َ�لِطّ

ْحِرَقَك؟ َ�لَنّاُر: �أَل َتْخ�سى �أَْن �أُ
ْجَدُة ! ْجَدُة ! �ٱلنَّ ْفُل: ل، �ٱلنَّ َ�لِطّ

َجَرُة: ِلـماذ� َتَت�َسَلُّقني؟  َ�ل�سَّ
ْفُل: �أَْرجوِك �ساِميني! َ�لطِّ

�ْسِقَطَك؟ َجَرُة: �أَل َتْخ�سى �أََنّ �أُ َ�ل�سَّ
ْفُل: ل، �أَ�ْسِعفوين ! �أَ�ْسِعفوين ! َ�لِطّ

ُخُه َوَتْخِد�ُسُه. ٍة، َفُتَوِبّ ِطْفٌل ُيحاِوُل �ٱِلْعِتد�َء َعلى ِقَطّ
َعُقُه. ُخُه �ٱْلَكْهَرباُء َوت�سْ ِطَفٌل َيْعَبُث ِبِزِرّ �ٱْلَكْهَرباِء، ُتَوِبّ

ِحِك. تي َيَقُع فيها �ٱلإِْن�ساُن يف َوْرَطٍة، َتْدعو �إِلى �ٱل�سَّ ُة : ِهَي �ٱْلـَمو�ِقُف �ٱلَّ واِقُف اٱْلَهْزِليَّ َامْلَ

َاْلـَمــ�ْســـَرُح
بوعاِن : 3 و 4 َاْلأُ�شْ

: َعلُِّميُّ َاْلَهَدُف اٱلتَّ

اأَنا يف َوْرَطٍة
ِحّيًا.    ُقها َم�ْسَ ِة و�أَُطِبّ َركاِت �ٱلإياِئيَّ ُف �ٱلَتّْعبَي ِباٱْلَ  �أََتَعرَّ

اأُالِحُظ َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

ُق :اأُْبــِدُع : ّاأََتـَذوَّ و�ِر �ٱْلَهْزِلِ َة �ٱْلِ ُق َجماِليَّ  �أََتَذوَّ

1
2

ٍ َعِن �ٱْلـَم�ْسَهِد: ْلقاٍء ُمَعبِّ �أَْقَر�أُ ُكلَّ ِحو�ٍر ِباإِ

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

َاْلَوْحَدُة اٱلّثاِلَثُة 

37

اإلى n يقراأ احلوار الهزيل بني الفتاة والبحار ويتذوقه. اال�ستماع  قبل  املتعلمني  توجيه   n
مدتها  التي  االأ�سوات  على  التعرف 

زمنني.

التعلم الذاتي
َتَعلٌٌّم ذاِتيٌّ :

: ُل ِبَخٍطّ �سِ ُل �ٱْلَ�ْسَهَد، ُثَمّ �أَ مَّ �أََتاأَ

ُن َعلى �ٱ�ْسِتْخد�ِم �ٱْلِعبار�ِت �ٱلّتاِلَيِة يف َمو�ِقَف  رَّ ، �أََتَ ْوِتيِّ َركيِّ َو�ٱل�سَّ يف َوْقِت َفر�غي، َبْعَد 6 َدقاِئَق ِمَن �ٱلتَّ�ْسخنِي �ٱْلَ
ْجَدُة(.  ِدقائي: )�أَْنِقذوين -  �أَ�ْسِعفوين -  َ�لنَّ ها َعلى �أَ�سْ ٍة ِمِن �ٱْختياري، ُثمَّ �أَْعِر�سُ َهْزِليَّ

123 ِرُقُه �ٱلّناُر. َجَرِة.ُتْ ُدها �ٱْلَكْلُب.َي�ْسُقُط ِمَن �ٱل�َسّ ُيَهدِّ

نْيِ  �ٱْلَهْزِليَّ �ٱْلـَمْوِقَفنْيِ  ديقي  َو�سَ �أَنا  �ُس  �أُ�َسِخّ
: ٍ ْلقاِء ُمَعبِّ ، ِباٱ�ْسِتْعماِل �ٱْلأَْقِنَعِة، َوِباإِ �ٱلّتالَينْيِ

 

�َْلَفتاُة: �أَخاُف يا �َسّيدي �أَْن َنْغَرَق!
�َْلَبّحاُر: �إِذ� َغِرْقنا �َساأَُردُّ َلِك �ٱلنُّقوَد.

يَنني؟ رِّ َ�ْلَكْلُب: ِلـماذ� َتُ
ني يا �َسيِّدي! ْفَلُة: �ساِمْ َ�لِطّ

ِك؟ َ�ْلَكْلُب: �أَل َتْخ�َسنْيَ �أَْن �أَُع�سَّ
ْفَلُة: ل، �أَْنِقذوين !  �أَْنِقذوين ! َ�لِطّ

َ�لَنّاُر: ِلـماذ� ُت�ْسِعُلني ؟ ُقْل.
ْفُل: �أَْرجوِك �َسِيَّدتي! َ�لِطّ

ْحِرَقَك؟ َ�لَنّاُر: �أَل َتْخ�سى �أَْن �أُ
ْجَدُة ! ْجَدُة ! �ٱلنَّ ْفُل: ل، �ٱلنَّ َ�لِطّ

َجَرُة: ِلـماذ� َتَت�َسَلُّقني؟  َ�ل�سَّ
ْفُل: �أَْرجوِك �ساِميني! َ�لطِّ

�ْسِقَطَك؟ َجَرُة: �أَل َتْخ�سى �أََنّ �أُ َ�ل�سَّ
ْفُل: ل، �أَ�ْسِعفوين ! �أَ�ْسِعفوين ! َ�لِطّ

ُخُه َوَتْخِد�ُسُه. ٍة، َفُتَوِبّ ِطْفٌل ُيحاِوُل �ٱِلْعِتد�َء َعلى ِقَطّ
َعُقُه. ُخُه �ٱْلَكْهَرباُء َوت�سْ ِطَفٌل َيْعَبُث ِبِزِرّ �ٱْلَكْهَرباِء، ُتَوِبّ

ِحِك. تي َيَقُع فيها �ٱلإِْن�ساُن يف َوْرَطٍة، َتْدعو �إِلى �ٱل�سَّ ُة : ِهَي �ٱْلـَمو�ِقُف �ٱلَّ واِقُف اٱْلَهْزِليَّ َامْلَ

َاْلـَمــ�ْســـَرُح
بوعاِن : 3 و 4 َاْلأُ�شْ

: َعلُِّميُّ َاْلَهَدُف اٱلتَّ

اأَنا يف َوْرَطٍة
ِحّيًا.    ُقها َم�ْسَ ِة و�أَُطِبّ َركاِت �ٱلإياِئيَّ ُف �ٱلَتّْعبَي ِباٱْلَ  �أََتَعرَّ

اأُالِحُظ َواأَْكَت�ِسُف :

ُن : رَّ ُق َو اأََتَ اأَُطِبّ

ُق :اأُْبــِدُع : ّاأََتـَذوَّ و�ِر �ٱْلَهْزِلِ َة �ٱْلِ ُق َجماِليَّ  �أََتَذوَّ

1
2

ٍ َعِن �ٱْلـَم�ْسَهِد: ْلقاٍء ُمَعبِّ �أَْقَر�أُ ُكلَّ ِحو�ٍر ِباإِ

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

َاْلَوْحَدُة اٱلّثاِلَثُة 
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مواقف  اأداء  على  املنزل  يف  املتعلم)ة(  يتمرن   n
يف  املقرتحة  باملواقف  باال�ستئنا�ص  هزلية 

الكرا�سة

ب�صكل  بالن�صاط  للقيام  املتعلمني  حتفيز   n
فردي ثم جماعي اإن اأمكن.

76



تقومي ودعمالوحدة: الثالثة

الوقاية من االأخطاراملجال

الفنون الت�سكيليةاملكون
اأهداف
احل�شة

n تقومي التعلمات املرتبطة بالدر�سني 1 و2
n دعم التعلمات املرتبطة بالدر�سني 1 و2

معايري
التقومي

n مدى متكن املتعلم)ة( من:
l توظيف التقابل والتناوب يف تنظيم عنا�رص زخرفية.

l ا�ستعمال تقنية الطبع باملر�سام يف التزيني.
اأوراق-  قلم الر�سا�ص -  ممحاة - مق�ص - ل�ساق - اإ�سفنج - �سباغة مائية - ملونة.الو�شائل

30 دقيقةاملدة الزمنية1عدد احل�ش�س

توجيهاتاأن�شطة وممار�شات �شفيةمراحل احل�شة

تقومي التعلمات

املخ�س�ص  املمر  م�ساحة  املتعلم)ة(  يالحظ   n
الأ�سخا�ص يف و�سعية اإعاقة.

قراءة  اإلى  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ)ة(  يدعو   n
املطلوب.

n يوجه املتعلمني لتزيني املمر بتطبيق التكرار 
الزخريف  بالعن�رص  التقابل  اأو  التناوب  اأو 

با�ستعمال تقنية الطبع باملر�سام.
اإجنازه  فرديا  ثم  جماعيا  املتعلم)ة(  يقوم   n
اعتمادا على معايري �سبكة التقومي املقرتحة.
تقوميه  يف  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ)ة(  ي�ساحب   n
وامل�ساعدة  التوجيه  له  ويقدم  الذاتي 

الالزمني.

ح�سه  ا�ستخدام  على  املتعلم)ة(  حتفيز   n
االإبداعي لتزيني املمر.

اأخرى  واأن�سطة  اأعمال  اقرتاح  ميكن   n
هو  ما  وفق  املتعلمني،  تعلمات  لتقومي 

متاح لهم من اإمكانات.
قراءة  يف  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ)ة(  ي�رصك   n

التعليمة ومناق�ستها قبل االإجناز. 
n ي�ستثمر االأ�ستاذ)ة( فرتة تقومي االإجنازات 
املتعلم)ة( ب�رصورة االهتمام  لتح�سي�ص 

باالأ�سخا�ص يف و�سعية اإعاقة.

دعم التعلمات

ويقرتح  ال�سعوبات  االأ�ستاذ)ة(  ير�سد   n
اأن�سطة ملعاجلتها.

n يدعم االأ�ستاذ)ة( التعلمات املكت�سبة.
n يدعو املتعلم)ة( اإلى اكت�ساف املهمة املطلوبة 
يف الن�صاط املقرتح يف ملحق بطاقات اأن�صطة 

الدعم .
n ي�سارك املتعلمون/ات يف حت�سني اإنتاجاتهم.

n ميكن اأن ي�ستغل املتعلمون على اأوراق 
اأو  ثنائيات  اإطار  يف  احلجم  كبرية 

جمموعات �سغرية.
�سورهم  الإح�سار  املتعلمني  توجيه   n
االإطار،  و�سط  وتثبيتها  ال�سخ�سية 

واتباع خطوات االإجناز املقرتحة.
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تقومي ودعمالوحدة: الثالثة

الوقاية من االأخطاراملجال

املو�سيقى واالأنا�سيداملكون

n تقومي التعلمات املرتبطة بالدر�سني 1 و2الأهداف
n دعم التعلمات املرتبطة بالدر�سني 1 و2

معايري
التقومي

n مدى متكن املتعلم)ة( من:
l توظيف التقابل والتناوب يف تنظيم عنا�رص زخرفية.

l ا�ستعمال تقنية الطبع باملر�سام يف التزيني.
�سور - مقطع غنائي ...الو�شائل

30 دقيقةاملدة الزمنية1عدد احل�ش�س

توجيهاتاأن�شطة وممار�شات �شفيةمراحل احل�شة

تقومي التعلمات

املتعلم)ة( اخلط االإيقاعي املر�سوم على  n يالحظ 
الكرا�سة ويكتب االإيقاع ثم التعرف عليه.

n يدعو االأ�ستاذ)ة( املتعلم الإجناز املهمة املطلوبة.
n يعيد املتعلم)ة( ن�سيد »االإ�سارات العجيبة« ويردد 

مع �سديقه.
n ي�سحح املتعلم)ة( اإجنازه جماعيا ثم فرديا. 

اأن�سطة  ويقرتح  ال�سعوبات  االأ�ستاذ)ة(  ير�سد   n
ملعاجلتها.

باملكت�سبات  التذكري  لالأ�ستاذ  ميكن   n
ال�سابقة.

دعم التعلمات

n يدعم االأ�ستاذ)ة( التعلمات املكت�سبة.
املطلوبة  املهمة  اكت�ساف  اإلى  املتعلم)ة(  يدعو   n
بتوقيع  �سديقه/�سديقته  غناء  )ي�ساحب 

العالمات(
n ينجز التالميذ املهمة يف اإطار فرق ثنائية.
n يناق�ص املتعلم اإجنازات زمالئه وي�سحح.

اأثناء  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ  ي�ساحب   n
وي�سجعه/ها  والت�سحيح  االإجناز 

على جمهوداته/ها.
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تقومي ودعمالوحدة: الثالثة

الوقاية من االأخطاراملجال

امل�رصحاملكون

n تقومي التعلمات املرتبطة بالدر�سني 1 و2الأهداف
n دعم التعلمات املرتبطة بالدر�سني 1 و2

�سور -  ر�سومات ...الو�شائل

30 دقيقةاملدة الزمنية1عدد احل�ش�س

توجيهاتاأن�شطة وممار�شات �شفيةمراحل احل�شة

تقومي التعلمات

الكرا�سة  على  املمثلة  ال�سور  املتعلم)ة(  يالحظ   n
ويعرب عن كل واحدة منها.

االأخطار  من  اأ�سدقاءه  ينبه  ثم  ال�سور  يتاأمل   n
املحتملة.

n يعيد قراءة الق�سيدة ب�سوت فخم واالفتخار اأثناء 
االإلقاء.

�سائكة  وردة  وبني  بينه  احلوار  املتعلم)ة(  يتمم   n
وفلفل حار.

�سبكة  على  باالعتماد  اإجنازه  املتعلم)ة(  يقوم   n
التقومي الذاتي املوجودة يف الكرا�سة.

يواجهها  التي  ال�سعوبات  االأ�ستاذ)ة(  ير�سد   n
املتعلم)ة( ويقرتح اأن�سطة منا�سبة ملعاجلتها.
n يردد املتعلم)ة( كلمات مع اإطاآلة ال�سوائت.

يواجهها  التي  ال�سعوبات  االأ�ستاذ)ة(  ير�سد   n
املتعلم)ة( ويقرتح اأن�سطة ملعاجلتها.

املقاطع)م�رصح.  n ميكن تذكر بع�ص 
 )... متحركة.  ر�سوم  �سينما. 

وحتديد نوع احلوار امل�ستعمل.

دعم التعلمات

n يدعم االأ�ستاذ)ة( التعلمات املكت�سبة.
لتمثيل  حركات  ارجتال  اإلى  املتعلم)ة(  يدعو   n

و�سعيات وهمية من اختياره/ها.
اإبداعاتهم  حت�سني  يف  املتعلمون/ات  ي�سارك   n

وم�ساعدة بع�سهم بع�سا.

من  املتعلمني/ات  االأ�ستاذ)ة(  ي�سجع   n
خمتلفة  و�صعيات  ا�صتنباط  اأجل 
على  ويحفزهم  املعي�ص  واقعهم  من 

متثيلها.
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الفنون الت�سكيليةاملكون

n تقومي التعلمات املرتبطة بالدر�سني 1 و2الأهداف
n دعم التعلمات املرتبطة بالدر�سني 1 و2

معايري
التقومي

n مدى متكن املتعلم)ة( من:
 توظيف التقابل والتناوب يف تنظيم عنا�رص زخرفية.

 التعبري بعنا�رص ع�سوية.
 توظيف الدوائر يف الت�سميم والتعبري.

اأوراق - قلم الر�سا�ص - ممحاة - مق�ص - ل�ساق - اإ�سفنج - �سباغة مائية - ملونة.الو�شائل

30 دقيقةاملدة الزمنية1عدد احل�ش�س

توجيهاتاأن�شطة وممار�شات �شفيةمراحل احل�شة

تقومي التعلمات

وي�ستك�سف  املر�سوم  الدرج  املتعلم)ة(  يالحظ   n
مكوناته وواجهاته.

املطلوب  اإلى قراءة  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ)ة(  يدعو   n
ح�سب كل و�سعية تقوميية:

خطوات  واجهات  لتزيني  املتعلمني  يوجه   -1
اأو  التناوب  اأو  التكرار  بتطبيق  الدرج 
تقنية  با�ستعمال  الزخريف  بالعن�رص  التقابل 

التلوين باالأقالم امللونة اللبدية اأو اخل�سبية.
املزهرية  اإجناز  الإمتام  املتعلمني  يوجه   -2
باعتماد الت�سميم بالدوائر، با�ستعمال تقنية 

االإل�ساق.
باعتماد  الغريبة  ال�سجرة  عن  التعبري  يتمم   -3
تقنية  با�ستعمال  واأ�سكال ع�سوية،  عنا�رص 

التخطيط والتلوين.
n يقوم املتعلم)ة( جماعيا ثم فرديا اإجنازاته اعتمادا 

على معايري �سبكة التقومي املقرتحة.
n ي�ساحب االأ�ستاذ)ة( املتعلم)ة( يف تقوميه الذاتي 

ويقدم له التوجيه وامل�ساعدة الالزمني.

n حتفيز املتعلم)ة( على ا�ستخدام ح�سه 
الفنية  االأعمال  الإجناز  االإبداعي 

املقرتحة.
n ميكن اقرتاح اأعمال واأن�سطة اأخرى 
ما  وفق  املتعلمني،  تعلمات  لتقومي 

هو متاح لهم من اإمكانات.
يف  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ)ة(  ي�رصك   n
ومعرفة  التعليمة  م�سمون  قراءة 

املطلوب ثم االإجابة عنها. 
على  املتعلمون  ي�ستغل  اأن  ميكن   n
اإطار  يف  احلجم  كبرية  اأوراق 

ثنائيات اأو جمموعات �سغرية.

دعم التعلمات
n ير�سد االأ�ستاذ)ة( ال�سعوبات ويقرتح االأن�سطة املالئمة ملعاجلتها.

n يدعم االأ�صتاذ)ة( التعلمات املكت�صبة من خالل الن�صاط املقرتح يف ملحق بطاقات اأن�صطة 
الدعم.

n ي�سارك املتعلمون/ات يف حت�سني اإنتاجاتهم.
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املو�سيقى واالأنا�سيداملكون

n تقومي التعلمات املرتبطة بالوحدات 1 و2 و3.الأهداف
n دعم التعلمات املرتبطة بالوحدات 1 و2 و3.

�سور - اآالت مو�سيقية.الو�شائل

30 دقيقةاملدة الزمنية1عدد احل�ش�س

توجيهاتاأن�شطة وممار�شات �شفيةمراحل احل�شة

تقومي التعلمات

املر�سومة  املو�سيقية  املدونة  املتعلم)ة(  يالحظ   n
على الكرا�سة وي�سفه.

وي�سطب  املو�سيقية  االآالت  املتعلم)ة(  ي�سنف   n
على ال�سورة ال�سورة.

n يدعو االأ�ستاذ)ة( املتعلم الإجناز املهمة املطلوبة.
n ي�سحح املتعلم)ة( اإجنازه جماعيا ثم فرديا. 

اأن�سطة  ويقرتح  ال�سعوبات  االأ�ستاذ)ة(  ير�سد   n
ملعاجلتها.

باملكت�سبات  التذكري  لالأ�ستاذ  ميكن   n
ال�سابقة.

دعم التعلمات

n يدعم االأ�ستاذ)ة( التعلمات املكت�سبة.
املطلوبة  املهمة  اكت�ساف  اإلى  املتعلم)ة(  يدعو   n
بتوقيع  �سديقه/�سديقته  غناء  )ي�ساحب 

العالمات(
n ينجز التالميذ املهمة يف اإطار فرق ثنائية.
n يناق�ص املتعلم اإجنازات زمالئه وي�سحح.

اأثناء  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ  ي�ساحب   n
وي�سجعه/ها  والت�سحيح  االإجناز 

على جمهوداته/ها.
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امل�رصحاملكون

n تقومي التعلمات املرتبطة بالوحدات 1 و2 و3.الأهداف
n دعم التعلمات املرتبطة بالوحدات 1 و2 و3.

�سور - ر�سومات ...الو�شائل

30 دقيقةاملدة الزمنية1عدد احل�ش�س

توجيهاتاأن�شطة وممار�شات �شفيةمراحل احل�شة

تقومي التعلمات

الكرا�سة  على  املمثلة  ال�سور  املتعلم)ة(  يالحظ   n
ويعرب عن كل واحدة منها.

n ي�ستك�سف اأنواع احلركات التي يقوم بها االأطفال 
يف كل �سورة.

n يقوم املتعلم)ة( بت�سخني حركي واآخر �سوتي.
�سبكة  على  باالعتماد  اإجنازه  املتعلم)ة(  يقوم   n

التقومي الذاتي املوجودة يف الكرا�سة.
يواجهها  التي  ال�سعوبات  االأ�ستاذ)ة(  ير�سد   n

املتعلم)ة( ويقرتح اأن�سطة منا�سبة ملعاجلتها.

n يردد املتعلم)ة( كلمات مع اإطاآلة ال�سوائت.
يواجهها  التي  ال�سعوبات  االأ�ستاذ)ة(  ير�سد   n

املتعلم)ة( ويقرتح اأن�سطة ملعاجلتها.

n ميكن تذكر بع�ص املقاطع )م�رصح. 
 )... متحركة.  ر�سوم  �سينما. 

وحتديد نوع احلوار امل�ستعمل.

دعم التعلمات

n يدعم االأ�ستاذ)ة( التعلمات املكت�سبة.
لتمثيل  حركات  ارجتال  اإلى  املتعلم)ة(  يدعو   n

و�سعيات وهمية من اختياره/ها.
اإبداعاتهم  حت�سني  يف  املتعلمون/ات  ي�سارك   n

وم�ساعدة بع�سهم بع�سا.

من  املتعلمني/ات  االأ�ستاذ)ة(  ي�سجع   n
خمتلفة  و�صعيات  ا�صتنباط  اأجل 
على  ويحفزهم  املعي�ص  واقعهم  من 

متثيلها.
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المتدادات تعلمات الوحدة التعلمات ال�شابقة احل�ش�س املوا�شيع  الأ�شابيع املكونات
n االإل�ساق والربط 

والتلحيم. 
n الت�سكيل باعتماد 

املواد امل�سرتجعة. 
n تقنيات مركبة يف 

الر�سم وال�سباغة 
واالإل�ساق.

n التخطيط والت�سكيل 
باعتماد الرتكيب 

والتباين.

n الت�سكيل باعتماد: االأ�سكال 
 - الهند�سية  واالأحجام 
والالنتظام،  االنتظام 

التجاور والتنافر.
باعتماد:  املج�سم  الت�سكيل   n
عجني  العجني،  الطني، 
مرجعات  الورق، 

العلب...
الهند�سة  تعرف   n

املغربية:  املعمارية 
والق�سور،  الق�سبات 

واالأبواب...

n املج�سم والناتئ.
n تقنيات احلفر والنق�ص.

n احلجم.
باالأ�سكال  الف�ساء  تنظيم   n
املنتظمة وغري املنتظمة. 

املنتظمة  باالأ�سكال  التعبري   n
وغري املنتظمة. 

باعتماد  والت�سكيل  الر�سم   n
احلجم.

والعجني  بالطني  الت�سكيل   n
وتقنيات احلفر.

االأولى
املعماري 

ال�سغري

1

الفنون 
الت�شكيلية

الثانية 2

االأولى

الفنان ال�سغري 

3

الثانية 4

تقومي ودعم الدر�سني  5
n اأداء ملحمة. 
n اأداء اأهازيج 

وطنية. 
n تعرف املجموعات 

ال�سوتية. 
n تعرف الفرق 

املو�سيقية 
وت�سكيلتها. 

ون�سف  البي�ساء  قراءة   n

الربهة يف مدونة ب�سيطة.
n املجموعة ال�سوتية )الغناء 
باأداء فردي-الغناء باأداء 

جماعي(.
n العزف اجلماعي-العزف 

الفردي.
من  ن�سيد/اأغنية  اأداء   n

املجال.

n االأنا�سيد.
n املعزوفات ال�سابقة: 
l اأهازيج وطنية.

l معزوفات �سابقة. 

االأولى
بناة الوطن 

1

املو�شيقى 
والأنا�شيد

الثانية 2

االأولى
دار االأوبرا

3

الثانية 4

تقومي ودعم الدر�سني  5
n توظيف التقليد 

واحلركة للتعبري.
n لعب االأدوار

بتوظيف:  م�رصحيا  التعبري   n
واحلركة  احلوار 

والتعبري.
n لعب االأدوار )انطالقا من 

ن�ص م�رصحي(.
واالأ�ستاذ)ة(  االإباء  تقليد   n

واالأ�سدقاء.

n احلركة واحلوار. 
n احلوار. 

 

االأولى
�سناع بالدي

1

امل�رشح

الثانية 2

االأولى حوار ال�سناع 
واملهنيني

3

الثانية 4

تقومي ودعم الدر�سني  5

احلرف و املهن الوحدة الرابعة
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تعاريف ومفاهيم
هو عزف يقوم باأدائه جمموعة من املو�سيقيني مكونة من عازفني على االأقل، با�ستعمال نف�ص العزف اجلماعي

االآالت املو�سيقية اأو االآالت مو�سيقية خمتلفة.
هو عزف مو�سيقي يقوم باأدائه عازف واحد.العزف الفردي 

الإمياء
Pantomime

االإمياء قدميا كان عبارة عن »عر�ص مرئي و�سمعي« لكل ما ميكن تقليده �سواء بوا�سطة ال�سوت اأو 
احلركة: تقليد حركات التجديف، واالألعاب البهلوانية، وركوب اخليل، واالأعياد. 

يف نهاية القرن التا�سع ع�رص، حلت االإميائية »االأرلكانية« ن�سبة اإلى �سخ�سية اأرلكان املعروفة بطابعها 
»Boulvard du temple« التي قدمها يف »Dubureau« التهريجي وحتديدا اإميائية دوبورو

اأفالم البورل�سك مع ب. كايتون  اأف�سل مناذج هذا النوع يف القرن الع�رصين،فقد ظهرت يف  اأما 
و�ساريل �سابلن.
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االأ�سبوعان: 1 و2الوحدة الرابعة 

احلرف و املهناملجال

الفنون الت�سكيليةاملكون

املعماري ال�سغريعنوان الدر�س

الأهداف
التعلمية

n تعرف الت�سكيل املج�سم والناتئ.
n ا�ستعمال الطني وعجني الورق ومرجعات العلب يف الت�سكيل املج�سم.

n تعرف الطابع املعماري املغربي العتيق.
الو�شائل
والأدوات

اأوراق - قلم الر�سا�ص - ممحاة. مق�ص - ل�ساق - �سباغة مائية - ملونة -  فر�ساة تلوين - 
ورق كرتون - مرجعات العلب - طني - اأغ�سان ياب�سة.

30 دقيقةاملدة الزمنية لكل ح�شة2عدد احل�ش�س

�ساهدت �سانعا تقليديا مغربيا ي�ستعمل الطني يف �سنع معامل معمارية مغربية م�سغرة، فقررت و�شعية النطالق
بدوري اإبداع جم�سم معماري عتيق.

توجيهاتاأن�شطة وممار�شات �شفيةاملراحل

ولى
 الأ

�شة
احل

املالحظة وال�شتك�شاف

44

َتِلَفٍة.   �ْصكيِل �ٱلّنِاتِئ ِباٱ�ْصِتْعماِل َمو�دَّ َوخاماٍت ُمْ ِم َو�ٱلتَّ �ْصكيِل �ٱْلـُمَج�صَّ �أُلِحُظ ِتْقنياِت �ٱلتَّ

ْلويِن. ْل�صاِق َو�ٱلتَّ َة �ٱْلإِ �ْصكيِل �ٱلّناِتِئ، َوِباٱ�ْصِتْعماِل ِتْقِنيَّ َنُع بابًا َمْغِرِبّيًا �أَ�صيًل ِباٱْعِتماِد �ٱلتَّ �أَ�صْ

ُأْحِضُر ِقَطعًا ِمْن َوَرِق �ٱْلَكْرتوِن، 
ناِت �ٱْلباِب  َوأَصنَُع بِها ُمَكوِّ

)َقْوٌس، أَْعِمَدٌة، ِقْرميٌد  (.

باٌب َمْغِربِيٌّ أَصيٌل. ْلـَحَسِن �ٱلّثاني بِـَموادَّ ُمْختَِلَفٍة. ٌم لِـَمْسِجِد �ٱ تَْشكيٌل ُمَجسَّ ْلـِجْبِس. تَْشكيٌل ناتٌِئ َعلى �ٱ

ْلـَمْغِربِيِّ  �ٱ ْلباِب  �ٱ َخصائِِص  َحَسَب  ْلباِب  �ٱ ناِت  ُمَكوِّ وُأْلِصُق  ُب  ُأَركِّ
لّصوَرِة أَْعالُه. �ٱْلَصيِل َكما يَْظَهُر يف �ٱ

ِباٱْلَْصباِغ  ْلباِب  �ٱ ُن واِجهاِت  ُألَوِّ
لَّتي ُتَعبُِّر َعْن أَصالَتِِه. �ٱ

ْرُت  ِة، َوَقرَّ �ٱْلـَمْغِرِبيَّ ِة  �ٱْلـِمْعماِريَّ �ٱْلـَمعاِلِ  ميِم َبْع�ِش  �صاَهْدُت �صاِنعًا َتْقليِدّيًا َمْغِرِبّيًا َي�ْصَتْعِمُل �ٱلّطنَي ِلَت�صْ
ًما ِمْعماِرّيًا َعتيقًا. �صَّ َز ِبَدْوري ُمَ �أَْن �أُْنِ

َم َو�ٱلّناِتَئ. �ْصكيَل �ٱْلـُمَج�صَّ ُف �ٱلتَّ  �أََتَعرَّ
ِم. �ْصكيِل �ٱْلـُمَج�صَّ  �أَ�ْصَتْعِمُل �ٱلّطنَي َوَعجنَي �ٱْلَوَرِق َوُمْرَجعاِت �ٱْلُعَلِب يف �ٱلتَّ

ُف �ٱلّطاَبَع �ٱْلـِمْعماِريَّ �ٱْلَعتيَق.   �أََتَعرَّ

غرُي ماِريُّ اٱل�ضَّ ـِمعمْ َالمْ ُة �ْشكيِليَّ َدُة اٱلّراِبَعُة َ�ْلُفـنوُن �ٱلتَّ َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 1 َو 2 أُ�ضمْ َالمْ

ُة : ِميَّ َعلُّ داُف اٱلتَّ أَهمْ َالمْ

�أُالِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف :

ُن : رَّ �أََتَ

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

َحِة. ٍ َيْرَتِفُع َقليًل َعْن ُم�ْصَتوى �ٱْلـِم�صاَحِة �ٱْلـُم�َصطَّ توُء: ُكلُّ ُعْن�سُ َالنُّ

 1 23

ما  وي�سف  جيدا،  ال�سور  املتعلم)ة(  يالحظ   n
ي�ساهده.

n يتعرف كيف يعرب الفنان باعتماد الت�سكيل املج�سم 
وخامات  مواد  با�ستعمال  الناتئ،  والت�سكيل 

خمتلفة من خالل �سور متثل: 
l منوذج ت�سكيل ناتئ على اجلب�ص.

l منوذج ت�سكيل جم�سم مل�سجد احل�سن الثاين مبواد 
خمتلفة.

l منوذج باب مغربي اأ�سيل.
n يقارن بني الت�سكيل املج�سم والت�سكيل الناتئ.

n ي�ستنتج ما مييز كل نوع من الت�سكيل باملادة )املج�سم 
بواجهات متعددة. والناتئ بواجهة واحدة(.

املج�سم  الت�سكيلني  مع  املعمارية  الواجهة  يقارن   n
املواد  ما مييزه عنهما من حيث  والناتئ، ويجد 

والوظائف. 

ومناق�ستها  الو�سعية  من  االنطالق   n
املتعلمني/ات حول خ�سائ�ص  مع 
والناتئ  املج�سم  الت�سكيل  مميزات 

واملعمار املغربي.
امل�سغر  املعماري  الت�سميم  ربط   n

بالت�سكيل املج�سم والناتئ.

التطبيق والتمرن

44

َتِلَفٍة.   �ْصكيِل �ٱلّنِاتِئ ِباٱ�ْصِتْعماِل َمو�دَّ َوخاماٍت ُمْ ِم َو�ٱلتَّ �ْصكيِل �ٱْلـُمَج�صَّ �أُلِحُظ ِتْقنياِت �ٱلتَّ

ْلويِن. ْل�صاِق َو�ٱلتَّ َة �ٱْلإِ �ْصكيِل �ٱلّناِتِئ، َوِباٱ�ْصِتْعماِل ِتْقِنيَّ َنُع بابًا َمْغِرِبّيًا �أَ�صيًل ِباٱْعِتماِد �ٱلتَّ �أَ�صْ

ُأْحِضُر ِقَطعًا ِمْن َوَرِق �ٱْلَكْرتوِن، 
ناِت �ٱْلباِب  َوأَصنَُع بِها ُمَكوِّ

)َقْوٌس، أَْعِمَدٌة، ِقْرميٌد  (.

باٌب َمْغِربِيٌّ أَصيٌل. ْلـَحَسِن �ٱلّثاني بِـَموادَّ ُمْختَِلَفٍة. ٌم لِـَمْسِجِد �ٱ تَْشكيٌل ُمَجسَّ ْلـِجْبِس. تَْشكيٌل ناتٌِئ َعلى �ٱ

ْلـَمْغِربِيِّ  �ٱ ْلباِب  �ٱ َخصائِِص  َحَسَب  ْلباِب  �ٱ ناِت  ُمَكوِّ وُأْلِصُق  ُب  ُأَركِّ
لّصوَرِة أَْعالُه. �ٱْلَصيِل َكما يَْظَهُر يف �ٱ

ِباٱْلَْصباِغ  ْلباِب  �ٱ ُن واِجهاِت  ُألَوِّ
لَّتي ُتَعبُِّر َعْن أَصالَتِِه. �ٱ

ْرُت  ِة، َوَقرَّ �ٱْلـَمْغِرِبيَّ ِة  �ٱْلـِمْعماِريَّ �ٱْلـَمعاِلِ  ميِم َبْع�ِش  �صاَهْدُت �صاِنعًا َتْقليِدّيًا َمْغِرِبّيًا َي�ْصَتْعِمُل �ٱلّطنَي ِلَت�صْ
ًما ِمْعماِرّيًا َعتيقًا. �صَّ َز ِبَدْوري ُمَ �أَْن �أُْنِ

َم َو�ٱلّناِتَئ. �ْصكيَل �ٱْلـُمَج�صَّ ُف �ٱلتَّ  �أََتَعرَّ
ِم. �ْصكيِل �ٱْلـُمَج�صَّ  �أَ�ْصَتْعِمُل �ٱلّطنَي َوَعجنَي �ٱْلَوَرِق َوُمْرَجعاِت �ٱْلُعَلِب يف �ٱلتَّ

ُف �ٱلّطاَبَع �ٱْلـِمْعماِريَّ �ٱْلَعتيَق.   �أََتَعرَّ

غرُي ماِريُّ اٱل�ضَّ ـِمعمْ َالمْ ُة �ْشكيِليَّ َدُة اٱلّراِبَعُة َ�ْلُفـنوُن �ٱلتَّ َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 1 َو 2 أُ�ضمْ َالمْ

ُة : ِميَّ َعلُّ داُف اٱلتَّ أَهمْ َالمْ

�أُالِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف :

ُن : رَّ �أََتَ

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

َحِة. ٍ َيْرَتِفُع َقليًل َعْن ُم�ْصَتوى �ٱْلـِم�صاَحِة �ٱْلـُم�َصطَّ توُء: ُكلُّ ُعْن�سُ َالنُّ

 1 23

n يعرب املتعلم)ة( باعتماد الت�سكيل املج�سم والناتئ من 
تقنية  با�ستعمال  اأ�سيل  مغربي  باب  �سنع  خالل 
اخلطوات  باتباع  املائية،  وال�سباغة  االإل�ساق 

التالية:
الكرتون  ورق  من  قطع  جمموعة  حت�سري   l

وي�سنع بها بابا مغربيا اأ�سيال.

اأن يعر�ص  البداية،  ُي�ستح�سن، يف   n
الأبواب  مناذج  املتعلمني  على 

مغربية اأ�سيلة.
يف  املتعلمني  االأ�ستاذ)ة(  يواكب   n
مبرحلة،  مرحلة  االإجناز، 
العنا�رص حت�سري  اأوال  يتم  حيث 
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ولى
 الأ

�شة
احل

التطبيق والتمرن

ح�سب  الباب  مكونات  واإل�ساق  تركيب   l
يظهر  كما  االأ�سيل  املغربي  الباب  خ�سائ�ص 

يف ال�سورة املرفقة.
من  املغربي  الباب  اأ�ساآلة  عن  املتعلم)ة(  يعرب   l

خالل اأ�سباغ منا�سبة.

من  وتقطيعها  للباب  املعمارية 
)القو�ص،  الكرتون  ورق 
االأعمدة، الباب، »قرمود« الباب 
باالإل�ساق  تركيبها  ويتم   ،)...
يف مرحلة ثانية، وتلوبنها باأ�سباغ 

مائية يف مرحلة اأخرية.

نية
الثا

شة 
حل�

ا

التعبري والإبداع

45
يَّ :  َفنِّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ

، ِباٱ�ْصِتْعماِل ُمْرَجعاِت �ٱْلُعَلِب َو�ٱلّطنِي َوَنباتاٍت ياِب�َصٍة،  نوِب �ٱْلـَمْغِرِبيِّ َبٍة ِمَن �ٱْلَ مًا ِلَق�صَ �صَّ ُزَت�ْصكيًل ُمَ �أُْنْ
�ْصَفَلُه .  َو�أَ�ْصَتاأِْن�ُش يف َذِلَك ِباٱْلـَمر�ِحِل �أَ

: وؤ�َلنْيِ ، ُثمَّ �أُجيُب َعِن �ٱل�صُّ دً� �ٱْلَعَمَل �ٱْلَفِنّيَّ ُل َجيِّ مَّ �أُلِحُظ َو�أََتاأَ
ْخَم ؟ َم �ٱل�صَّ - �أَْيَن َعَر�َش �ٱْلَفّناُن َهذ� �ٱْلـُمَج�صَّ

ِم ؟ تي �ٱ�ْصَتْخَدَمها يف �إِْناز َهذ� �ٱْلـُمَج�صَّ - ما �ٱْلـَمو�دُّ �ٱلَّ
ْمهوُر َمَع َهذ� �ٱْلَعَمِل �ٱْلَفِنّيِّ ؟ َكْيَف َتفاَعَل �ٱْلُ

ِم �ٱْلَفّناِن »�أوليْفيي ْغرو�ْصتيْت«. �صَّ ِيّ َوُمَ �أُقاِرُن َبنْيَ َعَملي �ٱْلَفنِّ
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ْلَفِرْنِسيِّ أوليفيي ْغروستيْت ٌم َفنِّيٌّ َضْخٌم لِْلَفناِن �ٱ اَلّصوَرُة 1:ُمَجسَّ
Olivier grossetete، ُمْنَجٌز ِبـاٱْستِْعماِل �ٱْلكاْرتوِن َسنََة 2018. 

�أُْبــِدُع :

ُق :   �أُ�شاِهُد و�أََتـَذوَّ

1

2
3

َتَعلٌُّم ذ�ِتيٌّ :

1

4

2

5

3

6

 ، ِمْعماِريٍّ ٍع  مُّ َتَ َنوَذَج  �أُْبِدُع  َكْيَف  �أََتَعلَُّم 
ناِتَئٍة  ٍة  ِمْعماِريَّ ْحجاٍم  َو�أَ �أَ�ْصكاٍل  كيِب  ِبَتْ
َعلى  �ٱْلَكْرتوِن  ُعَلِب  ُمْرَجعاِت  َوِباٱ�ْصِتْعماِل 
.»Nina Lindgren« ِة َطريَقِة �ٱْلَفّناَنِة �ٱل�ّصويِديَّ

ٌم  :ناِتٌئ  : طنٌي  :َحجمْ

.»Olivier grossetete« ْخٌم ِلْلَفّناِن �ٱْلَفَرْن�ِصيِّ �أوليفيي ْغرو�ْصتيْت ٌم َفنِّيٌّ �صَ �صَّ ُمَ

ُف �ٱلّطاَبَع �ٱْلـِمْعماِريَّ �ٱْلَعتيَق.   �أََتَعرَّ

45

n ي�سكل املتعلم)ة( جم�سما لق�سبة من جنوب املغرب.
اليها يف  امل�سار  اتباع اخلطوات  اإلى  املتعلم  n توجيه 

الكرا�سة ال�سفحة 45. 

n ميكن لالأ�ستاذ)ة( اأن ي�ساأل للمتعلم)ة( 
عن بع�ص ق�سبات جنوب املغرب 

واأهم مميزاتها.
اأن ي�ستغل املتعلمون بثنائيات  n ميكن 

اأو جمموعات م�سغرة.

التذوق الفني

45
يَّ :  َفنِّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ

، ِباٱ�ْصِتْعماِل ُمْرَجعاِت �ٱْلُعَلِب َو�ٱلّطنِي َوَنباتاٍت ياِب�َصٍة،  نوِب �ٱْلـَمْغِرِبيِّ َبٍة ِمَن �ٱْلَ مًا ِلَق�صَ �صَّ ُزَت�ْصكيًل ُمَ �أُْنْ
�ْصَفَلُه .  َو�أَ�ْصَتاأِْن�ُش يف َذِلَك ِباٱْلـَمر�ِحِل �أَ

: وؤ�َلنْيِ ، ُثمَّ �أُجيُب َعِن �ٱل�صُّ دً� �ٱْلَعَمَل �ٱْلَفِنّيَّ ُل َجيِّ مَّ �أُلِحُظ َو�أََتاأَ
ْخَم ؟ َم �ٱل�صَّ - �أَْيَن َعَر�َش �ٱْلَفّناُن َهذ� �ٱْلـُمَج�صَّ

ِم ؟ تي �ٱ�ْصَتْخَدَمها يف �إِْناز َهذ� �ٱْلـُمَج�صَّ - ما �ٱْلـَمو�دُّ �ٱلَّ
ْمهوُر َمَع َهذ� �ٱْلَعَمِل �ٱْلَفِنّيِّ ؟ َكْيَف َتفاَعَل �ٱْلُ

ِم �ٱْلَفّناِن »�أوليْفيي ْغرو�ْصتيْت«. �صَّ ِيّ َوُمَ �أُقاِرُن َبنْيَ َعَملي �ٱْلَفنِّ
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ْلَفِرْنِسيِّ أوليفيي ْغروستيْت ٌم َفنِّيٌّ َضْخٌم لِْلَفناِن �ٱ اَلّصوَرُة 1:ُمَجسَّ
Olivier grossetete، ُمْنَجٌز ِبـاٱْستِْعماِل �ٱْلكاْرتوِن َسنََة 2018. 

�أُْبــِدُع :

ُق :   �أُ�شاِهُد و�أََتـَذوَّ

1

2
3

َتَعلٌُّم ذ�ِتيٌّ :

1

4

2

5

3

6

 ، ِمْعماِريٍّ ٍع  مُّ َتَ َنوَذَج  �أُْبِدُع  َكْيَف  �أََتَعلَُّم 
ناِتَئٍة  ٍة  ِمْعماِريَّ ْحجاٍم  َو�أَ �أَ�ْصكاٍل  كيِب  ِبَتْ
َعلى  �ٱْلَكْرتوِن  ُعَلِب  ُمْرَجعاِت  َوِباٱ�ْصِتْعماِل 
.»Nina Lindgren« ِة َطريَقِة �ٱْلَفّناَنِة �ٱل�ّصويِديَّ

ٌم  :ناِتٌئ  : طنٌي  :َحجمْ

.»Olivier grossetete« ْخٌم ِلْلَفّناِن �ٱْلَفَرْن�ِصيِّ �أوليفيي ْغرو�ْصتيْت ٌم َفنِّيٌّ �صَ �صَّ ُمَ

ُف �ٱلّطاَبَع �ٱْلـِمْعماِريَّ �ٱْلَعتيَق.   �أََتَعرَّ

45

n يالحظ املتعلم)ة( جم�سم فني �سخم للفنان الفرن�سي 
ثم   ،Olivier grossetete غرو�ستيت  اأوليفيي 

ي�سف ما ي�ساهده وما مييز اللوحة الفنية.
n يالحظ املتعلم)ة( لوحة فنية للفنان

Olivier Grossetete
n يالحظ كيف اأجنز الفنان هذا املج�سم الفني الذي هو 

عبارة عن بناية ال�سخمة يف �ساحة عمومية.
هذا  اإن�ساء  يف  الفنان  ا�ستخدمها  التي  املواد  يحدد   n

املج�سم الفني
من  )ق�سبة  املنجز  الفني  عمله  املتعلم)ة(  يقارن   n

جنوب املغربي( مع هذا املج�سم الفني.
العمل  هذا  مع  اجلمهور  تفاعل  املتعلم)ة(  يتذوق   n

الفني.

على  املتعلمني  االأ�ستاذ)ة(  يحفز   n
التعبري بتلقائية عن عنا�رص املج�سم 
االأ�سئلة  عن  االإجابة  قبل  الفني 

املطروحة.
تفاعالتهم  من  االأ�ستاذ)ة(  ينطلق   n
اال�ستنتاجات  لبناء  االأولية 
اللوحة  حول  الفنية  والتقديرات 

الفنية.
مع  املناق�سة  خال�سة  االأ�ستاذ  يربط   n

منجزات املتعلمني.

التعلم الذاتي

45
يَّ :  َفنِّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ

، ِباٱ�ْصِتْعماِل ُمْرَجعاِت �ٱْلُعَلِب َو�ٱلّطنِي َوَنباتاٍت ياِب�َصٍة،  نوِب �ٱْلـَمْغِرِبيِّ َبٍة ِمَن �ٱْلَ مًا ِلَق�صَ �صَّ ُزَت�ْصكيًل ُمَ �أُْنْ
�ْصَفَلُه .  َو�أَ�ْصَتاأِْن�ُش يف َذِلَك ِباٱْلـَمر�ِحِل �أَ

: وؤ�َلنْيِ ، ُثمَّ �أُجيُب َعِن �ٱل�صُّ دً� �ٱْلَعَمَل �ٱْلَفِنّيَّ ُل َجيِّ مَّ �أُلِحُظ َو�أََتاأَ
ْخَم ؟ َم �ٱل�صَّ - �أَْيَن َعَر�َش �ٱْلَفّناُن َهذ� �ٱْلـُمَج�صَّ

ِم ؟ تي �ٱ�ْصَتْخَدَمها يف �إِْناز َهذ� �ٱْلـُمَج�صَّ - ما �ٱْلـَمو�دُّ �ٱلَّ
ْمهوُر َمَع َهذ� �ٱْلَعَمِل �ٱْلَفِنّيِّ ؟ َكْيَف َتفاَعَل �ٱْلُ

ِم �ٱْلَفّناِن »�أوليْفيي ْغرو�ْصتيْت«. �صَّ ِيّ َوُمَ �أُقاِرُن َبنْيَ َعَملي �ٱْلَفنِّ
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ْلَفِرْنِسيِّ أوليفيي ْغروستيْت ٌم َفنِّيٌّ َضْخٌم لِْلَفناِن �ٱ اَلّصوَرُة 1:ُمَجسَّ
Olivier grossetete، ُمْنَجٌز ِبـاٱْستِْعماِل �ٱْلكاْرتوِن َسنََة 2018. 

�أُْبــِدُع :

ُق :   �أُ�شاِهُد و�أََتـَذوَّ

1

2
3

َتَعلٌُّم ذ�ِتيٌّ :

1

4

2

5

3

6

 ، ِمْعماِريٍّ ٍع  مُّ َتَ َنوَذَج  �أُْبِدُع  َكْيَف  �أََتَعلَُّم 
ناِتَئٍة  ٍة  ِمْعماِريَّ ْحجاٍم  َو�أَ �أَ�ْصكاٍل  كيِب  ِبَتْ
َعلى  �ٱْلَكْرتوِن  ُعَلِب  ُمْرَجعاِت  َوِباٱ�ْصِتْعماِل 
.»Nina Lindgren« ِة َطريَقِة �ٱْلَفّناَنِة �ٱل�ّصويِديَّ

ٌم  :ناِتٌئ  : طنٌي  :َحجمْ

.»Olivier grossetete« ْخٌم ِلْلَفّناِن �ٱْلَفَرْن�ِصيِّ �أوليفيي ْغرو�ْصتيْت ٌم َفنِّيٌّ �صَ �صَّ ُمَ

ُف �ٱلّطاَبَع �ٱْلـِمْعماِريَّ �ٱْلَعتيَق.   �أََتَعرَّ

45

اأ�سكال  برتكيب  معماري  جتمع  عن  املتعلم  يعرب   n
واأحجام معمارية ناتئة با�ستعمال مرجعات علب 

الكرتون.
n ت�سجيعه على اال�ستئنا�ص بطريقة الفنانة ال�سويدية

»Nina Lindgren«.

نحو  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ)ة(  يوجه   n
يف  مغايرة  تقنيات  وتعلم  حماكاة 

الت�سكيل املج�سم والناتئ.

86



االأ�سبوعان: 1 و2الوحدة الرابعة 
احلرف واملهناملجال
املو�سيقى واالأنا�سيداملكون

بناة الوطنعنوان الدر�س

الأهداف
n تعرف املجموعة ال�سوتية.

n متييز الغناء الفردي عن الغناء اجلماعي.
n اأداء ن�سيد بناة الوطن.

�سور - مقطع غنائي - مو�سيقى الن�سيد الوطني....الو�شائل
30 دقيقةاملدة الزمنية لكل ح�شة2عدد احل�ش�س

ح�سور يطو ومامدو عر�سا مو�سيقيا بدار االأوبرا.و�شعية النطالق

توجيهاتاأن�شطة وممار�شاتاملراحل

لى
لأو

ة ا
حل�ش

ا

ال�شتماع وال�شتك�شاف
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�َصن �ٱْلأَمنُي - �أْلان: َتْوفيق �َصـْرحان �ِصْعر : َلْ

يَّ :  َفنِّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ

ْوِتيََّة. ُف �ٱْلـَمْجموَعَة �ٱل�صَّ  �أََتَعرَّ
. ماِعيِّ ُز َبنْيَ �ٱْلِغناِء �ٱْلَفْرِديِّ َو�ٱْلِغناِء �ٱْلَ  �أَُميِّ

�أَ�ْصَتِمُع ِلَن�صيِد »ُبناِة �ٱْلَوَطِن« ُثمَّ �أُوؤَّديِه.

�صاِحُب ِبها َن�صيَد ُبناِة �ٱْلَوَطِن. َهِة، ُثمَّ �أُ ِف �ٱْلُبْ ًة ِباٱ�ْصِتْعماِل �ٱْلَبْي�صاِء َوِن�صْ ًة �إيقاِعيَّ �أُْبِدُع َخِليَّ

ْنَعِة �َصْم�ِش �ٱْلَع�ِصّي. ماِعيِّ ِل�صَ َمْقَطٍع ِمَن �ٱْلِغناِء �ٱْلَ  
. َرِب �ٱْلأَْنَدُل�ِصيِّ ْن�صاِد �ٱْلَفْرِديِّ ِلـُمْن�ِصٍد يف ِفْرَقٍة ِللطَّ َمْقَطٍع ِمَن �ٱْلإِ  

ٍة : ٍة ِغناِئيَّ موَعٍة مو�صيِقيَّ �أَْبَحُث َعْن َمْ
ٍة.  ٍة - َغْرِبيَّ ٍة - َعَرِبيَّ ٍة - َمْغِرِبيَّ لِّيَّ َمَ

ٌة ُتَؤدي ِغناًء َجماِعّيًا. َمْجموَعٌة َصْوتِيَّ

. ْفَلُة ُمَغنِّيٌَة تَقوُم بِاْلِغناِء �ٱْلَفْرِديِّ لطِّ َهِذه �ٱ

ُة : ِميَّ َعلُّ داُف اٱلتَّ أَهمْ َالمْ

َوَطِن ُبناُة اٱلمْ َدُة اٱلّراِبَعُة   َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 1 َو 2 أُ�ضمْ َالمْ

�أَ�ْشَتِمُع َو�أَْكَت�ِشُف :

َ�ْلـمو�شيقى َو�اْلأنا�شيُد

َرِف.  �أُْن�ِصُد َن�صيدً� َحْوَل �ٱْلـِمَهِن ِو�ٱْلِ

ُن : رَّ َتَ ُق َو�أَ �أَُطِبّ

ِل  ما �ٱْلَفْرُق َبنْيَ ِغناِء �ٱْلَعْر�ِش �ٱْلأَوَّ
َوِغناِء �ٱْلَعْر�ِش �ٱلّثاين؟

�أُْبــِدُع :

ُق :  �أَ�ْصَتِمُع َو�أُقاِرُن َبنْيَ :�أََتـَذوَّ

َوَطِن ُبناُة اٱلمْ
�ٱْلـِمَهن �ِسُّ  َجميًعا  َلَدْينا  َرف  ّناَع �أَْهُل �ٱْلِ َنْحُن �ٱل�صُّ
�ٱْلَوَطن ُبناُة  َجميًعا  َنْحُن  َنُع، ُنْبِدُع  َنْبني، ُنْنِتُج، َن�صْ
ماٌد، ِعْندي َدو�ء ِعْندي �صِ نا �ٱْلـَمــــلك  ُة �أَ �صَ �أَنا �ٱْلـُمَمرِّ
�إِْن�صان ِبُكلِّ  ْعَتني  َو�أَ �أَْرعى  َكـّفــي َرقـيـَقٌة، ِبَقْلبي َحنان 
ِعْندي َخ�َصٌب، ِعْندي ِمْن�صار ـّجــاُر �أَنـا �ٱْلـــَفــــّنــان  �أَنـا �ٱلـنَّ

�ٱْلأَْطــــفال ِلُلَعِب  ْندوًقا  َو�صُ ـــــَنـُع ُتـَحـًفا ِباٱْلأَْلـــو�ن  �أَ�صْ
َلطيف    َدْوًما  �أَنا  َخّباٌز،  �أَنا  ِعْندي َفطاِئُر ِعْندي َرغيٌف 
�ٱْلأَْذو�ق ِلُكلِّ  َلذيَذٌة  ٌة،  �َصِهيَّ َبزي َحْلوى ِلْلأَْطفال  يف َمْ
ْطفال �ٱْلأَ �أَُعلُِّم  �ٱْلُعقوَل  �أَْبني  غــار  ديــُق �ٱل�صِّ �أَنا �ٱْلـُمَعلُِّم �صَ
�ٱْلَبهاء َتْر�ُصُم  ُحروٌف  َلَديَّ  يـاء  الوحدة الرابعة األسبوع األول و الثانيَلَديَّ ُدرو�ٌش َتـْنـ�ُسُ �ٱل�صِّ
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يٌّ : َتَعلٌُّم ذ�ِتِ

َ

ٌة  :  ِتيَّ ومْ موَعٌة �ضَ موَعِة  : ِغناٌء َجماِعيٌّ  :َممْ ـَمجمْ ُمَغٍنّ داِخَل اٱلمْ                                    Chorale              Chant chorale  Choriste

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ِة �ٱْلـَمْغِرِبيَِّة.ا ُة يف �ٱْلـمو�صيقى �ٱْلأَْنَدُل�ِصيَّ َعٌة : ِهَي �ٱْلأُْغِنيَّ نمْ �ضَ

n ي�ستمع املتعلم ملقطع به الغناء الفردي.
n ي�ستمع املتعلم ملقطع به الغناء اجلماعي.
n ي�ستمع وي�ستك�سف و�سعية االنطالق.

l يناق�ص الو�سعية. 
l يحاول االإجابة عن ت�ساوؤل الو�سعية.

ت�سمى  االأطفال  جمموعة  اأن  ي�ستخل�ص   l
ي�سمى  غناءها  واأن  �سوتية  جمموعة 

بالغناء اجلماعي.

مع  ومناق�ستها  الو�سعية  تقدمي   n
املتعلمني/ات.

امل�ساركة،  على  املتعلمني  حتفيز   n
تقبل جميع االأجوبة.

التطبيق والتمرن
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�َصن �ٱْلأَمنُي - �أْلان: َتْوفيق �َصـْرحان �ِصْعر : َلْ

يَّ :  َفنِّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ

ْوِتيََّة. ُف �ٱْلـَمْجموَعَة �ٱل�صَّ  �أََتَعرَّ
. ماِعيِّ ُز َبنْيَ �ٱْلِغناِء �ٱْلَفْرِديِّ َو�ٱْلِغناِء �ٱْلَ  �أَُميِّ

�أَ�ْصَتِمُع ِلَن�صيِد »ُبناِة �ٱْلَوَطِن« ُثمَّ �أُوؤَّديِه.

�صاِحُب ِبها َن�صيَد ُبناِة �ٱْلَوَطِن. َهِة، ُثمَّ �أُ ِف �ٱْلُبْ ًة ِباٱ�ْصِتْعماِل �ٱْلَبْي�صاِء َوِن�صْ ًة �إيقاِعيَّ �أُْبِدُع َخِليَّ

ْنَعِة �َصْم�ِش �ٱْلَع�ِصّي. ماِعيِّ ِل�صَ َمْقَطٍع ِمَن �ٱْلِغناِء �ٱْلَ  
. َرِب �ٱْلأَْنَدُل�ِصيِّ ْن�صاِد �ٱْلَفْرِديِّ ِلـُمْن�ِصٍد يف ِفْرَقٍة ِللطَّ َمْقَطٍع ِمَن �ٱْلإِ  

ٍة : ٍة ِغناِئيَّ موَعٍة مو�صيِقيَّ �أَْبَحُث َعْن َمْ
ٍة.  ٍة - َغْرِبيَّ ٍة - َعَرِبيَّ ٍة - َمْغِرِبيَّ لِّيَّ َمَ

ٌة ُتَؤدي ِغناًء َجماِعّيًا. َمْجموَعٌة َصْوتِيَّ

. ْفَلُة ُمَغنِّيٌَة تَقوُم بِاْلِغناِء �ٱْلَفْرِديِّ لطِّ َهِذه �ٱ

ُة : ِميَّ َعلُّ داُف اٱلتَّ أَهمْ َالمْ

َوَطِن ُبناُة اٱلمْ َدُة اٱلّراِبَعُة   َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 1 َو 2 أُ�ضمْ َالمْ

�أَ�ْشَتِمُع َو�أَْكَت�ِشُف :

َ�ْلـمو�شيقى َو�اْلأنا�شيُد

َرِف.  �أُْن�ِصُد َن�صيدً� َحْوَل �ٱْلـِمَهِن ِو�ٱْلِ

ُن : رَّ َتَ ُق َو�أَ �أَُطِبّ

ِل  ما �ٱْلَفْرُق َبنْيَ ِغناِء �ٱْلَعْر�ِش �ٱْلأَوَّ
َوِغناِء �ٱْلَعْر�ِش �ٱلّثاين؟

�أُْبــِدُع :

ُق :  �أَ�ْصَتِمُع َو�أُقاِرُن َبنْيَ :�أََتـَذوَّ

َوَطِن ُبناُة اٱلمْ
�ٱْلـِمَهن �ِسُّ  َجميًعا  َلَدْينا  َرف  ّناَع �أَْهُل �ٱْلِ َنْحُن �ٱل�صُّ
�ٱْلَوَطن ُبناُة  َجميًعا  َنْحُن  َنُع، ُنْبِدُع  َنْبني، ُنْنِتُج، َن�صْ
ماٌد، ِعْندي َدو�ء ِعْندي �صِ نا �ٱْلـَمــــلك  ُة �أَ �صَ �أَنا �ٱْلـُمَمرِّ
�إِْن�صان ِبُكلِّ  ْعَتني  َو�أَ �أَْرعى  َكـّفــي َرقـيـَقٌة، ِبَقْلبي َحنان 
ِعْندي َخ�َصٌب، ِعْندي ِمْن�صار ـّجــاُر �أَنـا �ٱْلـــَفــــّنــان  �أَنـا �ٱلـنَّ

�ٱْلأَْطــــفال ِلُلَعِب  ْندوًقا  َو�صُ ـــــَنـُع ُتـَحـًفا ِباٱْلأَْلـــو�ن  �أَ�صْ
َلطيف    َدْوًما  �أَنا  َخّباٌز،  �أَنا  ِعْندي َفطاِئُر ِعْندي َرغيٌف 
�ٱْلأَْذو�ق ِلُكلِّ  َلذيَذٌة  ٌة،  �َصِهيَّ َبزي َحْلوى ِلْلأَْطفال  يف َمْ
ْطفال �ٱْلأَ �أَُعلُِّم  �ٱْلُعقوَل  �أَْبني  غــار  ديــُق �ٱل�صِّ �أَنا �ٱْلـُمَعلُِّم �صَ
�ٱْلَبهاء َتْر�ُصُم  ُحروٌف  َلَديَّ  يـاء  الوحدة الرابعة األسبوع األول و الثانيَلَديَّ ُدرو�ٌش َتـْنـ�ُسُ �ٱل�صِّ

Compositeur :Remarques :
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يٌّ : َتَعلٌُّم ذ�ِتِ

َ

ٌة  :  ِتيَّ ومْ موَعٌة �ضَ موَعِة  : ِغناٌء َجماِعيٌّ  :َممْ ـَمجمْ ُمَغٍنّ داِخَل اٱلمْ                                    Chorale              Chant chorale  Choriste

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ِة �ٱْلـَمْغِرِبيَِّة.ا ُة يف �ٱْلـمو�صيقى �ٱْلأَْنَدُل�ِصيَّ َعٌة : ِهَي �ٱْلأُْغِنيَّ نمْ �ضَ

n ي�ستمع املتعلم)ة( اإلى ن�سيد بناة الوطن.
n يتدرب املتعلم)ة( على اأداء ن�سيد املهن.

اأثناء  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ  ي�ساحب   n
التدرب على االأداء.

نية
الثا

شة 
حل�

ا
التعبري والإبداع
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�َصن �ٱْلأَمنُي - �أْلان: َتْوفيق �َصـْرحان �ِصْعر : َلْ

يَّ :  َفنِّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ

ْوِتيََّة. ُف �ٱْلـَمْجموَعَة �ٱل�صَّ  �أََتَعرَّ
. ماِعيِّ ُز َبنْيَ �ٱْلِغناِء �ٱْلَفْرِديِّ َو�ٱْلِغناِء �ٱْلَ  �أَُميِّ

�أَ�ْصَتِمُع ِلَن�صيِد »ُبناِة �ٱْلَوَطِن« ُثمَّ �أُوؤَّديِه.

�صاِحُب ِبها َن�صيَد ُبناِة �ٱْلَوَطِن. َهِة، ُثمَّ �أُ ِف �ٱْلُبْ ًة ِباٱ�ْصِتْعماِل �ٱْلَبْي�صاِء َوِن�صْ ًة �إيقاِعيَّ �أُْبِدُع َخِليَّ

ْنَعِة �َصْم�ِش �ٱْلَع�ِصّي. ماِعيِّ ِل�صَ َمْقَطٍع ِمَن �ٱْلِغناِء �ٱْلَ  
. َرِب �ٱْلأَْنَدُل�ِصيِّ ْن�صاِد �ٱْلَفْرِديِّ ِلـُمْن�ِصٍد يف ِفْرَقٍة ِللطَّ َمْقَطٍع ِمَن �ٱْلإِ  

ٍة : ٍة ِغناِئيَّ موَعٍة مو�صيِقيَّ �أَْبَحُث َعْن َمْ
ٍة.  ٍة - َغْرِبيَّ ٍة - َعَرِبيَّ ٍة - َمْغِرِبيَّ لِّيَّ َمَ

ٌة ُتَؤدي ِغناًء َجماِعّيًا. َمْجموَعٌة َصْوتِيَّ

. ْفَلُة ُمَغنِّيٌَة تَقوُم بِاْلِغناِء �ٱْلَفْرِديِّ لطِّ َهِذه �ٱ

ُة : ِميَّ َعلُّ داُف اٱلتَّ أَهمْ َالمْ

َوَطِن ُبناُة اٱلمْ َدُة اٱلّراِبَعُة   َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 1 َو 2 أُ�ضمْ َالمْ

�أَ�ْشَتِمُع َو�أَْكَت�ِشُف :

َ�ْلـمو�شيقى َو�اْلأنا�شيُد

َرِف.  �أُْن�ِصُد َن�صيدً� َحْوَل �ٱْلـِمَهِن ِو�ٱْلِ

ُن : رَّ َتَ ُق َو�أَ �أَُطِبّ

ِل  ما �ٱْلَفْرُق َبنْيَ ِغناِء �ٱْلَعْر�ِش �ٱْلأَوَّ
َوِغناِء �ٱْلَعْر�ِش �ٱلّثاين؟

�أُْبــِدُع :

ُق :  �أَ�ْصَتِمُع َو�أُقاِرُن َبنْيَ :�أََتـَذوَّ

َوَطِن ُبناُة اٱلمْ
�ٱْلـِمَهن �ِسُّ  َجميًعا  َلَدْينا  َرف  ّناَع �أَْهُل �ٱْلِ َنْحُن �ٱل�صُّ
�ٱْلَوَطن ُبناُة  َجميًعا  َنْحُن  َنُع، ُنْبِدُع  َنْبني، ُنْنِتُج، َن�صْ
ماٌد، ِعْندي َدو�ء ِعْندي �صِ نا �ٱْلـَمــــلك  ُة �أَ �صَ �أَنا �ٱْلـُمَمرِّ
�إِْن�صان ِبُكلِّ  ْعَتني  َو�أَ �أَْرعى  َكـّفــي َرقـيـَقٌة، ِبَقْلبي َحنان 
ِعْندي َخ�َصٌب، ِعْندي ِمْن�صار ـّجــاُر �أَنـا �ٱْلـــَفــــّنــان  �أَنـا �ٱلـنَّ

�ٱْلأَْطــــفال ِلُلَعِب  ْندوًقا  َو�صُ ـــــَنـُع ُتـَحـًفا ِباٱْلأَْلـــو�ن  �أَ�صْ
َلطيف    َدْوًما  �أَنا  َخّباٌز،  �أَنا  ِعْندي َفطاِئُر ِعْندي َرغيٌف 
�ٱْلأَْذو�ق ِلُكلِّ  َلذيَذٌة  ٌة،  �َصِهيَّ َبزي َحْلوى ِلْلأَْطفال  يف َمْ
ْطفال �ٱْلأَ �أَُعلُِّم  �ٱْلُعقوَل  �أَْبني  غــار  ديــُق �ٱل�صِّ �أَنا �ٱْلـُمَعلُِّم �صَ
�ٱْلَبهاء َتْر�ُصُم  ُحروٌف  َلَديَّ  يـاء  الوحدة الرابعة األسبوع األول و الثانيَلَديَّ ُدرو�ٌش َتـْنـ�ُسُ �ٱل�صِّ
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يٌّ : َتَعلٌُّم ذ�ِتِ

َ

ٌة  :  ِتيَّ ومْ موَعٌة �ضَ موَعِة  : ِغناٌء َجماِعيٌّ  :َممْ ـَمجمْ ُمَغٍنّ داِخَل اٱلمْ                                    Chorale              Chant chorale  Choriste

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ِة �ٱْلـَمْغِرِبيَِّة.ا ُة يف �ٱْلـمو�صيقى �ٱْلأَْنَدُل�ِصيَّ َعٌة : ِهَي �ٱْلأُْغِنيَّ نمْ �ضَ

با�ستعمال  اإيقاعية  خلية  املتعلم)ة(  يبدع   n
البي�ساء ون�سف الربهة.

n ي�ساحب ن�سيد املهن بقراءة اخللية االإيقاعية.

n ي�ستح�سن ت�سميع الن�سيد للمتعلم)ة(.

التذوق الفني

4646

�َصن �ٱْلأَمنُي - �أْلان: َتْوفيق �َصـْرحان �ِصْعر : َلْ

يَّ :  َفنِّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ

ْوِتيََّة. ُف �ٱْلـَمْجموَعَة �ٱل�صَّ  �أََتَعرَّ
. ماِعيِّ ُز َبنْيَ �ٱْلِغناِء �ٱْلَفْرِديِّ َو�ٱْلِغناِء �ٱْلَ  �أَُميِّ

�أَ�ْصَتِمُع ِلَن�صيِد »ُبناِة �ٱْلَوَطِن« ُثمَّ �أُوؤَّديِه.

�صاِحُب ِبها َن�صيَد ُبناِة �ٱْلَوَطِن. َهِة، ُثمَّ �أُ ِف �ٱْلُبْ ًة ِباٱ�ْصِتْعماِل �ٱْلَبْي�صاِء َوِن�صْ ًة �إيقاِعيَّ �أُْبِدُع َخِليَّ

ْنَعِة �َصْم�ِش �ٱْلَع�ِصّي. ماِعيِّ ِل�صَ َمْقَطٍع ِمَن �ٱْلِغناِء �ٱْلَ  
. َرِب �ٱْلأَْنَدُل�ِصيِّ ْن�صاِد �ٱْلَفْرِديِّ ِلـُمْن�ِصٍد يف ِفْرَقٍة ِللطَّ َمْقَطٍع ِمَن �ٱْلإِ  

ٍة : ٍة ِغناِئيَّ موَعٍة مو�صيِقيَّ �أَْبَحُث َعْن َمْ
ٍة.  ٍة - َغْرِبيَّ ٍة - َعَرِبيَّ ٍة - َمْغِرِبيَّ لِّيَّ َمَ

ٌة ُتَؤدي ِغناًء َجماِعّيًا. َمْجموَعٌة َصْوتِيَّ

. ْفَلُة ُمَغنِّيٌَة تَقوُم بِاْلِغناِء �ٱْلَفْرِديِّ لطِّ َهِذه �ٱ

ُة : ِميَّ َعلُّ داُف اٱلتَّ أَهمْ َالمْ

َوَطِن ُبناُة اٱلمْ َدُة اٱلّراِبَعُة   َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 1 َو 2 أُ�ضمْ َالمْ

�أَ�ْشَتِمُع َو�أَْكَت�ِشُف :

َ�ْلـمو�شيقى َو�اْلأنا�شيُد

َرِف.  �أُْن�ِصُد َن�صيدً� َحْوَل �ٱْلـِمَهِن ِو�ٱْلِ

ُن : رَّ َتَ ُق َو�أَ �أَُطِبّ

ِل  ما �ٱْلَفْرُق َبنْيَ ِغناِء �ٱْلَعْر�ِش �ٱْلأَوَّ
َوِغناِء �ٱْلَعْر�ِش �ٱلّثاين؟

�أُْبــِدُع :

ُق :  �أَ�ْصَتِمُع َو�أُقاِرُن َبنْيَ :�أََتـَذوَّ

َوَطِن ُبناُة اٱلمْ
�ٱْلـِمَهن �ِسُّ  َجميًعا  َلَدْينا  َرف  ّناَع �أَْهُل �ٱْلِ َنْحُن �ٱل�صُّ
�ٱْلَوَطن ُبناُة  َجميًعا  َنْحُن  َنُع، ُنْبِدُع  َنْبني، ُنْنِتُج، َن�صْ
ماٌد، ِعْندي َدو�ء ِعْندي �صِ نا �ٱْلـَمــــلك  ُة �أَ �صَ �أَنا �ٱْلـُمَمرِّ
�إِْن�صان ِبُكلِّ  ْعَتني  َو�أَ �أَْرعى  َكـّفــي َرقـيـَقٌة، ِبَقْلبي َحنان 
ِعْندي َخ�َصٌب، ِعْندي ِمْن�صار ـّجــاُر �أَنـا �ٱْلـــَفــــّنــان  �أَنـا �ٱلـنَّ

�ٱْلأَْطــــفال ِلُلَعِب  ْندوًقا  َو�صُ ـــــَنـُع ُتـَحـًفا ِباٱْلأَْلـــو�ن  �أَ�صْ
َلطيف    َدْوًما  �أَنا  َخّباٌز،  �أَنا  ِعْندي َفطاِئُر ِعْندي َرغيٌف 
�ٱْلأَْذو�ق ِلُكلِّ  َلذيَذٌة  ٌة،  �َصِهيَّ َبزي َحْلوى ِلْلأَْطفال  يف َمْ
ْطفال �ٱْلأَ �أَُعلُِّم  �ٱْلُعقوَل  �أَْبني  غــار  ديــُق �ٱل�صِّ �أَنا �ٱْلـُمَعلُِّم �صَ
�ٱْلَبهاء َتْر�ُصُم  ُحروٌف  َلَديَّ  يـاء  الوحدة الرابعة األسبوع األول و الثانيَلَديَّ ُدرو�ٌش َتـْنـ�ُسُ �ٱل�صِّ

Compositeur :Remarques :
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يٌّ : َتَعلٌُّم ذ�ِتِ

َ

ٌة  :  ِتيَّ ومْ موَعٌة �ضَ موَعِة  : ِغناٌء َجماِعيٌّ  :َممْ ـَمجمْ ُمَغٍنّ داِخَل اٱلمْ                                    Chorale              Chant chorale  Choriste

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ِة �ٱْلـَمْغِرِبيَِّة.ا ُة يف �ٱْلـمو�صيقى �ٱْلأَْنَدُل�ِصيَّ َعٌة : ِهَي �ٱْلأُْغِنيَّ نمْ �ضَ

الغناء اجلماعي  ملقطع من  املتعلم)ة(  ي�ستمع   n
ل�سنعة �سم�ص الع�سية.

ملن�سد يف  الفردي  االإن�ساد  من  ملقطع  ي�ستمع   n
فرقة للطرب االأندل�سي.

n يقارن ويتذوق بني املقطعني.

املتعلم)ة(  االأ�ستاذ)ة(  يحفز   n
اأثناء  �سعوره  عن  التعبري  على 

اال�ستماع للمقاطع.

التعلم الذاتي
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�َصن �ٱْلأَمنُي - �أْلان: َتْوفيق �َصـْرحان �ِصْعر : َلْ

يَّ :  َفنِّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ

ْوِتيََّة. ُف �ٱْلـَمْجموَعَة �ٱل�صَّ  �أََتَعرَّ
. ماِعيِّ ُز َبنْيَ �ٱْلِغناِء �ٱْلَفْرِديِّ َو�ٱْلِغناِء �ٱْلَ  �أَُميِّ

�أَ�ْصَتِمُع ِلَن�صيِد »ُبناِة �ٱْلَوَطِن« ُثمَّ �أُوؤَّديِه.

�صاِحُب ِبها َن�صيَد ُبناِة �ٱْلَوَطِن. َهِة، ُثمَّ �أُ ِف �ٱْلُبْ ًة ِباٱ�ْصِتْعماِل �ٱْلَبْي�صاِء َوِن�صْ ًة �إيقاِعيَّ �أُْبِدُع َخِليَّ

ْنَعِة �َصْم�ِش �ٱْلَع�ِصّي. ماِعيِّ ِل�صَ َمْقَطٍع ِمَن �ٱْلِغناِء �ٱْلَ  
. َرِب �ٱْلأَْنَدُل�ِصيِّ ْن�صاِد �ٱْلَفْرِديِّ ِلـُمْن�ِصٍد يف ِفْرَقٍة ِللطَّ َمْقَطٍع ِمَن �ٱْلإِ  

ٍة : ٍة ِغناِئيَّ موَعٍة مو�صيِقيَّ �أَْبَحُث َعْن َمْ
ٍة.  ٍة - َغْرِبيَّ ٍة - َعَرِبيَّ ٍة - َمْغِرِبيَّ لِّيَّ َمَ

ٌة ُتَؤدي ِغناًء َجماِعّيًا. َمْجموَعٌة َصْوتِيَّ

. ْفَلُة ُمَغنِّيٌَة تَقوُم بِاْلِغناِء �ٱْلَفْرِديِّ لطِّ َهِذه �ٱ

ُة : ِميَّ َعلُّ داُف اٱلتَّ أَهمْ َالمْ

َوَطِن ُبناُة اٱلمْ َدُة اٱلّراِبَعُة   َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 1 َو 2 أُ�ضمْ َالمْ

�أَ�ْشَتِمُع َو�أَْكَت�ِشُف :

َ�ْلـمو�شيقى َو�اْلأنا�شيُد

َرِف.  �أُْن�ِصُد َن�صيدً� َحْوَل �ٱْلـِمَهِن ِو�ٱْلِ

ُن : رَّ َتَ ُق َو�أَ �أَُطِبّ

ِل  ما �ٱْلَفْرُق َبنْيَ ِغناِء �ٱْلَعْر�ِش �ٱْلأَوَّ
َوِغناِء �ٱْلَعْر�ِش �ٱلّثاين؟

�أُْبــِدُع :

ُق :  �أَ�ْصَتِمُع َو�أُقاِرُن َبنْيَ :�أََتـَذوَّ

َوَطِن ُبناُة اٱلمْ
�ٱْلـِمَهن �ِسُّ  َجميًعا  َلَدْينا  َرف  ّناَع �أَْهُل �ٱْلِ َنْحُن �ٱل�صُّ
�ٱْلَوَطن ُبناُة  َجميًعا  َنْحُن  َنُع، ُنْبِدُع  َنْبني، ُنْنِتُج، َن�صْ
ماٌد، ِعْندي َدو�ء ِعْندي �صِ نا �ٱْلـَمــــلك  ُة �أَ �صَ �أَنا �ٱْلـُمَمرِّ
�إِْن�صان ِبُكلِّ  ْعَتني  َو�أَ �أَْرعى  َكـّفــي َرقـيـَقٌة، ِبَقْلبي َحنان 
ِعْندي َخ�َصٌب، ِعْندي ِمْن�صار ـّجــاُر �أَنـا �ٱْلـــَفــــّنــان  �أَنـا �ٱلـنَّ

�ٱْلأَْطــــفال ِلُلَعِب  ْندوًقا  َو�صُ ـــــَنـُع ُتـَحـًفا ِباٱْلأَْلـــو�ن  �أَ�صْ
َلطيف    َدْوًما  �أَنا  َخّباٌز،  �أَنا  ِعْندي َفطاِئُر ِعْندي َرغيٌف 
�ٱْلأَْذو�ق ِلُكلِّ  َلذيَذٌة  ٌة،  �َصِهيَّ َبزي َحْلوى ِلْلأَْطفال  يف َمْ
ْطفال �ٱْلأَ �أَُعلُِّم  �ٱْلُعقوَل  �أَْبني  غــار  ديــُق �ٱل�صِّ �أَنا �ٱْلـُمَعلُِّم �صَ
�ٱْلَبهاء َتْر�ُصُم  ُحروٌف  َلَديَّ  يـاء  الوحدة الرابعة األسبوع األول و الثانيَلَديَّ ُدرو�ٌش َتـْنـ�ُسُ �ٱل�صِّ

Compositeur :Remarques :
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© 2021 elamri mohammed amine 1

يٌّ : َتَعلٌُّم ذ�ِتِ

َ

ٌة  :  ِتيَّ ومْ موَعٌة �ضَ موَعِة  : ِغناٌء َجماِعيٌّ  :َممْ ـَمجمْ ُمَغٍنّ داِخَل اٱلمْ                                    Chorale              Chant chorale  Choriste

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ِة �ٱْلـَمْغِرِبيَِّة.ا ُة يف �ٱْلـمو�صيقى �ٱْلأَْنَدُل�ِصيَّ َعٌة : ِهَي �ٱْلأُْغِنيَّ نمْ �ضَ

مو�سيقية  جمموعات  عن  املتعلم)ة(  يبحث   n
حملية – مغربية - عربية - غربية.

n ميكن حتفيز املتعلم)ة( على تكرار 
الن�صاط ب�صكل فردي متى وحيثما 

�ساء.
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االأ�سبوعان: 1 و2الوحدة الرابعة 
احلرف و املهناملجال
امل�رصحاملكون

�سناع بالديعنوان الدر�س

n تعرف التقليد واحلركة للتعبري م�رصحيا.الأهداف
n التعبري م�رصحيا بتوظيف التقليد واحلركة للتعبري. 

الكرا�سة - مطرقة بال�ستيكية اأو من الكرتون - قر�ص من الكرتون ...الو�شائل
30 دقيقةاملدة الزمنية لكل ح�شة2عدد احل�ش�س

مالحظات وتوجيهاتاأن�شطة وممار�شاتاملراحل

ولى
 الأ

�شة
احل

املالحظة وال�شتك�شاف

4747

1234

َتَعلٌُّم ذ�ِتيٌّ :

يَِّة. ْخ�صِ َة َتْقليِد �ٱل�صَّ ُق َجماِليَّ �أََتَذوَّ

َتِلَفًة :  َقلَِّد ِحَرًفا َوِمَهًنا ُمْ ْك�ِص�ْصو�ًر� و�ِحًد� ِلأُ �أَ�ْصَتْعِمُل �إِ

يَّ :  َفِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ
ليُد  :   قمْ برُي :َالتَّ عمْ َالتَّ                                    Le mime Expression

ُحُه. َتِلَفٍة، ِمْن ِخلِل �إِْك�ِص�ْصو�ٍر �أَْقَتِ ُن يف َوْقِت َفر�غي َعلى َتْقليِد ِمَهٍن َوِحَرٍف ُمْ رَّ �أََتَ

َفًة. ّيادً�.   ُيَقلُِّد َقّنا�صًا.   ُتَقلُِّد عاِزَفًة.   ُتَقلُِّد ُمَنظِّ    ُيَقلُِّد �صَ

َرَف َو�ٱْلـِمَهَن �ٱلّتاِلَيَة: ًة، ِلأَُقلَِّد �ٱْلِ ُف ِمْطَرَقًة َبل�ْصتيِكيَّ  �أَُوظِّ
�إِ�ْصكايِفٌّ  

قا�ٍش

قوين. دِّ ، �صَ ِليُّ �أَنا ُهَو �ٱْلأَ�صْ

ُل ِبَخطٍّ : ُل �ٱْلـَم�ْصَهَد، َو�أَ�صِ مَّ �أََتاأَ

12

3

َ�ْلـَمــ�ْشـــَرُح
َدُة اٱلّراِبَعُة  َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 1 َو 2 أُ�ضمْ َالمْ

ِمّياِن : َعلُّ َهَدفاِن اٱلتَّ َالمْ

ّناُع ِبالدي  �ضُ

�أُالِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف :

َرَكِة. ْقليِد َو�ٱْلَ ِحّيًا ِباٱْعِتماِد �ٱلتَّ ُ َم�ْسَ  �أَُعبِّ ِحّيًا.    ْعبِي َم�ْسَ َرَكَة ِللتَّ ْقليَد َو�ٱْلَ ُف �ٱلتَّ  �أََتَعرَّ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

123
َقلَِّد ناِدًل  َة ِلأُ يِنيَّ ُف �ٱل�صّ �أَُوظِّ

يف �ٱْلـَمْقهى.
َكِمْقَوٍد  َة  يِنيَّ �ٱل�صّ ُف  �أَُوظِّ

ِلأَُقلَِّد �صاِئَق حاِفَلٍة.
َكَدفٍّ  َة  يِنيَّ �ٱل�صّ ُف  �أَُوظِّ

ِلأَُقلَِّد �صاِبَط �إيقاٍع.

ُق :�أُْبــِدُع : �أََتـَذوَّ

اٌر َنّ

n يالحظ املتعلم)ة( ويتاأمل امل�سهد امل�رصحي.
n يعرب بتلقائية عن هاته املواقف.

n ي�سل كل جملة بال�سورة املنا�سبة.

احلركات  بهذه  القيام  للمتعلم)ة(  ميكن   n
واال�ستئنا�ص بها قبل ح�سوره للف�سل.

التطبيق والتمرن

4747

1234

َتَعلٌُّم ذ�ِتيٌّ :

يَِّة. ْخ�صِ َة َتْقليِد �ٱل�صَّ ُق َجماِليَّ �أََتَذوَّ

َتِلَفًة :  َقلَِّد ِحَرًفا َوِمَهًنا ُمْ ْك�ِص�ْصو�ًر� و�ِحًد� ِلأُ �أَ�ْصَتْعِمُل �إِ

يَّ :  َفِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ
ليُد  :   قمْ برُي :َالتَّ عمْ َالتَّ                                    Le mime Expression

ُحُه. َتِلَفٍة، ِمْن ِخلِل �إِْك�ِص�ْصو�ٍر �أَْقَتِ ُن يف َوْقِت َفر�غي َعلى َتْقليِد ِمَهٍن َوِحَرٍف ُمْ رَّ �أََتَ

َفًة. ّيادً�.   ُيَقلُِّد َقّنا�صًا.   ُتَقلُِّد عاِزَفًة.   ُتَقلُِّد ُمَنظِّ    ُيَقلُِّد �صَ

َرَف َو�ٱْلـِمَهَن �ٱلّتاِلَيَة: ًة، ِلأَُقلَِّد �ٱْلِ ُف ِمْطَرَقًة َبل�ْصتيِكيَّ  �أَُوظِّ
�إِ�ْصكايِفٌّ  

قا�ٍش

قوين. دِّ ، �صَ ِليُّ �أَنا ُهَو �ٱْلأَ�صْ

ُل ِبَخطٍّ : ُل �ٱْلـَم�ْصَهَد، َو�أَ�صِ مَّ �أََتاأَ

12

3

َ�ْلـَمــ�ْشـــَرُح
َدُة اٱلّراِبَعُة  َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 1 َو 2 أُ�ضمْ َالمْ

ِمّياِن : َعلُّ َهَدفاِن اٱلتَّ َالمْ

ّناُع ِبالدي  �ضُ

�أُالِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف :

َرَكِة. ْقليِد َو�ٱْلَ ِحّيًا ِباٱْعِتماِد �ٱلتَّ ُ َم�ْسَ  �أَُعبِّ ِحّيًا.    ْعبِي َم�ْسَ َرَكَة ِللتَّ ْقليَد َو�ٱْلَ ُف �ٱلتَّ  �أََتَعرَّ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

123
َقلَِّد ناِدًل  َة ِلأُ يِنيَّ ُف �ٱل�صّ �أَُوظِّ

يف �ٱْلـَمْقهى.
َكِمْقَوٍد  َة  يِنيَّ �ٱل�صّ ُف  �أَُوظِّ

ِلأَُقلَِّد �صاِئَق حاِفَلٍة.
َكَدفٍّ  َة  يِنيَّ �ٱل�صّ ُف  �أَُوظِّ

ِلأَُقلَِّد �صاِبَط �إيقاٍع.

ُق :�أُْبــِدُع : �أََتـَذوَّ

اٌر َنّ

n ي�ستعمل املتعلم)ة( ال�سينية لتقليد احلرف واملهن 
التالية:

l نادال باملقهى.
l ربان ي�سوق طائرة.

l �سابط اإيقاع يف فرقة مو�سيقة.
االإك�س�سوار  بتوظيف  املهن  املتعلم)ة(  يقلد   n

واحلركات التعبريية املنا�سبة.

n يتم تهيئ ف�ساء الق�سم ب�سكل يحافظ على 
�سالمة املتعلمني وي�ساهم ب�سكل اإيجابي 

يف القيام باالأن�سطة املربجمة.
ورق  با�ستعمال  كبري  قر�ص  ا�ستعمال   n

الكرتون كاإك�س�سوار
n توجيه املتعلم)ة( اإلى توظيف احلركات 

التعبريية وتنويعها.

نية
الثا

شة 
حل�

ا

التعبري والإبداع

4747

1234

َتَعلٌُّم ذ�ِتيٌّ :

يَِّة. ْخ�صِ َة َتْقليِد �ٱل�صَّ ُق َجماِليَّ �أََتَذوَّ

َتِلَفًة :  َقلَِّد ِحَرًفا َوِمَهًنا ُمْ ْك�ِص�ْصو�ًر� و�ِحًد� ِلأُ �أَ�ْصَتْعِمُل �إِ

يَّ :  َفِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ
ليُد  :   قمْ برُي :َالتَّ عمْ َالتَّ                                    Le mime Expression

ُحُه. َتِلَفٍة، ِمْن ِخلِل �إِْك�ِص�ْصو�ٍر �أَْقَتِ ُن يف َوْقِت َفر�غي َعلى َتْقليِد ِمَهٍن َوِحَرٍف ُمْ رَّ �أََتَ

َفًة. ّيادً�.   ُيَقلُِّد َقّنا�صًا.   ُتَقلُِّد عاِزَفًة.   ُتَقلُِّد ُمَنظِّ    ُيَقلُِّد �صَ

َرَف َو�ٱْلـِمَهَن �ٱلّتاِلَيَة: ًة، ِلأَُقلَِّد �ٱْلِ ُف ِمْطَرَقًة َبل�ْصتيِكيَّ  �أَُوظِّ
�إِ�ْصكايِفٌّ  

قا�ٍش

قوين. دِّ ، �صَ ِليُّ �أَنا ُهَو �ٱْلأَ�صْ

ُل ِبَخطٍّ : ُل �ٱْلـَم�ْصَهَد، َو�أَ�صِ مَّ �أََتاأَ

12

3

َ�ْلـَمــ�ْشـــَرُح
َدُة اٱلّراِبَعُة  َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 1 َو 2 أُ�ضمْ َالمْ

ِمّياِن : َعلُّ َهَدفاِن اٱلتَّ َالمْ

ّناُع ِبالدي  �ضُ

�أُالِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف :

َرَكِة. ْقليِد َو�ٱْلَ ِحّيًا ِباٱْعِتماِد �ٱلتَّ ُ َم�ْسَ  �أَُعبِّ ِحّيًا.    ْعبِي َم�ْسَ َرَكَة ِللتَّ ْقليَد َو�ٱْلَ ُف �ٱلتَّ  �أََتَعرَّ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

123
َقلَِّد ناِدًل  َة ِلأُ يِنيَّ ُف �ٱل�صّ �أَُوظِّ

يف �ٱْلـَمْقهى.
َكِمْقَوٍد  َة  يِنيَّ �ٱل�صّ ُف  �أَُوظِّ

ِلأَُقلَِّد �صاِئَق حاِفَلٍة.
َكَدفٍّ  َة  يِنيَّ �ٱل�صّ ُف  �أَُوظِّ

ِلأَُقلَِّد �صاِبَط �إيقاٍع.

ُق :�أُْبــِدُع : �أََتـَذوَّ

اٌر َنّ

ويدعو  االآتية  الو�سعيات  االأ�ستاذ)ة(  يقدم   n
املتعلم)ة( اإلى تقليد املهن التالية :

l اإ�سكايف.
l مهند�ص الطرق.

l جنار.
l قا�ص.

اال�ستغال على و�سعيات خمتلفة  n ميكن 
من اقرتاح املتعلم)ة(

ال�سليم  التوظيف  على  احلر�ص   n
اأون  بال�ستيكية  لالإك�س�سوار)مطرقة 

من الكرتون(

التذوق

4747

1234

َتَعلٌُّم ذ�ِتيٌّ :

يَِّة. ْخ�صِ َة َتْقليِد �ٱل�صَّ ُق َجماِليَّ �أََتَذوَّ

َتِلَفًة :  َقلَِّد ِحَرًفا َوِمَهًنا ُمْ ْك�ِص�ْصو�ًر� و�ِحًد� ِلأُ �أَ�ْصَتْعِمُل �إِ

يَّ :  َفِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ
ليُد  :   قمْ برُي :َالتَّ عمْ َالتَّ                                    Le mime Expression

ُحُه. َتِلَفٍة، ِمْن ِخلِل �إِْك�ِص�ْصو�ٍر �أَْقَتِ ُن يف َوْقِت َفر�غي َعلى َتْقليِد ِمَهٍن َوِحَرٍف ُمْ رَّ �أََتَ

َفًة. ّيادً�.   ُيَقلُِّد َقّنا�صًا.   ُتَقلُِّد عاِزَفًة.   ُتَقلُِّد ُمَنظِّ    ُيَقلُِّد �صَ

َرَف َو�ٱْلـِمَهَن �ٱلّتاِلَيَة: ًة، ِلأَُقلَِّد �ٱْلِ ُف ِمْطَرَقًة َبل�ْصتيِكيَّ  �أَُوظِّ
�إِ�ْصكايِفٌّ  

قا�ٍش

قوين. دِّ ، �صَ ِليُّ �أَنا ُهَو �ٱْلأَ�صْ

ُل ِبَخطٍّ : ُل �ٱْلـَم�ْصَهَد، َو�أَ�صِ مَّ �أََتاأَ

12

3

َ�ْلـَمــ�ْشـــَرُح
َدُة اٱلّراِبَعُة  َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 1 َو 2 أُ�ضمْ َالمْ

ِمّياِن : َعلُّ َهَدفاِن اٱلتَّ َالمْ

ّناُع ِبالدي  �ضُ

�أُالِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف :

َرَكِة. ْقليِد َو�ٱْلَ ِحّيًا ِباٱْعِتماِد �ٱلتَّ ُ َم�ْسَ  �أَُعبِّ ِحّيًا.    ْعبِي َم�ْسَ َرَكَة ِللتَّ ْقليَد َو�ٱْلَ ُف �ٱلتَّ  �أََتَعرَّ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

123
َقلَِّد ناِدًل  َة ِلأُ يِنيَّ ُف �ٱل�صّ �أَُوظِّ

يف �ٱْلـَمْقهى.
َكِمْقَوٍد  َة  يِنيَّ �ٱل�صّ ُف  �أَُوظِّ

ِلأَُقلَِّد �صاِئَق حاِفَلٍة.
َكَدفٍّ  َة  يِنيَّ �ٱل�صّ ُف  �أَُوظِّ

ِلأَُقلَِّد �صاِبَط �إيقاٍع.

ُق :�أُْبــِدُع : �أََتـَذوَّ

اٌر َنّ

n يالحظ املتعلم)ة( ال�سورة ويعرب عنها.
على  املمثلة  االأ�سخا�ص  مالمح  بني  يقارن   n

ال�سورة.
n يتذوق الهدف املراد اإبرازه من خالل تعبريات 

ال�سورة.

n ميكن دعوة بع�ص املتعلمني/ات لتمثيل 
ال�سورة اأمام اأ�سدقائهم/�سديقاتهم.

التعلم الذاتي
4747

1234

َتَعلٌُّم ذ�ِتيٌّ :

يَِّة. ْخ�صِ َة َتْقليِد �ٱل�صَّ ُق َجماِليَّ �أََتَذوَّ

َتِلَفًة :  َقلَِّد ِحَرًفا َوِمَهًنا ُمْ ْك�ِص�ْصو�ًر� و�ِحًد� ِلأُ �أَ�ْصَتْعِمُل �إِ

يَّ :  َفِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ
ليُد  :   قمْ برُي :َالتَّ عمْ َالتَّ                                    Le mime Expression

ُحُه. َتِلَفٍة، ِمْن ِخلِل �إِْك�ِص�ْصو�ٍر �أَْقَتِ ُن يف َوْقِت َفر�غي َعلى َتْقليِد ِمَهٍن َوِحَرٍف ُمْ رَّ �أََتَ

َفًة. ّيادً�.   ُيَقلُِّد َقّنا�صًا.   ُتَقلُِّد عاِزَفًة.   ُتَقلُِّد ُمَنظِّ    ُيَقلُِّد �صَ

َرَف َو�ٱْلـِمَهَن �ٱلّتاِلَيَة: ًة، ِلأَُقلَِّد �ٱْلِ ُف ِمْطَرَقًة َبل�ْصتيِكيَّ  �أَُوظِّ
�إِ�ْصكايِفٌّ  

قا�ٍش

قوين. دِّ ، �صَ ِليُّ �أَنا ُهَو �ٱْلأَ�صْ

ُل ِبَخطٍّ : ُل �ٱْلـَم�ْصَهَد، َو�أَ�صِ مَّ �أََتاأَ

12

3

َ�ْلـَمــ�ْشـــَرُح
َدُة اٱلّراِبَعُة  َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 1 َو 2 أُ�ضمْ َالمْ

ِمّياِن : َعلُّ َهَدفاِن اٱلتَّ َالمْ

ّناُع ِبالدي  �ضُ

�أُالِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف :

َرَكِة. ْقليِد َو�ٱْلَ ِحّيًا ِباٱْعِتماِد �ٱلتَّ ُ َم�ْسَ  �أَُعبِّ ِحّيًا.    ْعبِي َم�ْسَ َرَكَة ِللتَّ ْقليَد َو�ٱْلَ ُف �ٱلتَّ  �أََتَعرَّ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

123
َقلَِّد ناِدًل  َة ِلأُ يِنيَّ ُف �ٱل�صّ �أَُوظِّ

يف �ٱْلـَمْقهى.
َكِمْقَوٍد  َة  يِنيَّ �ٱل�صّ ُف  �أَُوظِّ

ِلأَُقلَِّد �صاِئَق حاِفَلٍة.
َكَدفٍّ  َة  يِنيَّ �ٱل�صّ ُف  �أَُوظِّ

ِلأَُقلَِّد �صاِبَط �إيقاٍع.

ُق :�أُْبــِدُع : �أََتـَذوَّ

اٌر َنّ

مهن  تقليد  اإلى  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ)ة(  يدعو   n
وحرف خمتلفة.

وحتفيز  الناجحة  املحاوالت  ت�سجيع   n
اإلى  املحاوالت  تكرار  على  املتعلمني 
احلركات  تطبيق  من  التمكن  حني 

املختلفة.

88



االأ�سبوعان: 3 و4الوحدة الرابعة 

احلياة التعاونية املجال

الفنون الت�سكيليةاملكون

الفنان ال�سغري عنوان الدر�س

الأهداف
التعلمية

n تعرف االنتظام والتجاور والتنافر يف التعبري باالأ�سكال.
n ا�ستعمال الر�سم والتلوين والتقطيع واالإل�ساق. 

n تعرف مناذج من املعمار املغربي العتيق.
اأوراق الر�سم - �سور - قلم الر�سا�ص - ممحاة - مق�ص - ل�ساق - اأقالم ملونة.الو�شائل والأدوات

30 دقيقةاملدة الزمنية لكل ح�شة2عدد احل�ش�س

تعلمت اأن العديد من الفنانني املغاربة واالأجانب ر�سموا م�ساهد من املغرب يف لوحاتهم الفنية، و�شعية النطالق
واأنا ب�سفتي فنانا �سغريا، �ساأعرب عن م�سهد ق�سبة مغربية باأ�سلوبي الفني.

توجيهاتاأن�شطة وممار�شات �شفيةاملراحل

ولى
 الأ

�شة
احل

املالحظة وال�شتك�شاف

48
َمفاهيُم : 

ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

كيِب �ٱْلأَ�ْصكاِل.   �ْصكيِل ِبَتْ �أُلحُظ َبْع�ُش �أَ�صاليِب �ٱلتَّ

ُنها : َلوِّ ٍة و�أُ �ْصكاِل و�ِجهاٍت ِمْعماِريَّ ُ َعْن َمديَنٍة َعتيَقٍة ِباٱ�ْصِتْعماِل �أَ �أَُعِبّ

�ْصكيُل ِباٱْعِتماِد �ٱْنِتظاِم �ٱْلأَ�ْصكاِل �ٱْلـُمَتجاِوَرِة ناُفِرَ�لتَّ �ْصكيُل ِباٱْعِتماِد �ٱلّلْنِتظاِم َو�ٱلتَّ َ�لتَّ

ْلَكالوي.اَلّصوَرُة 1 : لَْوَحُة �ٱْلَفّناِن جاْك ماجوريْل. ْلَفّناِن َحَسٍن �ٱ اَلّصوَرُة 2 :لَْوَحُة �ٱ

ها ِبِجو�ِرَبْع�ِش. َبٌة َعلى �ٱْلـِم�صاَحِة ِبَطريَقٍة ُمَتقاِرَبٍة ِجّدً� َوَبْع�صِ كاٌل ُمَتجاِوَرٌة : �أَي ُمَركَّ اأَ�ضمْ

ِة،  يَّ ذيَن َر�َصمو� َم�صاِهَد ِمَن �ٱْلـَمْغِرِب يف َلَوحاِتِهُم �ٱْلَفنِّ ْفُت �ٱْلَعديَد ِمَن �ٱْلَفّناننَي �ٱْلـَمغاِرَبِة َو�ٱْلأَجاِنِب �ٱلَّ َتَعرَّ
. ٍة ِباأُ�ْصلوِبَي �ٱْلَفنِّيِّ َبٍة َمْغِرِبيَّ ُ َعْن َم�ْصَهِد َق�صَ غيً�، �َصاأَُعبِّ َفتي َفّنانًا �صَ َو�أَنا ِب�صِ

ْعبِي ِباٱْلأَ�ْصكاِل.  ناُفَر يف �ٱلتَّ ُف �ٱِلْنِتظاَم َو�ٱلتَّجاُوَر َو�ٱلتَّ  �أََتَعرَّ
ْقطيَع َو�ٱْلإِْل�صاَق.  ْلويَن َو�ٱلتَّ �ْصَم َو�ٱلتَّ  �أَ�ْصَتْعِمُل �ٱلرَّ

ُف َناِذَج ِمَن �ٱْلـِمْعماِر �ٱْلـَمْغِرِبيِّ �ٱْلَعتيِق.  �أََتَعرَّ

غرُي  َفّناُن اٱل�ضَّ َالمْ ُة �ْشكيِليَّ َدُة اٱلّراِبَعُةَ�ْلُفـنوُن �لتَّ َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 3 َو 4 أُ�ضمْ َالمْ

ُة : ِميَّ َعلُّ داُف اٱلتَّ أَهمْ َالمْ

�أُالِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف :

ُن : رَّ �أََتَ

ناُفِر. �ْصكيُل ِباٱْعِتماِد �ٱلّلْنِتظاِم َو�ٱلتَّ َ�لتَّ �ْصكيُل ِباٱْعِتماِد �ٱْنِتظاِم �ٱْلأَ�ْصكاِل �ٱْلـُمَتجاِوَرِة. َ�لتَّ

12

الفنية  النماذج  املتعلم)ة(  يالحظ   n
املقرتحة وي�سف مكوناتها.

باعتماد  الت�سكيل  اأ�سلوب  ي�ستك�سف   n
انتظام االأ�سكال املتجاورة من خالل 
التي  الفنان جاك ماجوريل،  لوحة 

تربز م�سهد ق�سبة مغربية عتيقة.
باعتماد  الت�سكيل  اأ�سلوب  ي�ستك�سف   n
لوحة  خالل  من  والتنافر  الالنتظام 
الفنان املغربي ح�سن الكالوي، التي 

متثل م�سهد من الفرو�سية املغربية.

n يقدم االأ�ستاذ)ة( و�سعية االنطالق ومناق�ستها مع 
واالأجانب  املغاربة  الفنانني  اأعمال  بع�ص  ذكر 
لوحاتهم  يف  املغرب  من  م�ساهد  ر�سموا  الذين 
الفنية باالإ�سافة اإلى جاك ماجوريل هناك هرني 
بونتوي  هرني  دوالكروا،  اأوجني  ماتي�ص، 
علي  بن  حممد  بني�سف،  اأحمد  اأمثال  واملغاربة 

الرباطي.

التطبيق والتمرن

48
َمفاهيُم : 

ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

كيِب �ٱْلأَ�ْصكاِل.   �ْصكيِل ِبَتْ �أُلحُظ َبْع�ُش �أَ�صاليِب �ٱلتَّ

ُنها : َلوِّ ٍة و�أُ �ْصكاِل و�ِجهاٍت ِمْعماِريَّ ُ َعْن َمديَنٍة َعتيَقٍة ِباٱ�ْصِتْعماِل �أَ �أَُعِبّ

�ْصكيُل ِباٱْعِتماِد �ٱْنِتظاِم �ٱْلأَ�ْصكاِل �ٱْلـُمَتجاِوَرِة ناُفِرَ�لتَّ �ْصكيُل ِباٱْعِتماِد �ٱلّلْنِتظاِم َو�ٱلتَّ َ�لتَّ

ْلَكالوي.اَلّصوَرُة 1 : لَْوَحُة �ٱْلَفّناِن جاْك ماجوريْل. ْلَفّناِن َحَسٍن �ٱ اَلّصوَرُة 2 :لَْوَحُة �ٱ

ها ِبِجو�ِرَبْع�ِش. َبٌة َعلى �ٱْلـِم�صاَحِة ِبَطريَقٍة ُمَتقاِرَبٍة ِجّدً� َوَبْع�صِ كاٌل ُمَتجاِوَرٌة : �أَي ُمَركَّ اأَ�ضمْ

ِة،  يَّ ذيَن َر�َصمو� َم�صاِهَد ِمَن �ٱْلـَمْغِرِب يف َلَوحاِتِهُم �ٱْلَفنِّ ْفُت �ٱْلَعديَد ِمَن �ٱْلَفّناننَي �ٱْلـَمغاِرَبِة َو�ٱْلأَجاِنِب �ٱلَّ َتَعرَّ
. ٍة ِباأُ�ْصلوِبَي �ٱْلَفنِّيِّ َبٍة َمْغِرِبيَّ ُ َعْن َم�ْصَهِد َق�صَ غيً�، �َصاأَُعبِّ َفتي َفّنانًا �صَ َو�أَنا ِب�صِ

ْعبِي ِباٱْلأَ�ْصكاِل.  ناُفَر يف �ٱلتَّ ُف �ٱِلْنِتظاَم َو�ٱلتَّجاُوَر َو�ٱلتَّ  �أََتَعرَّ
ْقطيَع َو�ٱْلإِْل�صاَق.  ْلويَن َو�ٱلتَّ �ْصَم َو�ٱلتَّ  �أَ�ْصَتْعِمُل �ٱلرَّ

ُف َناِذَج ِمَن �ٱْلـِمْعماِر �ٱْلـَمْغِرِبيِّ �ٱْلَعتيِق.  �أََتَعرَّ

غرُي  َفّناُن اٱل�ضَّ َالمْ ُة �ْشكيِليَّ َدُة اٱلّراِبَعُةَ�ْلُفـنوُن �لتَّ َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 3 َو 4 أُ�ضمْ َالمْ

ُة : ِميَّ َعلُّ داُف اٱلتَّ أَهمْ َالمْ

�أاُلِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف :

ُن : رَّ �أََتَ

ناُفِر. �ْصكيُل ِباٱْعِتماِد �ٱلّلْنِتظاِم َو�ٱلتَّ َ�لتَّ �ْصكيُل ِباٱْعِتماِد �ٱْنِتظاِم �ٱْلأَ�ْصكاِل �ٱْلـُمَتجاِوَرِة. َ�لتَّ

12

للتمرن  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ)ة(  يدعو   n
باالنتظام  التجاور  التعبري عن  على 
خالل  من  بالالنتظام  والتنافر 

مترينني تطبيقيني.

الر�سوم  ال�ستثمار  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ)ة(  يوجه   n
املعمارية املقرتحة يف اإجناز املطلوب.

املرحلة  هذه  خالل  املتعلم)ة(  ي�ستعني  ان  ميكن   n
ب�سور متثل مناذج من املعمار املغربي االأ�سيل.

نية
الثا

شة 
حل�

ا

التعبري والإبداع

49
يِّ :  َفنِّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ

َتَعلٌُّم ذ�ِتيٌّ :

 
ُ

ْبــِدع
ُ
أ

وؤ�َلنْيِ : ، ُثمَّ �أُجيُب َعِن �ٱل�صُّ دً� �ٱْلَعَمَل �ٱْلَفِنّيَّ ُل َجيِّ مَّ �أُلِحُظ َو�أََتاأَ
َة �إِْناِزها. ُد َمْو�صوَع �ٱللَّوَحِة وِتْقِنيَّ - �أَُحدِّ

َ �ٱْلَفّناُن ِباٱلأَ�ْصكاِل ؟ - َكْيَف َعبَّ
َعْبِد  �ٱْلـَمْغِرِبيِّ  �ْصكيِليِّ  �ٱلتَّ �ٱْلَفّناِن  َوَلْوَحِة  �ٱْلَفنِّيِّ  َعَملي  َبنْيَ  �أُقاِرُن 

ْحماِن َرّحوٍل. �ٱلرَّ

َمْنَظٍر  َعْن   ُ �أَُعبِّ َكْيَف  �أََتَعلَُّم 
�أَ�ْصكاٍل  كيِب  ِبَتْ َلٍة  ُمَتَخيَّ ِلـَمديَنٍة 
ٍة ُمَتجاِوَرٍة َوَغْيِ ُمْنَتِظَمٍة  ِمْعماِريَّ

.»Rudy Cotton« َعلى َطريَقِة �ٱْلَفّناِن �ٱْلُغو�تيمايل ريدي كوطون

ماٌر  : َتَظٍم  :ِمعمْ ُ ُمنمْ ArchitectureDésordre                                                                 َغريمْ

ِة  ِتْقِنيَّ َوباٱ�ْصِتْعمال  َو�ٱْلـُمَتجاِوَرِة،  �ٱْلـُمْنَتِظَمِة  �ٱْلأَ�ْصكاِل  ِباٱْعِتماِد  ِة  �ٱْلأَمازيِغيَّ َبِة  �ٱْلَق�صَ َعِن  ْعبَي  �ٱلتَّ ُم  �أُْتِ  
َنِة.  ْل�صاِق ِباٱْلأَْور�ِق �ٱْلـُمَلوَّ �ٱْلإِ

ْلـَمْغِربِيُّ ٌة أَْنـَجَزها �ٱْلَفّناُن �ٱ اَلّصوَرُة 3 :لَْوَحٌة تَْشكيِليَّ
ْلُقماِش. باَغِة َعلى �ٱ لِصّ ِة �ٱ ْحماِن َرّحول بِتِْقنِيَّ َعْبُد �ٱلرَّ

�أُْبــِدُع :

ُق :  �أُ�شاِهُد و�أََتـَذوَّ

1

2

Juxtaposition                             َتاُوٌر  :

ْحماِن َرّحول. ٌة ِلْلَفّناِن �ٱْلـَمْغِرِبيِّ َعْبِد �ٱلرَّ َلْوَحٌة َت�ْصكيِليَّ

ها ِبِجو�ِرَبْع�ِش. َبٌة َعلى �ٱْلـِم�صاَحِة ِبَطريَقٍة ُمَتقاِرَبٍة ِجّدً� َوَبْع�صِ كاٌل ُمَتجاِوَرٌة : �أَي ُمَركَّ 49اأَ�ضمْ

عن  التعبري  الإمتام  املتعلم)ة(  دعوة   n
الق�سبة االأمازيغية باعتماد االأ�سكال 

املنتظمة واملتجاورة.
االإل�ساق  تقنية  املتعلم)ة(  ي�ستعمل   n

باالأوراق امللونة.

اأن ي�ستعمل املتعلم)ة( ق�سا�سات ملونة من  n ميكن 
�سور املجالت اأو م�سادر اأخرى.

n توجيه املتعلم)ة( الإغناء تعبريه الت�سكيلي باإ�سافات 
اأخرى، ينجزها باالأقالم اللبدية اأو اجلافة امللونة 

)نوافذ، نباتات، تلوين اخللفية ... اإلخ(
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التعبري والإبداع

امللونة  االأقالم  املتعلم)ة(  ي�ستعمل   n
الإ�سافة التفا�سيل ال�سغرية للعنا�رص 

املعمارية. 

توفر  التعبري مبا  املتعلم)ة( على  االأ�ستاذ)ة(  يحفز   n
كانت  كيفما  وخامات  واأوراق  مواد  من  لديه 

طبيعتها.

التذوق الفني

49
يِّ :  َفنِّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ

َتَعلٌُّم ذ�ِتيٌّ :

 
ُ

ْبــِدع
ُ
أ

وؤ�َلنْيِ : ، ُثمَّ �أُجيُب َعِن �ٱل�صُّ دً� �ٱْلَعَمَل �ٱْلَفِنّيَّ ُل َجيِّ مَّ �أُلِحُظ َو�أََتاأَ
َة �إِْناِزها. ُد َمْو�صوَع �ٱللَّوَحِة وِتْقِنيَّ - �أَُحدِّ

َ �ٱْلَفّناُن ِباٱلأَ�ْصكاِل ؟ - َكْيَف َعبَّ
َعْبِد  �ٱْلـَمْغِرِبيِّ  �ْصكيِليِّ  �ٱلتَّ �ٱْلَفّناِن  َوَلْوَحِة  �ٱْلَفنِّيِّ  َعَملي  َبنْيَ  �أُقاِرُن 

ْحماِن َرّحوٍل. �ٱلرَّ

َمْنَظٍر  َعْن   ُ �أَُعبِّ َكْيَف  �أََتَعلَُّم 
�أَ�ْصكاٍل  كيِب  ِبَتْ َلٍة  ُمَتَخيَّ ِلـَمديَنٍة 
ٍة ُمَتجاِوَرٍة َوَغْيِ ُمْنَتِظَمٍة  ِمْعماِريَّ

.»Rudy Cotton« َعلى َطريَقِة �ٱْلَفّناِن �ٱْلُغو�تيمايل ريدي كوطون

ماٌر  : َتَظٍم  :ِمعمْ ُ ُمنمْ ArchitectureDésordre                                                                 َغريمْ

ِة  ِتْقِنيَّ َوباٱ�ْصِتْعمال  َو�ٱْلـُمَتجاِوَرِة،  �ٱْلـُمْنَتِظَمِة  �ٱْلأَ�ْصكاِل  ِباٱْعِتماِد  ِة  �ٱْلأَمازيِغيَّ َبِة  �ٱْلَق�صَ َعِن  ْعبَي  �ٱلتَّ ُم  �أُْتِ  
َنِة.  ْل�صاِق ِباٱْلأَْور�ِق �ٱْلـُمَلوَّ �ٱْلإِ

ْلـَمْغِربِيُّ ٌة أَْنـَجَزها �ٱْلَفّناُن �ٱ اَلّصوَرُة 3 :لَْوَحٌة تَْشكيِليَّ
ْلُقماِش. باَغِة َعلى �ٱ لِصّ ِة �ٱ ْحماِن َرّحول بِتِْقنِيَّ َعْبُد �ٱلرَّ

�أُْبــِدُع :

ُق :  �أُ�شاِهُد و�أََتـَذوَّ

1

2

Juxtaposition                             َتاُوٌر  :

ْحماِن َرّحول. ٌة ِلْلَفّناِن �ٱْلـَمْغِرِبيِّ َعْبِد �ٱلرَّ َلْوَحٌة َت�ْصكيِليَّ

ها ِبِجو�ِرَبْع�ِش. َبٌة َعلى �ٱْلـِم�صاَحِة ِبَطريَقٍة ُمَتقاِرَبٍة ِجّدً� َوَبْع�صِ كاٌل ُمَتجاِوَرٌة : �أَي ُمَركَّ 49اأَ�ضمْ

n يالحظ املتعلم)ة( لوحة الفنان املغربي 
عبد الرحمان رحول.

n يتعرف مو�سوع اللوحة الفنية وتقنية 
اإجنازها.

يالحظ االأ�سكال التي اعتمدها الفنان يف 
اإجناز لوحته الفنية.

n يالحظ اأ�سلوب تركيب االأ�سكال، هل 
الالنتظام  اأم  والتجاور  باالنتظام 

والتنافر.
بني  التقارب  اأوجه  ويحدد  يقارن   n
االأمازيغية(  )الق�سبة  الفني  عمله 
ولوحة الفنان الت�سكيلي املغربي عبد 

الرحمان رحول. 

بتلقائية  التعبري  على  املتعلمني  االأ�ستاذ)ة(  يحفز   n
عن عنا�رص لوحة الفنان الت�سكيلي عبد الرحمان 

رحول قبل االإجابة عن االأ�سئلة املطروحة.
لبناء  االأولية  تفاعالتهم  من  االأ�ستاذ)ة(  ينطلق   n
اللوحة  حول  الفنية  والتقديرات  اال�ستنتاجات 

الفنية.
منجزات  مع  املناق�سة  خال�سة  االأ�ستاذ  يربط   n
الت�سكيلية  التقاطعات  برفقتهم  ويجد  املتعلمني، 

واجلمالية بينهما.

التعلم الذاتي

49
يِّ :  َفنِّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ

َتَعلٌُّم ذ�ِتيٌّ :

 
ُ

ْبــِدع
ُ
أ

وؤ�َلنْيِ : ، ُثمَّ �أُجيُب َعِن �ٱل�صُّ دً� �ٱْلَعَمَل �ٱْلَفِنّيَّ ُل َجيِّ مَّ �أُلِحُظ َو�أََتاأَ
َة �إِْناِزها. ُد َمْو�صوَع �ٱللَّوَحِة وِتْقِنيَّ - �أَُحدِّ

َ �ٱْلَفّناُن ِباٱلأَ�ْصكاِل ؟ - َكْيَف َعبَّ
َعْبِد  �ٱْلـَمْغِرِبيِّ  �ْصكيِليِّ  �ٱلتَّ �ٱْلَفّناِن  َوَلْوَحِة  �ٱْلَفنِّيِّ  َعَملي  َبنْيَ  �أُقاِرُن 

ْحماِن َرّحوٍل. �ٱلرَّ

َمْنَظٍر  َعْن   ُ �أَُعبِّ َكْيَف  �أََتَعلَُّم 
�أَ�ْصكاٍل  كيِب  ِبَتْ َلٍة  ُمَتَخيَّ ِلـَمديَنٍة 
ٍة ُمَتجاِوَرٍة َوَغْيِ ُمْنَتِظَمٍة  ِمْعماِريَّ

.»Rudy Cotton« َعلى َطريَقِة �ٱْلَفّناِن �ٱْلُغو�تيمايل ريدي كوطون

ماٌر  : َتَظٍم  :ِمعمْ ُ ُمنمْ ArchitectureDésordre                                                                 َغريمْ

ِة  ِتْقِنيَّ َوباٱ�ْصِتْعمال  َو�ٱْلـُمَتجاِوَرِة،  �ٱْلـُمْنَتِظَمِة  �ٱْلأَ�ْصكاِل  ِباٱْعِتماِد  ِة  �ٱْلأَمازيِغيَّ َبِة  �ٱْلَق�صَ َعِن  ْعبَي  �ٱلتَّ ُم  �أُْتِ  
َنِة.  ْل�صاِق ِباٱْلأَْور�ِق �ٱْلـُمَلوَّ �ٱْلإِ

ْلـَمْغِربِيُّ ٌة أَْنـَجَزها �ٱْلَفّناُن �ٱ اَلّصوَرُة 3 :لَْوَحٌة تَْشكيِليَّ
ْلُقماِش. باَغِة َعلى �ٱ لِصّ ِة �ٱ ْحماِن َرّحول بِتِْقنِيَّ َعْبُد �ٱلرَّ

�أُْبــِدُع :

ُق :  �أُ�شاِهُد و�أََتـَذوَّ

1

2

Juxtaposition                             َتاُوٌر  :

ْحماِن َرّحول. ٌة ِلْلَفّناِن �ٱْلـَمْغِرِبيِّ َعْبِد �ٱلرَّ َلْوَحٌة َت�ْصكيِليَّ

ها ِبِجو�ِرَبْع�ِش. َبٌة َعلى �ٱْلـِم�صاَحِة ِبَطريَقٍة ُمَتقاِرَبٍة ِجّدً� َوَبْع�صِ كاٌل ُمَتجاِوَرٌة : �أَي ُمَركَّ 49اأَ�ضمْ

الفنان  عمل  املتعلم)ة(  يالحظ   n
الغواتيمايل ريدي كوطون.

ويبدع  الفنان  هذا  باأ�سلوب  ي�ستاأن�ص   n
برتكيب  متخيلة  مدينة  با�سلوبه 
وغري  متجاورة  معمارية  اأ�سكال 

منتظمة.

واأدوات  مواد  ا�ستعمال  على  املتعلم)ة(  حتفيز   n
خمتلفة من اختياره.

وتقنيات  اأ�ساليب  عن  للبحث  املتعلم)ة(  يوجه   n
اأخرى للتعبري عن جتاور اأو تنافر االأ�سكال.
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االأ�سبوعان: 3 و4الوحدة الرابعة 
احلرف و املهناملجال
املو�سيقى واالأنا�سيداملكون

دار االأوبرا عنوان الدر�س

الأهداف
n تعرف العزف اجلماعي.

n متييز العزف الفردي والعزف اجلماعي.
n قراءة البي�ساء ون�سف الربهة يف مدونة ب�سيطة. 

الكرا�سة حوامل �سوتية ...الو�شائل
30 دقيقةاملدة الزمنية لكل ح�شة2عدد احل�ش�س

مالحظات وتوجيهاتاأن�شطة وممار�شاتاملراحل

ولى
 الأ

�شة
احل

ال�شتماع وال�شتك�شاف
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َ

ت
َ
أ

يِّ :  َفنِّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ

َتَعلٌُّم ذ�ِتيٌّ :

َنَة �ٱلّتاِلَيَة.  �أََقَر�أُ �ٱْلـُمَدوَّ

. وَرَتنْيِ ُثمَّ �أَ�ْصَتِمُع ِلْلَمْقَطَعنْيِ �أُلِحُظ �ٱل�صّ

�أُجيُب َعلى �ٱْلأَ�ْصِئَلِة :
وَرِة �ٱْلأولى َو�ٱلّثانَيِة؟ ما �ٱْلَفْرُق َبنْيَ �ٱلـ�صّ

ى �ٱْلَعْزُف �ٱلّثاين؟ ماذ� ُي�َصمَّ

ْقَر�أُ �ٱْلـَمْقَطَع.  ِف ُبْرَهٍة َوْفَق َتْرتيٍب ِمِن �ٱْخِتياري ُثمَّ �أَ ِع َبْي�صاَوْيِن َوِن�صْ ًة ِبَو�صْ �أُْبِدُع ُجْمَلًة مو�صيِقيَّ

 �أَ�ْصَتِمُع ِلعاِزٍف ُمْنَفِرٍد َعلى �آَلِة �ٱْلَكماِن.
َجْوِق  �أَد�ِء  ِمْن  »توي�ْصيِة«  ِمْن  ِلـَمْقَطٍع  �أَ�ْصَتِمُع   

ِة. �ٱلـمو�صيقى �ٱْلأَْنَدُل�ِصيَّ

َعلى:  ُمْنَفِرٍد  عاِزٍف  َوِر  �صُ َعْن  �أَْبَحُث 
َ�لّناي َو�ٱْلعوِد َو�ٱْلقانوِن.

فوِنٌّ :  ممْ ٌق �ضَ َفِرٌد  :َجومْ عاِزٌف ُمنمْ Orchestre symphonique

ـْمفونِيَّ َوتَقوُم عاِزَفٌة تَقوُم بْعِزٍف َفْرِديٍّ َعلى آلَِة �ٱْلَكماِن. َمْجموَعُة �ٱْلعاِزفنَي ُتَسّمى �ٱْلـَجْوَق السَّ
 . ِباٱْلَعْزِف �ٱْلـَجماِعيِّ

. ماِعيَّ ُف �ٱْلَعْزَف �ٱْلَ  �أََتَعرَّ
. ماِعيِّ ُز َبنْيَ �ٱْلَعْزِف �ٱْلَفْرِديِّ َو�ٱْلَعْزِف �ٱْلَ  �أَُميِّ

ُة : ِميَّ َعلُّ داُف اٱلتَّ أَهمْ َالمْ

را أوبِّ داُر اٱلمْ َدُة اٱلّراِبَعُةَ�ْلـمو�شيقى َو�اْلأنا�شيُد َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 3 َو 4 أُ�ضمْ َالمْ

�أَ�ْشَتِمُع َو�أَْكَت�ِشُف :

َنٍة َب�صيَطٍة. َهِة يف ُمَدوَّ َف �ٱْلُبْ اَء َوِن�صْ  �أَْقَر�أُ �ٱْلَبْي�صَ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

�أُْبــِدُع :

12

3

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

ِديُّ : ُهَو  �ٱلَّذي َيقوُم ِبِه عاِزٌف ُمْنَفِرٌد. َفرمْ ُف اٱلمْ َعزمْ َالمْ
ى َجْوٌق. موَعٌة ِمَن  �ٱْلعاِزفنَي ُت�َصمَّ ماِعيُّ : َتقوُم ِبِه َمْ َ ُف اٱلمْ َعزمْ َالمْ

ٌة َيْعِزُفها َجْوُق �ٱْلـمو�صيقى �ٱْلأَْنَدُل�ِصيَِّة. يٌة: ِهَي َمْعزوَفٌة �آِليَّ توي�ضمْ

ُق :  �أََتـَذوَّ

 الوحدة الرابعة األسبوع الثالث والرابع
Compositeur :Remarques :

        أطبق

Percussif
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الوحدة الرابعة األسبوع األول و الثاني
Compositeur :Remarques :


أبدع

Percussif

33

55

77

99

1111

1313

1515

1717

1919
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Soliste

َ

ُل؟ ى �ٱْلَعْزُف �ٱْلأَوَّ ماذ� ُي�َصمَّ

n ي�ستمع املتعلم ملقطع به عزف فردي.

n ي�ستمع املتعلم ملقطع به عزف فردي.
n يناق�ص احلوار الطفلني.

جوق   - العازفني  ملجموعة   ( ال�سورة  يالحظ   n
�سيمفوين مع الرتكيز على الغناء اجلماعي.

الفرقة  اأمام  تقف  لعازفة   ( ال�سورة  يالحظ   n
اآلة  على  فردي  عزف  وتوؤدي  املو�سيقية 

الكمان.
والعزف  الفردي  العزف  بني  الفرق  ي�ستنتج   n

اجلماعي. 

االنطالق  و�سعية  االأ�ستاذ)ة(  يقدم   n
ملناق�ستها  للمتعلم)ة(  املجال  ويف�سح 
مع الرتكيز على نوع العزف يف كل 

�سورة.

التطبيق والتمرن
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يِّ :  َفنِّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ

َتَعلٌُّم ذ�ِتيٌّ :

َنَة �ٱلّتاِلَيَة.  �أََقَر�أُ �ٱْلـُمَدوَّ

. وَرَتنْيِ ُثمَّ �أَ�ْصَتِمُع ِلْلَمْقَطَعنْيِ �أُلِحُظ �ٱل�صّ

�أُجيُب َعلى �ٱْلأَ�ْصِئَلِة :
وَرِة �ٱْلأولى َو�ٱلّثانَيِة؟ ما �ٱْلَفْرُق َبنْيَ �ٱلـ�صّ

ى �ٱْلَعْزُف �ٱلّثاين؟ ماذ� ُي�َصمَّ

ْقَر�أُ �ٱْلـَمْقَطَع.  ِف ُبْرَهٍة َوْفَق َتْرتيٍب ِمِن �ٱْخِتياري ُثمَّ �أَ ِع َبْي�صاَوْيِن َوِن�صْ ًة ِبَو�صْ �أُْبِدُع ُجْمَلًة مو�صيِقيَّ

 �أَ�ْصَتِمُع ِلعاِزٍف ُمْنَفِرٍد َعلى �آَلِة �ٱْلَكماِن.
َجْوِق  �أَد�ِء  ِمْن  »توي�ْصيِة«  ِمْن  ِلـَمْقَطٍع  �أَ�ْصَتِمُع   

ِة. �ٱلـمو�صيقى �ٱْلأَْنَدُل�ِصيَّ

َعلى:  ُمْنَفِرٍد  عاِزٍف  َوِر  �صُ َعْن  �أَْبَحُث 
َ�لّناي َو�ٱْلعوِد َو�ٱْلقانوِن.

فوِنٌّ :  ممْ ٌق �ضَ َفِرٌد  :َجومْ عاِزٌف ُمنمْ Orchestre symphonique

ـْمفونِيَّ َوتَقوُم عاِزَفٌة تَقوُم بْعِزٍف َفْرِديٍّ َعلى آلَِة �ٱْلَكماِن. َمْجموَعُة �ٱْلعاِزفنَي ُتَسّمى �ٱْلـَجْوَق السَّ
 . ِباٱْلَعْزِف �ٱْلـَجماِعيِّ

. ماِعيَّ ُف �ٱْلَعْزَف �ٱْلَ  �أََتَعرَّ
. ماِعيِّ ُز َبنْيَ �ٱْلَعْزِف �ٱْلَفْرِديِّ َو�ٱْلَعْزِف �ٱْلَ  �أَُميِّ

ُة : ِميَّ َعلُّ داُف اٱلتَّ أَهمْ َالمْ

را أوبِّ داُر اٱلمْ َدُة اٱلّراِبَعُةَ�ْلـمو�شيقى َو�اْلأنا�شيُد َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 3 َو 4 أُ�ضمْ َالمْ

�أَ�ْشَتِمُع َو�أَْكَت�ِشُف :

َنٍة َب�صيَطٍة. َهِة يف ُمَدوَّ َف �ٱْلُبْ اَء َوِن�صْ  �أَْقَر�أُ �ٱْلَبْي�صَ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

�أُْبــِدُع :

12

3

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

ِديُّ : ُهَو  �ٱلَّذي َيقوُم ِبِه عاِزٌف ُمْنَفِرٌد. َفرمْ ُف اٱلمْ َعزمْ َالمْ
ى َجْوٌق. موَعٌة ِمَن  �ٱْلعاِزفنَي ُت�َصمَّ ماِعيُّ : َتقوُم ِبِه َمْ َ ُف اٱلمْ َعزمْ َالمْ

ٌة َيْعِزُفها َجْوُق �ٱْلـمو�صيقى �ٱْلأَْنَدُل�ِصيَِّة. يٌة: ِهَي َمْعزوَفٌة �آِليَّ توي�ضمْ

ُق :  �أََتـَذوَّ

 الوحدة الرابعة األسبوع الثالث والرابع
Compositeur :Remarques :
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Soliste

َ

ُل؟ ى �ٱْلَعْزُف �ٱْلأَوَّ ماذ� ُي�َصمَّ

n يقراأ املتعلم)ة( العالمات املو�سيقية على املدرج.
n يحدد البي�ساء ون�سف الربهة.

n يقراأ املتعلم)ة( املدونة املو�سيقية.

n تذكري املتعلمني/ات باأ�سكال العالمات 
املو�سيقية البي�ساء ون�سف الربهة.

نية
الثا

شة 
حل�

ا
التعبري والإبداع
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ق وَّ
َ

ـذ
َ

ت
َ
أ

يِّ :  َفنِّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ

َتَعلٌُّم ذ�ِتيٌّ :

َنَة �ٱلّتاِلَيَة.  �أََقَر�أُ �ٱْلـُمَدوَّ

. وَرَتنْيِ ُثمَّ �أَ�ْصَتِمُع ِلْلَمْقَطَعنْيِ �أُلِحُظ �ٱل�صّ

�أُجيُب َعلى �ٱْلأَ�ْصِئَلِة :
وَرِة �ٱْلأولى َو�ٱلّثانَيِة؟ ما �ٱْلَفْرُق َبنْيَ �ٱلـ�صّ

ى �ٱْلَعْزُف �ٱلّثاين؟ ماذ� ُي�َصمَّ

ْقَر�أُ �ٱْلـَمْقَطَع.  ِف ُبْرَهٍة َوْفَق َتْرتيٍب ِمِن �ٱْخِتياري ُثمَّ �أَ ِع َبْي�صاَوْيِن َوِن�صْ ًة ِبَو�صْ �أُْبِدُع ُجْمَلًة مو�صيِقيَّ

 �أَ�ْصَتِمُع ِلعاِزٍف ُمْنَفِرٍد َعلى �آَلِة �ٱْلَكماِن.
َجْوِق  �أَد�ِء  ِمْن  »توي�ْصيِة«  ِمْن  ِلـَمْقَطٍع  �أَ�ْصَتِمُع   

ِة. �ٱلـمو�صيقى �ٱْلأَْنَدُل�ِصيَّ

َعلى:  ُمْنَفِرٍد  عاِزٍف  َوِر  �صُ َعْن  �أَْبَحُث 
َ�لّناي َو�ٱْلعوِد َو�ٱْلقانوِن.

فوِنٌّ :  ممْ ٌق �ضَ َفِرٌد  :َجومْ عاِزٌف ُمنمْ Orchestre symphonique

ـْمفونِيَّ َوتَقوُم عاِزَفٌة تَقوُم بْعِزٍف َفْرِديٍّ َعلى آلَِة �ٱْلَكماِن. َمْجموَعُة �ٱْلعاِزفنَي ُتَسّمى �ٱْلـَجْوَق السَّ
 . ِباٱْلَعْزِف �ٱْلـَجماِعيِّ

. ماِعيَّ ُف �ٱْلَعْزَف �ٱْلَ  �أََتَعرَّ
. ماِعيِّ ُز َبنْيَ �ٱْلَعْزِف �ٱْلَفْرِديِّ َو�ٱْلَعْزِف �ٱْلَ  �أَُميِّ

ُة : ِميَّ َعلُّ داُف اٱلتَّ أَهمْ َالمْ

را أوبِّ داُر اٱلمْ َدُة اٱلّراِبَعُةَ�ْلـمو�شيقى َو�اْلأنا�شيُد َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 3 َو 4 أُ�ضمْ َالمْ

�أَ�ْشَتِمُع َو�أَْكَت�ِشُف :

َنٍة َب�صيَطٍة. َهِة يف ُمَدوَّ َف �ٱْلُبْ اَء َوِن�صْ  �أَْقَر�أُ �ٱْلَبْي�صَ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

�أُْبــِدُع :

12

3

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

ِديُّ : ُهَو  �ٱلَّذي َيقوُم ِبِه عاِزٌف ُمْنَفِرٌد. َفرمْ ُف اٱلمْ َعزمْ َالمْ
ى َجْوٌق. موَعٌة ِمَن  �ٱْلعاِزفنَي ُت�َصمَّ ماِعيُّ : َتقوُم ِبِه َمْ َ ُف اٱلمْ َعزمْ َالمْ

ٌة َيْعِزُفها َجْوُق �ٱْلـمو�صيقى �ٱْلأَْنَدُل�ِصيَِّة. يٌة: ِهَي َمْعزوَفٌة �آِليَّ توي�ضمْ

ُق :  �أََتـَذوَّ

 الوحدة الرابعة األسبوع الثالث والرابع
Compositeur :Remarques :

        أطبق

Percussif
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الوحدة الرابعة األسبوع األول و الثاني
Compositeur :Remarques :
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Soliste

َ

ُل؟ ى �ٱْلَعْزُف �ٱْلأَوَّ ماذ� ُي�َصمَّ
بي�ساوين  بو�سع  اإيقاعية  خلية  املتعلم)ة(  يبدع   n

ون�سف برهة وفق ترتيب من اختياره.
n يقراأ املتعلم)ة( اجلملة املو�سيقية. 

n ي�سجع االأ�ستاذ املتعلم)ة( ويحفزه على 
االإبداع مع احرتام معياري الكتابة. 
على  املتعلمني/ات  االأ�ستاذ)ة(  ي�سجع   n

تقا�سم اأعمالهم ومقارنتها.

التذوق
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َ

ـذ
َ

ت
َ
أ

يِّ :  َفنِّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ

َتَعلٌُّم ذ�ِتيٌّ :

َنَة �ٱلّتاِلَيَة.  �أََقَر�أُ �ٱْلـُمَدوَّ

. وَرَتنْيِ ُثمَّ �أَ�ْصَتِمُع ِلْلَمْقَطَعنْيِ �أُلِحُظ �ٱل�صّ

�أُجيُب َعلى �ٱْلأَ�ْصِئَلِة :
وَرِة �ٱْلأولى َو�ٱلّثانَيِة؟ ما �ٱْلَفْرُق َبنْيَ �ٱلـ�صّ

ى �ٱْلَعْزُف �ٱلّثاين؟ ماذ� ُي�َصمَّ

ْقَر�أُ �ٱْلـَمْقَطَع.  ِف ُبْرَهٍة َوْفَق َتْرتيٍب ِمِن �ٱْخِتياري ُثمَّ �أَ ِع َبْي�صاَوْيِن َوِن�صْ ًة ِبَو�صْ �أُْبِدُع ُجْمَلًة مو�صيِقيَّ

 �أَ�ْصَتِمُع ِلعاِزٍف ُمْنَفِرٍد َعلى �آَلِة �ٱْلَكماِن.
َجْوِق  �أَد�ِء  ِمْن  »توي�ْصيِة«  ِمْن  ِلـَمْقَطٍع  �أَ�ْصَتِمُع   

ِة. �ٱلـمو�صيقى �ٱْلأَْنَدُل�ِصيَّ

َعلى:  ُمْنَفِرٍد  عاِزٍف  َوِر  �صُ َعْن  �أَْبَحُث 
َ�لّناي َو�ٱْلعوِد َو�ٱْلقانوِن.

فوِنٌّ :  ممْ ٌق �ضَ َفِرٌد  :َجومْ عاِزٌف ُمنمْ Orchestre symphonique

ـْمفونِيَّ َوتَقوُم عاِزَفٌة تَقوُم بْعِزٍف َفْرِديٍّ َعلى آلَِة �ٱْلَكماِن. َمْجموَعُة �ٱْلعاِزفنَي ُتَسّمى �ٱْلـَجْوَق السَّ
 . ِباٱْلَعْزِف �ٱْلـَجماِعيِّ

. ماِعيَّ ُف �ٱْلَعْزَف �ٱْلَ  �أََتَعرَّ
. ماِعيِّ ُز َبنْيَ �ٱْلَعْزِف �ٱْلَفْرِديِّ َو�ٱْلَعْزِف �ٱْلَ  �أَُميِّ

ُة : ِميَّ َعلُّ داُف اٱلتَّ أَهمْ َالمْ

را أوبِّ داُر اٱلمْ َدُة اٱلّراِبَعُةَ�ْلـمو�شيقى َو�اْلأنا�شيُد َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 3 َو 4 أُ�ضمْ َالمْ

�أَ�ْشَتِمُع َو�أَْكَت�ِشُف :

َنٍة َب�صيَطٍة. َهِة يف ُمَدوَّ َف �ٱْلُبْ اَء َوِن�صْ  �أَْقَر�أُ �ٱْلَبْي�صَ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

�أُْبــِدُع :

12

3

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

ِديُّ : ُهَو  �ٱلَّذي َيقوُم ِبِه عاِزٌف ُمْنَفِرٌد. َفرمْ ُف اٱلمْ َعزمْ َالمْ
ى َجْوٌق. موَعٌة ِمَن  �ٱْلعاِزفنَي ُت�َصمَّ ماِعيُّ : َتقوُم ِبِه َمْ َ ُف اٱلمْ َعزمْ َالمْ

ٌة َيْعِزُفها َجْوُق �ٱْلـمو�صيقى �ٱْلأَْنَدُل�ِصيَِّة. يٌة: ِهَي َمْعزوَفٌة �آِليَّ توي�ضمْ

ُق :  �أََتـَذوَّ

 الوحدة الرابعة األسبوع الثالث والرابع
Compositeur :Remarques :
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الوحدة الرابعة األسبوع األول و الثاني
Compositeur :Remarques :
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Soliste

َ

ُل؟ ى �ٱْلَعْزُف �ٱْلأَوَّ ماذ� ُي�َصمَّ

n ي�ستمع املتعلم)ة( لعازف منفرد على الكمان. 
قدام  ميزان  توي�سية  من  ملقطع  املتعلم)ة(  ي�ستمع   n

الرمل.

ويحفزه  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ  ي�ساحب   n
على اال�ستماع والتذوق.

املقطع  بت�سميع  االأ�ستاذ)ة(  يقوم   n
باال�ستعانة باحلامل ال�سوتي.

التعلم الذاتي
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َ

ت
َ
أ

يِّ :  َفنِّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ

َتَعلٌُّم ذ�ِتيٌّ :

َنَة �ٱلّتاِلَيَة.  �أََقَر�أُ �ٱْلـُمَدوَّ

. وَرَتنْيِ ُثمَّ �أَ�ْصَتِمُع ِلْلَمْقَطَعنْيِ �أُلِحُظ �ٱل�صّ

�أُجيُب َعلى �ٱْلأَ�ْصِئَلِة :
وَرِة �ٱْلأولى َو�ٱلّثانَيِة؟ ما �ٱْلَفْرُق َبنْيَ �ٱلـ�صّ

ى �ٱْلَعْزُف �ٱلّثاين؟ ماذ� ُي�َصمَّ

ْقَر�أُ �ٱْلـَمْقَطَع.  ِف ُبْرَهٍة َوْفَق َتْرتيٍب ِمِن �ٱْخِتياري ُثمَّ �أَ ِع َبْي�صاَوْيِن َوِن�صْ ًة ِبَو�صْ �أُْبِدُع ُجْمَلًة مو�صيِقيَّ

 �أَ�ْصَتِمُع ِلعاِزٍف ُمْنَفِرٍد َعلى �آَلِة �ٱْلَكماِن.
َجْوِق  �أَد�ِء  ِمْن  »توي�ْصيِة«  ِمْن  ِلـَمْقَطٍع  �أَ�ْصَتِمُع   

ِة. �ٱلـمو�صيقى �ٱْلأَْنَدُل�ِصيَّ

َعلى:  ُمْنَفِرٍد  عاِزٍف  َوِر  �صُ َعْن  �أَْبَحُث 
َ�لّناي َو�ٱْلعوِد َو�ٱْلقانوِن.

فوِنٌّ :  ممْ ٌق �ضَ َفِرٌد  :َجومْ عاِزٌف ُمنمْ Orchestre symphonique

ـْمفونِيَّ َوتَقوُم عاِزَفٌة تَقوُم بْعِزٍف َفْرِديٍّ َعلى آلَِة �ٱْلَكماِن. َمْجموَعُة �ٱْلعاِزفنَي ُتَسّمى �ٱْلـَجْوَق السَّ
 . ِباٱْلَعْزِف �ٱْلـَجماِعيِّ

. ماِعيَّ ُف �ٱْلَعْزَف �ٱْلَ  �أََتَعرَّ
. ماِعيِّ ُز َبنْيَ �ٱْلَعْزِف �ٱْلَفْرِديِّ َو�ٱْلَعْزِف �ٱْلَ  �أَُميِّ

ُة : ِميَّ َعلُّ داُف اٱلتَّ أَهمْ َالمْ

را أوبِّ داُر اٱلمْ َدُة اٱلّراِبَعُةَ�ْلـمو�شيقى َو�اْلأنا�شيُد َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 3 َو 4 أُ�ضمْ َالمْ

�أَ�ْشَتِمُع َو�أَْكَت�ِشُف :

َنٍة َب�صيَطٍة. َهِة يف ُمَدوَّ َف �ٱْلُبْ اَء َوِن�صْ  �أَْقَر�أُ �ٱْلَبْي�صَ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

�أُْبــِدُع :

12

3

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

ِديُّ : ُهَو  �ٱلَّذي َيقوُم ِبِه عاِزٌف ُمْنَفِرٌد. َفرمْ ُف اٱلمْ َعزمْ َالمْ
ى َجْوٌق. موَعٌة ِمَن  �ٱْلعاِزفنَي ُت�َصمَّ ماِعيُّ : َتقوُم ِبِه َمْ َ ُف اٱلمْ َعزمْ َالمْ

ٌة َيْعِزُفها َجْوُق �ٱْلـمو�صيقى �ٱْلأَْنَدُل�ِصيَِّة. يٌة: ِهَي َمْعزوَفٌة �آِليَّ توي�ضمْ

ُق :  �أََتـَذوَّ

 الوحدة الرابعة األسبوع الثالث والرابع
Compositeur :Remarques :

        أطبق

Percussif
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 الوحدة الرابعة األسبوع الثالث والرابع
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الوحدة الرابعة األسبوع األول و الثاني
Compositeur :Remarques :


أبدع

Percussif

33

55

77

99

1111

1313

1515

1717

1919

© 2021 elamri mohammed amine 1

Soliste

َ

ُل؟ ى �ٱْلَعْزُف �ٱْلأَوَّ ماذ� ُي�َصمَّ

n يقوم املتعلم)ة( بـ :
اآلة  على  منفرد  لعازف  �سور  عن  البحث   l

الناي وعلى اآلة العود وعلى اآلة القانون.
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االأ�سبوعان: 3 و4الوحدة الرابعة 

احلرف و املهناملجال

امل�رصحاملكون

حوار ال�سناع واملهنيني عنوان الدر�س

n تعرف احلوار ولعب االأدوار.الأهداف
n توظيف لعب االأدوار انطالقا من ن�ص امل�رصحي. 

كرا�سة املتعلم)ة( - م�ساهد - �سويرات.الو�شائل

30 دقيقةاملدة الزمنية لكل ح�شة2عدد احل�ش�س

مالحظات وتوجيهاتاأن�شطة وممار�شاتاملراحل

ولى
 الأ

�شة
احل

املالحظة وال�شتك�شاف
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َتَعلٌُّم ذ�ِتيٌّ :

: ُل ِبَخٍطّ �صِ ُل �ٱْلـَم�ْصَهَد، ُثَمّ �أَ مَّ �أََتاأَ

َ�ْلـَمــ�ْشـــَرُح
َدُة اٱلّراِبَعُة َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 3 َو 4 أُ�ضمْ َالمْ

ِمّيان : َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َالمْ

ِنّينَي  همْ ِ ّناِع َواٱلمْ ِحواُر اٱل�ضُّ
.) ِحيٍّ ْدو�ِر )ِ�ْنِطلًقا ِمْن َن�شٍّ َم�ْسَ و�َر َوَلِعَب �ٱْلأَ ا: �ٱْلِ ِحيًّ ُف َم�ْسَ ْدو�ِر     �أَُوظِّ و�َر َوَلِعَب �ٱْلأَ ُف �ٱْلِ  �أََتَعرَّ

�أُالِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف :

لِل. َة �ٱللَِّعِب َمَع �ٱلظِّ ُق َجماِليَّ �أََتَذوَّ

و�َر، َوَنْلَعُب �ٱْلأَْدو�َر:  ِدقائي �ٱْلِ �أَْحَفُظ �أَنا َو�أَ�صْ

: ْوَرْيِنِ �ٱلّتاِلَينْيِ ُن، يف َوْقِت َفر�غي، َعلى َلِعِب �ٱلدَّ رَّ �أََتَ
غٍي. ُف يف َزْوَرٍق �صَ 1. َبّحاٌر ُيَجدِّ

ّجاِر.ُيَقلُِّد �ٱْلقا�صي. ّجاَر.َتْلَعُب َدْوَر ِمْطَرَقِة �ٱلنَّ َتْلَعُب َدْوَر ِمْطَرَقِة �ٱْلقا�صي.ُيَقلُِّد �ٱلنَّ

ّجاُر. َ�ْلـِمْطَرَقُة 1: َيقوُل َلَك ِعّمي �ٱلنَّ
ّجاُر؟ َي : ماذ� َيقوُل �ٱلنَّ َ�ْلقا�صِ

�أَْن  َيْرُف�ُش  �ٱْلـِم�ْصماَر،  َهَم  �ٱْلـُمتَّ �إِنَّ   :1 َ�ْلـِمْطَرَقُة 
ِلَح �أََثاَث �ٱلّد�ِر. ُي�صْ

َ�ْلـِمْطَرَقُة 2: َيقوُل َلَك َعّمي �ٱْلقا�صي.
ّجاُر  : ماذ� َيقوُل �ٱْلقا�صي ؟ َ�لنَّ

اُر، َ�ّلَكّما�َصَة  ْ �ُصهوَدَك يا َنّ َ�ْلـِمْطَرَقُة 2: �أَْح�سِ
َو�ٱْلـِمْن�صاَر.

. نْيِ ا َبنْيَ �َصْخ�صَ ِحيًّ �أَْختاُر ِمْهَنَتنْيِ َو�أُْجري ِحو�ًر� َم�ْسَ
ا َبنْيَ �أََدو�ِتِهما. ِحيًّ �أَْختاُر ِحْرَفَتنْيِ َو�أُْجري ِحو�ًر� َم�ْسَ

ِدقائي �ٱْلأَْدو�َر. �أَْلَعُب �أَنا َو�أَ�صْ
 

َعًة �صوِفيًَّة. 2. ِ�ْمَر�أٌَة َتوُك ُقبَّ

َتِلَفًة. ٌة، َتقوُم َعلى �ُصخو�ٍش َيَتحاَوروَن َحْوَل َمْو�صوٍع َوَيْلَعبوَن �أَْدو�ًر� ُمْ ٌة ِحو�ِريَّ ِحيُّ : ُهَو ِق�صَّ َ ـَم�سمْ َالنَّ�صُّ  اٱلمْ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

�أُْبــِدُع :

1

2

3

ُق : �أََتـَذوَّ

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

على  املمثلة  الو�سعيات  ويتاأمل  املتعلم)ة(  يالحظ   n
ال�سور ويعرب عن كل واحدة منها.

n ي�سل بخط كل �سورة باجلملة املعربة عنها. 

n يقدم االأ�ستاذ)ة( ويناق�ص الو�سعية 
التعابري  على  الرتكيز  مع 

اجل�سدية.

التطبيق والتمرن
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َتَعلٌُّم ذ�ِتيٌّ :

: ُل ِبَخٍطّ �صِ ُل �ٱْلـَم�ْصَهَد، ُثَمّ �أَ مَّ �أََتاأَ

َ�ْلـَمــ�ْشـــَرُح
َدُة اٱلّراِبَعُة َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 3 َو 4 أُ�ضمْ َالمْ

ِمّيان : َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َالمْ

ِنّينَي  همْ ِ ّناِع َواٱلمْ ِحواُر اٱل�ضُّ
.) ِحيٍّ ْدو�ِر )ِ�ْنِطلًقا ِمْن َن�شٍّ َم�ْسَ و�َر َوَلِعَب �ٱْلأَ ا: �ٱْلِ ِحيًّ ُف َم�ْسَ ْدو�ِر     �أَُوظِّ و�َر َوَلِعَب �ٱْلأَ ُف �ٱْلِ  �أََتَعرَّ

�أُالِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف :

لِل. َة �ٱللَِّعِب َمَع �ٱلظِّ ُق َجماِليَّ �أََتَذوَّ

و�َر، َوَنْلَعُب �ٱْلأَْدو�َر:  ِدقائي �ٱْلِ �أَْحَفُظ �أَنا َو�أَ�صْ

: ْوَرْيِنِ �ٱلّتاِلَينْيِ ُن، يف َوْقِت َفر�غي، َعلى َلِعِب �ٱلدَّ رَّ �أََتَ
غٍي. ُف يف َزْوَرٍق �صَ 1. َبّحاٌر ُيَجدِّ

ّجاِر.ُيَقلُِّد �ٱْلقا�صي. ّجاَر.َتْلَعُب َدْوَر ِمْطَرَقِة �ٱلنَّ َتْلَعُب َدْوَر ِمْطَرَقِة �ٱْلقا�صي.ُيَقلُِّد �ٱلنَّ

ّجاُر. َ�ْلـِمْطَرَقُة 1: َيقوُل َلَك ِعّمي �ٱلنَّ
ّجاُر؟ َي : ماذ� َيقوُل �ٱلنَّ َ�ْلقا�صِ

�أَْن  َيْرُف�ُش  �ٱْلـِم�ْصماَر،  َهَم  �ٱْلـُمتَّ �إِنَّ   :1 َ�ْلـِمْطَرَقُة 
ِلَح �أََثاَث �ٱلّد�ِر. ُي�صْ

َ�ْلـِمْطَرَقُة 2: َيقوُل َلَك َعّمي �ٱْلقا�صي.
ّجاُر  : ماذ� َيقوُل �ٱْلقا�صي ؟ َ�لنَّ

اُر، َ�ّلَكّما�َصَة  ْ �ُصهوَدَك يا َنّ َ�ْلـِمْطَرَقُة 2: �أَْح�سِ
َو�ٱْلـِمْن�صاَر.

. نْيِ ا َبنْيَ �َصْخ�صَ ِحيًّ �أَْختاُر ِمْهَنَتنْيِ َو�أُْجري ِحو�ًر� َم�ْسَ
ا َبنْيَ �أََدو�ِتِهما. ِحيًّ �أَْختاُر ِحْرَفَتنْيِ َو�أُْجري ِحو�ًر� َم�ْسَ

ِدقائي �ٱْلأَْدو�َر. �أَْلَعُب �أَنا َو�أَ�صْ
 

َعًة �صوِفيًَّة. 2. ِ�ْمَر�أٌَة َتوُك ُقبَّ

َتِلَفًة. ٌة، َتقوُم َعلى �ُصخو�ٍش َيَتحاَوروَن َحْوَل َمْو�صوٍع َوَيْلَعبوَن �أَْدو�ًر� ُمْ ٌة ِحو�ِريَّ ِحيُّ : ُهَو ِق�صَّ َ ـَم�سمْ َالنَّ�صُّ  اٱلمْ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

�أُْبــِدُع :

1

2

3

ُق : �أََتـَذوَّ

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل
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ا

والنجار  والقا�سي  املطرقة  حوار  املتعلم)ة(  يكت�سف   n
ويقراأه بحيوية.

n يختار دورا ويوؤديه باالعتماد على الن�ص امل�رصحي.

املتعلم)ة(  االأ�ستاذ)ة(  ي�سجع   n
ويحفزه  االأدوار  لعب  على 
م�ستعمال  بتلقائية  التعبري  على 
التي  والتقنيات  احلركات 

اكت�سبها.

نية
الثا

شة 
حل�

ا
التعبري والإبداع
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َتَعلٌُّم ذ�ِتيٌّ :

: ُل ِبَخٍطّ �صِ ُل �ٱْلـَم�ْصَهَد، ُثَمّ �أَ مَّ �أََتاأَ

َ�ْلـَمــ�ْشـــَرُح
َدُة اٱلّراِبَعُة َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 3 َو 4 أُ�ضمْ َالمْ

ِمّيان : َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َالمْ

ِنّينَي  همْ ِ ّناِع َواٱلمْ ِحواُر اٱل�ضُّ
.) ِحيٍّ ْدو�ِر )ِ�ْنِطلًقا ِمْن َن�شٍّ َم�ْسَ و�َر َوَلِعَب �ٱْلأَ ا: �ٱْلِ ِحيًّ ُف َم�ْسَ ْدو�ِر     �أَُوظِّ و�َر َوَلِعَب �ٱْلأَ ُف �ٱْلِ  �أََتَعرَّ

�أُالِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف :

لِل. َة �ٱللَِّعِب َمَع �ٱلظِّ ُق َجماِليَّ �أََتَذوَّ

و�َر، َوَنْلَعُب �ٱْلأَْدو�َر:  ِدقائي �ٱْلِ �أَْحَفُظ �أَنا َو�أَ�صْ

: ْوَرْيِنِ �ٱلّتاِلَينْيِ ُن، يف َوْقِت َفر�غي، َعلى َلِعِب �ٱلدَّ رَّ �أََتَ
غٍي. ُف يف َزْوَرٍق �صَ 1. َبّحاٌر ُيَجدِّ

ّجاِر.ُيَقلُِّد �ٱْلقا�صي. ّجاَر.َتْلَعُب َدْوَر ِمْطَرَقِة �ٱلنَّ َتْلَعُب َدْوَر ِمْطَرَقِة �ٱْلقا�صي.ُيَقلُِّد �ٱلنَّ

ّجاُر. َ�ْلـِمْطَرَقُة 1: َيقوُل َلَك ِعّمي �ٱلنَّ
ّجاُر؟ َي : ماذ� َيقوُل �ٱلنَّ َ�ْلقا�صِ

�أَْن  َيْرُف�ُش  �ٱْلـِم�ْصماَر،  َهَم  �ٱْلـُمتَّ �إِنَّ   :1 َ�ْلـِمْطَرَقُة 
ِلَح �أََثاَث �ٱلّد�ِر. ُي�صْ

َ�ْلـِمْطَرَقُة 2: َيقوُل َلَك َعّمي �ٱْلقا�صي.
ّجاُر  : ماذ� َيقوُل �ٱْلقا�صي ؟ َ�لنَّ

اُر، َ�ّلَكّما�َصَة  ْ �ُصهوَدَك يا َنّ َ�ْلـِمْطَرَقُة 2: �أَْح�سِ
َو�ٱْلـِمْن�صاَر.

. نْيِ ا َبنْيَ �َصْخ�صَ ِحيًّ �أَْختاُر ِمْهَنَتنْيِ َو�أُْجري ِحو�ًر� َم�ْسَ
ا َبنْيَ �أََدو�ِتِهما. ِحيًّ �أَْختاُر ِحْرَفَتنْيِ َو�أُْجري ِحو�ًر� َم�ْسَ

ِدقائي �ٱْلأَْدو�َر. �أَْلَعُب �أَنا َو�أَ�صْ
 

َعًة �صوِفيًَّة. 2. ِ�ْمَر�أٌَة َتوُك ُقبَّ

َتِلَفًة. ٌة، َتقوُم َعلى �ُصخو�ٍش َيَتحاَوروَن َحْوَل َمْو�صوٍع َوَيْلَعبوَن �أَْدو�ًر� ُمْ ٌة ِحو�ِريَّ ِحيُّ : ُهَو ِق�صَّ َ ـَم�سمْ َالنَّ�صُّ  اٱلمْ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

�أُْبــِدُع :

1

2

3

ُق : �أََتـَذوَّ

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

بني  م�رصحيا  حوارا  ويجري  مهنتني  املتعلم  يختار   n
�سخ�سني.

n يختار املتعلم)ة( مهنتني ويجري حوارا م�رصحيا بني 
اأدواتها.

n يتقا�سم انتاجه ويلعب االأدوار مع زميالته/زمالئه.

n ي�سجع املحاوالت الناجحة ويحفز 
املرتددين للقيام بذلك.

n يحفز املتعلمني على العمل الثنائي 
واجلماعي.

التذوق

5151

1234

َتَعلٌُّم ذ�ِتيٌّ :

: ُل ِبَخٍطّ �صِ ُل �ٱْلـَم�ْصَهَد، ُثَمّ �أَ مَّ �أََتاأَ

َ�ْلـَمــ�ْشـــَرُح
َدُة اٱلّراِبَعُة َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 3 َو 4 أُ�ضمْ َالمْ

ِمّيان : َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َالمْ

ِنّينَي  همْ ِ ّناِع َواٱلمْ ِحواُر اٱل�ضُّ
.) ِحيٍّ ْدو�ِر )ِ�ْنِطلًقا ِمْن َن�شٍّ َم�ْسَ و�َر َوَلِعَب �ٱْلأَ ا: �ٱْلِ ِحيًّ ُف َم�ْسَ ْدو�ِر     �أَُوظِّ و�َر َوَلِعَب �ٱْلأَ ُف �ٱْلِ  �أََتَعرَّ

�أُالِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف :

لِل. َة �ٱللَِّعِب َمَع �ٱلظِّ ُق َجماِليَّ �أََتَذوَّ

و�َر، َوَنْلَعُب �ٱْلأَْدو�َر:  ِدقائي �ٱْلِ �أَْحَفُظ �أَنا َو�أَ�صْ

: ْوَرْيِنِ �ٱلّتاِلَينْيِ ُن، يف َوْقِت َفر�غي، َعلى َلِعِب �ٱلدَّ رَّ �أََتَ
غٍي. ُف يف َزْوَرٍق �صَ 1. َبّحاٌر ُيَجدِّ

ّجاِر.ُيَقلُِّد �ٱْلقا�صي. ّجاَر.َتْلَعُب َدْوَر ِمْطَرَقِة �ٱلنَّ َتْلَعُب َدْوَر ِمْطَرَقِة �ٱْلقا�صي.ُيَقلُِّد �ٱلنَّ

ّجاُر. َ�ْلـِمْطَرَقُة 1: َيقوُل َلَك ِعّمي �ٱلنَّ
ّجاُر؟ َي : ماذ� َيقوُل �ٱلنَّ َ�ْلقا�صِ

�أَْن  َيْرُف�ُش  �ٱْلـِم�ْصماَر،  َهَم  �ٱْلـُمتَّ �إِنَّ   :1 َ�ْلـِمْطَرَقُة 
ِلَح �أََثاَث �ٱلّد�ِر. ُي�صْ

َ�ْلـِمْطَرَقُة 2: َيقوُل َلَك َعّمي �ٱْلقا�صي.
ّجاُر  : ماذ� َيقوُل �ٱْلقا�صي ؟ َ�لنَّ

اُر، َ�ّلَكّما�َصَة  ْ �ُصهوَدَك يا َنّ َ�ْلـِمْطَرَقُة 2: �أَْح�سِ
َو�ٱْلـِمْن�صاَر.

. نْيِ ا َبنْيَ �َصْخ�صَ ِحيًّ �أَْختاُر ِمْهَنَتنْيِ َو�أُْجري ِحو�ًر� َم�ْسَ
ا َبنْيَ �أََدو�ِتِهما. ِحيًّ �أَْختاُر ِحْرَفَتنْيِ َو�أُْجري ِحو�ًر� َم�ْسَ

ِدقائي �ٱْلأَْدو�َر. �أَْلَعُب �أَنا َو�أَ�صْ
 

َعًة �صوِفيًَّة. 2. ِ�ْمَر�أٌَة َتوُك ُقبَّ

َتِلَفًة. ٌة، َتقوُم َعلى �ُصخو�ٍش َيَتحاَوروَن َحْوَل َمْو�صوٍع َوَيْلَعبوَن �أَْدو�ًر� ُمْ ٌة ِحو�ِريَّ ِحيُّ : ُهَو ِق�صَّ َ ـَم�سمْ َالنَّ�صُّ  اٱلمْ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

�أُْبــِدُع :

1

2

3

ُق : �أََتـَذوَّ

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

الظل n يتذوق املتعلم)ة( جمالية اللعب مع الظالل. باألعاب  للقيام  املجال  ترك   n
من خيال املتعلم)ة(.

التعلم الذاتي

5151

1234

َتَعلٌُّم ذ�ِتيٌّ :

: ُل ِبَخٍطّ �صِ ُل �ٱْلـَم�ْصَهَد، ُثَمّ �أَ مَّ �أََتاأَ

َ�ْلـَمــ�ْشـــَرُح
َدُة اٱلّراِبَعُة َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 3 َو 4 أُ�ضمْ َالمْ

ِمّيان : َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َالمْ

ِنّينَي  همْ ِ ّناِع َواٱلمْ ِحواُر اٱل�ضُّ
.) ِحيٍّ ْدو�ِر )ِ�ْنِطلًقا ِمْن َن�شٍّ َم�ْسَ و�َر َوَلِعَب �ٱْلأَ ا: �ٱْلِ ِحيًّ ُف َم�ْسَ ْدو�ِر     �أَُوظِّ و�َر َوَلِعَب �ٱْلأَ ُف �ٱْلِ  �أََتَعرَّ

�أُالِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف :

لِل. َة �ٱللَِّعِب َمَع �ٱلظِّ ُق َجماِليَّ �أََتَذوَّ

و�َر، َوَنْلَعُب �ٱْلأَْدو�َر:  ِدقائي �ٱْلِ �أَْحَفُظ �أَنا َو�أَ�صْ

: ْوَرْيِنِ �ٱلّتاِلَينْيِ ُن، يف َوْقِت َفر�غي، َعلى َلِعِب �ٱلدَّ رَّ �أََتَ
غٍي. ُف يف َزْوَرٍق �صَ 1. َبّحاٌر ُيَجدِّ

ّجاِر.ُيَقلُِّد �ٱْلقا�صي. ّجاَر.َتْلَعُب َدْوَر ِمْطَرَقِة �ٱلنَّ َتْلَعُب َدْوَر ِمْطَرَقِة �ٱْلقا�صي.ُيَقلُِّد �ٱلنَّ

ّجاُر. َ�ْلـِمْطَرَقُة 1: َيقوُل َلَك ِعّمي �ٱلنَّ
ّجاُر؟ َي : ماذ� َيقوُل �ٱلنَّ َ�ْلقا�صِ

�أَْن  َيْرُف�ُش  �ٱْلـِم�ْصماَر،  َهَم  �ٱْلـُمتَّ �إِنَّ   :1 َ�ْلـِمْطَرَقُة 
ِلَح �أََثاَث �ٱلّد�ِر. ُي�صْ

َ�ْلـِمْطَرَقُة 2: َيقوُل َلَك َعّمي �ٱْلقا�صي.
ّجاُر  : ماذ� َيقوُل �ٱْلقا�صي ؟ َ�لنَّ

اُر، َ�ّلَكّما�َصَة  ْ �ُصهوَدَك يا َنّ َ�ْلـِمْطَرَقُة 2: �أَْح�سِ
َو�ٱْلـِمْن�صاَر.

. نْيِ ا َبنْيَ �َصْخ�صَ ِحيًّ �أَْختاُر ِمْهَنَتنْيِ َو�أُْجري ِحو�ًر� َم�ْسَ
ا َبنْيَ �أََدو�ِتِهما. ِحيًّ �أَْختاُر ِحْرَفَتنْيِ َو�أُْجري ِحو�ًر� َم�ْسَ

ِدقائي �ٱْلأَْدو�َر. �أَْلَعُب �أَنا َو�أَ�صْ
 

َعًة �صوِفيًَّة. 2. ِ�ْمَر�أٌَة َتوُك ُقبَّ

َتِلَفًة. ٌة، َتقوُم َعلى �ُصخو�ٍش َيَتحاَوروَن َحْوَل َمْو�صوٍع َوَيْلَعبوَن �أَْدو�ًر� ُمْ ٌة ِحو�ِريَّ ِحيُّ : ُهَو ِق�صَّ َ ـَم�سمْ َالنَّ�صُّ  اٱلمْ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

�أُْبــِدُع :

1

2

3

ُق : �أََتـَذوَّ

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

االأدوار  لعب  على  املنزل  يف  املتعلم)ة(  يتمرن   n
املقرتحة يف الكرا�سة :

l بحار يجدف يف زورق �سغري.
l امراة حتيي قبعة �سوفية.

n حتفيز املتعلمني للقيام بالن�صاط 
اإن  جماعي  ثم  فردي  ب�سكل 

اأمكن.
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تقومي ودعمالوحدة الرابعة 

احلرف و املهناملجال

الفنون الت�سكيليةاملكون

n تقومي التعلمات املرتبطة بالدر�سني 1 و2الأهداف
n دعم التعلمات املرتبطة بالدر�سني 1 و2

معايري
التقومي

n مدى متكن املتعلم)ة( من:
l التعبري باالأ�سكال املنتظمة واملتجاورة.

l الر�سم والتعبري باالأ�سكال واالألوان.
اأوراق - قلم الر�سا�ص - ممحاة - �سباغة مائية - ملونة - فر�ساة التلوين.الو�شائل

30 دقيقةاملدة الزمنية1عدد احل�ش�س

توجيهاتاأن�شطة وممار�شات �شفيةمراحل احل�شة

تقومي التعلمات

n يدعو االأ�ستاذ)ة( املتعلم)ة( اإلى قراءة املطلوب.
n يالحظ املتعلم)ة( الر�سوم املكونة ملدينة مغربية 
عتيقة وي�ستك�سف االأ�سكال واالحجام امل�ستعملة.
n يوجه املتعلمني للتعبري عن م�سهد مدينة مغربية 
عتيقة باعتماد االنتظام والتجاور مع ا�ستعمال 

تقنية التلوين باالأقالم امللونة.
n يقوم املتعلم)ة( جماعيا ثم فرديا اإجنازه اعتمادا 

على معايري �سبكة التقومي املقرتحة.
n ي�ساحب االأ�ستاذ)ة( املتعلم)ة( يف تقوميه الذاتي 

ويقدم له التوجيه وامل�ساعدة الالزمني.

n حتفيز املتعلم)ة( على ا�ستخدام ح�سه 
االإبداعي لتزيني املمر.

n ميكن اقرتاح اأعمال واأن�سطة اأخرى 
ما  وفق  املتعلمني،  تعلمات  لتقومي 

هو متاح لهم من اإمكانات.
n ي�سارك املتعلم)ة( يف قراءة و مناق�سة 

التعليمة و فهمها قيل االإجناز. 

دعم التعلمات

اأن�سطة  ويقرتح  ال�سعوبات  االأ�ستاذ)ة(  ير�سد   n
ملعاجلتها.

n يدعم االأ�ستاذ)ة( التعلمات املكت�سبة.
يف  املقرتج  الداعم  الن�صاط  )ة(  االأ�صتاذ  يقدم   n

ملحق بطاقات اأن�سطة الدعم.
n ي�سارك املتعلمون/ات يف حت�سني اإنتاجاتهم.

اإطار  اأن ي�ستغل املتعلمون يف  n ميكن 
ثنائيات اأو جمموعات �سغرية.

اأوراق  املتعلم)ة( املطلوب يف  n ينجز 
ورقية  اأ�سناد  اأو  بالر�سم  خا�سة 

منا�سبة.
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تقومي ودعمالوحدة الرابعة 

احلرف و املهناملجال

املو�سيقى واالأنا�سيداملكون

n تقومي التعلمات املرتبطة بالدر�سني 1 و2.الأهداف
n دعم التعلمات املرتبطة بالدر�سني 1 و2.

�سور - مقطع غنائي - مو�سيقى الن�سيد الوطني ...الو�شائل

30 دقيقةاملدة الزمنية1عدد احل�ش�س

مالحظات وتوجيهاتاأن�شطة وممار�شاتمراحل احل�شة

تقومي التعلمات

n يالحظ املتعلم)ة( املدونة املو�سيقية املكتوبة على 
الكرا�سة ثم يقراأها مع توقيع النب�ص.

n يدعو االأ�ستاذ)ة( املتعلم الإجناز املهمة املطلوبة.
n ي�سحح املتعلم)ة( اإجنازه جماعيا ثم فرديا. 

اأن�سطة  ويقرتح  ال�سعوبات  االأ�ستاذ)ة(  ير�سد   n
ملعاجلتها.

باملكت�سبات  التذكري  لالأ�ستاذ  ميكن   n
ال�سابقة.

دعم التعلمات

n يدعم االأ�ستاذ)ة( التعلمات املكت�سبة.
املطلوبة  املهمة  اكت�ساف  اإلى  املتعلم)ة(  يدعو   n

)يحدد نوع العزف والغناء يف كل �سورة(
عزف جماعي/غناء جماعي – عزف جماعي/
غناء فردي – عزف جماعي/غناء جماعي – 

عزف جماعي/غناء جماعي
n يناق�ص املتعلم اإجنازات زمالئه وي�سححها.

اأثناء  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ  ي�ساحب   n
وي�سجعه/ها  والت�سحيح  االإجناز 

على جمهوداته/ها.
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تقومي ودعمالوحدة الرابعة 

احلرف و املهناملجال

امل�رصحاملكون

n تقومي التعلمات املرتبطة بالدر�سني 1 و2.الأهداف
n دعم التعلمات املرتبطة بالدر�سني 1 و2.

�سور - ر�سومات ...الو�شائل

30 دقيقةاملدة الزمنية1عدد احل�ش�س

مالحظات وتوجيهاتاأن�شطة وممار�شاتمراحل احل�شة

تقومي التعلمات

n يقلد املتعلم)ة( احلرف واملهن التالية:
l جنار تقليدي ين�رص اخل�سب باملن�سار.

l عازف كمان يعزف مقطوعة �سعبية.
l طبيبة اأ�سنان تفح�ص مري�سا.

l مدر�سة ت�رصح الدر�ص على ال�سبورة.

n ميكن تذكر بع�ص تقنيات التقليد.

دعم التعلمات

n يدعم االأ�ستاذ)ة( التعلمات املكت�سبة ويذكر بها.
n يدعو املتعلم)ة( اإلى ترتيب احلوار وقراءته مع 

زميله/زميلته.
اإبداعاتهم  حت�سني  يف  املتعلمون/ات  ي�سارك   n

وم�ساعدة بع�سهم بع�سا.

من  املتعلمني/ات  االأ�ستاذ)ة(  ي�سجع   n
خمتلفة  و�صعيات  ا�صتنباط  اأجل 
على  ويحفزهم  املعي�ص  واقعهم  من 

متثيلها.
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المتدادات تعلمات الوحدة التعلمات ال�شابقة احل�ش�س املوا�شيع  الأ�شابيع املكونات
n الت�سكيل باعتماد 

االإيقاع بالتكرار 
والتناوب 
والتقابل. 

n التخطيط والت�سكيل 
باعتماد تنظيم 

الف�ساء. 

باعتماد:  والت�سكيل  التخطيط   n
العن�رص الزخريف. 

االإيقاع  الف�ساء:  تنظيم   n

)التكرار، لتناوب، التقابل(
باالأقالم  والتخطيط  الر�سم   n

مواد  باعتماد  الطباعة 
خمتلفة.

n االنتظام والتجاور والتنافر 
يف التعبري باالأ�سكال. 

باالإيقاع  الف�ساء  تنظيم   n
وغري  املتماثلة  واالأ�سكال 

املتماثلة.
n التكرار االإيقاع لونا وعددا

بالتجاور  ت�سكيليا  التعبري   n
والتنافر.

والطباعة  الزخرفة   n
وغري  املتماثلة  باالأ�سكال 

املتماثلة 
n التخطيط والت�سكيل باعتماد ا 

لعن�رص الزخريف.

االأولى
لوحة 
احلياة

1

الفنون 
الت�شكيلية

الثانية 2

االأولى
اأوراق 
ال�سجرة

3

الثانية 4

تقومي ودعم الدر�سني  5
n ت�سنيف االآالت 

املو�سيقية. 
n ت�سنيف الفرق 

املو�سيقية. 
n قراءة ال�سطور 

االإيقاعية. 
n االإخراج املتعلق 

باالألعاب 
االإيقاعية مل�سحبة 

اأغنية .
 

من  الوترية  االآالت  متييز   n

الآالت  اال�ستماع  خالل 
مو�سيقية.

وال�سوداء  البي�ساء  قراءة   n

املقابلة  ال�سمت  وعالمات 
لهما يف مدونة ب�سيطة.

باالألعاب  املتعلق  االإخراج   n

اأغنية  مل�ساحبة  االإيقاعية 
 ،Ostinato )النب�ص، 
ا�ستعمال  ج�سدية،  حركات 
حركات  اإيقاعية،  االت 

حرة...(

n االآالت املو�سيقية الوترية - 
االآالت الهوائية واالإيقاعية 

n تعرف ال�سوداء والزفرة 
n توقيع النب�ص

 

االأولى
قطرة ماء 

)((

1

املو�شيقى 
والأنا�شيد

الثانية 2

االأولى
قطرة ماء 

)((

3

الثانية 4

تقومي ودعم الدر�سني  5
n توظيف االإيقاع 

والرق�ص 
واالإن�ساد.

n االرجتال والتعبري 
بالق�سمات 
واالإمياء.

بتوظيف  م�رصحيا  التعبري   n
االإيقاع والرق�ص واالإن�ساد.

n التعبري بالق�سمات واالإمياء عن 
مواقف الفرح وال�سحك.

n االرجتال يف مواقف هزلية.

n احلركة .
n احلوار الهزيل. 

االأولى
رق�سة املاء

1

امل�رشح
الثانية 2

االأولى فاتورة 
املاء

3

الثانية 4

تقومي ودعم الدر�سني  5

املاء و احلياة  الوحدة اخلام�شة
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تعاريف ومفاهيم
الآلت الوترية

Instruments à cordes
االآالت  هنالك  الوتر،  اهتزاز  طريق  عن  ال�سوت  عنها  ي�سدر  مو�سيقية  اآلة  كل  هي 
وترية حتك بقو�ص كالكمان والرباب – االآالت وترية تنقر بالري�سة كالعود والقانون 

– االآالت وترية تنقر باالأ�سابع كالقيثارة – االآالت وترية تطرق باملطارق كالبيانو.
الرجتال

Improvisation
يعرف االرجتال باأنه حماولة من الفنان املبدع لتوظيف خياله يف االأداء ارتكازا على اخلربة 
بامل�رصح  مت�سلة  اأخرى  بتخ�س�سات  تدعم  والتي  امل�رصحي  االأداء  جمال  يف  اكت�سبها  التي 
كاملهارة اللغوية، بحيث ين�سئ الفنان �رصدا عفويا دون اإعداد م�سبق اأو ارتكاز على ن�ص 
مكتوب، فيبدع تبعا لذلك عمال يوجه به خيال اجلمهور ويثريه اإلى تتبعه فيما يقرتحه عليه 
الفنان،  اإن�ساء كالم ح�سب هوى  يفهم منه  اأن  اأن االرجتال ال يجب  اإال  فنية.  من �سور 
واإمنا يجب اأن يكون من�سجما مع ما يطرحه امل�سهد من اأفكار وق�سايا، كما لو كان اإعداده 
من قبل. وهذا ما يجعل من الفنان املرجتل فنانا مبدعا، بحيث يوظف مهاراته االإبداعية 
بدقة ليك�سف عن ب�سمته الفنية و�رصعة بديهته، واملمثل حني يرجتل واجب عليه اأال يكرث 
من التفا�سيل غري ال�رصورية والتعابري الدخيلة والتكرارات واجلمل املتقطعة الناق�سة، بل 

عليه اأن يختار ما يعرب عن الفكرة بدقة وب�ساطة، ويي�رص و�سولها اإلى اجلمهور.
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االأ�سبوعان: 1 و2الوحدة اخلام�شة 
املاء واحلياة املجال
الفنون الت�سكيليةاملكون

لوحة احلياة عنوان الدر�س

الأهداف
التعلمية

n التعرف على االإيقاع بالتكرار.
n ا�ستعمال االإيقاع بالتكرار يف التعبري الت�سكيلي.

n ا�ستعمال تقنية الطبع باملر�سام للتعبري عن االإيقاع.
الو�شائل
والأدوات

اأوراق الر�سم - قلم الر�سا�ص - ممحاة - مق�ص - ل�ساق - اأقالم ملونة - اإ�سفنج - ملونة - 
�سباغة مائية.

30 دقيقةاملدة الزمنية لكل ح�شة2عدد احل�ش�س

هل ميكنني اأن اأبدع لوحة فنية تعرب عن بع�ص العنا�رص االأ�سا�سية للحياة؟و�شعية النطالق
توجيهاتاأن�شطة وممار�شات �شفيةاملراحل

ولى
 الأ

�شة
احل

املالحظة وال�شتك�شاف

55

ـَحــيــاِة َحــُة اٱلمْ َلـومْ

ِة ِلْلَحياِة ؟ ِ �ٱْلأَ�صا�ِصيَّ ُ َعْن َبْع�ِش �ٱْلَعنا�سِ ًة ُتَعِبّ يَّ َكْيَف �أُْبِدُع َلْوَحًة َفِنّ

ُة �ْشكيِليَّ لتَّ ـخاِم�َضُة َ�ْلُفـنوُن اٱ َدُة اٱلمْ َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 1 و 2 أُ�ضمْ َالمْ

. �ْصكيِلِيّ ْعبِي �ٱلتَّ  �أَ�ْصَتْعِمُل �ٱلإيقاَع ِباٱلتَّْكر�ِر يف �ٱلتَّ ُف �إيقاَع �ٱلِتَّْكر�ِر.    �أََتَعرَّ
ْعبِي َعِن �ٱْلإيقاِع. ْبِع ِباٱْلـِمْر�صاِم ِللتَّ َة �ٱلطَّ  �أَ�ْصَتْعِمُل ِتْقِنيَّ

 َ�ْلإِيقاُع ِباٱلتَّْكر�ِر:  �أُالِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف :

ـْكـر�ِر : يقاِع ِباٱلـتَّ �أَُعِبّ َعِن �ٱْلإِ

ْلُعْنـُصِر. أَْشكاٌل ُمْختَِلَفٌة لِنَْفِس �ٱ ْلُعنِصِر. ِقياساٌت ُمْختَِلَفٌة لِنَْفِس �ٱ

اهاٍت ُمْختَِلَفٍة. ْلُعْنُصِر بِقياساٍت َو�ٱتِّ اِه.إيقاٌع بِتَْكراِر نَْفِس �ٱ اِلِتّ إيقاٌع بِتَْكراِر نَْفِس �ٱْلُعْنُصِر بِأَْشكاٍل ُمْختَِلَفٍة َويف نَْفِس �ٱ

اهاٍت ُمْختَِلَفٍة. ْلُعْنُصِر بِقياساٍت َو�ٱِتّ إيقاٌع بِتَْكراِر نَْفِس �ٱْلُعْنُصِر بِأَْشكاٍل ُمْختَِلَفٍة َويف نَْفِس �ٱاِلتِّـجاِه.إيقاٌع بِتَْكراِر نَْفِس �ٱ

ُن : رَّ �أََتَ

اٍت �أَْو ِقيا�صاٍت  ِعيَّ ِ �ٱللَّْوَحِة ِبَتْكر�ِرها يف َو�صْ ِة : ُهَو َتْركيُب َوَتوزيُع َبْع�ِش َعنا�سِ كيِليَّ �ضمْ َحِة اٱلتَّ إيقاُع يف اٱللَّومْ َالمْ
َرِكيَِّة. َتِلَفٍة، ِلتوِحَي ِباٱْلَ اهاٍت ُمْ            �أَِو �ٱِتّ

ُة : ِميَّ َعلُّ داُف اٱلتَّ أَهمْ َالمْ

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

1

12

2
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n يالحظ املتعلم)ة( وي�ستك�سف مفهوم االإيقاع 
بالتكرار من خالل النماذج املقرتحة:

بنف�ص  بتكرار  اإيقاع  توظيف  منوذج   
العن�رص بقيا�سات واجتاهات خمتلفة.

نف�ص  بتكرار  اإيقاع  توظيف  منوذج   
نف�ص  ويف  خمتلفة  باأ�سكال  العن�رص 

االجتاه.
n يقارن املتعلم)ة( النموذجني، ويت�ساءل ثم 

ي�ستنتج الفرق والتقاطع بينهما.

مع  يناق�سها  و  الو�سعية  االأ�ستاذ)ة(  يقدم   n
فنية  لوحة  اإبداع  اإمكانية  حول  املتعلمني 
تعرب عن بع�ص العنا�رص االأ�سا�سية للحياة.

n ميكن اأن ي�ستعني االأ�ستاذ)ة( بعنا�رص ملمو�سة 
االإيقاع  املتعلمني  رفقة  ويج�سد  الواقع  من 
املقرتحني،  النموذجني  ح�سب  بالتكرار 

لتقريب هذا املفهوم منهم ب�سكل دقيق.

التطبيق والتمرن

55

ـَحــيــاِة َحــُة اٱلمْ َلـومْ

ِة ِلْلَحياِة ؟ ِ �ٱْلأَ�صا�ِصيَّ ُ َعْن َبْع�ِش �ٱْلَعنا�سِ ًة ُتَعِبّ يَّ َكْيَف �أُْبِدُع َلْوَحًة َفِنّ

ُة �ْشكيِليَّ لتَّ ـخاِم�َضُة َ�ْلُفـنوُن اٱ َدُة اٱلمْ َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 1 و 2 أُ�ضمْ َالمْ

. �ْصكيِلِيّ ْعبِي �ٱلتَّ  �أَ�ْصَتْعِمُل �ٱلإيقاَع ِباٱلتَّْكر�ِر يف �ٱلتَّ ُف �إيقاَع �ٱلِتَّْكر�ِر.    �أََتَعرَّ
ْعبِي َعِن �ٱْلإيقاِع. ْبِع ِباٱْلـِمْر�صاِم ِللتَّ َة �ٱلطَّ  �أَ�ْصَتْعِمُل ِتْقِنيَّ

 َ�ْلإِيقاُع ِباٱلتَّْكر�ِر:  �أُالِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف :

ـْكـر�ِر : يقاِع ِباٱلـتَّ �أَُعِبّ َعِن �ٱْلإِ

ْلُعْنـُصِر. أَْشكاٌل ُمْختَِلَفٌة لِنَْفِس �ٱ ْلُعنِصِر. ِقياساٌت ُمْختَِلَفٌة لِنَْفِس �ٱ

اهاٍت ُمْختَِلَفٍة. ْلُعْنُصِر بِقياساٍت َو�ٱتِّ اِه.إيقاٌع بِتَْكراِر نَْفِس �ٱ اِلِتّ إيقاٌع بِتَْكراِر نَْفِس �ٱْلُعْنُصِر بِأَْشكاٍل ُمْختَِلَفٍة َويف نَْفِس �ٱ

اهاٍت ُمْختَِلَفٍة. ْلُعْنُصِر بِقياساٍت َو�ٱِتّ إيقاٌع بِتَْكراِر نَْفِس �ٱْلُعْنُصِر بِأَْشكاٍل ُمْختَِلَفٍة َويف نَْفِس �ٱاِلتِّـجاِه.إيقاٌع بِتَْكراِر نَْفِس �ٱ

ُن : رَّ �أََتَ

اٍت �أَْو ِقيا�صاٍت  ِعيَّ ِ �ٱللَّْوَحِة ِبَتْكر�ِرها يف َو�صْ ِة : ُهَو َتْركيُب َوَتوزيُع َبْع�ِش َعنا�سِ كيِليَّ �ضمْ َحِة اٱلتَّ إيقاُع يف اٱللَّومْ َالمْ
َرِكيَِّة. َتِلَفٍة، ِلتوِحَي ِباٱْلَ اهاٍت ُمْ            �أَِو �ٱِتّ

ُة : ِميَّ َعلُّ داُف اٱلتَّ أَهمْ َالمْ

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
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َ
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55

n يتمرن املتعلم)ة( على التعبري باالإيقاع من 
خالل:

العن�رص  نف�ص  بتكرار  اإيقاع  عن  التعبري   n
بقيا�سات واجتاهات خمتلفة.

n التعبري اإيقاع بتكرار نف�ص العن�رص باأ�سكال 
خمتلفة ويف نف�ص اآالجتاه.

n توجيه املتعلم)ة( لعدم اخللط بني االإيقاعني، 
كل  حتت  املطلوب  ح�سب  التمرين  واإجناز 

خانة.
نية

الثا
شة 

حل�
التعبري والإبداعا

56

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

، ُثمَّ �أُجيُب َعِن �ٱْلأَ�ْصِئَلِة :  ًد� �ٱْلَعَمَل �ٱْلَفِنّيَّ ُل َجِيّ مَّ �أُلِحُظ َو�أََتاأَ
ناِت َلْوَحِتِه ؟ َم �ٱْلَفّناُن ُمَكِوّ - َكْيَف َنظَّ

ْعبِي؟ ْنظيِم َو�ٱلتَّ - ما َنْوُع �ٱلإيقاِع �ٱلَّذي �ٱْعَتَمَدُه يف �ٱلتَّ
ْعبِي؟ �ْصكيِل َو�ٱلتَّ َفها يف �ٱلتَّ تي َوظَّ �ْصكاُل �ٱلَّ - ما �ٱْلأَ

ٍد  مَّ ُمَ �ٱْلـَمْغِرِبِيّ  �ٱلتَّ�صكيِليِّ  اِن  �ٱْلَفنَّ َوَلْوَحِة  �ٱْلَفنِّيِّ  َعَملي  َبنْيَ  �أُقاِرُن 
ُف َذِلَك. �ٱلـْمليحي. �أَ�صِ

يقاِع ِباٱعتماد  ُ َعِن �ٱْلإِ �أََتَعلَُّم َكْيَف �أَُعِبّ
َطريَقِة  َعلى  و�ٱْلـَمِلـيِء  �ٱلفارغ 
دولوناي«  »روبي  �ٱْلَفَرْن�صي  اِن  �ٱْلَفنَّ

: »Robert Delaunay«

J’enrichis mon vocabulaire artistique
ـٌة  :اإيـقــــاٌع  : ـيَّ َحـٌة َفـِنّ َلـومْ RythmeUn tableau

َوِباٱ�ْصِتْعماِل  ِباٱلتَّْكر�ِر،  �ٱْلإيقاِع  ِبَتْطبيِق  ِلْلَحياِة،  ِة  �ٱْلأ�صا�ِصيَّ  ِ �ٱْلَعنا�سِ َبْع�ِش  ُ َعْن  ُتَعِبّ ًة  يَّ َفِنّ َلْوَحًة  ُز  �أُْنِ
ْلويِن ِباٱْلأَْقلِم. ْبِع ِباٱْلـِمْر�صاِم �أَِو �ٱلتَّ ِة �ٱلطَّ ِتْقِنيَّ

ٌد �ٱْلـْمليحي  اُن ُمَحمَّ اَلّصوَرُة 1 : لَْوَحٌة أَْنََزها �ٱْلَفنَّ
لِـُمْؤتَـَمِر  �ٱْلـَمْغِرِب  تَْنظيـِم  بِـُمناَسبَِة   ،2016 َسنََة 

ِحَدِة لِْلُمناِخ »COP22« بِـُمّراُكَش. َمـِم �ٱْلـُمتَّ �ٱْلُ

ٍد �ٱلـْمليحي. مَّ ٌة ِلْلَفّناِن �ٱْلـَمْغِرِبيِّ ُمَ َلْوَحٌة َت�ْصكيِليَّ

�أُْبــِدُع :

ُق :  �أُ�شاِهُد و�أََتـَذوَّ

1

2

ـيَّ :  َفـِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ اأُغمْ

َ

n يبدع املتعلم)ة( لوحة فنية تعرب عن بع�ص 
العنا�رص االأ�سا�سية للحياة )املاء، ال�سم�ص، 

النباتات، الهواء ...(.
n توجيه املتعلم)ة( اإلى توظيف اأحد منوذجي 
قبال،  تعلمه  الذي  بالتكرار  االإيقاع 
مو�سوع  عن  معربا  يراه  ما  وح�سب 

اللوحة الفنية.

n يرتك االأ�ستاذ)ة( للمتعلم حرية االختيار يف 
املائية  ال�سباغة  اأو  امللونة  االأقالم  ا�ستعمال 

ح�سب املتوفر منها.
العتا�رص  اإلة  الى  املتعلم  االأ�ستاذ)ة(  يوجه   n

االأ�سا�سية للحياة .
اأخرى  اأن ي�سيف عنا�رص  للمتعلم)ة(  n ميكن 

للتعبري عن املو�سوع.
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التذوق الفني

56

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

، ُثمَّ �أُجيُب َعِن �ٱْلأَ�ْصِئَلِة :  ًد� �ٱْلَعَمَل �ٱْلَفِنّيَّ ُل َجِيّ مَّ �أُلِحُظ َو�أََتاأَ
ناِت َلْوَحِتِه ؟ َم �ٱْلَفّناُن ُمَكِوّ - َكْيَف َنظَّ

ْعبِي؟ ْنظيِم َو�ٱلتَّ - ما َنْوُع �ٱلإيقاِع �ٱلَّذي �ٱْعَتَمَدُه يف �ٱلتَّ
ْعبِي؟ �ْصكيِل َو�ٱلتَّ َفها يف �ٱلتَّ تي َوظَّ �ْصكاُل �ٱلَّ - ما �ٱْلأَ

ٍد  مَّ ُمَ �ٱْلـَمْغِرِبِيّ  �ٱلتَّ�صكيِليِّ  اِن  �ٱْلَفنَّ َوَلْوَحِة  �ٱْلَفنِّيِّ  َعَملي  َبنْيَ  �أُقاِرُن 
ُف َذِلَك. �ٱلـْمليحي. �أَ�صِ

يقاِع ِباٱعتماد  ُ َعِن �ٱْلإِ �أََتَعلَُّم َكْيَف �أَُعِبّ
َطريَقِة  َعلى  و�ٱْلـَمِلـيِء  �ٱلفارغ 
دولوناي«  »روبي  �ٱْلَفَرْن�صي  اِن  �ٱْلَفنَّ

: »Robert Delaunay«

J’enrichis mon vocabulaire artistique
ـٌة  :اإيـقــــاٌع  : ـيَّ َحـٌة َفـِنّ َلـومْ RythmeUn tableau

َوِباٱ�ْصِتْعماِل  ِباٱلتَّْكر�ِر،  �ٱْلإيقاِع  ِبَتْطبيِق  ِلْلَحياِة،  ِة  �ٱْلأ�صا�ِصيَّ  ِ �ٱْلَعنا�سِ َبْع�ِش  ُ َعْن  ُتَعِبّ ًة  يَّ َفِنّ َلْوَحًة  ُز  �أُْنِ
ْلويِن ِباٱْلأَْقلِم. ْبِع ِباٱْلـِمْر�صاِم �أَِو �ٱلتَّ ِة �ٱلطَّ ِتْقِنيَّ

ٌد �ٱْلـْمليحي  اُن ُمَحمَّ اَلّصوَرُة 1 : لَْوَحٌة أَْنََزها �ٱْلَفنَّ
لِـُمْؤتَـَمِر  �ٱْلـَمْغِرِب  تَْنظيـِم  بِـُمناَسبَِة   ،2016 َسنََة 

ِحَدِة لِْلُمناِخ »COP22« بِـُمّراُكَش. َمـِم �ٱْلـُمتَّ �ٱْلُ

ٍد �ٱلـْمليحي. مَّ ٌة ِلْلَفّناِن �ٱْلـَمْغِرِبيِّ ُمَ َلْوَحٌة َت�ْصكيِليَّ

�أُْبــِدُع :

ُق :  �أُ�شاِهُد و�أََتـَذوَّ

1

2

ـيَّ :  َفـِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ اأُغمْ

َ

الت�سكيلي  الفنان  لوحة  املتعلم)ة(  يالحظ   n
املغربي حممد املليحي. 

فيه  اأجنز  الذي  ال�سياق  املتعلم)ة(  يحدد   n
الفنان لوحته الت�سكيلية.

n يالحظ الرتكيب الذي اعتمده الفنان لتنظيم 
مكونات لوحته الفنية.

واالأ�سكال  بالتكرار  االإيقاع  نوع  يتعرف   n
التي اعتمدها الفنان يف التنظيم والتعبري.

n يقارن املتعلم)ة( اأوجه التقارب واالختالف 
بني لوحته الفنية )لوحة احلياة( مع لوحة 
الفنان الت�سكيلي حممد املليحي، ثم ي�سف 

ذلك.

التعبري  على  املتعلمني  االأ�ستاذ)ة(  يحفز   n
الت�سكيلي  الفنان  لوحة  عنا�رص  عن  بتلقائية 
االأ�سئلة  عن  االإجابة  قبل  املليحي  حممد 

املطروحة.
االأولية  تفاعالتهم  من  االأ�ستاذ)ة(  ينطلق   n
الفنية حول  لبناء اال�ستنتاجات والتقديرات 

اللوحة الفنية.
n يربط االأ�ستاذ خال�سة املناق�سة مع منجزات 
التقاطعات  برفقتهم  ويجد  املتعلمني، 

الت�سكيلية واجلمالية بينهما.

التعلم الذاتي

56

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

، ُثمَّ �أُجيُب َعِن �ٱْلأَ�ْصِئَلِة :  ًد� �ٱْلَعَمَل �ٱْلَفِنّيَّ ُل َجِيّ مَّ �أُلِحُظ َو�أََتاأَ
ناِت َلْوَحِتِه ؟ َم �ٱْلَفّناُن ُمَكِوّ - َكْيَف َنظَّ

ْعبِي؟ ْنظيِم َو�ٱلتَّ - ما َنْوُع �ٱلإيقاِع �ٱلَّذي �ٱْعَتَمَدُه يف �ٱلتَّ
ْعبِي؟ �ْصكيِل َو�ٱلتَّ َفها يف �ٱلتَّ تي َوظَّ �ْصكاُل �ٱلَّ - ما �ٱْلأَ

ٍد  مَّ ُمَ �ٱْلـَمْغِرِبِيّ  �ٱلتَّ�صكيِليِّ  اِن  �ٱْلَفنَّ َوَلْوَحِة  �ٱْلَفنِّيِّ  َعَملي  َبنْيَ  �أُقاِرُن 
ُف َذِلَك. �ٱلـْمليحي. �أَ�صِ

يقاِع ِباٱعتماد  ُ َعِن �ٱْلإِ �أََتَعلَُّم َكْيَف �أَُعِبّ
َطريَقِة  َعلى  و�ٱْلـَمِلـيِء  �ٱلفارغ 
دولوناي«  »روبي  �ٱْلَفَرْن�صي  اِن  �ٱْلَفنَّ

: »Robert Delaunay«

J’enrichis mon vocabulaire artistique
ـٌة  :اإيـقــــاٌع  : ـيَّ َحـٌة َفـِنّ َلـومْ RythmeUn tableau

َوِباٱ�ْصِتْعماِل  ِباٱلتَّْكر�ِر،  �ٱْلإيقاِع  ِبَتْطبيِق  ِلْلَحياِة،  ِة  �ٱْلأ�صا�ِصيَّ  ِ �ٱْلَعنا�سِ َبْع�ِش  ُ َعْن  ُتَعِبّ ًة  يَّ َفِنّ َلْوَحًة  ُز  �أُْنِ
ْلويِن ِباٱْلأَْقلِم. ْبِع ِباٱْلـِمْر�صاِم �أَِو �ٱلتَّ ِة �ٱلطَّ ِتْقِنيَّ

ٌد �ٱْلـْمليحي  اُن ُمَحمَّ اَلّصوَرُة 1 : لَْوَحٌة أَْنََزها �ٱْلَفنَّ
لِـُمْؤتَـَمِر  �ٱْلـَمْغِرِب  تَْنظيـِم  بِـُمناَسبَِة   ،2016 َسنََة 

ِحَدِة لِْلُمناِخ »COP22« بِـُمّراُكَش. َمـِم �ٱْلـُمتَّ �ٱْلُ

ٍد �ٱلـْمليحي. مَّ ٌة ِلْلَفّناِن �ٱْلـَمْغِرِبيِّ ُمَ َلْوَحٌة َت�ْصكيِليَّ

�أُْبــِدُع :

ُق :  �أُ�شاِهُد و�أََتـَذوَّ

1

2

ـيَّ :  َفـِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ اأُغمْ

َ

االإيقاع  التعبريعن  املتعلم)ة( كيفية  n يالحظ 
باعتماد الفارغ وامللئ على طريقة الفنان 

الفرن�سي روبري دولوناي
n توجيهه وحتفيزه على اإجناز عمل مماثل.

n ي�ستح�سن اأن ينجز املتعلمون العمل املطلوب 
على م�ساحة اأكرب. 

n حتفيز املتعلم)ة( على ا�ستعمال مواد واأدوات 
خمتلفة من اختياره، يف الت�سكيل والتعبري.
n يوجه املتعلم)ة( للبحث عن اأ�ساليب وتقنيات 

اأخرى للتعبري عن االإيقاع.
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االأ�سبوعان: 1 و2الوحدة اخلام�شة 

املاء واحلياة املجال

املو�سيقى واالأنا�سيداملكون

قطرة ماء )1(عنوان الدر�س

n متييز االآالت املو�سيقية الوتريةالأهداف

�سور - مقطع غنائي ...الو�شائل

30 دقيقةاملدة الزمنية لكل ح�شة2عدد احل�ش�س

مالحظات وتوجيهاتاأن�شطة وممار�شاتاملراحل

ولى
 الأ

�شة
احل

ال�شتماع وال�شتك�شاف

5757

َنَعْم �أُِحبُّ َذِلَك. 
ّبنَي �أَْن َنْلَعَب ُلْعَبَة �ٱْكِت�صاِف  َهْل ُتِ

ِة؟  �ٱْلآلِت �ٱْلـمو�صيِقيَّ

�إَِذْن �َصاأُ�ْصِمُعِك َمْقَطعًا 
ُف  َعرُّ مو�صيِقّيًا َوَعَلْيِك �ٱلتَّ

ِة  َعلى �ٱْلآَلِة �ٱْلَوَتِريَّ
�ٱْلـَمْوجوَدِة فيِه.

ُمو�ِفَقٌة

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

ْفَت َعَلْيها. تي َتَعرَّ ِة �ٱلَّ َت �ٱْلآلِت �ٱْلَوَتِريَّ ُع َعلَمًة َتْ �صَ �أَ�ْصَتِمُع ِلْلُقْر�ِش، ُثمَّ �أَ

ود� �ٱْلفاِرَغِة َكْي �أَ�ْصَتْعِمَلها  �صى �أَْو َبْع�ِش َحّباِت �ٱْلَقطاين يف ُعْلَبِة �ٱل�صّ ِع َبْع�ِش �ٱْلَ َنُع مار�كا�َش ِبَو�صْ �أَ�صْ
ِة. يف �ٱْلأْلعاِب �ٱْلإيقاِعيَّ

�أَ�ْصَتِمُع ِلأُْغِنَيٍة ِلْلَفناِن 
ِد ْروي�َصة،  مَّ ُمَ

ُق �آَلُة �ٱْلُوتاِر. َو�أََتَذوَّ

ِة  �ٱْلـمو�صيِقيَّ �ٱْلآلِت  َبْع�ِش  �أَ�ْصماِء  َعْن  �أَْبَحُث 
َرِب  َو�ٱلطَّ �ٱَل�ّصايِنِّ  َرِب  �ٱلطَّ يف  ِة  �ٱْلَوَتِريَّ

ِة. َبِليَّ ْقطوَقِة �ٱْلَ حيدو�َش َو�ٱلطَّ ْنَدُل�ِصيِّ َو�أَ �ٱْلأَ

J’enrichis mon vocabulaire artistique
ُة  :  َوَتِريَّ آلآُت اٱلمْ Instruments à cordesاآلمْ

َة ِمْن ِخلِل �ٱِل�ْصِتماِع. َة �ٱْلَوَتِريَّ ُز �ٱْلآلِت �ٱْلـمو�ِصيِقيَّ َة.      �أَُمِيّ َة �ٱْلَوَتِريَّ ُف �ٱْلآلِت �ٱْلـمو�ِصيِقيَّ  �أََتَعرَّ

َ�ْلـمو�شيقى َواٱاْلأَنا�شيُد

ُق :  �أََتـَذوَّ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

�أَ�ْشَتِمُع َو�أَْكَت�ِشُف :

�أُْبــِدُع :

ـخاِم�َضُة  َدُة اٱلمْ َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 1 و 2 أُ�ضمْ َالمْ

ــــَرُة َمــــاٍء )1( َقـطمْ
ِمّياِن : َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َالمْ

ـيَّ :  َفـِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ اأُغمْ

�ٱلَّذي  �ٱْلآلِت  ْنُف  �صِ ما 
َلْيِه؟ �ٱ�ْصَتَمْعَت �إِ

َ

n ي�ستمع املتعلمون االآالت الوترية التي يف الكرا�سة.
n يالحظ وي�ستك�سف و�سعية االنطالق.

n يالحظ ال�سورة ويكتب ا�سم كل اآلة.
التي  املو�سيقية  االآالت  هي  الوترية  االآالت  اأن  ي�ستنتج   n

يكون فيها اهتزاز االأوتار هو م�سدر ال�سوت.

n ميكن تذكري املتعلم)ة( باأم كلثوم 
كمطربة وبع�ص اأغانيها.

التطبيق والتمرن

5757

َنَعْم �أُِحبُّ َذِلَك. 
ّبنَي �أَْن َنْلَعَب ُلْعَبَة �ٱْكِت�صاِف  َهْل ُتِ

ِة؟  �ٱْلآلِت �ٱْلـمو�صيِقيَّ

�إَِذْن �َصاأُ�ْصِمُعِك َمْقَطعًا 
ُف  َعرُّ مو�صيِقّيًا َوَعَلْيِك �ٱلتَّ

ِة  َعلى �ٱْلآَلِة �ٱْلَوَتِريَّ
�ٱْلـَمْوجوَدِة فيِه.

ُمو�ِفَقٌة

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

ْفَت َعَلْيها. تي َتَعرَّ ِة �ٱلَّ َت �ٱْلآلِت �ٱْلَوَتِريَّ ُع َعلَمًة َتْ �صَ �أَ�ْصَتِمُع ِلْلُقْر�ِش، ُثمَّ �أَ

ود� �ٱْلفاِرَغِة َكْي �أَ�ْصَتْعِمَلها  �صى �أَْو َبْع�ِش َحّباِت �ٱْلَقطاين يف ُعْلَبِة �ٱل�صّ ِع َبْع�ِش �ٱْلَ َنُع مار�كا�َش ِبَو�صْ �أَ�صْ
ِة. يف �ٱْلأْلعاِب �ٱْلإيقاِعيَّ

�أَ�ْصَتِمُع ِلأُْغِنَيٍة ِلْلَفناِن 
ِد ْروي�َصة،  مَّ ُمَ

ُق �آَلُة �ٱْلُوتاِر. َو�أََتَذوَّ

ِة  �ٱْلـمو�صيِقيَّ �ٱْلآلِت  َبْع�ِش  �أَ�ْصماِء  َعْن  �أَْبَحُث 
َرِب  َو�ٱلطَّ �ٱَل�ّصايِنِّ  َرِب  �ٱلطَّ يف  ِة  �ٱْلَوَتِريَّ

ِة. َبِليَّ ْقطوَقِة �ٱْلَ حيدو�َش َو�ٱلطَّ ْنَدُل�ِصيِّ َو�أَ �ٱْلأَ

J’enrichis mon vocabulaire artistique
ُة  :  َوَتِريَّ آلآُت اٱلمْ Instruments à cordesاآلمْ

َة ِمْن ِخلِل �ٱِل�ْصِتماِع. َة �ٱْلَوَتِريَّ ُز �ٱْلآلِت �ٱْلـمو�ِصيِقيَّ َة.      �أَُمِيّ َة �ٱْلَوَتِريَّ ُف �ٱْلآلِت �ٱْلـمو�ِصيِقيَّ  �أََتَعرَّ

َ�ْلـمو�شيقى َواٱاْلأَنا�شيُد

ُق :  �أََتـَذوَّ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

�أَ�ْشَتِمُع َو�أَْكَت�ِشُف :

�أُْبــِدُع :

ـخاِم�َضُة  َدُة اٱلمْ َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 1 و 2 أُ�ضمْ َالمْ

ــــَرُة َمــــاٍء )1( َقـطمْ
ِمّياِن : َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َالمْ

ـيَّ :  َفـِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ اأُغمْ

�ٱلَّذي  �ٱْلآلِت  ْنُف  �صِ ما 
َلْيِه؟ �ٱ�ْصَتَمْعَت �إِ

َ

n ي�ستمع املتعلم)ة( للقر�ص ويالحظ ال�سورة.
االآالت  للقر�ص  ا�ستماعه  من  انطالقا  املتعلم)ة(  يحدد   n

الوترية.

املتعلم)ة(  االأ�ستاذ  ي�ساحب   n
اأثناء التمرن وي�سجعه/ها على 

جمهوداته/ها.
n يعيد االأ�ستاذ)ة( الت�سميع مرات 

منا�سبة.

نية
الثا

شة 
حل�

ا
التعبري والإبداع
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َنَعْم �أُِحبُّ َذِلَك. 
ّبنَي �أَْن َنْلَعَب ُلْعَبَة �ٱْكِت�صاِف  َهْل ُتِ

ِة؟  �ٱْلآلِت �ٱْلـمو�صيِقيَّ

�إَِذْن �َصاأُ�ْصِمُعِك َمْقَطعًا 
ُف  َعرُّ مو�صيِقّيًا َوَعَلْيِك �ٱلتَّ

ِة  َعلى �ٱْلآَلِة �ٱْلَوَتِريَّ
�ٱْلـَمْوجوَدِة فيِه.

ُمو�ِفَقٌة

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

ْفَت َعَلْيها. تي َتَعرَّ ِة �ٱلَّ َت �ٱْلآلِت �ٱْلَوَتِريَّ ُع َعلَمًة َتْ �صَ �أَ�ْصَتِمُع ِلْلُقْر�ِش، ُثمَّ �أَ

ود� �ٱْلفاِرَغِة َكْي �أَ�ْصَتْعِمَلها  �صى �أَْو َبْع�ِش َحّباِت �ٱْلَقطاين يف ُعْلَبِة �ٱل�صّ ِع َبْع�ِش �ٱْلَ َنُع مار�كا�َش ِبَو�صْ �أَ�صْ
ِة. يف �ٱْلأْلعاِب �ٱْلإيقاِعيَّ

�أَ�ْصَتِمُع ِلأُْغِنَيٍة ِلْلَفناِن 
ِد ْروي�َصة،  مَّ ُمَ

ُق �آَلُة �ٱْلُوتاِر. َو�أََتَذوَّ

ِة  �ٱْلـمو�صيِقيَّ �ٱْلآلِت  َبْع�ِش  �أَ�ْصماِء  َعْن  �أَْبَحُث 
َرِب  َو�ٱلطَّ �ٱَل�ّصايِنِّ  َرِب  �ٱلطَّ يف  ِة  �ٱْلَوَتِريَّ

ِة. َبِليَّ ْقطوَقِة �ٱْلَ حيدو�َش َو�ٱلطَّ ْنَدُل�ِصيِّ َو�أَ �ٱْلأَ

J’enrichis mon vocabulaire artistique
ُة  :  َوَتِريَّ آلآُت اٱلمْ Instruments à cordesاآلمْ

َة ِمْن ِخلِل �ٱِل�ْصِتماِع. َة �ٱْلَوَتِريَّ ُز �ٱْلآلِت �ٱْلـمو�ِصيِقيَّ َة.      �أَُمِيّ َة �ٱْلَوَتِريَّ ُف �ٱْلآلِت �ٱْلـمو�ِصيِقيَّ  �أََتَعرَّ

َ�ْلـمو�شيقى َواٱاْلأَنا�شيُد

ُق :  �أََتـَذوَّ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

�أَ�ْشَتِمُع َو�أَْكَت�ِشُف :

�أُْبــِدُع :

ـخاِم�َضُة  َدُة اٱلمْ َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 1 و 2 أُ�ضمْ َالمْ

ــــَرُة َمــــاٍء )1( َقـطمْ
ِمّياِن : َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َالمْ

ـيَّ :  َفـِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ اأُغمْ

�ٱلَّذي  �ٱْلآلِت  ْنُف  �صِ ما 
َلْيِه؟ �ٱ�ْصَتَمْعَت �إِ

َ

بع�ص  اأو  احل�سى  بو�سع  ماراكا�ص  املتعلم)ة(  ي�سنع   n
حبات القطاين يف علبة ال�سودا فارغة ثم ي�ستعملها يف 

األعاب اإيقاعية.

مو�سيقية  جمل  تقدمي  ي�ستح�سن   n
حيث  من  للطفل)ة(  منا�سبة 
التي  وال�سعوبات  امل�سمون 

تطرحها.

التذوق الفني
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َنَعْم �أُِحبُّ َذِلَك. 
ّبنَي �أَْن َنْلَعَب ُلْعَبَة �ٱْكِت�صاِف  َهْل ُتِ

ِة؟  �ٱْلآلِت �ٱْلـمو�صيِقيَّ

�إَِذْن �َصاأُ�ْصِمُعِك َمْقَطعًا 
ُف  َعرُّ مو�صيِقّيًا َوَعَلْيِك �ٱلتَّ

ِة  َعلى �ٱْلآَلِة �ٱْلَوَتِريَّ
�ٱْلـَمْوجوَدِة فيِه.

ُمو�ِفَقٌة

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

ْفَت َعَلْيها. تي َتَعرَّ ِة �ٱلَّ َت �ٱْلآلِت �ٱْلَوَتِريَّ ُع َعلَمًة َتْ �صَ �أَ�ْصَتِمُع ِلْلُقْر�ِش، ُثمَّ �أَ

ود� �ٱْلفاِرَغِة َكْي �أَ�ْصَتْعِمَلها  �صى �أَْو َبْع�ِش َحّباِت �ٱْلَقطاين يف ُعْلَبِة �ٱل�صّ ِع َبْع�ِش �ٱْلَ َنُع مار�كا�َش ِبَو�صْ �أَ�صْ
ِة. يف �ٱْلأْلعاِب �ٱْلإيقاِعيَّ

�أَ�ْصَتِمُع ِلأُْغِنَيٍة ِلْلَفناِن 
ِد ْروي�َصة،  مَّ ُمَ

ُق �آَلُة �ٱْلُوتاِر. َو�أََتَذوَّ

ِة  �ٱْلـمو�صيِقيَّ �ٱْلآلِت  َبْع�ِش  �أَ�ْصماِء  َعْن  �أَْبَحُث 
َرِب  َو�ٱلطَّ �ٱَل�ّصايِنِّ  َرِب  �ٱلطَّ يف  ِة  �ٱْلَوَتِريَّ

ِة. َبِليَّ ْقطوَقِة �ٱْلَ حيدو�َش َو�ٱلطَّ ْنَدُل�ِصيِّ َو�أَ �ٱْلأَ

J’enrichis mon vocabulaire artistique
ُة  :  َوَتِريَّ آلآُت اٱلمْ Instruments à cordesاآلمْ

َة ِمْن ِخلِل �ٱِل�ْصِتماِع. َة �ٱْلَوَتِريَّ ُز �ٱْلآلِت �ٱْلـمو�ِصيِقيَّ َة.      �أَُمِيّ َة �ٱْلَوَتِريَّ ُف �ٱْلآلِت �ٱْلـمو�ِصيِقيَّ  �أََتَعرَّ

َ�ْلـمو�شيقى َواٱاْلأَنا�شيُد

ُق :  �أََتـَذوَّ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

�أَ�ْشَتِمُع َو�أَْكَت�ِشُف :

�أُْبــِدُع :

ـخاِم�َضُة  َدُة اٱلمْ َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 1 و 2 أُ�ضمْ َالمْ

ــــَرُة َمــــاٍء )1( َقـطمْ
ِمّياِن : َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َالمْ

ـيَّ :  َفـِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ اأُغمْ

�ٱلَّذي  �ٱْلآلِت  ْنُف  �صِ ما 
َلْيِه؟ �ٱ�ْصَتَمْعَت �إِ

َ

حممد  للفنان  اينا�ص  اينا�ص  الأغنية  املتعلم)ة(  ي�ستمع   n
روي�سة.

n يتذوق املتعلم)ة( اآلة الوتار كاآلة وترية مغربية اأ�سيلة.

املتعلم)ة(  االأ�ستاذ)ة(  يحفز   n
على التعبري عن �سعوره اأثناء 

اال�ستماع لالأغنية.
الت�سبع  على  املتعلم)ة(  ي�سجع   n
باملوروث  االعتزاز  بقيم 

الثقايف 
التعلم الذاتي
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َنَعْم �أُِحبُّ َذِلَك. 
ّبنَي �أَْن َنْلَعَب ُلْعَبَة �ٱْكِت�صاِف  َهْل ُتِ

ِة؟  �ٱْلآلِت �ٱْلـمو�صيِقيَّ

�إَِذْن �َصاأُ�ْصِمُعِك َمْقَطعًا 
ُف  َعرُّ مو�صيِقّيًا َوَعَلْيِك �ٱلتَّ

ِة  َعلى �ٱْلآَلِة �ٱْلَوَتِريَّ
�ٱْلـَمْوجوَدِة فيِه.

ُمو�ِفَقٌة

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

ْفَت َعَلْيها. تي َتَعرَّ ِة �ٱلَّ َت �ٱْلآلِت �ٱْلَوَتِريَّ ُع َعلَمًة َتْ �صَ �أَ�ْصَتِمُع ِلْلُقْر�ِش، ُثمَّ �أَ

ود� �ٱْلفاِرَغِة َكْي �أَ�ْصَتْعِمَلها  �صى �أَْو َبْع�ِش َحّباِت �ٱْلَقطاين يف ُعْلَبِة �ٱل�صّ ِع َبْع�ِش �ٱْلَ َنُع مار�كا�َش ِبَو�صْ �أَ�صْ
ِة. يف �ٱْلأْلعاِب �ٱْلإيقاِعيَّ

�أَ�ْصَتِمُع ِلأُْغِنَيٍة ِلْلَفناِن 
ِد ْروي�َصة،  مَّ ُمَ

ُق �آَلُة �ٱْلُوتاِر. َو�أََتَذوَّ

ِة  �ٱْلـمو�صيِقيَّ �ٱْلآلِت  َبْع�ِش  �أَ�ْصماِء  َعْن  �أَْبَحُث 
َرِب  َو�ٱلطَّ �ٱَل�ّصايِنِّ  َرِب  �ٱلطَّ يف  ِة  �ٱْلَوَتِريَّ

ِة. َبِليَّ ْقطوَقِة �ٱْلَ حيدو�َش َو�ٱلطَّ ْنَدُل�ِصيِّ َو�أَ �ٱْلأَ

J’enrichis mon vocabulaire artistique
ُة  :  َوَتِريَّ آلآُت اٱلمْ Instruments à cordesاآلمْ

َة ِمْن ِخلِل �ٱِل�ْصِتماِع. َة �ٱْلَوَتِريَّ ُز �ٱْلآلِت �ٱْلـمو�ِصيِقيَّ َة.      �أَُمِيّ َة �ٱْلَوَتِريَّ ُف �ٱْلآلِت �ٱْلـمو�ِصيِقيَّ  �أََتَعرَّ

َ�ْلـمو�شيقى َواٱاْلأَنا�شيُد

ُق :  �أََتـَذوَّ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

�أَ�ْشَتِمُع َو�أَْكَت�ِشُف :

�أُْبــِدُع :

ـخاِم�َضُة  َدُة اٱلمْ َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 1 و 2 أُ�ضمْ َالمْ

ــــَرُة َمــــاٍء )1( َقـطمْ
ِمّياِن : َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َالمْ

ـيَّ :  َفـِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ اأُغمْ

�ٱلَّذي  �ٱْلآلِت  ْنُف  �صِ ما 
َلْيِه؟ �ٱ�ْصَتَمْعَت �إِ

َ

الوترية  االآالت  بع�ص  اأ�سماء  عن  املتعلم)ة(  يبحث   n
 – االأندل�سي  الطرب   – احل�ساين  الطرب  يف  امل�ستعملة 

اأهازيج اأحيدو�ص – الطقطوقة اجلبلية.

البحث  املتعلم)ة(  حتفيز  ميكن   n
املحلي  الغنائي  املورث  يف 

واجلهوي.
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االأ�سبوعان: 1 و2الوحدة اخلام�شة 
املاء واحلياة املجال
امل�رصحاملكون

رق�سة املاء عنوان الدر�س

n تعرف االإيقاع والرق�ص واالإن�ساد.الأهداف
n التعبري م�رصحيا بتوظيف االإيقاع والرق�ص واالإن�ساد.

اإناء ماء - مظلة - ر�سا�ص ...الو�شائل
30 دقيقةاملدة الزمنية لكل ح�شة2عدد احل�ش�س

مالحظات وتوجيهاتاأن�شطة وممار�شاتاملراحل

ولى
 الأ

�شة
احل

املالحظة وال�شتك�شاف
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َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

J’enrichis mon vocabulaire artistique

ْق�ِش َو�ٱْلإِْن�صاِد. ِحّيًا ِبَتْوظيِف �ٱْلإيقاِع َو�ٱلرَّ ُ َم�ْسَ ْق�َش َو�ٱْلإِْن�صاَد.           �أَُعبِّ ُف �ٱْلإيقاَع َو�ٱلرَّ  �أََتَعرَّ

َ�ْلـَمــ�ْشـــَرُح
ـخاِم�َضُة  َدُة اٱلمْ َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 1 و 2 أُ�ضمْ َالمْ

ـمـاِء ـُة اٱلمْ ـ�ضمْ َرقمْ

ْفريِقِيّ ْق�ِش �ٱْلإِ َة �ٱلرَّ ُق َجماِليَّ �أََتَذوَّ

�ُص  :  قمْ La danceَالرَّ

. حوَبٍة ِباٱْلإِْن�صاِد، �أُْرِفُقها ِباإيقاٍع ِباٱْلَكفِّ ٍة َم�صْ ٍة َمْغِرِبيَّ ُن، يف َوْقِت َفر�غي، َعلى َرْق�صَ رَّ �أََتَ

. .�إِْن�صاٌد َفْرِديٌّ . َرْق�ٌش َجماِعيٌّ . �إيقاٌع َفْرِديٌّ َرْق�ٌش ُثناِئيٌّ

ْن�صاد. ْق�ِش َو�ٱْلإِ َبناُت : َتعاَلْو� يا �أَْولُد ِللرَّ َالمْ

ياِة« َ اِء َواٱلمْ ُة اٱلمْ �ضَ َ�ْلُعْنو�ِن: »َرقمْ
ُح ِوعاَء ماٍء َنْرُق�ُش َحْوَلُه. �أَْقَتِ

َت �ٱْلـَمَطِر. نا َتْ ُح ِمَظّلٍت توحي �أَنَّ �أَْقَتِ
باَحِة  َتنا ِبَحَركاِت �ٱِل�ْصِتْحماِم �أَِو �ٱل�صِّ �أُْغني َرْق�صَ

... ِيّ ْقِي َو�ٱلرَّ �أَِو �ٱل�صَّ
 

ياة. لُد : َوَغّننَي يا َبناُت ِلْلماِء َو�ٱْلَ أَومْ َالمْ

ًة. ِدقائي َرْق�صَ ُح َعلى �أَ�صْ �أَْقَتِ

ُل ِبَخٍطّ :�أُالِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف : ُل �ٱْلـَم�ْصَهَد، َو�أَ�صِ مَّ �أََتاأَ

ُق :�أُْبــِدُع : �أََتـَذوَّ

1

2
3

ِمّياِن : َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َالمْ

َهِذِه  ُد  �أَُردِّ َو�أَنا  �ٱْلـمو�صيقى،  ِة  ِح�صَّ يف  َتَعلَّْمُتها  تي  �ٱلَّ ِة  �ٱْلإيقاِعيَّ �ٱْلأَْلعاِب  َبْع�َش  ُق  �أَُطبِّ
ِدقائي. �ٱْلَكِلماِت يف َفريَقنْيِ َمَع �أَ�صْ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

ـيَّ :  َفـِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ اأُغمْ

امل�رصحي.  امل�سهد  املتعلم)ة(  يالحظ   n
مكون  يف  ال�سابقة  مكت�سباته  ي�ستح�رص 
الفردي/  )العزف  واالأنا�سيد  املو�سيقى 
الفردي/ الغناء   – اجلماعي  العزف 

الغناء اجلماعي(.
n ي�سل كل �سورة باجلملة املنا�سبة.

احلركات  بهذه  القيام  للمتعلم)ة(  ميكن   n
واال�ستئنا�ص بها قبل ح�سوره للف�سل.

التطبيق والتمرن
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1234

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

J’enrichis mon vocabulaire artistique

ْق�ِش َو�ٱْلإِْن�صاِد. ِحّيًا ِبَتْوظيِف �ٱْلإيقاِع َو�ٱلرَّ ُ َم�ْسَ ْق�َش َو�ٱْلإِْن�صاَد.           �أَُعبِّ ُف �ٱْلإيقاَع َو�ٱلرَّ  �أََتَعرَّ

َ�ْلـَمــ�ْشـــَرُح
ـخاِم�َضُة  َدُة اٱلمْ َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 1 و 2 أُ�ضمْ َالمْ

ـمـاِء ـُة اٱلمْ ـ�ضمْ َرقمْ

ْفريِقِيّ ْق�ِش �ٱْلإِ َة �ٱلرَّ ُق َجماِليَّ �أََتَذوَّ

�ُص  :  قمْ La danceَالرَّ

. حوَبٍة ِباٱْلإِْن�صاِد، �أُْرِفُقها ِباإيقاٍع ِباٱْلَكفِّ ٍة َم�صْ ٍة َمْغِرِبيَّ ُن، يف َوْقِت َفر�غي، َعلى َرْق�صَ رَّ �أََتَ

. .�إِْن�صاٌد َفْرِديٌّ . َرْق�ٌش َجماِعيٌّ . �إيقاٌع َفْرِديٌّ َرْق�ٌش ُثناِئيٌّ

ْن�صاد. ْق�ِش َو�ٱْلإِ َبناُت : َتعاَلْو� يا �أَْولُد ِللرَّ َالمْ

ياِة« َ اِء َواٱلمْ ُة اٱلمْ �ضَ َ�ْلُعْنو�ِن: »َرقمْ
ُح ِوعاَء ماٍء َنْرُق�ُش َحْوَلُه. �أَْقَتِ

َت �ٱْلـَمَطِر. نا َتْ ُح ِمَظّلٍت توحي �أَنَّ �أَْقَتِ
باَحِة  َتنا ِبَحَركاِت �ٱِل�ْصِتْحماِم �أَِو �ٱل�صِّ �أُْغني َرْق�صَ

... ِيّ ْقِي َو�ٱلرَّ �أَِو �ٱل�صَّ
 

ياة. لُد : َوَغّننَي يا َبناُت ِلْلماِء َو�ٱْلَ أَومْ َالمْ

ًة. ِدقائي َرْق�صَ ُح َعلى �أَ�صْ �أَْقَتِ

ُل ِبَخٍطّ :�أُالِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف : ُل �ٱْلـَم�ْصَهَد، َو�أَ�صِ مَّ �أََتاأَ

ُق :�أُْبــِدُع : �أََتـَذوَّ

1

2
3

ِمّياِن : َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َالمْ

َهِذِه  ُد  �أَُردِّ َو�أَنا  �ٱْلـمو�صيقى،  ِة  ِح�صَّ يف  َتَعلَّْمُتها  تي  �ٱلَّ ِة  �ٱْلإيقاِعيَّ �ٱْلأَْلعاِب  َبْع�َش  ُق  �أَُطبِّ
ِدقائي. �ٱْلَكِلماِت يف َفريَقنْيِ َمَع �أَ�صْ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

ـيَّ :  َفـِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ اأُغمْ

n يتذكر املتعلم)ة( بع�ص االألعاب االإيقاعية 
املو�سيقى  ح�سة  يف  تعلمها  التي 

واالأنا�سيد. 
يردد  وهو  االإيقاعية  االلعاب  يوظف   n

الكلمات:
l تعالوا يا اأوالد للرق�ص واالإن�ساد. 

l غنوا يا بنات للماء واحلياة.

n يتم تهيئ ف�ساء الق�سم ب�سكل يحافظ على �سالمة 
القيام  يف  اإيجابي  ب�سكل  وي�ساهم  املتعلمني 

باالأن�سطة املربجمة.
لت�سكيل  للمتعلم)ة(  احلرية  االأ�ستاذ)ة(  يرتك   n

فريقني:
l فريق االأوالد.
l فريق البنات.

نية
الثا

شة 
حل�

ا
التعبري والإبداع
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َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

J’enrichis mon vocabulaire artistique

ْق�ِش َو�ٱْلإِْن�صاِد. ِحّيًا ِبَتْوظيِف �ٱْلإيقاِع َو�ٱلرَّ ُ َم�ْسَ ْق�َش َو�ٱْلإِْن�صاَد.           �أَُعبِّ ُف �ٱْلإيقاَع َو�ٱلرَّ  �أََتَعرَّ

َ�ْلـَمــ�ْشـــَرُح
ـخاِم�َضُة  َدُة اٱلمْ َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 1 و 2 أُ�ضمْ َالمْ

ـمـاِء ـُة اٱلمْ ـ�ضمْ َرقمْ

ْفريِقِيّ ْق�ِش �ٱْلإِ َة �ٱلرَّ ُق َجماِليَّ �أََتَذوَّ

�ُص  :  قمْ La danceَالرَّ

. حوَبٍة ِباٱْلإِْن�صاِد، �أُْرِفُقها ِباإيقاٍع ِباٱْلَكفِّ ٍة َم�صْ ٍة َمْغِرِبيَّ ُن، يف َوْقِت َفر�غي، َعلى َرْق�صَ رَّ �أََتَ

. .�إِْن�صاٌد َفْرِديٌّ . َرْق�ٌش َجماِعيٌّ . �إيقاٌع َفْرِديٌّ َرْق�ٌش ُثناِئيٌّ

ْن�صاد. ْق�ِش َو�ٱْلإِ َبناُت : َتعاَلْو� يا �أَْولُد ِللرَّ َالمْ

ياِة« َ اِء َواٱلمْ ُة اٱلمْ �ضَ َ�ْلُعْنو�ِن: »َرقمْ
ُح ِوعاَء ماٍء َنْرُق�ُش َحْوَلُه. �أَْقَتِ

َت �ٱْلـَمَطِر. نا َتْ ُح ِمَظّلٍت توحي �أَنَّ �أَْقَتِ
باَحِة  َتنا ِبَحَركاِت �ٱِل�ْصِتْحماِم �أَِو �ٱل�صِّ �أُْغني َرْق�صَ

... ِيّ ْقِي َو�ٱلرَّ �أَِو �ٱل�صَّ
 

ياة. لُد : َوَغّننَي يا َبناُت ِلْلماِء َو�ٱْلَ أَومْ َالمْ

ًة. ِدقائي َرْق�صَ ُح َعلى �أَ�صْ �أَْقَتِ

ُل ِبَخٍطّ :�أُالِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف : ُل �ٱْلـَم�ْصَهَد، َو�أَ�صِ مَّ �أََتاأَ

ُق :�أُْبــِدُع : �أََتـَذوَّ

1

2
3

ِمّياِن : َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َالمْ

َهِذِه  ُد  �أَُردِّ َو�أَنا  �ٱْلـمو�صيقى،  ِة  ِح�صَّ يف  َتَعلَّْمُتها  تي  �ٱلَّ ِة  �ٱْلإيقاِعيَّ �ٱْلأَْلعاِب  َبْع�َش  ُق  �أَُطبِّ
ِدقائي. �ٱْلَكِلماِت يف َفريَقنْيِ َمَع �أَ�صْ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

ـيَّ :  َفـِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ اأُغمْ

ويدعو  الو�سعية  االأ�ستاذ)ة(  يقدم   n
املتعلم)ة( اإلى اأداء رق�سة املاء واحلياة :

l رق�ص حول اإناء ماء.
l رق�سة حتت مظلة توحي باملطر.

اأو  اال�ستحمام  بحركات  رق�سة   l
ال�سباحة. اأو ال�سقي والري.

من  خمتلفة  و�سعيات  على  اال�ستغال  ميكن   n
اقرتاح املتعلم)ة(

التذوق
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1234

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

J’enrichis mon vocabulaire artistique

ْق�ِش َو�ٱْلإِْن�صاِد. ِحّيًا ِبَتْوظيِف �ٱْلإيقاِع َو�ٱلرَّ ُ َم�ْسَ ْق�َش َو�ٱْلإِْن�صاَد.           �أَُعبِّ ُف �ٱْلإيقاَع َو�ٱلرَّ  �أََتَعرَّ

َ�ْلـَمــ�ْشـــَرُح
ـخاِم�َضُة  َدُة اٱلمْ َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 1 و 2 أُ�ضمْ َالمْ

ـمـاِء ـُة اٱلمْ ـ�ضمْ َرقمْ

ْفريِقِيّ ْق�ِش �ٱْلإِ َة �ٱلرَّ ُق َجماِليَّ �أََتَذوَّ

�ُص  :  قمْ La danceَالرَّ

. حوَبٍة ِباٱْلإِْن�صاِد، �أُْرِفُقها ِباإيقاٍع ِباٱْلَكفِّ ٍة َم�صْ ٍة َمْغِرِبيَّ ُن، يف َوْقِت َفر�غي، َعلى َرْق�صَ رَّ �أََتَ

. .�إِْن�صاٌد َفْرِديٌّ . َرْق�ٌش َجماِعيٌّ . �إيقاٌع َفْرِديٌّ َرْق�ٌش ُثناِئيٌّ

ْن�صاد. ْق�ِش َو�ٱْلإِ َبناُت : َتعاَلْو� يا �أَْولُد ِللرَّ َالمْ

ياِة« َ اِء َواٱلمْ ُة اٱلمْ �ضَ َ�ْلُعْنو�ِن: »َرقمْ
ُح ِوعاَء ماٍء َنْرُق�ُش َحْوَلُه. �أَْقَتِ

َت �ٱْلـَمَطِر. نا َتْ ُح ِمَظّلٍت توحي �أَنَّ �أَْقَتِ
باَحِة  َتنا ِبَحَركاِت �ٱِل�ْصِتْحماِم �أَِو �ٱل�صِّ �أُْغني َرْق�صَ

... ِيّ ْقِي َو�ٱلرَّ �أَِو �ٱل�صَّ
 

ياة. لُد : َوَغّننَي يا َبناُت ِلْلماِء َو�ٱْلَ أَومْ َالمْ

ًة. ِدقائي َرْق�صَ ُح َعلى �أَ�صْ �أَْقَتِ

ُل ِبَخٍطّ :�أُالِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف : ُل �ٱْلـَم�ْصَهَد، َو�أَ�صِ مَّ �أََتاأَ

ُق :�أُْبــِدُع : �أََتـَذوَّ

1

2
3

ِمّياِن : َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َالمْ

َهِذِه  ُد  �أَُردِّ َو�أَنا  �ٱْلـمو�صيقى،  ِة  ِح�صَّ يف  َتَعلَّْمُتها  تي  �ٱلَّ ِة  �ٱْلإيقاِعيَّ �ٱْلأَْلعاِب  َبْع�َش  ُق  �أَُطبِّ
ِدقائي. �ٱْلَكِلماِت يف َفريَقنْيِ َمَع �أَ�صْ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

ـيَّ :  َفـِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ اأُغمْ

للرق�ص  �سورة  املتعلم)ة(  يالحظ   n
االإفريقي ويعرب عنها.

n يقارن حركات الرق�ص االإفريقي.
n يتذوق جمالية الرق�ص االإفريقي.

املتعلمني/ات الأداء رق�سة  بع�ص  n ميكن دعوة 
اإفريقية اأمام اأ�سدقائهم/�سديقاتهم.

الثقافة  االإفريقي يف  بالعمق  املتعلم)ة(  n حت�سي�ص 
املغربية.

التعلم الذاتي
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َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

J’enrichis mon vocabulaire artistique

ْق�ِش َو�ٱْلإِْن�صاِد. ِحّيًا ِبَتْوظيِف �ٱْلإيقاِع َو�ٱلرَّ ُ َم�ْسَ ْق�َش َو�ٱْلإِْن�صاَد.           �أَُعبِّ ُف �ٱْلإيقاَع َو�ٱلرَّ  �أََتَعرَّ

َ�ْلـَمــ�ْشـــَرُح
ـخاِم�َضُة  َدُة اٱلمْ َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 1 و 2 أُ�ضمْ َالمْ

ـمـاِء ـُة اٱلمْ ـ�ضمْ َرقمْ

ْفريِقِيّ ْق�ِش �ٱْلإِ َة �ٱلرَّ ُق َجماِليَّ �أََتَذوَّ

�ُص  :  قمْ La danceَالرَّ

. حوَبٍة ِباٱْلإِْن�صاِد، �أُْرِفُقها ِباإيقاٍع ِباٱْلَكفِّ ٍة َم�صْ ٍة َمْغِرِبيَّ ُن، يف َوْقِت َفر�غي، َعلى َرْق�صَ رَّ �أََتَ

. .�إِْن�صاٌد َفْرِديٌّ . َرْق�ٌش َجماِعيٌّ . �إيقاٌع َفْرِديٌّ َرْق�ٌش ُثناِئيٌّ

ْن�صاد. ْق�ِش َو�ٱْلإِ َبناُت : َتعاَلْو� يا �أَْولُد ِللرَّ َالمْ

ياِة« َ اِء َواٱلمْ ُة اٱلمْ �ضَ َ�ْلُعْنو�ِن: »َرقمْ
ُح ِوعاَء ماٍء َنْرُق�ُش َحْوَلُه. �أَْقَتِ

َت �ٱْلـَمَطِر. نا َتْ ُح ِمَظّلٍت توحي �أَنَّ �أَْقَتِ
باَحِة  َتنا ِبَحَركاِت �ٱِل�ْصِتْحماِم �أَِو �ٱل�صِّ �أُْغني َرْق�صَ

... ِيّ ْقِي َو�ٱلرَّ �أَِو �ٱل�صَّ
 

ياة. لُد : َوَغّننَي يا َبناُت ِلْلماِء َو�ٱْلَ أَومْ َالمْ

ًة. ِدقائي َرْق�صَ ُح َعلى �أَ�صْ �أَْقَتِ

ُل ِبَخٍطّ :�أُالِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف : ُل �ٱْلـَم�ْصَهَد، َو�أَ�صِ مَّ �أََتاأَ

ُق :�أُْبــِدُع : �أََتـَذوَّ

1

2
3

ِمّياِن : َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َالمْ

َهِذِه  ُد  �أَُردِّ َو�أَنا  �ٱْلـمو�صيقى،  ِة  ِح�صَّ يف  َتَعلَّْمُتها  تي  �ٱلَّ ِة  �ٱْلإيقاِعيَّ �ٱْلأَْلعاِب  َبْع�َش  ُق  �أَُطبِّ
ِدقائي. �ٱْلَكِلماِت يف َفريَقنْيِ َمَع �أَ�صْ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

ـيَّ :  َفـِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ اأُغمْ

n دعوة املتعلم)ة( اإلى اأداء رق�سة مغربية 
م�سحوبة باالإن�ساد.

املتعلمني  وحتفيز  الناجحة  املحاوالت  ت�سجيع   n
ا�ستثمار االأهازيج املحلية واجلهوية والوطنية.
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االأ�سبوعان: 3 و4الوحدة اخلام�شة 

املاء واحلياة املجال

الفنون الت�سكيليةاملكون

اأوراق ال�سجرة عنوان الدر�س

الأهداف
التعلمية

n تعرف التكرار بالتناوب والتقابل يف التعبري الت�سكيلي.
n ا�ستعمال التكرار بالتناوب والتقابل يف التعبري الت�سكيلي.

n اعتماد الر�سم واأوراق ال�سجر واالأوراق امللونة يف التعبري. 
الو�شائل
اأوراق الر�سم - قلم الر�سا�ص - ممحاة - مق�ص - ل�ساق - اأقالم ملونة - طب�سور اأبي�ص. والأدوات

30 دقيقةاملدة الزمنية لكل ح�شة2عدد احل�ش�س

التقطت رانيا اأوراقا ت�ساقطت من ال�سجرة، واأجنزت بها عمال فنيا.و�شعية النطالق
مالحظات وتوجيهاتاأن�شطة وممار�شاتاملراحل

ولى
 الأ

�شة
احل

املالحظة وال�شتك�شاف

59

. �ْصكيِليِّ ْعبِي �ٱلتَّ قاُبِل يف �ٱلتَّ ناُوِب َو�ٱلتَّ .   �أَ�ْصَتْعِمُل �ٱلتَّْكر�َر ِباٱلتَّ �ْصكيِليِّ ْعبِي �ٱلتَّ قاُبِل يف �ٱلتَّ ناُوِب َو�ٱلتَّ ُف �ٱلتَّْكر�َر ِباٱلتَّ  �أََتَعرَّ
ْعبِي.  َنَة يف �ٱلتَّ ْور�َق �ٱْلـُمَلوَّ َجِر َو�ٱْلأَ �ْصَم َو�أَْور�َق �ٱل�صَّ  �أَْعَتِمُد �ٱلرَّ

ّيًا . َزْت ِبها َعَمًل َفنِّ َجَرِة َو�أَْنَ ِ�ْلِتَقَطْت َر�ْنيا �أَْوَر�قًا َت�صاَقَطْت ِمَن �ٱل�صَّ

ُ ِباٱلتَّْكر�ِر: �أَُعبِّ
ناُوِب: ُ بِاْخِتلِف �ُصلَِّم �ٱْلقيا�ِش ِباٱلتَّ �أَُعبِّ

قاُبِل: ُ ِباٱْعِتماِد �ٱِلْنِعكا�ِش ِباٱلتَّ �أَُعبِّ

ناُوِب. لتَّ ْلِقياِس ِباٱ ِم �ٱ ااَِلْنِعكاُس ِباٱلتَّقاُبِل.اِْختاِلُف ُسلَّ

َنًة.  َجِر َو�أَْور�قًا ُمَلوَّ �ْصَم َو�أَْور�َق �ٱل�صَّ اأ - �أَْعَتِمُد �ٱلرَّ
ُ َعِن �ٱْخِتلِف �ُصلَِّم �ٱْلقيا�ِش ِباٱْعِتماِد �ٱلتَّْكر�ِر  ب- �أَُعِبّ

ناُوِب. ِباٱلتَّ

َنًة.  َجِر َو�أَْور�قًا ُمَلوَّ �ْصَم َو�أَْور�َق �ٱل�صَّ اأ - �أَْعَتِمُد �ٱلرَّ
. قاُبِل �ٱْلَعموِدِيّ ُ َعِن �ٱِلْنِعكا�ِش ِباٱْعِتماِد �ٱلتَّْكر�ِر ِباٱلتَّ ب - �أَُعبِّ

�إِناِء  يف  ْب�صوَرَة  �ٱلطَّ �أَْنَقُع   - ج 
ِلَلَحظاٍت؛  �أَْتُرُكها  ماٍء؛ 
ِة  باِبيَّ ْعبِي َعْن �صَ �أَ�ْصَتْعِمُلها ِللتَّ

�ٱِلْنِعكا�ِش.
ٍن �أَْبَي�َش ُر ِبَقَلٍم ُمَلوَّ د - �أَُمرِّ

َجـرِة راُق اٱل�ضَّ اأَومْ ُة �ْشكيِليَّ لتَّ َ�ْلُفـنوُن اٱ
بوعاِن : 3 َو4 أُ�ضمْ َالمْ

ُن : رَّ �أََتَ

1

2

قاُبِل  وَرِة َباٱلتَّ �ْصِم، َيِتمُّ َتْكر�ُر َر�ْصِم �ٱل�صّ وَرِة َعلى �َصْطِح �ٱْلـماِء يف َماِل �ٱلرَّ ْعبِي َعِن �ٱْنِعكا�ِش �ٱل�صّ ِعكا�ُص : ِللتَّ َاِلنمْ
.      َعموِدّيًا، َوَجْعُلها �أََقلَّ ُو�صوحًا ِلتوِحَي ِباٱْنِعكا�ٍش َحقيِقٍيّ

ـخاِم�َضُة  َدُة اٱلمْ َوحمْ َالمْ

ُة : ِميَّ َعلُّ داُف اٱلتَّ أَهمْ َالمْ

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

2 1

فـي  �ٱْلـُمْنَعِك�َصِة  وَرِة  �ٱل�صّ َعلى  �ٱْلأَْبَي�ِش  ْب�صوِر  �ٱلطَّ َم�ْصحوِق  �أَْو 
َحٍة. ِبَح َمعاِلـُمها َغْيَ و��صِ �ْصَفِل، َحّتى ُت�صْ �ٱْلأَ

�ٱلتَّْكر�َر  �أَ�ْصَتْعِمُل  َكْيَف  �أُلحُظ 
ْعبِي َعْن ما َيلي: ِللتَّ

�أُالِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف :

التعبري  طرق  بع�ص  وي�ستك�سف  املتعلم)ة(  يالحظ   n
بالتكرار من خالل النماذج املقرتحة:

�سلم  ح�سب  بالتناوب  التكرار  عن  التعبري  طريقة   
القيا�ص.

التكرار  عرب  االنعكا�ص  عن  التعبري  طريقة   
بالتناوب.

n يقارن املتعلم)ة( بني الطريقتني، ويت�ساءل ثم ي�ستنتج 
الفرق والتقاطع بينهما.

وفتح  الو�سعية  من  االنطالق   n
حول  املتعلمني  مع  النقا�ص 
ال�سجر  اأوراق  توظيف  اإمكانية 

املت�ساقطة يف اإبداع لوحة فنية.
املتعلمني  من  االأ�ستاذ)ة(  يطلب   n
االأوراق  بع�ص  اإح�سار 
ب�سكل  ال�سجر  من  املت�ساقطة 
باالإ�سافة  معا،  للح�ستني  قبلي 

للطب�سور االأبي�ص.

التطبيق والتمرن
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. �ْصكيِليِّ ْعبِي �ٱلتَّ قاُبِل يف �ٱلتَّ ناُوِب َو�ٱلتَّ .   �أَ�ْصَتْعِمُل �ٱلتَّْكر�َر ِباٱلتَّ �ْصكيِليِّ ْعبِي �ٱلتَّ قاُبِل يف �ٱلتَّ ناُوِب َو�ٱلتَّ ُف �ٱلتَّْكر�َر ِباٱلتَّ  �أََتَعرَّ
ْعبِي.  َنَة يف �ٱلتَّ ْور�َق �ٱْلـُمَلوَّ َجِر َو�ٱْلأَ �ْصَم َو�أَْور�َق �ٱل�صَّ  �أَْعَتِمُد �ٱلرَّ

ّيًا . َزْت ِبها َعَمًل َفنِّ َجَرِة َو�أَْنَ ِ�ْلِتَقَطْت َر�ْنيا �أَْوَر�قًا َت�صاَقَطْت ِمَن �ٱل�صَّ

ُ ِباٱلتَّْكر�ِر: �أَُعبِّ
ناُوِب: ُ بِاْخِتلِف �ُصلَِّم �ٱْلقيا�ِش ِباٱلتَّ �أَُعبِّ

قاُبِل: ُ ِباٱْعِتماِد �ٱِلْنِعكا�ِش ِباٱلتَّ �أَُعبِّ

ناُوِب. لتَّ ْلِقياِس ِباٱ ِم �ٱ ااَِلْنِعكاُس ِباٱلتَّقاُبِل.اِْختاِلُف ُسلَّ

َنًة.  َجِر َو�أَْور�قًا ُمَلوَّ �ْصَم َو�أَْور�َق �ٱل�صَّ اأ - �أَْعَتِمُد �ٱلرَّ
ُ َعِن �ٱْخِتلِف �ُصلَِّم �ٱْلقيا�ِش ِباٱْعِتماِد �ٱلتَّْكر�ِر  ب- �أَُعِبّ

ناُوِب. ِباٱلتَّ

َنًة.  َجِر َو�أَْور�قًا ُمَلوَّ �ْصَم َو�أَْور�َق �ٱل�صَّ اأ - �أَْعَتِمُد �ٱلرَّ
. قاُبِل �ٱْلَعموِدِيّ ُ َعِن �ٱِلْنِعكا�ِش ِباٱْعِتماِد �ٱلتَّْكر�ِر ِباٱلتَّ ب - �أَُعبِّ

�إِناِء  يف  ْب�صوَرَة  �ٱلطَّ �أَْنَقُع   - ج 
ِلَلَحظاٍت؛  �أَْتُرُكها  ماٍء؛ 
ِة  باِبيَّ ْعبِي َعْن �صَ �أَ�ْصَتْعِمُلها ِللتَّ

�ٱِلْنِعكا�ِش.
ٍن �أَْبَي�َش ُر ِبَقَلٍم ُمَلوَّ د - �أَُمرِّ

َجـرِة راُق اٱل�ضَّ اأَومْ ُة �ْشكيِليَّ لتَّ َ�ْلُفـنوُن اٱ
بوعاِن : 3 َو4 أُ�ضمْ َالمْ

ُن : رَّ �أََتَ

1

2

قاُبِل  وَرِة َباٱلتَّ �ْصِم، َيِتمُّ َتْكر�ُر َر�ْصِم �ٱل�صّ وَرِة َعلى �َصْطِح �ٱْلـماِء يف َماِل �ٱلرَّ ْعبِي َعِن �ٱْنِعكا�ِش �ٱل�صّ ِعكا�ُص : ِللتَّ َاِلنمْ
.      َعموِدّيًا، َوَجْعُلها �أََقلَّ ُو�صوحًا ِلتوِحَي ِباٱْنِعكا�ٍش َحقيِقٍيّ

ـخاِم�َضُة  َدُة اٱلمْ َوحمْ َالمْ

ُة : ِميَّ َعلُّ داُف اٱلتَّ أَهمْ َالمْ

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

2 1

فـي  �ٱْلـُمْنَعِك�َصِة  وَرِة  �ٱل�صّ َعلى  �ٱْلأَْبَي�ِش  ْب�صوِر  �ٱلطَّ َم�ْصحوِق  �أَْو 
َحٍة. ِبَح َمعاِلـُمها َغْيَ و��صِ �ْصَفِل، َحّتى ُت�صْ �ٱْلأَ

�ٱلتَّْكر�َر  �أَ�ْصَتْعِمُل  َكْيَف  �أُلحُظ 
ْعبِي َعْن ما َيلي: ِللتَّ

�أُالِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف :

للتعبري  ال�سجر  اأوراق  لتوظيف  املتعلم)ة(  دعوة   n
بالتكرار من خالل و�سعيتني:

عرب  القيا�ص  �سلم  اختالف  عن  التعبري  الأولى:   l
التكرار بالتناوب.

l الثانية: التعبري عن االنعكا�ص عرب التكرار بالتقابل 
العمودي.

اتباع  املتعلم)ة( على  الو�سعية، يحر�ص  n خالل هذه 
بالكرا�سة، الإبراز  الواردة  اخلطوات والتوجيهات 
اأو  اأبي�ص  ملون  قلم  بتمرير  وذلك  االنعكا�ص، 
املنعك�سة  ال�سورة  على  االأبي�ص  الطب�سور  م�سحوق 
عموديا يف االأ�سفل حتى ت�سبح معاملها غري وا�سحة. 

االأ�ستاذ)ة(  يقوم  اأن  ي�ستح�سن   n
بتجربة اأمام املتعلمني، لتو�سيح 
الطب�سور  م�سحوق  مترير  تقنية 
منوذج  حت�سري  مع  االأبي�ص، 

منجز �سلفا لعر�سه كمثال.
املتعلم)ة(  االأ�ستاذ)ة(  يوجه   n
ال�سجر  اأوراق  ق�ص  الإمكانية 
اأ�سكال  مع  تتنا�سب  حتى 
عنها،  يعرب  التي  احليوانات 
حاجاته  ح�سب  وتقليمها 

التعبريية.
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َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

J’enrichis mon vocabulaire artistique

، ُثمَّ �أُجيُب : ًد� �ٱْلَعَمَل �ٱْلَفِنّيَّ ُل َجِيّ مَّ �أُلِحُظ َو�أََتاأَ
ناٍت. َ َوُمَكوِّ ُة ِمْن َعنا�سِ يَّ ُزُه �ٱللَّْوَحُة �ٱْلَفِنّ ُد ما ُتْبِ - �أَُحدِّ

وَرِة يف َلْوَحِتِه ؟ - َكْيَف �ٱ�ْصَتْعَمَل �ٱْلَفّناُن َتْكر�َر �ٱل�صّ
ُف َذِلَك. �أُقاِرُن َبنْيَ َعَملي �ٱْلَفنِّيِّ َوَلْوَحِة َهذ� �ٱْلَفّناِن. �أَ�صِ

�أََتَعلَُّم َكْيَف �أَ�ْصَتْعِمـُل 
ـْكـر�َر ِلَتـْزيـيـــِن  �ٱلتَّ
�ْصـلــــوِب  ِم�صاَحٍة ِباأُ

ِة.  ْفريِقيَّ خاِرِف �ٱْلإِ �ٱلزَّ

ِعكا�ٌص  : كيِليٌّ  :ِانمْ برٌي َت�ضمْ Reflet                                                              Expression plastique              َتعمْ

�ٱْلـُمْرَفَقِة،  ِباٱلنَّماِذِج  َذِلَك  �ْصَتعنُي يف  �أَ ِباٱلتَّْكر�ِر،  �ٱْلقيا�ِش  �ُصلَِّم  ِباٱْخِتلِف  �أَِو  قاُبِل  ِباٱلتَّ �ٱِلْنِعكا�ِش  َعِن   ُِ �أَُعبِّ
َنِة. ْور�ِق �ٱْلـُمَلوَّ َجِر َو�ٱْلأَ ْب�صوِر َو�إِْل�صاِق �أَْور�ِق �ٱل�صَّ �ْصحوِق �ٱلطَّ ْلويِن ِبَ �ْصِم َو�ٱلتَّ و�أَْعَتِمُد ِتْقِنّياِت �ٱلرَّ

ِة َعلى ُقماِش ْيتِيَّ لزَّ باَغِة �ٱ لصِّ ٌة ُمْنَجَزٌة ِباٱ يَّ اَلّصوَرُة 1 :لَْوَحٌة َفنِّ
َسنََة 1599م.

�أُْبــِدُع :

ُق :  َلْوَحُة �ٱْلَفّناِن �ٱْلإِيطايِلِّ كار�َفْجيو »Le Caravage«.�أُ�شاِهُد و�أََتـَذوَّ
1

2

ـيَّ :  َفـِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ اأُغمْ

االنعكا�ص  عن  تعرب  لوحة  الإجناز  املتعلم)ة(  دعوة   n
بالتقابل اأو عن اختالف �سلم القيا�ص بالتكرار.
n ي�ستعني املتعلم)ة( بالنماذج املرفقة يف الكرا�سة.

الطب�سورة  وم�سحوق  ال�سجر  اأوراق  املتعلم  ي�ستعمل   n
للتعبري عن �سبابية االنعكا�ص.

يرتك  اأن  لالأ�ستاذ)ة(  ميكن   n
ا�ستعمال  للمتعلم)ة( يف  االختيار 
القلم امللون االأبي�ص اأو م�سحوق 
حتقق  اأخرى  تقنية  اأو  الطب�سور 
املتوفر  وح�سب  الهدف،  نف�ص 

لديه.
ي�سيف  اأن  )ة(  للمتعلم  ميكن   n
عن  للتعبري  اأخرى  عنا�رص 

املو�سوع.

التذوق

60

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

J’enrichis mon vocabulaire artistique

، ُثمَّ �أُجيُب : ًد� �ٱْلَعَمَل �ٱْلَفِنّيَّ ُل َجِيّ مَّ �أُلِحُظ َو�أََتاأَ
ناٍت. َ َوُمَكوِّ ُة ِمْن َعنا�سِ يَّ ُزُه �ٱللَّْوَحُة �ٱْلَفِنّ ُد ما ُتْبِ - �أَُحدِّ

وَرِة يف َلْوَحِتِه ؟ - َكْيَف �ٱ�ْصَتْعَمَل �ٱْلَفّناُن َتْكر�َر �ٱل�صّ
ُف َذِلَك. �أُقاِرُن َبنْيَ َعَملي �ٱْلَفنِّيِّ َوَلْوَحِة َهذ� �ٱْلَفّناِن. �أَ�صِ

�أََتَعلَُّم َكْيَف �أَ�ْصَتْعِمـُل 
ـْكـر�َر ِلَتـْزيـيـــِن  �ٱلتَّ
�ْصـلــــوِب  ِم�صاَحٍة ِباأُ

ِة.  ْفريِقيَّ خاِرِف �ٱْلإِ �ٱلزَّ

ِعكا�ٌص  : كيِليٌّ  :ِانمْ برٌي َت�ضمْ Reflet                                                              Expression plastique              َتعمْ

�ٱْلـُمْرَفَقِة،  ِباٱلنَّماِذِج  َذِلَك  �ْصَتعنُي يف  �أَ ِباٱلتَّْكر�ِر،  �ٱْلقيا�ِش  �ُصلَِّم  ِباٱْخِتلِف  �أَِو  قاُبِل  ِباٱلتَّ �ٱِلْنِعكا�ِش  َعِن   ُِ �أَُعبِّ
َنِة. ْور�ِق �ٱْلـُمَلوَّ َجِر َو�ٱْلأَ ْب�صوِر َو�إِْل�صاِق �أَْور�ِق �ٱل�صَّ �ْصحوِق �ٱلطَّ ْلويِن ِبَ �ْصِم َو�ٱلتَّ و�أَْعَتِمُد ِتْقِنّياِت �ٱلرَّ

ِة َعلى ُقماِش ْيتِيَّ لزَّ باَغِة �ٱ لصِّ ٌة ُمْنَجَزٌة ِباٱ يَّ اَلّصوَرُة 1 :لَْوَحٌة َفنِّ
َسنََة 1599م.

�أُْبــِدُع :

ُق :  َلْوَحُة �ٱْلَفّناِن �ٱْلإِيطايِلِّ كار�َفْجيو »Le Caravage«.�أُ�شاِهُد و�أََتـَذوَّ
1

2

ـيَّ :  َفـِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ اأُغمْ

n يالحظ املتعلم)ة( لوحة الفنان االيطايل كارافجيو
Le caravage.
n يالحظ املتعلم)ة( ماذا تربزه اللوحة الفنية من عنا�رص 

وتقنيات يف التعبري.
بالتقابل  ال�سورة  تكرار  ا�ستعمال  كيفية  يالحظ   n

العمودي للتعبري عن انعكا�سها على �سطح املاء.
n يقارن عمله الفني )اأوراق ال�سجرة( مع لوحة الفنان 
كارافاجيو، ويت�ساءل عن التقاطعات واالختالفات 

البادية بينهما. 

على  املتعلمني  االأ�ستاذ)ة(  يحفز   n
التعبري بتلقائية عن عنا�رص لوحة 
قبل  كارافاجيو  الت�سكيلي  الفنان 

االإجابة عن االأ�سئلة املطروحة.
تفاعالتهم  من  االأ�ستاذ)ة(  ينطلق   n
اال�ستنتاجات  لبناء  االأولية 
اللوحة  حول  الفنية  والتقديرات 

الفنية.
n يربط االأ�ستاذ خال�سة هذه املناق�سة 
ويجد  املتعلمني،  منجزات  مع 
الت�سكيلية  التقاطعات  برفقتهم 

واجلمالية بينهما.

التعلم الذاتي

60

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

J’enrichis mon vocabulaire artistique

، ُثمَّ �أُجيُب : ًد� �ٱْلَعَمَل �ٱْلَفِنّيَّ ُل َجِيّ مَّ �أُلِحُظ َو�أََتاأَ
ناٍت. َ َوُمَكوِّ ُة ِمْن َعنا�سِ يَّ ُزُه �ٱللَّْوَحُة �ٱْلَفِنّ ُد ما ُتْبِ - �أَُحدِّ

وَرِة يف َلْوَحِتِه ؟ - َكْيَف �ٱ�ْصَتْعَمَل �ٱْلَفّناُن َتْكر�َر �ٱل�صّ
ُف َذِلَك. �أُقاِرُن َبنْيَ َعَملي �ٱْلَفنِّيِّ َوَلْوَحِة َهذ� �ٱْلَفّناِن. �أَ�صِ

�أََتَعلَُّم َكْيَف �أَ�ْصَتْعِمـُل 
ـْكـر�َر ِلَتـْزيـيـــِن  �ٱلتَّ
�ْصـلــــوِب  ِم�صاَحٍة ِباأُ

ِة.  ْفريِقيَّ خاِرِف �ٱْلإِ �ٱلزَّ

ِعكا�ٌص  : كيِليٌّ  :ِانمْ برٌي َت�ضمْ Reflet                                                              Expression plastique              َتعمْ

�ٱْلـُمْرَفَقِة،  ِباٱلنَّماِذِج  َذِلَك  �ْصَتعنُي يف  �أَ ِباٱلتَّْكر�ِر،  �ٱْلقيا�ِش  �ُصلَِّم  ِباٱْخِتلِف  �أَِو  قاُبِل  ِباٱلتَّ �ٱِلْنِعكا�ِش  َعِن   ُِ �أَُعبِّ
َنِة. ْور�ِق �ٱْلـُمَلوَّ َجِر َو�ٱْلأَ ْب�صوِر َو�إِْل�صاِق �أَْور�ِق �ٱل�صَّ �ْصحوِق �ٱلطَّ ْلويِن ِبَ �ْصِم َو�ٱلتَّ و�أَْعَتِمُد ِتْقِنّياِت �ٱلرَّ

ِة َعلى ُقماِش ْيتِيَّ لزَّ باَغِة �ٱ لصِّ ٌة ُمْنَجَزٌة ِباٱ يَّ اَلّصوَرُة 1 :لَْوَحٌة َفنِّ
َسنََة 1599م.

�أُْبــِدُع :

ُق :  َلْوَحُة �ٱْلَفّناِن �ٱْلإِيطايِلِّ كار�َفْجيو »Le Caravage«.�أُ�شاِهُد و�أََتـَذوَّ
1

2

ـيَّ :  َفـِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ اأُغمْ

من  مناذج  تقرتح  التي  ال�سور  املتعلم)ة(  يالحظ   n
الزخارف االإفريقية.

التقنية  االإمكانات  عن  وم�ستقل  ذاتي  ب�سكل  يبحث   n
اأو  لتوظيفها يف التعبري الزخريف باأ�سلوبه اخلا�ص، 

لتزيني م�ساحة.

املطلوب  العمل  املتعلمون  ينجز   n
خارج  اأكرب  م�ساحة  على 

الكرا�سة.
ا�ستعمال  على  املتعلم)ة(  حتفيز   n
من  خمتلفة  واأدوات  مواد 

اختياره، يف الت�سكيل والتعبري.
عن  للبحث  املتعلم)ة(  توجيه   n
للتعبري  اأخرى  وتقنيات  اأ�ساليب 

بالتكرار.

103
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�َصن �ٱْلأَمنُي - �أَْلان: َتْوفيُق �َصـْرحاُن �صعر : َلْ

َرُة ماٍء  َقطمْ

J’enrichis mon vocabulaire artistique

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :
ُق :  �أََتـَذوَّ

َة  �ٱْلـُمدَّ ُمُت  َو�أَ�صْ ِة  ْوِتيَّ �ٱل�صَّ �ٱْلَعلماِت  ِلِقر�َءِة  ْوِت »ل«  �صَ ِباٱ�ْصِتْعماِل  �ٱْلآِتَي  �ٱْلأو�ْصتيناطو  �أَْقَر�أُ 
ْمِت. ِزَمَة ِخلَل َعلماِت �ٱل�صَّ �ٱللَّ

َعلى  َبٌة  ْ �سَ  »P«  : موِز  �ٱلرُّ ِباٱ�ْصِتْعماِل  َج�َصدي  َعلى  �ٱْلأو�ْصتيناطو  ُع  �أَُوقِّ
ْب�ِش.  ٌة َمَع �ٱْحِت�ِم �ٱلنَّ فيِق، »L« َحَرَكٌة ُحرَّ َبٌة ِباٱلتَّ�صْ ْ ْدِر، »M« �سَ �ٱل�صَّ

ِلْلمو�صيقاِر  َل�ِص«  أَطمْ اٱلمْ ِة  �ضَ »َرقمْ ِلـَمْعزوَفِة  �أَ�ْصَتِمُع 
�ٱلَّذي  �ٱْلأو�ْصتيناطو  �ٱلّر��ِصِديِّ َو�أَُغّني  �ٱْلقاِدِر  َعْبُد 

ُر.  َيَتَكرَّ

ِباٱْلأو�ْصتيناطو  ماٍء  َقْطَرِة  َن�صيَد  �أُ�صاِحُب 
ْعُتُه َعلى َج�َصدي. �ٱلَّذي َوقَّ

تيناطو  :  أو�ضمْ �َضِديُّ  : Ostinato               َالمْ َ قيُع اٱلمْ ومْ Precussion corporelle                َالتَّ

ُع �ٱْلأو�ْصتيناطو َعلى َج�َصدي َو�أُقاِرُنُه َمَع َزميلي/َزميَلتي. �أَُوقِّ

P L L LM M MP

َهِة. َف �ٱْلُبْ ْفَرَة َو�ٱْلَبْي�صاَء َوِن�صْ ْود�َء َو�ٱلزَّ مُّ �ٱل�صَّ َنًة َب�صيَطًة ِبها �أو�ْصتيناطو �إيقاعي َي�صُ  �أَْقَر�أُ ُمَدوَّ
ْفَرُة(. َهُة َو�ٱلزَّ ْمِت )َ�ْلُبْ ٍة ِخلَل َفَت�ِت �ٱل�صَّ �صاَفِة َحَركاٍت ُحرَّ ُع �ٱْلأو�ْصتيناطو َعلى َج�َصدي َمَع �إِ  �أَُوِقّ

ـخاِم�َضُة َ�ْلـمو�شيقى َواٱاْلأَنا�شيُد َدُة اٱلمْ َوحمْ َالمْ
الأ�ضبوعان : 3 و 4

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

�أَ�ْشَتِمُع َو�أَْكَت�ِشُف :

�أُْبــِدُع :

ــــَرُة َمــــاٍء )2( َقـطمْ

ُع �ٱْلأو�ْصتيناطو �ٱْلـُم�صاِحَب َلها : �أَ�ْصَتِمُع ِلأُْن�صوَدِة َقْطَرِة ماَء َو�أََتَتبَّ

َقْطَرُة ماٍء
ِبلَّْوَرٌة جمــــــيَلٌة       َت�ْصَبُح يف �ٱْلَف�صاِء
كيَنَة       َتْن�ُصــــُر �ٱْلَبــــهاَء َتْبَعــــُث �ٱل�صَّ
َقْطَرٌة َجمــــــيَلٌة       َتــــجوُد ِباٱْلَعطاِء
ـــماِء يــــاِة      ِهَبٌة ِمَن �ٱل�صَّ َدُر �ٱْلَ َم�صْ

ِمّياِن : َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َالمْ

ِباٱ�ْصِتْعماِل  َحْقٍل  ُكلِّ  ْزِمَنٍة يف  �أَ �أَْرَبَعَة  �أََتاَوَز  �أَّل  َعلى  �ٱْلآتي  �ٱْلإيقاِعيِّ  ْطِر  �ٱل�صَّ َعلى  �أو�ْصتيناطو  �أَْكُتُب 
ْفَرِة : ْود�ِء َو�ٱلزَّ َهِة َو�ٱل�صَّ ِف �ٱْلُبْ �ٱْلَبْي�صاِء َوِن�صْ

َقْطَرُة ماٍء
 َقْطَرُة ماٍء 

د�ِء َنِت �ٱْلـُمـــروج        ما �أَْجَمَل �ٱلـرِّ  َتَزيَّ
ـناِبُل        ما �أَْحلى �ٱْلَعطـــاُء! َو�ٱْنَحَنِت �ٱل�صَّ
قاِء بـــاُل         ِباٱْلَبيا�ِش، ِباٱلنَّ َوَتَكلََّلِت �ٱْلِ

ــخـاِء ْيِ َو�ٱل�صَّ ِت �ٱْلُعـيوُن        ِباٱْلَ َوفا�صَ
َقْطَرُة ماٍء
َقْطَرُة ماٍء 

َق �ٱْلأََمُل َهّيا َهّيا يا �أَْطفاُل      َقْد �أَ�ْسَ
َهّيا َهّيا يا �أَْطفاُل     �أَتى َوْقـُت �ٱْلَعَمِل

الوحدة الرابعة األسبوع األول و الثاني
Compositeur :Remarques :


أبدع

Percussif

33

55

77

99

1111

1313

1515

1717

1919
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الوحدة الخامسة األسبوع الثالث والرابع
Compositeur :Remarques :

        Percussif

33
أطبف

55

77

99

1111

1313

1515

1717

1919
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ـيَّ :  َفـِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ اأُغمْ
لّراِشِديِّ ْلقاِدِر �ٱ َعْبُد �ٱ

n يالحظ وي�ستك�سف و�سعية االنطالق.
n ي�ستمع لن�سيد »قطرة ماء« ويعرب عن:

 فرتات ال�سمت.
 يح�سب عدد فرتات ال�سمت بالن�سيد. 

n تهييئ الف�ساء ب�سكل منا�سب.
ت�سمح  مرات  الن�سي  ت�سميع   n
مع  املطلوب  للمتعلم/باإجناز 
الفروق  االعتبار  بعني  االأخذ 

الفردية.

التطبيق والتمرن

6161

�َصن �ٱْلأَمنُي - �أَْلان: َتْوفيُق �َصـْرحاُن �صعر : َلْ

َرُة ماٍء  َقطمْ

J’enrichis mon vocabulaire artistique

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :
ُق :  �أََتـَذوَّ

َة  �ٱْلـُمدَّ ُمُت  َو�أَ�صْ ِة  ْوِتيَّ �ٱل�صَّ �ٱْلَعلماِت  ِلِقر�َءِة  ْوِت »ل«  �صَ ِباٱ�ْصِتْعماِل  �ٱْلآِتَي  �ٱْلأو�ْصتيناطو  �أَْقَر�أُ 
ْمِت. ِزَمَة ِخلَل َعلماِت �ٱل�صَّ �ٱللَّ

َعلى  َبٌة  ْ �سَ  »P«  : موِز  �ٱلرُّ ِباٱ�ْصِتْعماِل  َج�َصدي  َعلى  �ٱْلأو�ْصتيناطو  ُع  �أَُوقِّ
ْب�ِش.  ٌة َمَع �ٱْحِت�ِم �ٱلنَّ فيِق، »L« َحَرَكٌة ُحرَّ َبٌة ِباٱلتَّ�صْ ْ ْدِر، »M« �سَ �ٱل�صَّ

ِلْلمو�صيقاِر  َل�ِص«  أَطمْ اٱلمْ ِة  �ضَ »َرقمْ ِلـَمْعزوَفِة  �أَ�ْصَتِمُع 
�ٱلَّذي  �ٱْلأو�ْصتيناطو  �ٱلّر��ِصِديِّ َو�أَُغّني  �ٱْلقاِدِر  َعْبُد 

ُر.  َيَتَكرَّ

ِباٱْلأو�ْصتيناطو  ماٍء  َقْطَرِة  َن�صيَد  �أُ�صاِحُب 
ْعُتُه َعلى َج�َصدي. �ٱلَّذي َوقَّ

تيناطو  :  أو�ضمْ �َضِديُّ  : Ostinato               َالمْ َ قيُع اٱلمْ ومْ Precussion corporelle                َالتَّ

ُع �ٱْلأو�ْصتيناطو َعلى َج�َصدي َو�أُقاِرُنُه َمَع َزميلي/َزميَلتي. �أَُوقِّ

P L L LM M MP

َهِة. َف �ٱْلُبْ ْفَرَة َو�ٱْلَبْي�صاَء َوِن�صْ ْود�َء َو�ٱلزَّ مُّ �ٱل�صَّ َنًة َب�صيَطًة ِبها �أو�ْصتيناطو �إيقاعي َي�صُ  �أَْقَر�أُ ُمَدوَّ
ْفَرُة(. َهُة َو�ٱلزَّ ْمِت )َ�ْلُبْ ٍة ِخلَل َفَت�ِت �ٱل�صَّ �صاَفِة َحَركاٍت ُحرَّ ُع �ٱْلأو�ْصتيناطو َعلى َج�َصدي َمَع �إِ  �أَُوِقّ

ـخاِم�َضُة َ�ْلـمو�شيقى َواٱاْلأَنا�شيُد َدُة اٱلمْ َوحمْ َالمْ
الأ�ضبوعان : 3 و 4

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

�أَ�ْشَتِمُع َو�أَْكَت�ِشُف :

�أُْبــِدُع :

ــــَرُة َمــــاٍء )2( َقـطمْ

ُع �ٱْلأو�ْصتيناطو �ٱْلـُم�صاِحَب َلها : �أَ�ْصَتِمُع ِلأُْن�صوَدِة َقْطَرِة ماَء َو�أََتَتبَّ

َقْطَرُة ماٍء
ِبلَّْوَرٌة جمــــــيَلٌة       َت�ْصَبُح يف �ٱْلَف�صاِء
كيَنَة       َتْن�ُصــــُر �ٱْلَبــــهاَء َتْبَعــــُث �ٱل�صَّ
َقْطَرٌة َجمــــــيَلٌة       َتــــجوُد ِباٱْلَعطاِء
ـــماِء يــــاِة      ِهَبٌة ِمَن �ٱل�صَّ َدُر �ٱْلَ َم�صْ

ِمّياِن : َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َالمْ

ِباٱ�ْصِتْعماِل  َحْقٍل  ُكلِّ  ْزِمَنٍة يف  �أَ �أَْرَبَعَة  �أََتاَوَز  �أَّل  َعلى  �ٱْلآتي  �ٱْلإيقاِعيِّ  ْطِر  �ٱل�صَّ َعلى  �أو�ْصتيناطو  �أَْكُتُب 
ْفَرِة : ْود�ِء َو�ٱلزَّ َهِة َو�ٱل�صَّ ِف �ٱْلُبْ �ٱْلَبْي�صاِء َوِن�صْ

َقْطَرُة ماٍء
 َقْطَرُة ماٍء 

د�ِء َنِت �ٱْلـُمـــروج        ما �أَْجَمَل �ٱلـرِّ  َتَزيَّ
ـناِبُل        ما �أَْحلى �ٱْلَعطـــاُء! َو�ٱْنَحَنِت �ٱل�صَّ
قاِء بـــاُل         ِباٱْلَبيا�ِش، ِباٱلنَّ َوَتَكلََّلِت �ٱْلِ

ــخـاِء ْيِ َو�ٱل�صَّ ِت �ٱْلُعـيوُن        ِباٱْلَ َوفا�صَ
َقْطَرُة ماٍء
َقْطَرُة ماٍء 

َق �ٱْلأََمُل َهّيا َهّيا يا �أَْطفاُل      َقْد �أَ�ْسَ
َهّيا َهّيا يا �أَْطفاُل     �أَتى َوْقـُت �ٱْلَعَمِل

الوحدة الرابعة األسبوع األول و الثاني
Compositeur :Remarques :


أبدع

Percussif

33

55

77

99

1111

1313

1515

1717

1919
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الوحدة الخامسة األسبوع الثالث والرابع
Compositeur :Remarques :

        Percussif

33
أطبف

55

77

99

1111

1313

1515

1717

1919

© 2021 elamri mohammed amine 1

ـيَّ :  َفـِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ اأُغمْ
لّراِشِديِّ ْلقاِدِر �ٱ َعْبُد �ٱ

n يالحظ املتعلم)ة( املدرج ويقروؤه.
n يحدد املتعلم)ة( املقطع الذي يتكرر ويتمم املدرج.

n يالحظ املتعلم �سور االأطفال وهم يقومون باحلركات.
با�ستعمال  ج�سده  على  االأو�ستيناطو  املتعلم)ة(  يوقع   n

الرموز. 
Lحركة  بالت�سفيق  �رصبة   m ال�سدر  على  �رصبة   P n

حرة مع احرتام النب�ص. 

االإلقاء  على  املتعلم)ة(  حتفيز   n
اجليد.

n انتقاء اأجود االأداءات وت�سجيعها 
على االأداء اجلماعي.

نية
الثا

شة 
حل�

ا

التعبري والإبداع
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�َصن �ٱْلأَمنُي - �أَْلان: َتْوفيُق �َصـْرحاُن �صعر : َلْ

َرُة ماٍء  َقطمْ

J’enrichis mon vocabulaire artistique

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :
ُق :  �أََتـَذوَّ

َة  �ٱْلـُمدَّ ُمُت  َو�أَ�صْ ِة  ْوِتيَّ �ٱل�صَّ �ٱْلَعلماِت  ِلِقر�َءِة  ْوِت »ل«  �صَ ِباٱ�ْصِتْعماِل  �ٱْلآِتَي  �ٱْلأو�ْصتيناطو  �أَْقَر�أُ 
ْمِت. ِزَمَة ِخلَل َعلماِت �ٱل�صَّ �ٱللَّ

َعلى  َبٌة  ْ �سَ  »P«  : موِز  �ٱلرُّ ِباٱ�ْصِتْعماِل  َج�َصدي  َعلى  �ٱْلأو�ْصتيناطو  ُع  �أَُوقِّ
ْب�ِش.  ٌة َمَع �ٱْحِت�ِم �ٱلنَّ فيِق، »L« َحَرَكٌة ُحرَّ َبٌة ِباٱلتَّ�صْ ْ ْدِر، »M« �سَ �ٱل�صَّ

ِلْلمو�صيقاِر  َل�ِص«  أَطمْ اٱلمْ ِة  �ضَ »َرقمْ ِلـَمْعزوَفِة  �أَ�ْصَتِمُع 
�ٱلَّذي  �ٱْلأو�ْصتيناطو  �ٱلّر��ِصِديِّ َو�أَُغّني  �ٱْلقاِدِر  َعْبُد 

ُر.  َيَتَكرَّ

ِباٱْلأو�ْصتيناطو  ماٍء  َقْطَرِة  َن�صيَد  �أُ�صاِحُب 
ْعُتُه َعلى َج�َصدي. �ٱلَّذي َوقَّ

تيناطو  :  أو�ضمْ �َضِديُّ  : Ostinato               َالمْ َ قيُع اٱلمْ ومْ Precussion corporelle                َالتَّ

ُع �ٱْلأو�ْصتيناطو َعلى َج�َصدي َو�أُقاِرُنُه َمَع َزميلي/َزميَلتي. �أَُوقِّ

P L L LM M MP

َهِة. َف �ٱْلُبْ ْفَرَة َو�ٱْلَبْي�صاَء َوِن�صْ ْود�َء َو�ٱلزَّ مُّ �ٱل�صَّ َنًة َب�صيَطًة ِبها �أو�ْصتيناطو �إيقاعي َي�صُ  �أَْقَر�أُ ُمَدوَّ
ْفَرُة(. َهُة َو�ٱلزَّ ْمِت )َ�ْلُبْ ٍة ِخلَل َفَت�ِت �ٱل�صَّ �صاَفِة َحَركاٍت ُحرَّ ُع �ٱْلأو�ْصتيناطو َعلى َج�َصدي َمَع �إِ  �أَُوِقّ

ـخاِم�َضُة َ�ْلـمو�شيقى َواٱاْلأَنا�شيُد َدُة اٱلمْ َوحمْ َالمْ
الأ�ضبوعان : 3 و 4

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

�أَ�ْشَتِمُع َو�أَْكَت�ِشُف :

�أُْبــِدُع :

ــــَرُة َمــــاٍء )2( َقـطمْ

ُع �ٱْلأو�ْصتيناطو �ٱْلـُم�صاِحَب َلها : �أَ�ْصَتِمُع ِلأُْن�صوَدِة َقْطَرِة ماَء َو�أََتَتبَّ

َقْطَرُة ماٍء
ِبلَّْوَرٌة جمــــــيَلٌة       َت�ْصَبُح يف �ٱْلَف�صاِء
كيَنَة       َتْن�ُصــــُر �ٱْلَبــــهاَء َتْبَعــــُث �ٱل�صَّ
َقْطَرٌة َجمــــــيَلٌة       َتــــجوُد ِباٱْلَعطاِء
ـــماِء يــــاِة      ِهَبٌة ِمَن �ٱل�صَّ َدُر �ٱْلَ َم�صْ

ِمّياِن : َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َالمْ

ِباٱ�ْصِتْعماِل  َحْقٍل  ُكلِّ  ْزِمَنٍة يف  �أَ �أَْرَبَعَة  �أََتاَوَز  �أَّل  َعلى  �ٱْلآتي  �ٱْلإيقاِعيِّ  ْطِر  �ٱل�صَّ َعلى  �أو�ْصتيناطو  �أَْكُتُب 
ْفَرِة : ْود�ِء َو�ٱلزَّ َهِة َو�ٱل�صَّ ِف �ٱْلُبْ �ٱْلَبْي�صاِء َوِن�صْ

َقْطَرُة ماٍء
 َقْطَرُة ماٍء 

د�ِء َنِت �ٱْلـُمـــروج        ما �أَْجَمَل �ٱلـرِّ  َتَزيَّ
ـناِبُل        ما �أَْحلى �ٱْلَعطـــاُء! َو�ٱْنَحَنِت �ٱل�صَّ
قاِء بـــاُل         ِباٱْلَبيا�ِش، ِباٱلنَّ َوَتَكلََّلِت �ٱْلِ

ــخـاِء ْيِ َو�ٱل�صَّ ِت �ٱْلُعـيوُن        ِباٱْلَ َوفا�صَ
َقْطَرُة ماٍء
َقْطَرُة ماٍء 

َق �ٱْلأََمُل َهّيا َهّيا يا �أَْطفاُل      َقْد �أَ�ْسَ
َهّيا َهّيا يا �أَْطفاُل     �أَتى َوْقـُت �ٱْلَعَمِل

الوحدة الرابعة األسبوع األول و الثاني
Compositeur :Remarques :


أبدع

Percussif

33

55

77

99

1111

1313

1515

1717

1919
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الوحدة الخامسة األسبوع الثالث والرابع
Compositeur :Remarques :

        Percussif

33
أطبف

55

77

99

1111

1313

1515

1717

1919

© 2021 elamri mohammed amine 1

ـيَّ :  َفـِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ اأُغمْ
لّراِشِديِّ ْلقاِدِر �ٱ َعْبُد �ٱ

الدر�ص  مبو�سوع  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ  يذكر   n
)االأو�ستيناطو(.

با�ستعمال  اإيقاعي  �سطر  ابتكار  اإلى  املتعلم)ة(  دعوة   n
مدرج  على  وكتابتها  وال�سوداء  والزفرة  البي�ساء 
عدم  على  احلر�ص  مع  املنا�سبة.  الرموز  با�ستعمال 

جتاوز اأربعة اأزمنة يف كل حقل.
n يوقع املتعلم)ة( االأو�ستيناطو على ج�سده.

اأ�سداقه/ مع  ويناق�سه  اإبداعه/ها  املتعلم)ة(  يعر�ص   n
�سديقاته. 

n ي�سجع االأ�ستاذ املتعلم)ة( ويحفزه 
احرتام  مع  االإبداع  على 
ومو�سوع  الكتابة  معياري 

الدر�ص. 
الثنائي  االأداء  االأ�ستاذ)ة(  ي�سجع   n
تقارب  �رصيطة  واجلماعي 

االأعمال وان�سجام االأداء.

104



نية
الثا

شة 
حل�

ا

التذوق
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�َصن �ٱْلأَمنُي - �أَْلان: َتْوفيُق �َصـْرحاُن �صعر : َلْ

َرُة ماٍء  َقطمْ

J’enrichis mon vocabulaire artistique

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :
ُق :  �أََتـَذوَّ

َة  �ٱْلـُمدَّ ُمُت  َو�أَ�صْ ِة  ْوِتيَّ �ٱل�صَّ �ٱْلَعلماِت  ِلِقر�َءِة  ْوِت »ل«  �صَ ِباٱ�ْصِتْعماِل  �ٱْلآِتَي  �ٱْلأو�ْصتيناطو  �أَْقَر�أُ 
ْمِت. ِزَمَة ِخلَل َعلماِت �ٱل�صَّ �ٱللَّ

َعلى  َبٌة  ْ �سَ  »P«  : موِز  �ٱلرُّ ِباٱ�ْصِتْعماِل  َج�َصدي  َعلى  �ٱْلأو�ْصتيناطو  ُع  �أَُوقِّ
ْب�ِش.  ٌة َمَع �ٱْحِت�ِم �ٱلنَّ فيِق، »L« َحَرَكٌة ُحرَّ َبٌة ِباٱلتَّ�صْ ْ ْدِر، »M« �سَ �ٱل�صَّ

ِلْلمو�صيقاِر  َل�ِص«  أَطمْ اٱلمْ ِة  �ضَ »َرقمْ ِلـَمْعزوَفِة  �أَ�ْصَتِمُع 
�ٱلَّذي  �ٱْلأو�ْصتيناطو  �ٱلّر��ِصِديِّ َو�أَُغّني  �ٱْلقاِدِر  َعْبُد 

ُر.  َيَتَكرَّ

ِباٱْلأو�ْصتيناطو  ماٍء  َقْطَرِة  َن�صيَد  �أُ�صاِحُب 
ْعُتُه َعلى َج�َصدي. �ٱلَّذي َوقَّ

تيناطو  :  أو�ضمْ �َضِديُّ  : Ostinato               َالمْ َ قيُع اٱلمْ ومْ Precussion corporelle                َالتَّ

ُع �ٱْلأو�ْصتيناطو َعلى َج�َصدي َو�أُقاِرُنُه َمَع َزميلي/َزميَلتي. �أَُوقِّ
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َهِة. َف �ٱْلُبْ ْفَرَة َو�ٱْلَبْي�صاَء َوِن�صْ ْود�َء َو�ٱلزَّ مُّ �ٱل�صَّ َنًة َب�صيَطًة ِبها �أو�ْصتيناطو �إيقاعي َي�صُ  �أَْقَر�أُ ُمَدوَّ
ْفَرُة(. َهُة َو�ٱلزَّ ْمِت )َ�ْلُبْ ٍة ِخلَل َفَت�ِت �ٱل�صَّ �صاَفِة َحَركاٍت ُحرَّ ُع �ٱْلأو�ْصتيناطو َعلى َج�َصدي َمَع �إِ  �أَُوِقّ

ـخاِم�َضُة َ�ْلـمو�شيقى َواٱاْلأَنا�شيُد َدُة اٱلمْ َوحمْ َالمْ
الأ�ضبوعان : 3 و 4

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

�أَ�ْشَتِمُع َو�أَْكَت�ِشُف :

�أُْبــِدُع :

ــــَرُة َمــــاٍء )2( َقـطمْ

ُع �ٱْلأو�ْصتيناطو �ٱْلـُم�صاِحَب َلها : �أَ�ْصَتِمُع ِلأُْن�صوَدِة َقْطَرِة ماَء َو�أََتَتبَّ

َقْطَرُة ماٍء
ِبلَّْوَرٌة جمــــــيَلٌة       َت�ْصَبُح يف �ٱْلَف�صاِء
كيَنَة       َتْن�ُصــــُر �ٱْلَبــــهاَء َتْبَعــــُث �ٱل�صَّ
َقْطَرٌة َجمــــــيَلٌة       َتــــجوُد ِباٱْلَعطاِء
ـــماِء يــــاِة      ِهَبٌة ِمَن �ٱل�صَّ َدُر �ٱْلَ َم�صْ

ِمّياِن : َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َالمْ

ِباٱ�ْصِتْعماِل  َحْقٍل  ُكلِّ  ْزِمَنٍة يف  �أَ �أَْرَبَعَة  �أََتاَوَز  �أَّل  َعلى  �ٱْلآتي  �ٱْلإيقاِعيِّ  ْطِر  �ٱل�صَّ َعلى  �أو�ْصتيناطو  �أَْكُتُب 
ْفَرِة : ْود�ِء َو�ٱلزَّ َهِة َو�ٱل�صَّ ِف �ٱْلُبْ �ٱْلَبْي�صاِء َوِن�صْ

َقْطَرُة ماٍء
 َقْطَرُة ماٍء 

د�ِء َنِت �ٱْلـُمـــروج        ما �أَْجَمَل �ٱلـرِّ  َتَزيَّ
ـناِبُل        ما �أَْحلى �ٱْلَعطـــاُء! َو�ٱْنَحَنِت �ٱل�صَّ
قاِء بـــاُل         ِباٱْلَبيا�ِش، ِباٱلنَّ َوَتَكلََّلِت �ٱْلِ

ــخـاِء ْيِ َو�ٱل�صَّ ِت �ٱْلُعـيوُن        ِباٱْلَ َوفا�صَ
َقْطَرُة ماٍء
َقْطَرُة ماٍء 

َق �ٱْلأََمُل َهّيا َهّيا يا �أَْطفاُل      َقْد �أَ�ْسَ
َهّيا َهّيا يا �أَْطفاُل     �أَتى َوْقـُت �ٱْلَعَمِل

الوحدة الرابعة األسبوع األول و الثاني
Compositeur :Remarques :


أبدع

Percussif

33

55

77

99

1111

1313

1515

1717

1919
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الوحدة الخامسة األسبوع الثالث والرابع
Compositeur :Remarques :

        Percussif

33
أطبف

55

77
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1111

1313

1515

1717

1919
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ـيَّ :  َفـِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ اأُغمْ
لّراِشِديِّ ْلقاِدِر �ٱ َعْبُد �ٱ

n ي�ستمع املتعلم)ة( لرق�سة االأطل�ص للمو�سيقار عبد القادر 
الرا�سدي.

n يحدد االأو�ستيناطو الذي يتكرر.
اال�ستماع  اأثناء  اأحا�سي�سه  عن  ويعرب  املتعلم  يتذوق   n

لرق�سة االأطل�ص.

املتعلم)ة(  االأ�ستاذ  ي�ساحب   n
حتديد  على  ويحفزه 

االأو�ستيناطو الذي يتكرر.

التعلم الذاتي
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�َصن �ٱْلأَمنُي - �أَْلان: َتْوفيُق �َصـْرحاُن �صعر : َلْ

َرُة ماٍء  َقطمْ

J’enrichis mon vocabulaire artistique

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :
ُق :  �أََتـَذوَّ

َة  �ٱْلـُمدَّ ُمُت  َو�أَ�صْ ِة  ْوِتيَّ �ٱل�صَّ �ٱْلَعلماِت  ِلِقر�َءِة  ْوِت »ل«  �صَ ِباٱ�ْصِتْعماِل  �ٱْلآِتَي  �ٱْلأو�ْصتيناطو  �أَْقَر�أُ 
ْمِت. ِزَمَة ِخلَل َعلماِت �ٱل�صَّ �ٱللَّ

َعلى  َبٌة  ْ �سَ  »P«  : موِز  �ٱلرُّ ِباٱ�ْصِتْعماِل  َج�َصدي  َعلى  �ٱْلأو�ْصتيناطو  ُع  �أَُوقِّ
ْب�ِش.  ٌة َمَع �ٱْحِت�ِم �ٱلنَّ فيِق، »L« َحَرَكٌة ُحرَّ َبٌة ِباٱلتَّ�صْ ْ ْدِر، »M« �سَ �ٱل�صَّ

ِلْلمو�صيقاِر  َل�ِص«  أَطمْ اٱلمْ ِة  �ضَ »َرقمْ ِلـَمْعزوَفِة  �أَ�ْصَتِمُع 
�ٱلَّذي  �ٱْلأو�ْصتيناطو  �ٱلّر��ِصِديِّ َو�أَُغّني  �ٱْلقاِدِر  َعْبُد 

ُر.  َيَتَكرَّ

ِباٱْلأو�ْصتيناطو  ماٍء  َقْطَرِة  َن�صيَد  �أُ�صاِحُب 
ْعُتُه َعلى َج�َصدي. �ٱلَّذي َوقَّ

تيناطو  :  أو�ضمْ �َضِديُّ  : Ostinato               َالمْ َ قيُع اٱلمْ ومْ Precussion corporelle                َالتَّ

ُع �ٱْلأو�ْصتيناطو َعلى َج�َصدي َو�أُقاِرُنُه َمَع َزميلي/َزميَلتي. �أَُوقِّ

P L L LM M MP

َهِة. َف �ٱْلُبْ ْفَرَة َو�ٱْلَبْي�صاَء َوِن�صْ ْود�َء َو�ٱلزَّ مُّ �ٱل�صَّ َنًة َب�صيَطًة ِبها �أو�ْصتيناطو �إيقاعي َي�صُ  �أَْقَر�أُ ُمَدوَّ
ْفَرُة(. َهُة َو�ٱلزَّ ْمِت )َ�ْلُبْ ٍة ِخلَل َفَت�ِت �ٱل�صَّ �صاَفِة َحَركاٍت ُحرَّ ُع �ٱْلأو�ْصتيناطو َعلى َج�َصدي َمَع �إِ  �أَُوِقّ

ـخاِم�َضُة َ�ْلـمو�شيقى َواٱاْلأَنا�شيُد َدُة اٱلمْ َوحمْ َالمْ
الأ�ضبوعان : 3 و 4

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

�أَ�ْشَتِمُع َو�أَْكَت�ِشُف :

�أُْبــِدُع :

ــــَرُة َمــــاٍء )2( َقـطمْ

ُع �ٱْلأو�ْصتيناطو �ٱْلـُم�صاِحَب َلها : �أَ�ْصَتِمُع ِلأُْن�صوَدِة َقْطَرِة ماَء َو�أََتَتبَّ

َقْطَرُة ماٍء
ِبلَّْوَرٌة جمــــــيَلٌة       َت�ْصَبُح يف �ٱْلَف�صاِء
كيَنَة       َتْن�ُصــــُر �ٱْلَبــــهاَء َتْبَعــــُث �ٱل�صَّ
َقْطَرٌة َجمــــــيَلٌة       َتــــجوُد ِباٱْلَعطاِء
ـــماِء يــــاِة      ِهَبٌة ِمَن �ٱل�صَّ َدُر �ٱْلَ َم�صْ

ِمّياِن : َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َالمْ

ِباٱ�ْصِتْعماِل  َحْقٍل  ُكلِّ  ْزِمَنٍة يف  �أَ �أَْرَبَعَة  �أََتاَوَز  �أَّل  َعلى  �ٱْلآتي  �ٱْلإيقاِعيِّ  ْطِر  �ٱل�صَّ َعلى  �أو�ْصتيناطو  �أَْكُتُب 
ْفَرِة : ْود�ِء َو�ٱلزَّ َهِة َو�ٱل�صَّ ِف �ٱْلُبْ �ٱْلَبْي�صاِء َوِن�صْ

َقْطَرُة ماٍء
 َقْطَرُة ماٍء 

د�ِء َنِت �ٱْلـُمـــروج        ما �أَْجَمَل �ٱلـرِّ  َتَزيَّ
ـناِبُل        ما �أَْحلى �ٱْلَعطـــاُء! َو�ٱْنَحَنِت �ٱل�صَّ
قاِء بـــاُل         ِباٱْلَبيا�ِش، ِباٱلنَّ َوَتَكلََّلِت �ٱْلِ

ــخـاِء ْيِ َو�ٱل�صَّ ِت �ٱْلُعـيوُن        ِباٱْلَ َوفا�صَ
َقْطَرُة ماٍء
َقْطَرُة ماٍء 

َق �ٱْلأََمُل َهّيا َهّيا يا �أَْطفاُل      َقْد �أَ�ْسَ
َهّيا َهّيا يا �أَْطفاُل     �أَتى َوْقـُت �ٱْلَعَمِل

الوحدة الرابعة األسبوع األول و الثاني
Compositeur :Remarques :


أبدع

Percussif

33

55

77

99

1111

1313

1515

1717

1919
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الوحدة الخامسة األسبوع الثالث والرابع
Compositeur :Remarques :

        Percussif

33
أطبف

55

77

99

1111

1313

1515

1717

1919

© 2021 elamri mohammed amine 1

ـيَّ :  َفـِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ اأُغمْ
لّراِشِديِّ ْلقاِدِر �ٱ َعْبُد �ٱ

n يقوم املتعلم)ة( بـ:
الذي  االأو�ستيناطو  لن�سيد قطرة ماء  يعيد اال�ستماع   l

وقعه على ج�سده.
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االأ�سبوعان: 3 و)الوحدة اخلام�شة 

املاء واحلياة املجال

امل�رصحاملكون

فاتورة املاء عنوان الدر�س

n تعرف االرجتال والتعبري بالق�سمات واالإمياء.الأهداف
n التوظيف امل�رصحي لالرجتال والتعبري بالق�سمات واالإمياء )يف مواقف الهزل والفرح وال�سحك(.

كرا�سة املتعلم)ة( - �سويرات - م�ساهد.الو�شائل

30 دقيقةاملدة الزمنية لكل ح�شة2عدد احل�ش�س

مالحظات وتوجيهاتاأن�شطة وممار�شاتاملراحل

ولى
 الأ

�شة
احل

املالحظة وال�شتك�شاف
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ـيَّ :  َفـِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ
ِتاُل :  Improvisationاِلرمْ

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

ْعبَي ِباٱْلَق�َصماِت َو�ٱْلإمياِء. ُف �ٱِلْرِتاَل َو�ٱلتَّ  �أََتَعرَّ
ِحِك( ْعبَي ِباٱْلَق�َصماِت َو�ٱْلإمياِء )يف َمو�ِقِف �ٱْلَهْزِل َو�ٱْلَفَرِح َو�ٱل�صَّ ِحّيًا �ٱِلْرِتاَل َو�ٱلتَّ ُف َم�ْسَ  �أَُوِظّ

َ�ْلـَمــ�ْشـــَرُح
ـخاِم�َضُة  َدُة اٱلمْ َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 3 َو4 أُ�ضمْ َالمْ

اِء فاتوَرُة اٱلمْ

�أُالِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف :

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

�أُْبــِدُع :

ُق : ْعبِي ِباٱْلَق�َصماِت.�أََتـَذوَّ َة �ٱلتَّ ُق َجماِليَّ �أََتَذوَّ

ْف يا َزْوِجَي �ٱْلَعزيَز.�ُصْكرً� َلُكْم َعلى �ٱِلْقِت�صاِد يف �ٱْلـماِء. ل ُت�ْسِ

ْعبِي ِباٱْلإمياِء َوَق�َصماِت �ٱْلَوْجِه : ُن َعلى �ٱلتَّ رَّ �أََتَ
َم�ْصَهٍد  َعلى  ُج  َو�أَتَفرَّ ٍل  ُم�َصغَّ َغْيِ  ِتْلفاٍز  ماَم  �أَ �أَْجِل�ُش   -
�ْصَتْغِرُب،  ُب َو�أَ . )�أُتاِبُع �ٱْلَفر�َغ ِباٱْبِت�صاَمٍة، �أََتَعجَّ كوميِدٍيّ

ُرها َمّر�ٍت َوَمّر�ِت...  ِحِك( �أَُكِرّ ُثمَّ �أَْنَفِجُر ِباٱل�صَّ

و�َر، َوَنْلَعُب �ٱْلأَْدو�َر:  ِدقائي �ٱْلِ  �أَْحَفُظ �أَنا َو�أَ�صْ
�ٱلِثّماْر،  : َكْيَف؟ جي�ُننا َيْزَرعوَن  بًا(  )ُمَتَعِجّ ُل  فمْ َالِطّ
َو�ٱْلأَْزهاْر،  �ٱْلأَ�ْصجاَر  َوَي�ْصقوَن 
ُة �ٱْلأَ�ْصعاْر! َو�أَنا؟ َو�ٱْلفاتوَرُة ُمْنَخِف�صَ

ْر  اَرُة )�صاِحَكًة( : �أَْرجوَك �ٱْلُهدوَء، َ�ْلُهدوْء. َوَتَذكَّ َالمْ
�أَنَّ �َصْطًل َيْكفيَك ِلْلُو�صوْء.

ا َهَطَلِت  ديقي ُتْغِرُق �ٱلّد�ْر، َكاأَنَّ اِء : َو�أَْنَت يا �صَ عاِمُل اٱلمْ
ِت �ٱْلأَْنهاُر َو�ٱْلِبحاْر. ْمطاْر، �أَْو فا�صَ �ٱْلأَ

ثاْر؟ ْ ديقي �ٱلثَّ لُّ يا �صَ ُل : )ُيقاِطُعُه( َو�ٱْلَ فمْ َالِطّ
َحُك  ِباٱْخِت�صاْر. )َي�صْ �ٱْدَفْع،  �أَِو  ْد  ِ�ْقَت�صِ اِء :  عاِمُل اٱلمْ

ْوٍت عاٍل( ِب�صَ

ُر �ٱْلـماَء. )َنَتباَدُل �ٱْلأَْدو�َر(. ديقي ِحو�رً� َهْزِلّيًا َبنْيَ �َصَمَكٍة َوِطْفٍل ُيَبدِّ ُل �أَنا َو�صَ  �أَْرَتِ

 

ُل ِبَخٍطّ : ُل �ٱْلـَم�ْصَهَد، َو�أَ�صِ مَّ  �أََتاأَ

َ�ْلفاتوَرُة �َصيِّدي.

حيِح  ِد َت�صْ ٍة، ِبَق�صْ َوٍر َوَقو�ِلَب ُفكاِهيَّ َنًة يف �صُ ُد �ُصخو�صًا ُمَعيَّ �ِصّ ْمثيِل �ٱْلـُم�َصّلي ، ُتَ يا : ِهَي َنْوٌع ِمْن �أَْنو�ِع �ٱلتَّ كوميدمْ َالمْ
     �أَْخطاِئها يف َجٍوّ ِمَن �ٱْلَبْهَجِة َو�ٱْلـَمَرِح.

ِمّياِن : َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َالمْ

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

َ

املمثلة  الو�سعيات  املتعلم)ة(  يالحظ   n
واحدة  كل  عن  ويعرب  ال�سور  على 

منها.
 يتاأمل املتعلم امل�سهد.

التي  باجلمل  �سورة  كل  بخط  ي�سل   n
تعرب عنها.

كالتعبري  املفاهيم  بع�ص  تذكر  ميكن   n
باجل�سد والتقليد.

التطبيق والتمرن
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ـيَّ :  َفـِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ
ِتاُل :  Improvisationاِلرمْ

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

ْعبَي ِباٱْلَق�َصماِت َو�ٱْلإمياِء. ُف �ٱِلْرِتاَل َو�ٱلتَّ  �أََتَعرَّ
ِحِك( ْعبَي ِباٱْلَق�َصماِت َو�ٱْلإمياِء )يف َمو�ِقِف �ٱْلَهْزِل َو�ٱْلَفَرِح َو�ٱل�صَّ ِحّيًا �ٱِلْرِتاَل َو�ٱلتَّ ُف َم�ْسَ  �أَُوِظّ

َ�ْلـَمــ�ْشـــَرُح
ـخاِم�َضُة  َدُة اٱلمْ َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 3 َو4 أُ�ضمْ َالمْ

اِء فاتوَرُة اٱلمْ

�أُالِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف :

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

�أُْبــِدُع :

ُق : ْعبِي ِباٱْلَق�َصماِت.�أََتـَذوَّ َة �ٱلتَّ ُق َجماِليَّ �أََتَذوَّ

ْف يا َزْوِجَي �ٱْلَعزيَز.�ُصْكرً� َلُكْم َعلى �ٱِلْقِت�صاِد يف �ٱْلـماِء. ل ُت�ْسِ

ْعبِي ِباٱْلإمياِء َوَق�َصماِت �ٱْلَوْجِه : ُن َعلى �ٱلتَّ رَّ �أََتَ
َم�ْصَهٍد  َعلى  ُج  َو�أَتَفرَّ ٍل  ُم�َصغَّ َغْيِ  ِتْلفاٍز  ماَم  �أَ �أَْجِل�ُش   -
�ْصَتْغِرُب،  ُب َو�أَ . )�أُتاِبُع �ٱْلَفر�َغ ِباٱْبِت�صاَمٍة، �أََتَعجَّ كوميِدٍيّ

ُرها َمّر�ٍت َوَمّر�ِت...  ِحِك( �أَُكِرّ ُثمَّ �أَْنَفِجُر ِباٱل�صَّ

و�َر، َوَنْلَعُب �ٱْلأَْدو�َر:  ِدقائي �ٱْلِ  �أَْحَفُظ �أَنا َو�أَ�صْ
�ٱلِثّماْر،  : َكْيَف؟ جي�ُننا َيْزَرعوَن  بًا(  )ُمَتَعِجّ ُل  فمْ َالِطّ
َو�ٱْلأَْزهاْر،  �ٱْلأَ�ْصجاَر  َوَي�ْصقوَن 
ُة �ٱْلأَ�ْصعاْر! َو�أَنا؟ َو�ٱْلفاتوَرُة ُمْنَخِف�صَ

ْر  اَرُة )�صاِحَكًة( : �أَْرجوَك �ٱْلُهدوَء، َ�ْلُهدوْء. َوَتَذكَّ َالمْ
�أَنَّ �َصْطًل َيْكفيَك ِلْلُو�صوْء.

ا َهَطَلِت  ديقي ُتْغِرُق �ٱلّد�ْر، َكاأَنَّ اِء : َو�أَْنَت يا �صَ عاِمُل اٱلمْ
ِت �ٱْلأَْنهاُر َو�ٱْلِبحاْر. ْمطاْر، �أَْو فا�صَ �ٱْلأَ

ثاْر؟ ْ ديقي �ٱلثَّ لُّ يا �صَ ُل : )ُيقاِطُعُه( َو�ٱْلَ فمْ َالِطّ
َحُك  ِباٱْخِت�صاْر. )َي�صْ �ٱْدَفْع،  �أَِو  ْد  ِ�ْقَت�صِ اِء :  عاِمُل اٱلمْ

ْوٍت عاٍل( ِب�صَ

ُر �ٱْلـماَء. )َنَتباَدُل �ٱْلأَْدو�َر(. ديقي ِحو�رً� َهْزِلّيًا َبنْيَ �َصَمَكٍة َوِطْفٍل ُيَبدِّ ُل �أَنا َو�صَ  �أَْرَتِ

 

ُل ِبَخٍطّ : ُل �ٱْلـَم�ْصَهَد، َو�أَ�صِ مَّ  �أََتاأَ

َ�ْلفاتوَرُة �َصيِّدي.

حيِح  ِد َت�صْ ٍة، ِبَق�صْ َوٍر َوَقو�ِلَب ُفكاِهيَّ َنًة يف �صُ ُد �ُصخو�صًا ُمَعيَّ �ِصّ ْمثيِل �ٱْلـُم�َصّلي ، ُتَ يا : ِهَي َنْوٌع ِمْن �أَْنو�ِع �ٱلتَّ كوميدمْ َالمْ
     �أَْخطاِئها يف َجٍوّ ِمَن �ٱْلَبْهَجِة َو�ٱْلـَمَرِح.

ِمّياِن : َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َالمْ

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

َ

n يكت�سف املتعلم)ة( حوار الطفل واجلارة 
وعامل املاء ويقراأه بحيوية.

n يكت�سف املواقف الهزلية يف احلوار.
n يلعب االأدوار رفقته زمالئه/زميالته.

n ي�سجع االأ�ستاذ)ة( املتعلم)ة( على قراءة 
املواقف  حتديد  على  ويحفزه  احلوار 

الهزلية وكيفية ت�سخي�سها.

نية
الثا

شة 
حل�

ا
التعبري والإبداع
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ـيَّ :  َفـِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ
ِتاُل :  Improvisationاِلرمْ

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

ْعبَي ِباٱْلَق�َصماِت َو�ٱْلإمياِء. ُف �ٱِلْرِتاَل َو�ٱلتَّ  �أََتَعرَّ
ِحِك( ْعبَي ِباٱْلَق�َصماِت َو�ٱْلإمياِء )يف َمو�ِقِف �ٱْلَهْزِل َو�ٱْلَفَرِح َو�ٱل�صَّ ِحّيًا �ٱِلْرِتاَل َو�ٱلتَّ ُف َم�ْسَ  �أَُوِظّ

َ�ْلـَمــ�ْشـــَرُح
ـخاِم�َضُة  َدُة اٱلمْ َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 3 َو4 أُ�ضمْ َالمْ

اِء فاتوَرُة اٱلمْ

�أُالِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف :

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

�أُْبــِدُع :

ُق : ْعبِي ِباٱْلَق�َصماِت.�أََتـَذوَّ َة �ٱلتَّ ُق َجماِليَّ �أََتَذوَّ

ْف يا َزْوِجَي �ٱْلَعزيَز.�ُصْكرً� َلُكْم َعلى �ٱِلْقِت�صاِد يف �ٱْلـماِء. ل ُت�ْسِ

ْعبِي ِباٱْلإمياِء َوَق�َصماِت �ٱْلَوْجِه : ُن َعلى �ٱلتَّ رَّ �أََتَ
َم�ْصَهٍد  َعلى  ُج  َو�أَتَفرَّ ٍل  ُم�َصغَّ َغْيِ  ِتْلفاٍز  ماَم  �أَ �أَْجِل�ُش   -
�ْصَتْغِرُب،  ُب َو�أَ . )�أُتاِبُع �ٱْلَفر�َغ ِباٱْبِت�صاَمٍة، �أََتَعجَّ كوميِدٍيّ

ُرها َمّر�ٍت َوَمّر�ِت...  ِحِك( �أَُكِرّ ُثمَّ �أَْنَفِجُر ِباٱل�صَّ

و�َر، َوَنْلَعُب �ٱْلأَْدو�َر:  ِدقائي �ٱْلِ  �أَْحَفُظ �أَنا َو�أَ�صْ
�ٱلِثّماْر،  : َكْيَف؟ جي�ُننا َيْزَرعوَن  بًا(  )ُمَتَعِجّ ُل  فمْ َالِطّ
َو�ٱْلأَْزهاْر،  �ٱْلأَ�ْصجاَر  َوَي�ْصقوَن 
ُة �ٱْلأَ�ْصعاْر! َو�أَنا؟ َو�ٱْلفاتوَرُة ُمْنَخِف�صَ

ْر  اَرُة )�صاِحَكًة( : �أَْرجوَك �ٱْلُهدوَء، َ�ْلُهدوْء. َوَتَذكَّ َالمْ
�أَنَّ �َصْطًل َيْكفيَك ِلْلُو�صوْء.

ا َهَطَلِت  ديقي ُتْغِرُق �ٱلّد�ْر، َكاأَنَّ اِء : َو�أَْنَت يا �صَ عاِمُل اٱلمْ
ِت �ٱْلأَْنهاُر َو�ٱْلِبحاْر. ْمطاْر، �أَْو فا�صَ �ٱْلأَ

ثاْر؟ ْ ديقي �ٱلثَّ لُّ يا �صَ ُل : )ُيقاِطُعُه( َو�ٱْلَ فمْ َالِطّ
َحُك  ِباٱْخِت�صاْر. )َي�صْ �ٱْدَفْع،  �أَِو  ْد  ِ�ْقَت�صِ اِء :  عاِمُل اٱلمْ

ْوٍت عاٍل( ِب�صَ

ُر �ٱْلـماَء. )َنَتباَدُل �ٱْلأَْدو�َر(. ديقي ِحو�رً� َهْزِلّيًا َبنْيَ �َصَمَكٍة َوِطْفٍل ُيَبدِّ ُل �أَنا َو�صَ  �أَْرَتِ

 

ُل ِبَخٍطّ : ُل �ٱْلـَم�ْصَهَد، َو�أَ�صِ مَّ  �أََتاأَ

َ�ْلفاتوَرُة �َصيِّدي.

حيِح  ِد َت�صْ ٍة، ِبَق�صْ َوٍر َوَقو�ِلَب ُفكاِهيَّ َنًة يف �صُ ُد �ُصخو�صًا ُمَعيَّ �ِصّ ْمثيِل �ٱْلـُم�َصّلي ، ُتَ يا : ِهَي َنْوٌع ِمْن �أَْنو�ِع �ٱلتَّ كوميدمْ َالمْ
     �أَْخطاِئها يف َجٍوّ ِمَن �ٱْلَبْهَجِة َو�ٱْلـَمَرِح.

ِمّياِن : َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َالمْ

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

َ

n يرجتل حوارا هزليا وميثله بتلقائية مع 
زميله/زميلته.

زميله/ مع  ويتبادلها  االأدوار  يلعب   n
زميلته 

ويحفز  الناجحة  املحاوالت  ي�سجع   n
املرتددين للقيام بذلك.

يف  للم�ساركة  االأعمال  اأجود  انتقاء   n
املدر�سية  احلياة  واأن�سطة  حفالت 

باملوؤ�س�سة
التذوق
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ـيَّ :  َفـِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ
ِتاُل :  Improvisationاِلرمْ

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

ْعبَي ِباٱْلَق�َصماِت َو�ٱْلإمياِء. ُف �ٱِلْرِتاَل َو�ٱلتَّ  �أََتَعرَّ
ِحِك( ْعبَي ِباٱْلَق�َصماِت َو�ٱْلإمياِء )يف َمو�ِقِف �ٱْلَهْزِل َو�ٱْلَفَرِح َو�ٱل�صَّ ِحّيًا �ٱِلْرِتاَل َو�ٱلتَّ ُف َم�ْسَ  �أَُوِظّ

َ�ْلـَمــ�ْشـــَرُح
ـخاِم�َضُة  َدُة اٱلمْ َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 3 َو4 أُ�ضمْ َالمْ

اِء فاتوَرُة اٱلمْ

�أُالِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف :

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

�أُْبــِدُع :

ُق : ْعبِي ِباٱْلَق�َصماِت.�أََتـَذوَّ َة �ٱلتَّ ُق َجماِليَّ �أََتَذوَّ

ْف يا َزْوِجَي �ٱْلَعزيَز.�ُصْكرً� َلُكْم َعلى �ٱِلْقِت�صاِد يف �ٱْلـماِء. ل ُت�ْسِ

ْعبِي ِباٱْلإمياِء َوَق�َصماِت �ٱْلَوْجِه : ُن َعلى �ٱلتَّ رَّ �أََتَ
َم�ْصَهٍد  َعلى  ُج  َو�أَتَفرَّ ٍل  ُم�َصغَّ َغْيِ  ِتْلفاٍز  ماَم  �أَ �أَْجِل�ُش   -
�ْصَتْغِرُب،  ُب َو�أَ . )�أُتاِبُع �ٱْلَفر�َغ ِباٱْبِت�صاَمٍة، �أََتَعجَّ كوميِدٍيّ

ُرها َمّر�ٍت َوَمّر�ِت...  ِحِك( �أَُكِرّ ُثمَّ �أَْنَفِجُر ِباٱل�صَّ

و�َر، َوَنْلَعُب �ٱْلأَْدو�َر:  ِدقائي �ٱْلِ  �أَْحَفُظ �أَنا َو�أَ�صْ
�ٱلِثّماْر،  : َكْيَف؟ جي�ُننا َيْزَرعوَن  بًا(  )ُمَتَعِجّ ُل  فمْ َالِطّ
َو�ٱْلأَْزهاْر،  �ٱْلأَ�ْصجاَر  َوَي�ْصقوَن 
ُة �ٱْلأَ�ْصعاْر! َو�أَنا؟ َو�ٱْلفاتوَرُة ُمْنَخِف�صَ

ْر  اَرُة )�صاِحَكًة( : �أَْرجوَك �ٱْلُهدوَء، َ�ْلُهدوْء. َوَتَذكَّ َالمْ
�أَنَّ �َصْطًل َيْكفيَك ِلْلُو�صوْء.

ا َهَطَلِت  ديقي ُتْغِرُق �ٱلّد�ْر، َكاأَنَّ اِء : َو�أَْنَت يا �صَ عاِمُل اٱلمْ
ِت �ٱْلأَْنهاُر َو�ٱْلِبحاْر. ْمطاْر، �أَْو فا�صَ �ٱْلأَ

ثاْر؟ ْ ديقي �ٱلثَّ لُّ يا �صَ ُل : )ُيقاِطُعُه( َو�ٱْلَ فمْ َالِطّ
َحُك  ِباٱْخِت�صاْر. )َي�صْ �ٱْدَفْع،  �أَِو  ْد  ِ�ْقَت�صِ اِء :  عاِمُل اٱلمْ

ْوٍت عاٍل( ِب�صَ

ُر �ٱْلـماَء. )َنَتباَدُل �ٱْلأَْدو�َر(. ديقي ِحو�رً� َهْزِلّيًا َبنْيَ �َصَمَكٍة َوِطْفٍل ُيَبدِّ ُل �أَنا َو�صَ  �أَْرَتِ

 

ُل ِبَخٍطّ : ُل �ٱْلـَم�ْصَهَد، َو�أَ�صِ مَّ  �أََتاأَ

َ�ْلفاتوَرُة �َصيِّدي.

حيِح  ِد َت�صْ ٍة، ِبَق�صْ َوٍر َوَقو�ِلَب ُفكاِهيَّ َنًة يف �صُ ُد �ُصخو�صًا ُمَعيَّ �ِصّ ْمثيِل �ٱْلـُم�َصّلي ، ُتَ يا : ِهَي َنْوٌع ِمْن �أَْنو�ِع �ٱلتَّ كوميدمْ َالمْ
     �أَْخطاِئها يف َجٍوّ ِمَن �ٱْلَبْهَجِة َو�ٱْلـَمَرِح.

ِمّياِن : َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َالمْ

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

َ

n يالحظ ال�سور ويتذوق جمالية التعبري 
بالق�سمات 

التعلم الذاتي
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ـيَّ :  َفـِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ
ِتاُل :  Improvisationاِلرمْ

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

ْعبَي ِباٱْلَق�َصماِت َو�ٱْلإمياِء. ُف �ٱِلْرِتاَل َو�ٱلتَّ  �أََتَعرَّ
ِحِك( ْعبَي ِباٱْلَق�َصماِت َو�ٱْلإمياِء )يف َمو�ِقِف �ٱْلَهْزِل َو�ٱْلَفَرِح َو�ٱل�صَّ ِحّيًا �ٱِلْرِتاَل َو�ٱلتَّ ُف َم�ْسَ  �أَُوِظّ

َ�ْلـَمــ�ْشـــَرُح
ـخاِم�َضُة  َدُة اٱلمْ َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 3 َو4 أُ�ضمْ َالمْ

اِء فاتوَرُة اٱلمْ

�أُالِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف :

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

�أُْبــِدُع :

ُق : ْعبِي ِباٱْلَق�َصماِت.�أََتـَذوَّ َة �ٱلتَّ ُق َجماِليَّ �أََتَذوَّ

ْف يا َزْوِجَي �ٱْلَعزيَز.�ُصْكرً� َلُكْم َعلى �ٱِلْقِت�صاِد يف �ٱْلـماِء. ل ُت�ْسِ

ْعبِي ِباٱْلإمياِء َوَق�َصماِت �ٱْلَوْجِه : ُن َعلى �ٱلتَّ رَّ �أََتَ
َم�ْصَهٍد  َعلى  ُج  َو�أَتَفرَّ ٍل  ُم�َصغَّ َغْيِ  ِتْلفاٍز  ماَم  �أَ �أَْجِل�ُش   -
�ْصَتْغِرُب،  ُب َو�أَ . )�أُتاِبُع �ٱْلَفر�َغ ِباٱْبِت�صاَمٍة، �أََتَعجَّ كوميِدٍيّ

ُرها َمّر�ٍت َوَمّر�ِت...  ِحِك( �أَُكِرّ ُثمَّ �أَْنَفِجُر ِباٱل�صَّ

و�َر، َوَنْلَعُب �ٱْلأَْدو�َر:  ِدقائي �ٱْلِ  �أَْحَفُظ �أَنا َو�أَ�صْ
�ٱلِثّماْر،  : َكْيَف؟ جي�ُننا َيْزَرعوَن  بًا(  )ُمَتَعِجّ ُل  فمْ َالِطّ
َو�ٱْلأَْزهاْر،  �ٱْلأَ�ْصجاَر  َوَي�ْصقوَن 
ُة �ٱْلأَ�ْصعاْر! َو�أَنا؟ َو�ٱْلفاتوَرُة ُمْنَخِف�صَ

ْر  اَرُة )�صاِحَكًة( : �أَْرجوَك �ٱْلُهدوَء، َ�ْلُهدوْء. َوَتَذكَّ َالمْ
�أَنَّ �َصْطًل َيْكفيَك ِلْلُو�صوْء.

ا َهَطَلِت  ديقي ُتْغِرُق �ٱلّد�ْر، َكاأَنَّ اِء : َو�أَْنَت يا �صَ عاِمُل اٱلمْ
ِت �ٱْلأَْنهاُر َو�ٱْلِبحاْر. ْمطاْر، �أَْو فا�صَ �ٱْلأَ

ثاْر؟ ْ ديقي �ٱلثَّ لُّ يا �صَ ُل : )ُيقاِطُعُه( َو�ٱْلَ فمْ َالِطّ
َحُك  ِباٱْخِت�صاْر. )َي�صْ �ٱْدَفْع،  �أَِو  ْد  ِ�ْقَت�صِ اِء :  عاِمُل اٱلمْ

ْوٍت عاٍل( ِب�صَ

ُر �ٱْلـماَء. )َنَتباَدُل �ٱْلأَْدو�َر(. ديقي ِحو�رً� َهْزِلّيًا َبنْيَ �َصَمَكٍة َوِطْفٍل ُيَبدِّ ُل �أَنا َو�صَ  �أَْرَتِ

 

ُل ِبَخٍطّ : ُل �ٱْلـَم�ْصَهَد، َو�أَ�صِ مَّ  �أََتاأَ

َ�ْلفاتوَرُة �َصيِّدي.

حيِح  ِد َت�صْ ٍة، ِبَق�صْ َوٍر َوَقو�ِلَب ُفكاِهيَّ َنًة يف �صُ ُد �ُصخو�صًا ُمَعيَّ �ِصّ ْمثيِل �ٱْلـُم�َصّلي ، ُتَ يا : ِهَي َنْوٌع ِمْن �أَْنو�ِع �ٱلتَّ كوميدمْ َالمْ
     �أَْخطاِئها يف َجٍوّ ِمَن �ٱْلَبْهَجِة َو�ٱْلـَمَرِح.

ِمّياِن : َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َالمْ

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

َ

n يتمرن املتعلم)ة( يف املنزل على التعبري 
باالإمياء وق�سمات الوجه.

ب�صكل  بالن�صاط  للقيام  املتعلمني  حتفيز   n
فردي ثم جماعي اإن اأمكن.
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تقومي ودعمالوحدة اخلام�شة 

املاء واحلياة املجال

الفنون الت�سكيليةاملكون

n تقومي التعلمات املرتبطة بالدر�سني 1 و2اأهداف احل�شة
n دعم التعلمات املرتبطة بالدر�سني 1 و2

معايري
التقومي

n مدى متكن املتعلم)ة( من:
l التعبري باالأ�سكال املنتظمة واملتجاورة.

l الر�سم والتعبري باالأ�سكال واالألوان.
اأوراق - قلم الر�سا�ص - ممحاة - �سباغة مائية - ملونة - فر�ساة التلوين.الو�شائل

30 دقيقةاملدة الزمنية1عدد احل�ش�س

توجيهاتاأن�شطة وممار�شات �شفيةمراحل احل�شة

تقومي التعلمات

بقراءة  اإجنازه،  املطلوب  املتعلم)ة(  يحدد   n
التعليمة.

م�سهد  يف  املقرتحة  العنا�رص  املتعلم)ة(  يالحظ   n
النباتات، ثم يربطها مب�سمون التعليمة.

االإيقاع  باعتماد  امل�سهد  اإجناز  املتعلم)ة(  يتمم   n
بالتكرار، وبقيا�سات واجتاهات خمتلفة.

تقنية  ا�ستعمال  اإلى  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ)ة(  يوجه   n
التلوين باالأقالم اأو الطبع باملر�سام.

n يقوم املتعلم)ة( جماعيا ثم فرديا اإجنازه اعتمادا 
على معايري �سبكة التقومي املقرتحة.

n ي�ساحب االأ�ستاذ)ة( املتعلم)ة( يف تقوميه الذاتي 
ويقدم له التوجيه وامل�ساعدة الالزمني.

n حتفيز املتعلم)ة( على ا�ستخدام ح�سه 
االإبداعي الإ جناز العمل الفني.

n ميكن اقرتاح اأعمال واأن�سطة اأخرى 
ما  وفق  املتعلمني،  تعلمات  لتقومي 

هو متاح لهم من اإمكانات.
يف  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ)ة(  ي�رصك   n
ومعرفة  التعليمة  م�سمون  قراءة 

املطلوب ثم االإجابة عنها. 
العمل  املتعلم)ة(  ينجز  اأن  ميكن   n
خارج  ورقي  �سند  على  املطلوب 

الكرا�سة.

دعم التعلمات

اأن�سطة  ويقرتح  ال�سعوبات  االأ�ستاذ)ة(  ير�سد   n
ملعاجلتها.

n يدعم االأ�ستاذ)ة( التعلمات املكت�سبة.
املطلوبة  املهمة  اكت�ساف  اإلى  املتعلم)ة(  يدعو   n
اخلا�س  الدليل  ملحق  يف  املقرتج  الن�صاط  يف 

ببطاقات اأن�سطة الدعم..
n يعرب املتعلم)ة( عن م�سهد اأ�سجار باإبراز انعكا�سها 

على �سطح ماء.
n ي�سارك املتعلمون/ات يف حت�سني اإنتاجاتهم.

اإطار  اأن ي�ستغل املتعلمون يف  n ميكن 
ثنائيات اأو جمموعات �سغرية.
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تقومي ودعمالوحدة اخلام�شة 

عامل االأ�سدقاءاملجال

املو�سيقى واالأنا�سيداملكون

n تقومي التعلمات املرتبطة بالدر�سني 1 و2الأهداف
n دعم التعلمات املرتبطة بالدر�سني 1 و2

�سور - مقطع غنائي - مو�سيقى الن�سيد الوطني ...الو�شائل

30 دقيقةاملدة الزمنية1عدد احل�ش�س

مالحظات وتوجيهاتاأن�شطة وممار�شاتمراحل احل�شة

تقومي التعلمات

n يالحظ املتعلم)ة( ال�سورويتمم اجلدول:
اآلت وترية 
ذات قو�س 

اآلت النرب 
الوترية

اآلت الطرق 
الوترية

l الرباب
l ال�سو�سي

l الكمان

l العود
l هارب

l ال�سنطور
l بيانو 

n يدعو االأ�ستاذ)ة( املتعلم الإجناز املهمة املطلوبة.
n ي�سحح املتعلم)ة( اإجنازه جماعيا ثم فرديا. 

اأن�سطة  ويقرتح  ال�سعوبات  االأ�ستاذ)ة(  ير�سد   n
ملعاجلتها.

باملكت�سبات  التذكري  لالأ�ستاذ  ميكن   n
ال�سابقة.

دعم التعلمات

n يدعم االأ�ستاذ)ة( التعلمات املكت�سبة.
املطلوبة  املهمة  اكت�ساف  اإلى  املتعلم)ة(  يدعو   n

)حتديد االأو�ستيناطو واإمتامه على املدرج(.
n ينجز التالميذ املهمة يف اإطار فرق ثنائية.
n يناق�ص املتعلم اإجنازات زمالئه وي�سحح.

اأثناء  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ  ي�ساحب   n
وي�سجعه/ها  والت�سحيح  االإجناز 

على جمهوداته/ها.
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تقومي ودعمالوحدة اخلام�شة 

املاء واحلياة املجال

امل�رصحاملكون

n تقومي التعلمات املرتبطة بالدر�سني 1 و2الأهداف
n دعم التعلمات املرتبطة بالدر�سني 1 و2

�سور - ر�سومات ...الو�شائل

30 دقيقةاملدة الزمنية1عدد احل�ش�س

مالحظات وتوجيهاتاأن�شطة وممار�شاتمراحل احل�شة

تقومي التعلمات

الكرا�سة  على  املمثلة  ال�سور  املتعلم)ة(  يالحظ   n
ويعرب عن كل واحدة منها.

اأنواع الرق�سات واالإن�ساد و االإيقاع  n ي�ستك�سف 
يف كل �سورة.

وي�سله  قناع  كل  ق�سمات  املتعلم)ة(  يتاأمل   n
باحلوار.

n يعرب عن احلوار بعد قراءته با�ستعمال ق�سمات 
الوجه

�سبكة  على  باالعتماد  اإجنازه  املتعلم)ة(  يقوم   n
التقومي الذاتي املوجودة يف الكرا�سة.

يواجهها  التي  ال�سعوبات  االأ�ستاذ)ة(  ير�سد   n
املتعلم)ة( ويقرتح اأن�سطة منا�سبة ملعاجلتها.
n يردد املتعلم)ة( كلمات مع اإطاآلة ال�سوائت.

يواجهها  التي  ال�سعوبات  االأ�ستاذ)ة(  ير�سد   n
املتعلم)ة( ويقرتح اأن�سطة ملعاجلتها.

n ميكن تذكر بع�ص املقاطع )م�رصح. 
 )... متحركة.  ر�سوم  �سينما. 

وحتديد نوع احلوار امل�ستعمل.

دعم التعلمات

n يدعم االأ�ستاذ)ة( التعلمات املكت�سبة.
لتمثيل  حركات  ارجتال  اإلى  املتعلم)ة(  يدعو   n

و�سعيات وهمية من اختياره/ها.
اإبداعاتهم  حت�سني  يف  املتعلمون/ات  ي�سارك   n

وم�ساعدة بع�سهم بع�سا.

من  املتعلمني/ات  االأ�ستاذ)ة(  ي�سجع   n
خمتلفة  و�صعيات  ا�صتنباط  اأجل 
على  ويحفزهم  املعي�ص  واقعهم  من 

متثيلها.
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المتدادات تعلمات الوحدة التعلمات ال�شابقة احل�ش�س املوا�شيع  الأ�شابيع املكونات
n التلوين باعتماد 

دائرة االألوان.
n التعبري باعتماد 

االألوان 
املن�سجمة.

n ال�سباغة باعتماد 
األوان مائية 

�سفافة.

دائرة  باعتماد:  التلوين   n

االألوان  االألوان، 
املن�سجمة.

n الر�سم باعتماد اأقالم ملونة، 
م�سحوق ملون.....

n االإل�ساق باعتماد االأوراق 
ورق  الال�سقة،  امللونة 

املجالت....
األوان  باعتماد:  ال�سباغة   n
)aquarelle( مائية �سفافة

الر�سم  تقنيات مركبة يف   n
وال�سباغة واالإل�ساق.

n احلفر.

n االألوان: االأولية والثانوية 
والفاحتة والغامقة.

n االألوان املن�سجمة. 
n توزيع االألوان. 

الر�سم والت�سكيل والتلوين   n
االأولية  االألوان  باعتماد 
والفاحتة  والثانوية 

والغامقة. 
n الت�سكيل بال�سباغة املائية. 

اأوراق  باعتماد  االإل�ساق   n
ملونة.

االأولى
تذكار �سفر 

1

الفنون 
الت�شكيلية

الثانية 2

االأولى
رحلتي

اإلى ال�سحراء 
املغربية

3

الثانية 4

تقومي ودعم الدر�سني  5

n قراءة املدونات 
املو�سيقية. 

n تعرف اأعمال 
مو�سيقية غربية.

n قراءة املدونات 
املو�سيقية 

تعرف اأعمال 
مو�سيقية غربية.

 

املو�سيقة  الفرقة  تعرف   n

.)Orchestre(
البي�ساء وال�سوداء  قراءة   n
وعالمات ال�سمت املقابلة 

لهما.
n اأداء اأغنية من املجال. 

اجلماعي  العزف  تعرف   n
والعزف الفردي.

وال�سوداء  البي�ساء  تعرف   n
ال�سمت  وعالمات 

املقابلة لها. 
اجلماعي  العزف  تعرف   n

والعزف الفردي.
وال�سوداء  البي�ساء  تعرف   n
ال�سمت  وعالمات 

املقابلة لها. 

االأولى
تذكار �سفر 

1

املو�شيقى 
والأنا�شيد

الثانية 2

االأولى
رحلة النهر 

االأزرق 

3

الثانية 4

تقومي ودعم الدر�سني  5

n اأداء م�رصحية. 
n لعب اأدوار هزلية.

n لعب االأدوار.

بتوظيف  م�رصحيا  التعبري   n
والرق�ص  االإيقاع 

واالإن�ساد.
n التعبري بالق�سمات يف مواقف 

الفرح وال�سحك. 
يف  واالإمياء  االرجتال   n

مواقف هزلية. 

مواقف  يف  االرجتال   n
الهزل. 

n الرق�ص، احلوار الهزيل. 
االأولى على جناح 

ال�سالمة 
1

امل�رشح
الثانية 2

االأولى على جناح 
ال�سالمة 

3

الثانية 4

تقومي ودعم الدر�سني  5

عامل الرحالت و الأ�شفار الوحدة ال�شاد�شة
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تعاريف ومفاهيم
الفرقة املو�شيقية

Orchestre
هي ت�سكيلة من املو�سيقيني الأداء عمل مو�سيقي غنائي اأو اآيل، وهنالك عدة اأنواع من 

الفرق املو�سيقية: االأورك�سرت فيالرموين - الرباعي الوتري/الهوائي 
�سياق الإلقاء  بح�سب  وتركيبه  وترتيبه،  ن�ص،  قول  طريقة  هو  القدمي  التقليدي  باملعنى   -1

اأ�سلوبا  هناك  اأن  هو  لل�سعر  اجليد  االإلقاء  املحتمل عن  والتوقع  والكلمات.  االأفكار 
الرواية)ال�سعر   : اأ�سا�سيتان  طريقتان  ولالإلقاء  حمددة.  �سعرية  لكلمات  وخيارا 

الروائي( و»التقليد« خلطاب ال�سخ�سيات امل�رصحية.
مرتافق  لن�ص  اللفظ  وفن  �سعري.  اأو  نرثي  ن�ص  ولفظ  قول  طريقة  اأو  اأ�سلوب   -2

ل�رصعة الكالم، بالنربة واالإيقاع املنا�سبني )االإن�ساد(.
اإن �سكل االإلقاء يختلف باختالف الع�سور، واملعيار االأكرث وجودا هو طبعه املحتمل 
وقوعه، الواقعي اأو الفني )االإلقاء املتغري، والنرثي اأو االإيقاعي(. ويف الواقع فاإن اإلقاء 

ن�ص ما يتاأرجح دائما بني ال�سوت واملعنى.
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االأ�سبوعان: 1 و2الوحدة ال�شاد�شة 
عامل الرحالت واالأ�سفار املجال
الفنون الت�سكيليةاملكون

تذكار �سفر عنوان الدر�س

الأهداف
التعلمية

املتكاملة - جتاور  االألوان  ) ت�ساد  االألوان  االألوان من خالل نظام دائرة  ان�سجام  n تعرف 
االألوان االأ�سا�سية - ت�ساد ال�ساخن والبارد(.

n التعبري عن ان�سجام االألوان بتقنية التلوين.
الو�شائل
والأدوات

اأوراق الر�سم - قلم الر�سا�ص - ممحاة - مق�ص - ل�ساق - اأقالم ملونة - �سباغة مائية - 
ملونة - فر�ساة التلوين. 

30 دقيقةاملدة الزمنية لكل ح�شة2عدد احل�ش�س

التقليدية، و�شعية النطالق ال�سناعة  منتجات  باألوان  كثريا  اأعجبت  املغربية،  املدن  بع�ص  اإلى  �سفري  خالل 
فر�سمتها الأحتفظ بها يف مذكرة �سفري

توجيهاتاأن�شطة وممار�شات �شفيةاملراحل

ولى
 الأ

�شة
احل

املالحظة وال�شتك�شاف
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ــَفـــٍر كــاُر �ضَ َتذمْ

ِة،  ْقليِديَّ �ٱلتَّ ناَعِة  �ٱل�صِّ ُمْنَتجاِت  ِباأَْلو�ِن  َكثيً�  ْعِجْبُت  �أُ ِة،  �ٱْلـَمْغِرِبيَّ �ٱْلـُمُدِن  َبْع�ِش  �إِلى  �َصَفري  ِخلَل 
َرِة �َصَفري. َفَر�َصْمُتها ِلأَْحَتِفَظ ِبها يف ُمَذِكّ

ُة �ْشكيِليَّ لتَّ ُة َ�ْلُفـنوُن اٱ َدُة اٱل�ّضاِد�ضَ َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 1 و 2 أُ�ضمْ َالمْ

َنٍة :  ٍة �أَْو ُمَلوَّ خاِرَف ِباأَْقلٍم َلَبِديَّ ُن �ٱْلـِم�صاحاِت َو�ٱلزَّ ُ َعِن �ٱْن�ِصجاِم �ٱْلأََلو�ِن، َو�أَُلوِّ �أَُعبِّ

ُف �ٱْن�ِصجاَم �ٱْلأَْلو�ِن ِمْن ِخلِل ِنَظاِم د�ِئَرِة �ٱْلأَْلو�ِن )َت�صادُّ �ٱْلأَْلو�ِن �ٱْلـُمتكاِمَلِة - َتاُوُر �ٱْلأَْلو�ِن   �أََتَعرَّ
ِة - َت�صادُّ �ٱللَّْوَننْيِ �ٱل�ّصاِخِن َو�ٱْلباِرِد(  �صا�ِصيَّ �ٱْلأَ

ْلويِن. ِة �ٱلتَّ ُ َعِن �ٱْن�ِصجاِم �ٱْلأَْلو�ِن ِبِتْقِنيَّ  �أَُعبِّ

لّساِخِن.ااَِلْنِسجاُم بِتَضادِّ لَْوننَْيِ ُمتَكاِمَلنْيِ.ااَِلْنِسجاُم بِتَجاُوِر �ٱْلَْلوا ِن �ٱْلَساِسيَِّة. ااَِلْنِسجاُم بِتَضادِّ  �ٱْلباِرِد َو�ٱ

ْلَْلوا ِن دائَِرُة �ٱ

ااَِلْنِسجاُم بِتَضادِّ لَْوننَْيِ ُمتَكاِمَلنْيِ.ااَِلْنِسجاُم بِتَجاُوِر �ٱْلَْلوا ِن �ٱْلَساِسيَِّة.

ِة :�أُالِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف : ْقليِديَّ ناَعِة �ٱلتَّ ِة َو�أَْلو�ِن ُمْنَتجاِت �ٱل�صِّ �أُلِحُظ �ٱْن�ِصجاَم �ٱْلأَْلو�ِن ِمْن ِخلِل �ٱلّد�ِئَرِة �ٱللَّْوِنيَّ

ُن : رَّ �أََتَ

َتْنظيٍم  ِباٱْعِتماِد  َعَلْيِه  �صوُل  �ٱْلُ ِكُن  مُيْ �ٱْلـُم�صاِهِد.  َعنْيِ  ٌة َور�َحٌة يف  َعْنُه َجماِليَّ َيْنُتُج  �أَْلو�ٍن  َجْمُع  ُهَو   : واِن  أَلمْ اٱلمْ �ِضجاُم  ِانمْ
ْلو�ِن  ، َتاُوُر �ٱْلأَ َدٍة، )َمَثًل؛ َت�صادُّ �ٱل�ّصاِخِن َو�ٱْلباِرِد، َت�صادُّ َلْوَننْيِ ُمَتكاِمَلنْيِ َيٍغ ُمَتَعِدّ ِلْلأَْلو�ِن َوْفَق �صِ

ِة، َت�صادُّ �ٱْلفاِتِ َو�ٱْلقاِتِ ... �إَِلخ(. �صا�ِصيَّ �ٱْلأَ

ُة : ِميَّ َعلُّ أَهداُف اٱلتَّ َالمْ

 

  

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

2 1

2 13

n يالحظ املتعلم)ة( الدائرة اللونية، وي�سف األوانها.

l يتذكر جمموعات االألوان االأ�سا�سية والثانوية.
ان�سجام  وي�ستك�سف  اللونية،  بالدائرة  ي�ستعني   l
ال�سناعة  منتجات  األوان  خالل  من  االألوان 

التقليدية :
1- االن�سجام بتجاور االألوان االأ�سا�سية .

2- االن�سجام بت�ساد لونني متكاملني.
3- االن�سجام بت�ساد البارد وال�ساخن.

n يعيد مالحظة املتعلم)ة( الدائرة اللونية وي�ستك�سف 
كيفية تنظيم االألوان داخلها، من اأجل ا�ستثمارها 

يف االإجناز. 

من  االأ�ستاذ)ة(  يطلب  اأن  ميكن   n
قبلي  ب�سكل  يح�رصوا  اأن  املتعلمني 
يف  ال�ستثمارها  لونية،  دائرة 

احل�سة.

التطبيق والتمرن
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ــَفـــٍر كــاُر �ضَ َتذمْ

ِة،  ْقليِديَّ �ٱلتَّ ناَعِة  �ٱل�صِّ ُمْنَتجاِت  ِباأَْلو�ِن  َكثيً�  ْعِجْبُت  �أُ ِة،  �ٱْلـَمْغِرِبيَّ �ٱْلـُمُدِن  َبْع�ِش  �إِلى  �َصَفري  ِخلَل 
َرِة �َصَفري. َفَر�َصْمُتها ِلأَْحَتِفَظ ِبها يف ُمَذِكّ

ُة �ْشكيِليَّ لتَّ ُة َ�ْلُفـنوُن اٱ َدُة اٱل�ّضاِد�ضَ َوحمْ َالمْ
بوعاِن : 1 و 2 أُ�ضمْ َالمْ

َنٍة :  ٍة �أَْو ُمَلوَّ خاِرَف ِباأَْقلٍم َلَبِديَّ ُن �ٱْلـِم�صاحاِت َو�ٱلزَّ ُ َعِن �ٱْن�ِصجاِم �ٱْلأََلو�ِن، َو�أَُلوِّ �أَُعبِّ

ُف �ٱْن�ِصجاَم �ٱْلأَْلو�ِن ِمْن ِخلِل ِنَظاِم د�ِئَرِة �ٱْلأَْلو�ِن )َت�صادُّ �ٱْلأَْلو�ِن �ٱْلـُمتكاِمَلِة - َتاُوُر �ٱْلأَْلو�ِن   �أََتَعرَّ
ِة - َت�صادُّ �ٱللَّْوَننْيِ �ٱل�ّصاِخِن َو�ٱْلباِرِد(  �صا�ِصيَّ �ٱْلأَ

ْلويِن. ِة �ٱلتَّ ُ َعِن �ٱْن�ِصجاِم �ٱْلأَْلو�ِن ِبِتْقِنيَّ  �أَُعبِّ

لّساِخِن.ااَِلْنِسجاُم بِتَضادِّ لَْوننَْيِ ُمتَكاِمَلنْيِ.ااَِلْنِسجاُم بِتَجاُوِر �ٱْلَْلوا ِن �ٱْلَساِسيَِّة. ااَِلْنِسجاُم بِتَضادِّ  �ٱْلباِرِد َو�ٱ

ْلَْلوا ِن دائَِرُة �ٱ

ااَِلْنِسجاُم بِتَضادِّ لَْوننَْيِ ُمتَكاِمَلنْيِ.ااَِلْنِسجاُم بِتَجاُوِر �ٱْلَْلوا ِن �ٱْلَساِسيَِّة.

ِة :�أُالِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف : ْقليِديَّ ناَعِة �ٱلتَّ ِة َو�أَْلو�ِن ُمْنَتجاِت �ٱل�صِّ �أُلِحُظ �ٱْن�ِصجاَم �ٱْلأَْلو�ِن ِمْن ِخلِل �ٱلّد�ِئَرِة �ٱللَّْوِنيَّ

ُن : رَّ �أََتَ

َتْنظيٍم  ِباٱْعِتماِد  َعَلْيِه  �صوُل  �ٱْلُ ِكُن  مُيْ �ٱْلـُم�صاِهِد.  َعنْيِ  ٌة َور�َحٌة يف  َعْنُه َجماِليَّ َيْنُتُج  �أَْلو�ٍن  َجْمُع  ُهَو   : واِن  أَلمْ اٱلمْ �ِضجاُم  ِانمْ
ْلو�ِن  ، َتاُوُر �ٱْلأَ َدٍة، )َمَثًل؛ َت�صادُّ �ٱل�ّصاِخِن َو�ٱْلباِرِد، َت�صادُّ َلْوَننْيِ ُمَتكاِمَلنْيِ َيٍغ ُمَتَعِدّ ِلْلأَْلو�ِن َوْفَق �صِ

ِة، َت�صادُّ �ٱْلفاِتِ َو�ٱْلقاِتِ ... �إَِلخ(. �صا�ِصيَّ �ٱْلأَ

ُة : ِميَّ َعلُّ أَهداُف اٱلتَّ َالمْ

 

  

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

2 1

2 13

n يتمرن املتعلم)ة( على التعبري عن ان�سجام االألوان.
باعتماد  والزخارف  امل�ساحات  املتعلم)ة(  يلون   n

االن�سجام بـ : 
l ت�ساد لونني متكاملني.

l ت�ساد البارد وال�ساخن.
l جتاور االألوان االأ�سا�سية.

n ي�ستح�سن اأن يقوم االأ�ستاذ)ة( بتجربة 
تقنية  لتو�سيح  املتعلمني،  اأمام 
التلوين، مع حت�سري منوذج منجز 

�سلفا لعر�سه كمثال.
n يوجه االأ�ستاذ)ة( املتعلم)ة( ل�رصورة 
لالن�سجام  الثالث  ال�سيغ  يطبق  اأن 

على النماذج املقرتحة.
لتلوين  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ)ة(  يوجه   n
وفق  منوذج،  م�ساحة  كل  خلفية 

االن�سجام املطلوب.
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ـيَّ :  َفـِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

واِن  : أَلمْ �ِضجاُم اٱلمْ ُة  :ِانمْ ِنيَّ َالّداِئَرُة اٱللَّومْ                                          Harmonie des couleursLe cercle chromatique

.»Henri Matisse« َلْوَحُة �ٱْلَفّناِن �ٱْلَفَرْن�ِصــيِّ ُهْني ماتي�ش

ُف �ٱْن�ِصجاَم �ٱْلأَْلو�ِن يف َتْزينِي  ● �أَُوظِّ
�إِطاِر َلْوَحٍة.

، ُثمَّ �أُجيُب َعِن �ٱْلأَ�ْصِئَلِة : ًد� �ٱْلَعَمَل �ٱْلَفِنّيِّ ُل َجِيّ مَّ �أُلِحُظ َو�أََتاأَ
ِة ؟ - ما َمو�صوُع �ٱللَّْوَحِة �ٱْلَفِنيَّ

ِة ؟ ُ َعِن �ٱْلبيَئِة �ٱْلـَمْغِرِبيَّ اُن ُتَعبِّ تي �ٱ�ْصَتْعَمَلها �ٱْلَفنَّ ل �ٱْلأْلَو�ُن �ٱلَّ - َهِ
اُن ُهْني ماتي�ش؟ - ما َنوُع �ٱْن�ِصجاِم �ٱْلأَْلَو�ِن �ٱلَّذي �ٱْعَتَمَدُه �ٱْلَفنَّ

ُف َذِلَك. اِن. �أَ�صِ ِيّ َوَلْوَحِة َهَذ� �ٱْلَفنَّ �أُقاِرُن َبنْيَ َعَملي �ٱْلَفنِّ
ِة َعلى ُقماٍش َسنََة 1912. ْيتيَّ باَغِة �ٱلزَّ لصِّ ِة �ٱ ٌة بُِعْنواِن »اَلّريـِفـيُّ �ٱْلـجالُِس« ُمْنَجَزٌة بِتِْقنِيَّ يَّ اَلّصوَرُة 1 :لَْوَحٌة َفنِّ

ْلويِن  ِو �ٱلتَّ باَغِة �أَ ْلويِن �ٱْلـَمائيِّ ِبال�صِّ َة �ٱلتَّ ُ َعِن �ٱْن�ِصجاِم �ٱْلأَْلو�ِن ِباٱ�ْصَتْعماِل ِتْقِنيَّ ّ خاِرَف َو�أَُعِبِ ُم �ٱلزَّ �أُْتِ
�ٱْلافِّ ِباٱْلأَْقلِم.

�أُْبــِدُع :

ُق :  �أُ�شاِهُد و�أََتـَذوَّ

1

2

َ

n يتمم املتعلم)ة( ر�سم الزخارف.
ان�سجام  عن  الر�سم  خالل  من  /ة  املتعلم  يعرب   n
االألوان بتلوين امل�ساحات باعتماد ت�ساد االألوان 

اأو جتاور االألوان االأ�سا�سية(.
املائي  التلوين  تقنية  املتعلم)ة(ال�ستعمال  يوجه   n

بال�سباغة املائية اأو التلوين اجلاف باالأقالم.

عمله  ينجز  اأن  )ة(  للمتعلم  ميكن   n
عن  م�ستقل  ورقي  �سند  على  الفني 

الكرا�سة.

التذوق

67
ـيَّ :  َفـِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

واِن  : أَلمْ �ِضجاُم اٱلمْ ُة  :ِانمْ ِنيَّ َالّداِئَرُة اٱللَّومْ                                          Harmonie des couleursLe cercle chromatique

.»Henri Matisse« َلْوَحُة �ٱْلَفّناِن �ٱْلَفَرْن�ِصــيِّ ُهْني ماتي�ش

ُف �ٱْن�ِصجاَم �ٱْلأَْلو�ِن يف َتْزينِي  ● �أَُوظِّ
�إِطاِر َلْوَحٍة.

، ُثمَّ �أُجيُب َعِن �ٱْلأَ�ْصِئَلِة : ًد� �ٱْلَعَمَل �ٱْلَفِنّيِّ ُل َجِيّ مَّ �أُلِحُظ َو�أََتاأَ
ِة ؟ - ما َمو�صوُع �ٱللَّْوَحِة �ٱْلَفِنيَّ

ِة ؟ ُ َعِن �ٱْلبيَئِة �ٱْلـَمْغِرِبيَّ اُن ُتَعبِّ تي �ٱ�ْصَتْعَمَلها �ٱْلَفنَّ ل �ٱْلأْلَو�ُن �ٱلَّ - َهِ
اُن ُهْني ماتي�ش؟ - ما َنوُع �ٱْن�ِصجاِم �ٱْلأَْلَو�ِن �ٱلَّذي �ٱْعَتَمَدُه �ٱْلَفنَّ

ُف َذِلَك. اِن. �أَ�صِ ِيّ َوَلْوَحِة َهَذ� �ٱْلَفنَّ �أُقاِرُن َبنْيَ َعَملي �ٱْلَفنِّ
ِة َعلى ُقماٍش َسنََة 1912. ْيتيَّ باَغِة �ٱلزَّ لصِّ ِة �ٱ ٌة بُِعْنواِن »اَلّريـِفـيُّ �ٱْلـجالُِس« ُمْنَجَزٌة بِتِْقنِيَّ يَّ اَلّصوَرُة 1 :لَْوَحٌة َفنِّ

ْلويِن  ِو �ٱلتَّ باَغِة �أَ ْلويِن �ٱْلـَمائيِّ ِبال�صِّ َة �ٱلتَّ ُ َعِن �ٱْن�ِصجاِم �ٱْلأَْلو�ِن ِباٱ�ْصَتْعماِل ِتْقِنيَّ ّ خاِرَف َو�أَُعِبِ ُم �ٱلزَّ �أُْتِ
�ٱْلافِّ ِباٱْلأَْقلِم.

�أُْبــِدُع :

ُق :  �أُ�شاِهُد و�أََتـَذوَّ

1

2

َ

n يالحظ املتعلم)ة( لوحة » الريفي اجلال�ص« للفنان 
.Henri Matisse الفرن�سي هرني ماتي�ص

n يحدد املتعلم)ة( مو�سوع اللوحة.
n يعرب عن اختيار الفنان يف ا�ستعمال االألوان لنقل 

البيئة املغربية.
الفنان  ا�ستعمله  الذي  االألوان  ان�سجام  نوع  يحدد   n

الفرن�سي.
الفنان  املنجز ولوحة  الفني  املتعلم)ة( عمله  يقارن   n
هذا  وي�سف  اجلال�ص«،  »الريفي  الت�سكيلي 

التقارب.

على  املتعلمني  االأ�ستاذ)ة(  يحفز   n
لوحة  عنا�رص  عن  بتلقائية  التعبري 
قبل  ماتي�ص  هرني  الت�سكيلي  الفنان 

االإجابة عن االأ�سئلة املطروحة.
تفاعالتهم  من  االأ�ستاذ)ة(  ينطلق   n
اال�ستنتاجات  لبناء  االأولية 
اللوحة  حول  الفنية  والتقديرات 

الفنية.
املناق�سة  هذه  خال�سة  االأ�ستاذ  يربط   n
ويجد  املتعلمني،  منجزات  مع 
الت�سكيلية  التقاطعات  برفقتهم 

واجلمالية بينهما.

التعلم الذاتي

67
ـيَّ :  َفـِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

واِن  : أَلمْ �ِضجاُم اٱلمْ ُة  :ِانمْ ِنيَّ َالّداِئَرُة اٱللَّومْ                                          Harmonie des couleursLe cercle chromatique

.»Henri Matisse« َلْوَحُة �ٱْلَفّناِن �ٱْلَفَرْن�ِصــيِّ ُهْني ماتي�ش

ُف �ٱْن�ِصجاَم �ٱْلأَْلو�ِن يف َتْزينِي  ● �أَُوظِّ
�إِطاِر َلْوَحٍة.

، ُثمَّ �أُجيُب َعِن �ٱْلأَ�ْصِئَلِة : ًد� �ٱْلَعَمَل �ٱْلَفِنّيِّ ُل َجِيّ مَّ �أُلِحُظ َو�أََتاأَ
ِة ؟ - ما َمو�صوُع �ٱللَّْوَحِة �ٱْلَفِنيَّ

ِة ؟ ُ َعِن �ٱْلبيَئِة �ٱْلـَمْغِرِبيَّ اُن ُتَعبِّ تي �ٱ�ْصَتْعَمَلها �ٱْلَفنَّ ل �ٱْلأْلَو�ُن �ٱلَّ - َهِ
اُن ُهْني ماتي�ش؟ - ما َنوُع �ٱْن�ِصجاِم �ٱْلأَْلَو�ِن �ٱلَّذي �ٱْعَتَمَدُه �ٱْلَفنَّ

ُف َذِلَك. اِن. �أَ�صِ ِيّ َوَلْوَحِة َهَذ� �ٱْلَفنَّ �أُقاِرُن َبنْيَ َعَملي �ٱْلَفنِّ
ِة َعلى ُقماٍش َسنََة 1912. ْيتيَّ باَغِة �ٱلزَّ لصِّ ِة �ٱ ٌة بُِعْنواِن »اَلّريـِفـيُّ �ٱْلـجالُِس« ُمْنَجَزٌة بِتِْقنِيَّ يَّ اَلّصوَرُة 1 :لَْوَحٌة َفنِّ

ْلويِن  ِو �ٱلتَّ باَغِة �أَ ْلويِن �ٱْلـَمائيِّ ِبال�صِّ َة �ٱلتَّ ُ َعِن �ٱْن�ِصجاِم �ٱْلأَْلو�ِن ِباٱ�ْصَتْعماِل ِتْقِنيَّ ّ خاِرَف َو�أَُعِبِ ُم �ٱلزَّ �أُْتِ
�ٱْلافِّ ِباٱْلأَْقلِم.

�أُْبــِدُع :

ُق :  �أُ�شاِهُد و�أََتـَذوَّ

1

2

َ

م�ستقلة،  ورقة  م�ساحة  على  املقرتح  العمل  ينجز   n
ويعتمد ان�سجام االألون يف تزيني اإطار اللوحة.

العمل املطلوب على  املتعلمون  n ينجز 
م�ساحة اأكرب خارج الكرا�سة.

مواد  ا�ستعمال  على  املتعلم)ة(  n حتفيز 
يف  اختياره،  من  خمتلفة  واأدوات 

التلوين.
تقنيات  ال�ستعمال  املتعلم)ة(  توجيه   n
يف  �سابقة  ح�س�ص  خالل  تعلمها 
)الإل�ساق،  املقرتح  العمل  اإجناز 

الطبع باملر�سام ...(

113
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عامل الرحالت واالأ�سفار املجال

املو�سيقى واالأنا�سيداملكون

رحلة النهر االأزرق ))(عنوان الدر�س

n تعرف الفرقة املو�سيقية الأهداف

�سور - مقطع غنائي ...الو�شائل

30 دقيقةاملدة الزمنية لكل ح�شة2عدد احل�ش�س

توجيهاتاأن�شطة وممار�شات �شفيةاملراحل

ولى
 الأ

�شة
احل

ال�شتماع وال�شتك�شاف

ـيَّ :  َفـِنّ َجِميَّ اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

ـِمـيُّ : َعـلُّ َهدُف اٱلتَّ َالمْ

بوعاِن : 1 و 2 أُ�ضمْ َالمْ

وَرَة ُثمَّ �أُجيُب : �أُلِحُظ �ٱل�صّ

ٌة  : َقٌة مو�ضيِقيَّ اآيل  :ِفرمْ     OrchestreInstrumental

وَرِة؟  - َكْم َعَدُد �ٱْلعاِزفنَي يف �ٱل�صّ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- َكْم َعَدُد �ٱْلعاِزفنَي َعلى �آَلِة �ٱْلَكماِن؟
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ِة : َت �صوَرِة �ٱْلِفْرَقِة �ٱْلـمو�صيِقيَّ ُع َعلَمًة َتْ �أَ�صَ

ْوِت »ل«. ُه ِب�صَ ْمِت �ٱْلـُمقاِبَلَة َلها ِلِكتاَبِة �أو�ْصتيناطو �إيقاِعيٍّ ُثمَّ �أْقَروؤُ ْود�َء َو�ٱْلَبْي�صاَء َوَعلَمَة �ٱل�صَّ �أَ�ْصَتْعِمُل �ٱل�صَّ

ِة  ْحر�وي �ٱْلَعظيُم«، َعْزُف �ٱْلِفْرَقِة �ٱْلـَمَلِكيَّ �أَ�ْصَتِمُع ِلـَمْعزوَفِة »�أَنا �ٱل�صَّ
 . ّكايلِّ ِلْلمو�صيقى )َ�ْلوُق �ٱْلـَمَلكي(، ِغناُء َعْبِد �ٱْلوهاب �ٱلدُّ

ِة.  ماِعيِّ ِلْلِفْرَقِة �ٱْلـمو�صيِقيَّ ُز َعلى �ٱلأَد�ِء �ٱْلَ �أَُركِّ

ِة : �أَْبَحُث َعْن �أَ�ْصماِء َبْع�ِش �ٱْلِفَرِق �ٱْلـمو�صيِقيَّ
ٌة  ٌة �إِْفريِقيَّ ٌة، ِفَرٌق مو�صيِقيَّ ٌة َمْغِرِبيَّ ِفَرٌق مو�صيِقيَّ

ٌة. ٌة عاَلـِميَّ َوِفَرٌق مو�صيِقيَّ

َرِق )1( زمْ أَ ِر اٱلمْ همْ َلُة اٱلنَّ ِرحمْ
ُف �ٱْلِفْرَقَة �ٱْلـمو�صيِقيََّة.  �أََتَعرَّ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

�أَ�ْشَتِمُع َو�أَْكَت�ِشُف :

�أُْبــِدُع :

ُق :  �أُ�شاِهُد و�أََتـَذوَّ

عوَن  ذيَن َيَتَجمَّ ِة �ٱلَّ موَعٌة ِمْن �ٱْلعاِزفنَي َعلى  �ٱْلآلِت �ٱْلـمو�صيِقيَّ ا: ِهَي َمْ تمْ ِك�ضمْ أُرمْ ُة اأَِو اٱلمْ ـمو�ضيِقيَّ َقُة اٱلمْ ِفرمْ َالمْ
              ِبَهَدِف �أَد�ِء َعَمِل مو�صيقي ِغناِئيٍّ �أَْو �آيِل.

الوحدة الرابعة األسبوع األول و الثاني
Compositeur :Remarques :
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55

77

99

1111

1313

1515

1717

1919
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ِة   َهْل َتْذُكريَن َمْعزوَفَة َرْق�صَ
ْثناَء  تي �ٱ�ْصَتَمْعنا َلها �أَ �ٱْلأَْطَل�ِش �ٱلَّ

؟ ِق �ٱْلـمو�صيقيِّ َذوُّ َة �ٱلتَّ ِح�صَّ

ها َجميَلٌة َنَعْم جاُد �إِنَّ
َوَقْد �ٱ�ْصَتَمْعنا فيها َلأو�ْصتيناطو �إيقاعي

- َكْم َعَدُد �ٱْلعاِزفنَي َعلى �آَلِة �ٱْلقانوِن؟ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

َمفاهيم : 
ْ
حات َو ٱل

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

ُة  َدُة اٱل�ّضاِد�ضَ َوحمْ َالمْ

ها ِمْن َعْزِف �ٱْلِفْرَقِة  �إِنَّ
ِة ِبِرئا�َصِة �ٱْلـمو�صيقاِر  �ٱْلَوَطِنيَّ

َعْبِد �ٱْلقاِدِر �ٱلّر��ِصدي.

َ�ْلـمو�شيقى َواٱالأَنا�شيُد

ٍّ 68

n يالحظ وي�ستك�سف و�سعية االنطالق.
ويحدد  االأطل�ص  رق�سة  معزوفة  يتذكر   n

االأو�ستيناطو االإيقاعي.
n يجيب عن اأ�سئلة الو�سعية.

n يحدد عدد العازفني يف ال�سورة:
 عدد العازفني على اآلة الكمان.

 عدد العازفني على اآلة القانون.

n ميكن دعوة متعلم)ة( الإعادة غناء مقطع من 
معزوفة رق�سة االأطل�ص.

التطبيق والتمرن

ـيَّ :  َفـِنّ َجِميَّ اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

ـِمـيُّ : َعـلُّ َهدُف اٱلتَّ َالمْ

بوعاِن : 1 و 2 أُ�ضمْ َالمْ

وَرَة ُثمَّ �أُجيُب : �أُلِحُظ �ٱل�صّ

ٌة  : َقٌة مو�ضيِقيَّ اآيل  :ِفرمْ     OrchestreInstrumental

وَرِة؟  - َكْم َعَدُد �ٱْلعاِزفنَي يف �ٱل�صّ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- َكْم َعَدُد �ٱْلعاِزفنَي َعلى �آَلِة �ٱْلَكماِن؟
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ِة : َت �صوَرِة �ٱْلِفْرَقِة �ٱْلـمو�صيِقيَّ ُع َعلَمًة َتْ �أَ�صَ

ْوِت »ل«. ُه ِب�صَ ْمِت �ٱْلـُمقاِبَلَة َلها ِلِكتاَبِة �أو�ْصتيناطو �إيقاِعيٍّ ُثمَّ �أْقَروؤُ ْود�َء َو�ٱْلَبْي�صاَء َوَعلَمَة �ٱل�صَّ �أَ�ْصَتْعِمُل �ٱل�صَّ

ِة  ْحر�وي �ٱْلَعظيُم«، َعْزُف �ٱْلِفْرَقِة �ٱْلـَمَلِكيَّ �أَ�ْصَتِمُع ِلـَمْعزوَفِة »�أَنا �ٱل�صَّ
 . ّكايلِّ ِلْلمو�صيقى )َ�ْلوُق �ٱْلـَمَلكي(، ِغناُء َعْبِد �ٱْلوهاب �ٱلدُّ

ِة.  ماِعيِّ ِلْلِفْرَقِة �ٱْلـمو�صيِقيَّ ُز َعلى �ٱلأَد�ِء �ٱْلَ �أَُركِّ

ِة : �أَْبَحُث َعْن �أَ�ْصماِء َبْع�ِش �ٱْلِفَرِق �ٱْلـمو�صيِقيَّ
ٌة  ٌة �إِْفريِقيَّ ٌة، ِفَرٌق مو�صيِقيَّ ٌة َمْغِرِبيَّ ِفَرٌق مو�صيِقيَّ

ٌة. ٌة عاَلـِميَّ َوِفَرٌق مو�صيِقيَّ

َرِق )1( زمْ أَ ِر اٱلمْ همْ َلُة اٱلنَّ ِرحمْ
ُف �ٱْلِفْرَقَة �ٱْلـمو�صيِقيََّة.  �أََتَعرَّ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

�أَ�ْشَتِمُع َو�أَْكَت�ِشُف :

�أُْبــِدُع :

ُق :  �أُ�شاِهُد و�أََتـَذوَّ

عوَن  ذيَن َيَتَجمَّ ِة �ٱلَّ موَعٌة ِمْن �ٱْلعاِزفنَي َعلى  �ٱْلآلِت �ٱْلـمو�صيِقيَّ ا: ِهَي َمْ تمْ ِك�ضمْ أُرمْ ُة اأَِو اٱلمْ ـمو�ضيِقيَّ َقُة اٱلمْ ِفرمْ َالمْ
              ِبَهَدِف �أَد�ِء َعَمِل مو�صيقي ِغناِئيٍّ �أَْو �آيِل.

الوحدة الرابعة األسبوع األول و الثاني
Compositeur :Remarques :
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ِة   َهْل َتْذُكريَن َمْعزوَفَة َرْق�صَ
ْثناَء  تي �ٱ�ْصَتَمْعنا َلها �أَ �ٱْلأَْطَل�ِش �ٱلَّ

؟ ِق �ٱْلـمو�صيقيِّ َذوُّ َة �ٱلتَّ ِح�صَّ

ها َجميَلٌة َنَعْم جاُد �إِنَّ
َوَقْد �ٱ�ْصَتَمْعنا فيها َلأو�ْصتيناطو �إيقاعي

- َكْم َعَدُد �ٱْلعاِزفنَي َعلى �آَلِة �ٱْلقانوِن؟ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

َمفاهيم : 
ْ
حات َو ٱل

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

ُة  َدُة اٱل�ّضاِد�ضَ َوحمْ َالمْ

ها ِمْن َعْزِف �ٱْلِفْرَقِة  �إِنَّ
ِة ِبِرئا�َصِة �ٱْلـمو�صيقاِر  �ٱْلَوَطِنيَّ

َعْبِد �ٱْلقاِدِر �ٱلّر��ِصدي.

َ�ْلـمو�شيقى َواٱالأَنا�شيُد

ٍّ 68

n يالحظ ال�سور املقرتحة وي�سع عالمة حتت 
الفرقة املو�سيقية. 

n ي�ساحب االأ�ستاذ املتعلم)ة( اأثناء التمرن.

نية
الثا

شة 
حل�

ا

التعبري والإبداع

ـيَّ :  َفـِنّ َجِميَّ اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

ـِمـيُّ : َعـلُّ َهدُف اٱلتَّ َالمْ

بوعاِن : 1 و 2 أُ�ضمْ َالمْ

وَرَة ُثمَّ �أُجيُب : �أُلِحُظ �ٱل�صّ

ٌة  : َقٌة مو�ضيِقيَّ اآيل  :ِفرمْ     OrchestreInstrumental

وَرِة؟  - َكْم َعَدُد �ٱْلعاِزفنَي يف �ٱل�صّ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- َكْم َعَدُد �ٱْلعاِزفنَي َعلى �آَلِة �ٱْلَكماِن؟
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ِة : َت �صوَرِة �ٱْلِفْرَقِة �ٱْلـمو�صيِقيَّ ُع َعلَمًة َتْ �أَ�صَ

ْوِت »ل«. ُه ِب�صَ ْمِت �ٱْلـُمقاِبَلَة َلها ِلِكتاَبِة �أو�ْصتيناطو �إيقاِعيٍّ ُثمَّ �أْقَروؤُ ْود�َء َو�ٱْلَبْي�صاَء َوَعلَمَة �ٱل�صَّ �أَ�ْصَتْعِمُل �ٱل�صَّ

ِة  ْحر�وي �ٱْلَعظيُم«، َعْزُف �ٱْلِفْرَقِة �ٱْلـَمَلِكيَّ �أَ�ْصَتِمُع ِلـَمْعزوَفِة »�أَنا �ٱل�صَّ
 . ّكايلِّ ِلْلمو�صيقى )َ�ْلوُق �ٱْلـَمَلكي(، ِغناُء َعْبِد �ٱْلوهاب �ٱلدُّ

ِة.  ماِعيِّ ِلْلِفْرَقِة �ٱْلـمو�صيِقيَّ ُز َعلى �ٱلأَد�ِء �ٱْلَ �أَُركِّ

ِة : �أَْبَحُث َعْن �أَ�ْصماِء َبْع�ِش �ٱْلِفَرِق �ٱْلـمو�صيِقيَّ
ٌة  ٌة �إِْفريِقيَّ ٌة، ِفَرٌق مو�صيِقيَّ ٌة َمْغِرِبيَّ ِفَرٌق مو�صيِقيَّ

ٌة. ٌة عاَلـِميَّ َوِفَرٌق مو�صيِقيَّ

َرِق )1( زمْ أَ ِر اٱلمْ همْ َلُة اٱلنَّ ِرحمْ
ُف �ٱْلِفْرَقَة �ٱْلـمو�صيِقيََّة.  �أََتَعرَّ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

�أَ�ْشَتِمُع َو�أَْكَت�ِشُف :

�أُْبــِدُع :

ُق :  �أُ�شاِهُد و�أََتـَذوَّ

عوَن  ذيَن َيَتَجمَّ ِة �ٱلَّ موَعٌة ِمْن �ٱْلعاِزفنَي َعلى  �ٱْلآلِت �ٱْلـمو�صيِقيَّ ا: ِهَي َمْ تمْ ِك�ضمْ أُرمْ ُة اأَِو اٱلمْ ـمو�ضيِقيَّ َقُة اٱلمْ ِفرمْ َالمْ
              ِبَهَدِف �أَد�ِء َعَمِل مو�صيقي ِغناِئيٍّ �أَْو �آيِل.

الوحدة الرابعة األسبوع األول و الثاني
Compositeur :Remarques :


أبدع

Percussif

33
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ِة   َهْل َتْذُكريَن َمْعزوَفَة َرْق�صَ
ْثناَء  تي �ٱ�ْصَتَمْعنا َلها �أَ �ٱْلأَْطَل�ِش �ٱلَّ

؟ ِق �ٱْلـمو�صيقيِّ َذوُّ َة �ٱلتَّ ِح�صَّ

ها َجميَلٌة َنَعْم جاُد �إِنَّ
َوَقْد �ٱ�ْصَتَمْعنا فيها َلأو�ْصتيناطو �إيقاعي

- َكْم َعَدُد �ٱْلعاِزفنَي َعلى �آَلِة �ٱْلقانوِن؟ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

َمفاهيم : 
ْ
حات َو ٱل

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

ُة  َدُة اٱل�ّضاِد�ضَ َوحمْ َالمْ

ها ِمْن َعْزِف �ٱْلِفْرَقِة  �إِنَّ
ِة ِبِرئا�َصِة �ٱْلـمو�صيقاِر  �ٱْلَوَطِنيَّ

َعْبِد �ٱْلقاِدِر �ٱلّر��ِصدي.

َ�ْلـمو�شيقى َواٱالأَنا�شيُد

ٍّ 68

n ي�ستمع املتعلم)ة( ملقطع مو�سيقي ويكت�سفه.
n يكتب اأو�ستيناطو اإيقاعي ويقراأه.

منا�سبة  مو�سيقية  جمل  تقدمي  ي�ستح�سن   n
للمتعلم)ة( من حيث امل�سمون وال�سعوبات 

التي تطرحها.

التذوق
ـيَّ :  َفـِنّ َجِميَّ اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

ـِمـيُّ : َعـلُّ َهدُف اٱلتَّ َالمْ

بوعاِن : 1 و 2 أُ�ضمْ َالمْ

وَرَة ُثمَّ �أُجيُب : �أُلِحُظ �ٱل�صّ

ٌة  : َقٌة مو�ضيِقيَّ اآيل  :ِفرمْ     OrchestreInstrumental

وَرِة؟  - َكْم َعَدُد �ٱْلعاِزفنَي يف �ٱل�صّ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- َكْم َعَدُد �ٱْلعاِزفنَي َعلى �آَلِة �ٱْلَكماِن؟
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ِة : َت �صوَرِة �ٱْلِفْرَقِة �ٱْلـمو�صيِقيَّ ُع َعلَمًة َتْ �أَ�صَ

ْوِت »ل«. ُه ِب�صَ ْمِت �ٱْلـُمقاِبَلَة َلها ِلِكتاَبِة �أو�ْصتيناطو �إيقاِعيٍّ ُثمَّ �أْقَروؤُ ْود�َء َو�ٱْلَبْي�صاَء َوَعلَمَة �ٱل�صَّ �أَ�ْصَتْعِمُل �ٱل�صَّ

ِة  ْحر�وي �ٱْلَعظيُم«، َعْزُف �ٱْلِفْرَقِة �ٱْلـَمَلِكيَّ �أَ�ْصَتِمُع ِلـَمْعزوَفِة »�أَنا �ٱل�صَّ
 . ّكايلِّ ِلْلمو�صيقى )َ�ْلوُق �ٱْلـَمَلكي(، ِغناُء َعْبِد �ٱْلوهاب �ٱلدُّ

ِة.  ماِعيِّ ِلْلِفْرَقِة �ٱْلـمو�صيِقيَّ ُز َعلى �ٱلأَد�ِء �ٱْلَ �أَُركِّ

ِة : �أَْبَحُث َعْن �أَ�ْصماِء َبْع�ِش �ٱْلِفَرِق �ٱْلـمو�صيِقيَّ
ٌة  ٌة �إِْفريِقيَّ ٌة، ِفَرٌق مو�صيِقيَّ ٌة َمْغِرِبيَّ ِفَرٌق مو�صيِقيَّ

ٌة. ٌة عاَلـِميَّ َوِفَرٌق مو�صيِقيَّ

َرِق )1( زمْ أَ ِر اٱلمْ همْ َلُة اٱلنَّ ِرحمْ
ُف �ٱْلِفْرَقَة �ٱْلـمو�صيِقيََّة.  �أََتَعرَّ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

�أَ�ْشَتِمُع َو�أَْكَت�ِشُف :

�أُْبــِدُع :

ُق :  �أُ�شاِهُد و�أََتـَذوَّ

عوَن  ذيَن َيَتَجمَّ ِة �ٱلَّ موَعٌة ِمْن �ٱْلعاِزفنَي َعلى  �ٱْلآلِت �ٱْلـمو�صيِقيَّ ا: ِهَي َمْ تمْ ِك�ضمْ أُرمْ ُة اأَِو اٱلمْ ـمو�ضيِقيَّ َقُة اٱلمْ ِفرمْ َالمْ
              ِبَهَدِف �أَد�ِء َعَمِل مو�صيقي ِغناِئيٍّ �أَْو �آيِل.

الوحدة الرابعة األسبوع األول و الثاني
Compositeur :Remarques :
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ِة   َهْل َتْذُكريَن َمْعزوَفَة َرْق�صَ
ْثناَء  تي �ٱ�ْصَتَمْعنا َلها �أَ �ٱْلأَْطَل�ِش �ٱلَّ

؟ ِق �ٱْلـمو�صيقيِّ َذوُّ َة �ٱلتَّ ِح�صَّ

ها َجميَلٌة َنَعْم جاُد �إِنَّ
َوَقْد �ٱ�ْصَتَمْعنا فيها َلأو�ْصتيناطو �إيقاعي

- َكْم َعَدُد �ٱْلعاِزفنَي َعلى �آَلِة �ٱْلقانوِن؟ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

َمفاهيم : 
ْ
حات َو ٱل

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

ُة  َدُة اٱل�ّضاِد�ضَ َوحمْ َالمْ

ها ِمْن َعْزِف �ٱْلِفْرَقِة  �إِنَّ
ِة ِبِرئا�َصِة �ٱْلـمو�صيقاِر  �ٱْلَوَطِنيَّ

َعْبِد �ٱْلقاِدِر �ٱلّر��ِصدي.

َ�ْلـمو�شيقى َواٱالأَنا�شيُد

ٍّ 68

ال�سحراوي  اأنا  الأغنية  املتعلم)ة(  ي�ستمع   n
العظيم للفنان عبد الوهاب الدكايل عزف 

الفرقة امللكية للمو�سيقي.
املو�سيقية،  للفرقة  اجلماعي  االأداء  يتذوق   n

ويعرب عن �سعوره.

n يحفز االأ�ستاذ)ة( املتعلم)ة( على التعبري عن 
�سعوره اأثناء اال�ستماع لالأغنية.

n ي�ستعمل االأ�ستاذ)ة( احلامل ال�سوتي لت�سيمع 
اأعنية اأنا ال�سحراوي العظيم .

التعلم الذاتي
ـيَّ :  َفـِنّ َجِميَّ اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

ـِمـيُّ : َعـلُّ َهدُف اٱلتَّ َالمْ

بوعاِن : 1 و 2 أُ�ضمْ َالمْ

وَرَة ُثمَّ �أُجيُب : �أُلِحُظ �ٱل�صّ

ٌة  : َقٌة مو�ضيِقيَّ اآيل  :ِفرمْ     OrchestreInstrumental

وَرِة؟  - َكْم َعَدُد �ٱْلعاِزفنَي يف �ٱل�صّ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- َكْم َعَدُد �ٱْلعاِزفنَي َعلى �آَلِة �ٱْلَكماِن؟
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ِة : َت �صوَرِة �ٱْلِفْرَقِة �ٱْلـمو�صيِقيَّ ُع َعلَمًة َتْ �أَ�صَ

ْوِت »ل«. ُه ِب�صَ ْمِت �ٱْلـُمقاِبَلَة َلها ِلِكتاَبِة �أو�ْصتيناطو �إيقاِعيٍّ ُثمَّ �أْقَروؤُ ْود�َء َو�ٱْلَبْي�صاَء َوَعلَمَة �ٱل�صَّ �أَ�ْصَتْعِمُل �ٱل�صَّ

ِة  ْحر�وي �ٱْلَعظيُم«، َعْزُف �ٱْلِفْرَقِة �ٱْلـَمَلِكيَّ �أَ�ْصَتِمُع ِلـَمْعزوَفِة »�أَنا �ٱل�صَّ
 . ّكايلِّ ِلْلمو�صيقى )َ�ْلوُق �ٱْلـَمَلكي(، ِغناُء َعْبِد �ٱْلوهاب �ٱلدُّ

ِة.  ماِعيِّ ِلْلِفْرَقِة �ٱْلـمو�صيِقيَّ ُز َعلى �ٱلأَد�ِء �ٱْلَ �أَُركِّ

ِة : �أَْبَحُث َعْن �أَ�ْصماِء َبْع�ِش �ٱْلِفَرِق �ٱْلـمو�صيِقيَّ
ٌة  ٌة �إِْفريِقيَّ ٌة، ِفَرٌق مو�صيِقيَّ ٌة َمْغِرِبيَّ ِفَرٌق مو�صيِقيَّ

ٌة. ٌة عاَلـِميَّ َوِفَرٌق مو�صيِقيَّ

َرِق )1( زمْ أَ ِر اٱلمْ همْ َلُة اٱلنَّ ِرحمْ
ُف �ٱْلِفْرَقَة �ٱْلـمو�صيِقيََّة.  �أََتَعرَّ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

�أَ�ْشَتِمُع َو�أَْكَت�ِشُف :

�أُْبــِدُع :

ُق :  �أُ�شاِهُد و�أََتـَذوَّ

عوَن  ذيَن َيَتَجمَّ ِة �ٱلَّ موَعٌة ِمْن �ٱْلعاِزفنَي َعلى  �ٱْلآلِت �ٱْلـمو�صيِقيَّ ا: ِهَي َمْ تمْ ِك�ضمْ أُرمْ ُة اأَِو اٱلمْ ـمو�ضيِقيَّ َقُة اٱلمْ ِفرمْ َالمْ
              ِبَهَدِف �أَد�ِء َعَمِل مو�صيقي ِغناِئيٍّ �أَْو �آيِل.

الوحدة الرابعة األسبوع األول و الثاني
Compositeur :Remarques :


أبدع

Percussif

33

55

77

99

1111

1313

1515

1717

1919
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ِة   َهْل َتْذُكريَن َمْعزوَفَة َرْق�صَ
ْثناَء  تي �ٱ�ْصَتَمْعنا َلها �أَ �ٱْلأَْطَل�ِش �ٱلَّ

؟ ِق �ٱْلـمو�صيقيِّ َذوُّ َة �ٱلتَّ ِح�صَّ

ها َجميَلٌة َنَعْم جاُد �إِنَّ
َوَقْد �ٱ�ْصَتَمْعنا فيها َلأو�ْصتيناطو �إيقاعي

- َكْم َعَدُد �ٱْلعاِزفنَي َعلى �آَلِة �ٱْلقانوِن؟ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

َمفاهيم : 
ْ
حات َو ٱل

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

ُة  َدُة اٱل�ّضاِد�ضَ َوحمْ َالمْ

ها ِمْن َعْزِف �ٱْلِفْرَقِة  �إِنَّ
ِة ِبِرئا�َصِة �ٱْلـمو�صيقاِر  �ٱْلَوَطِنيَّ

َعْبِد �ٱْلقاِدِر �ٱلّر��ِصدي.

َ�ْلـمو�شيقى َواٱالأَنا�شيُد

ٍّ 68

الفرق  بع�ص  اأ�سماء  عن  املتعلم)ة(  يبحث   n
املو�سيقية )مغربية - اإفريقية - عاملية(.

n ي�سجع االأ�ستاذ)ة( املتعلم)ة( على البحث عن 
بع�ص الفرق املو�سيقية املحلية .
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االأ�سبوعان: 1 و2الوحدة ال�شاد�شة 
عامل الرحالت واالأ�سفار املجال
امل�رصحاملكون

على جناح ال�سالمة عنوان الدر�س
n التعبري م�رصحيا بتوظيف االرجتال الأهداف
حقيبة يدوية - تذكرة �سفر. الو�شائل

30 دقيقةاملدة الزمنية لكل ح�شة2عدد احل�ش�س

توجيهاتاأن�شطة وممار�شات �شفيةاملراحل

ولى
 الأ

�شة
احل

املالحظة وال�شتك�شاف

1234

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

�ْلـَمــ�ْشـــَرُح
بوعاِن : 1 و 2 أُ�ضمْ َالمْ

ـِمـيُّ : َعـلُّ َهدُف اٱلتَّ َالمْ

الَمِة )1( َعلى َجناِح اٱل�ضَّ

و�ِت. َة �ٱْلأَ�صْ ُق َجماِليَّ �أََتَذوَّ

ُل ِبَخطٍّ : �صِ ُل �ٱْلـَم�ْصَهَد ُثمَّ �أَ مَّ �أََتاأَ

ُة - ِمْكنا�َسُة - َالّداُر - ُمّراُك�ُش..(  اأَْماَلأُ اٱْلَفراَغ ِباأََحِد اأَ�ْسماِء ُمُدِن ِبالدي )ِرباُط - َال�ّساِقيَّ

ْقِل : ُل ِحو�َر �ٱْلـُم�صاِفريَن َو�أَْرباَب �ٱلنَّ �أَْرَتِ

ُي�صاِفرون َجنوبًا.

ْمر�ُء. . �ٱْلَ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. �ٱْلَبْي�صاُء. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ُع �أََحَد �أَْفر�ِد  ُل ِحو�َر ُكلِّ ُم�صاِفٍر َوُهَو ُيَودِّ �أَْرَتِ
ِدقاِئِه. �صْ ِتِه، �أَْو �أَ �أُ�ْسَ

ِة ِبُكلِّ َو�صيَلِة  حيِب �ٱْلا�صَّ ْ ُل ِعباَرَة �ٱلتَّ �أَْرَتِ
ٍة. ِمثاٌل : َنْقٍل َجماِعيَّ

َيِة  وِّ طوِط اٱْلَ • »َمْرَحبًا ِبُكْم َعلى َمْتِ اٱْلُ
�ٱْلـَمَلِكيَِّة«.

. �ٱْلَفْتِح. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ْيتوِن. . �ٱلزَّ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قًا.ُي�صاِفُر َغْربًا. ُت�صاِفُر �َصماًل. ُي�صاِفُر �َسْ

و�ِر، ِباٱ�ْصِم ُكلِّ َمديَنٍة. ُل ِحو�رً� ِللتَّـْرحاِب ِباٱلزُّ ُد �ٱْلـُمُدَن �أَْرَتِ �آُخُذ َخريَطَة ِبلدي، �أَُحدِّ

داَمهمْ َل اٱلنَّ راِقبي َعَجالِتِك َقبمْ َعلى َجناِح اٱل�ّضالَمهمْ

ِحّيًا ِبَتْوظيِف �ٱِلْرِتاِل. ُ َم�ْسَ  �أَُعبِّ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

�أُالِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف :

ُق :�أُْبــِدُع : �أََتـَذوَّ

1

1

3

2

2

4

ُة  َدُة اٱل�ّضاِد�ضَ َوحمْ َالمْ
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n يالحظ املتعلم)ة( امل�سهد امل�رصحي.
التي  والو�سيلة  م�سافر  كل  جتاه  بتلقائية  يعرب   n

�سي�ستعملها.
n يرجتل بع�ص هذه احلركات ويعرب عن اأهميتها.

الإعادة  متعلم)ة(  دعوة  ميكن   n
رق�سة  معزوفة  من  مقطع  غناء 

االطل�ص.

التطبيق والتمرن
1234

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

�ْلـَمــ�ْشـــَرُح
بوعاِن : 1 و 2 أُ�ضمْ َالمْ

ـِمـيُّ : َعـلُّ َهدُف اٱلتَّ َالمْ

الَمِة )1( َعلى َجناِح اٱل�ضَّ

و�ِت. َة �ٱْلأَ�صْ ُق َجماِليَّ �أََتَذوَّ

ُل ِبَخطٍّ : �صِ ُل �ٱْلـَم�ْصَهَد ُثمَّ �أَ مَّ �أََتاأَ

ُة - ِمْكنا�َسُة - َالّداُر - ُمّراُك�ُش..(  اأَْماَلأُ اٱْلَفراَغ ِباأََحِد اأَ�ْسماِء ُمُدِن ِبالدي )ِرباُط - َال�ّساِقيَّ

ْقِل : ُل ِحو�َر �ٱْلـُم�صاِفريَن َو�أَْرباَب �ٱلنَّ �أَْرَتِ

ُي�صاِفرون َجنوبًا.

ْمر�ُء. . �ٱْلَ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. �ٱْلَبْي�صاُء. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ُع �أََحَد �أَْفر�ِد  ُل ِحو�َر ُكلِّ ُم�صاِفٍر َوُهَو ُيَودِّ �أَْرَتِ
ِدقاِئِه. �صْ ِتِه، �أَْو �أَ �أُ�ْسَ

ِة ِبُكلِّ َو�صيَلِة  حيِب �ٱْلا�صَّ ْ ُل ِعباَرَة �ٱلتَّ �أَْرَتِ
ٍة. ِمثاٌل : َنْقٍل َجماِعيَّ

َيِة  وِّ طوِط اٱْلَ • »َمْرَحبًا ِبُكْم َعلى َمْتِ اٱْلُ
�ٱْلـَمَلِكيَِّة«.

. �ٱْلَفْتِح. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ْيتوِن. . �ٱلزَّ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قًا.ُي�صاِفُر َغْربًا. ُت�صاِفُر �َصماًل. ُي�صاِفُر �َسْ

و�ِر، ِباٱ�ْصِم ُكلِّ َمديَنٍة. ُل ِحو�رً� ِللتَّـْرحاِب ِباٱلزُّ ُد �ٱْلـُمُدَن �أَْرَتِ �آُخُذ َخريَطَة ِبلدي، �أَُحدِّ

داَمهمْ َل اٱلنَّ راِقبي َعَجالِتِك َقبمْ َعلى َجناِح اٱل�ّضالَمهمْ

ِحّيًا ِبَتْوظيِف �ٱِلْرِتاِل. ُ َم�ْسَ  �أَُعبِّ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

�أُالِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف :

ُق :�أُْبــِدُع : �أََتـَذوَّ

1

1

3

2

2

4
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n ي�ستعمل املتعلم)ة( ر تقنيتي التنف�ص ال�سليم والت�سخني 
حمطة  يف  م�سافر  باخرة،  يف  م�سافر  موقف  يرجتل   n

القطار.
n يتمم املتعلم)ة( اجلملة باأ�سماء املدن املنا�سبة :

n مراك�ص احلمراء
n الدار البي�ساء

n رباط الفتح
 مكنا�سة الزيتونة.

n يتم تهيئ ف�ساء الق�سم ب�سكل يحافظ 
وي�ساهم  املتعلمني  �سالمة  على 
ب�سكل اإيجابي يف القيام باالأن�سطة 

املربجمة.

نية
الثا

شة 
حل�

ا

التعبري والإبداع
1234

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

�ْلـَمــ�ْشـــَرُح
بوعاِن : 1 و 2 أُ�ضمْ َالمْ

ـِمـيُّ : َعـلُّ َهدُف اٱلتَّ َالمْ

الَمِة )1( َعلى َجناِح اٱل�ضَّ

و�ِت. َة �ٱْلأَ�صْ ُق َجماِليَّ �أََتَذوَّ

ُل ِبَخطٍّ : �صِ ُل �ٱْلـَم�ْصَهَد ُثمَّ �أَ مَّ �أََتاأَ

ُة - ِمْكنا�َسُة - َالّداُر - ُمّراُك�ُش..(  اأَْماَلأُ اٱْلَفراَغ ِباأََحِد اأَ�ْسماِء ُمُدِن ِبالدي )ِرباُط - َال�ّساِقيَّ

ْقِل : ُل ِحو�َر �ٱْلـُم�صاِفريَن َو�أَْرباَب �ٱلنَّ �أَْرَتِ

ُي�صاِفرون َجنوبًا.

ْمر�ُء. . �ٱْلَ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. �ٱْلَبْي�صاُء. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ُع �أََحَد �أَْفر�ِد  ُل ِحو�َر ُكلِّ ُم�صاِفٍر َوُهَو ُيَودِّ �أَْرَتِ
ِدقاِئِه. �صْ ِتِه، �أَْو �أَ �أُ�ْسَ

ِة ِبُكلِّ َو�صيَلِة  حيِب �ٱْلا�صَّ ْ ُل ِعباَرَة �ٱلتَّ �أَْرَتِ
ٍة. ِمثاٌل : َنْقٍل َجماِعيَّ

َيِة  وِّ طوِط اٱْلَ • »َمْرَحبًا ِبُكْم َعلى َمْتِ اٱْلُ
�ٱْلـَمَلِكيَِّة«.

. �ٱْلَفْتِح. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ْيتوِن. . �ٱلزَّ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قًا.ُي�صاِفُر َغْربًا. ُت�صاِفُر �َصماًل. ُي�صاِفُر �َسْ

و�ِر، ِباٱ�ْصِم ُكلِّ َمديَنٍة. ُل ِحو�رً� ِللتَّـْرحاِب ِباٱلزُّ ُد �ٱْلـُمُدَن �أَْرَتِ �آُخُذ َخريَطَة ِبلدي، �أَُحدِّ

داَمهمْ َل اٱلنَّ راِقبي َعَجالِتِك َقبمْ َعلى َجناِح اٱل�ّضالَمهمْ

ِحّيًا ِبَتْوظيِف �ٱِلْرِتاِل. ُ َم�ْسَ  �أَُعبِّ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

�أُالِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف :

ُق :�أُْبــِدُع : �أََتـَذوَّ
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املتعلم)ة(  ويدعو  االآتية  الو�سعيات  االأ�ستاذ)ة(  يقدم   n
و�سعية  كل  ت�ستوجبها  الذي  احلوار  ارجتال  اإلى 

على حدة:
n م�سافر وهو يودع اأحد اأفراد اأ�رصته.

n حوار اأحد اأفرد الطائرة مع امل�سافرين.

و�سعيات  على  اال�ستغال  ميكن   n
خمتلفة من اقرتاح املتعلم)ة(.

التذوق
1234

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

�ْلـَمــ�ْشـــَرُح
بوعاِن : 1 و 2 أُ�ضمْ َالمْ

ـِمـيُّ : َعـلُّ َهدُف اٱلتَّ َالمْ

الَمِة )1( َعلى َجناِح اٱل�ضَّ

و�ِت. َة �ٱْلأَ�صْ ُق َجماِليَّ �أََتَذوَّ

ُل ِبَخطٍّ : �صِ ُل �ٱْلـَم�ْصَهَد ُثمَّ �أَ مَّ �أََتاأَ

ُة - ِمْكنا�َسُة - َالّداُر - ُمّراُك�ُش..(  اأَْماَلأُ اٱْلَفراَغ ِباأََحِد اأَ�ْسماِء ُمُدِن ِبالدي )ِرباُط - َال�ّساِقيَّ

ْقِل : ُل ِحو�َر �ٱْلـُم�صاِفريَن َو�أَْرباَب �ٱلنَّ �أَْرَتِ

ُي�صاِفرون َجنوبًا.

ْمر�ُء. . �ٱْلَ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. �ٱْلَبْي�صاُء. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ُع �أََحَد �أَْفر�ِد  ُل ِحو�َر ُكلِّ ُم�صاِفٍر َوُهَو ُيَودِّ �أَْرَتِ
ِدقاِئِه. �صْ ِتِه، �أَْو �أَ �أُ�ْسَ

ِة ِبُكلِّ َو�صيَلِة  حيِب �ٱْلا�صَّ ْ ُل ِعباَرَة �ٱلتَّ �أَْرَتِ
ٍة. ِمثاٌل : َنْقٍل َجماِعيَّ

َيِة  وِّ طوِط اٱْلَ • »َمْرَحبًا ِبُكْم َعلى َمْتِ اٱْلُ
�ٱْلـَمَلِكيَِّة«.

. �ٱْلَفْتِح. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ْيتوِن. . �ٱلزَّ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قًا.ُي�صاِفُر َغْربًا. ُت�صاِفُر �َصماًل. ُي�صاِفُر �َسْ

و�ِر، ِباٱ�ْصِم ُكلِّ َمديَنٍة. ُل ِحو�رً� ِللتَّـْرحاِب ِباٱلزُّ ُد �ٱْلـُمُدَن �أَْرَتِ �آُخُذ َخريَطَة ِبلدي، �أَُحدِّ

داَمهمْ َل اٱلنَّ راِقبي َعَجالِتِك َقبمْ َعلى َجناِح اٱل�ّضالَمهمْ

ِحّيًا ِبَتْوظيِف �ٱِلْرِتاِل. ُ َم�ْسَ  �أَُعبِّ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

�أُالِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف :

ُق :�أُْبــِدُع : �أََتـَذوَّ
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n يالحظ املتعلم)ة( ال�سور ويعرب عنها.
الهزيل  الطابع  ويحدد  ال�سورتني  بني  يقارن   n

للموقف.
تعبريات  خالل  من  اإبرازه  املراد  الهدف  يتذوق   n

ال�سور.

املتعلمني/ات  بع�ص  دعوة  ميكن   n
اأ�سدقائهم/ اأمام  ال�سورة  لتمثيل 

�سديقاتهم.

التعلم الذاتي

1234

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

�ْلـَمــ�ْشـــَرُح
بوعاِن : 1 و 2 أُ�ضمْ َالمْ

ـِمـيُّ : َعـلُّ َهدُف اٱلتَّ َالمْ

الَمِة )1( َعلى َجناِح اٱل�ضَّ

و�ِت. َة �ٱْلأَ�صْ ُق َجماِليَّ �أََتَذوَّ

ُل ِبَخطٍّ : �صِ ُل �ٱْلـَم�ْصَهَد ُثمَّ �أَ مَّ �أََتاأَ

ُة - ِمْكنا�َسُة - َالّداُر - ُمّراُك�ُش..(  اأَْماَلأُ اٱْلَفراَغ ِباأََحِد اأَ�ْسماِء ُمُدِن ِبالدي )ِرباُط - َال�ّساِقيَّ

ْقِل : ُل ِحو�َر �ٱْلـُم�صاِفريَن َو�أَْرباَب �ٱلنَّ �أَْرَتِ

ُي�صاِفرون َجنوبًا.

ْمر�ُء. . �ٱْلَ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. �ٱْلَبْي�صاُء. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ُع �أََحَد �أَْفر�ِد  ُل ِحو�َر ُكلِّ ُم�صاِفٍر َوُهَو ُيَودِّ �أَْرَتِ
ِدقاِئِه. �صْ ِتِه، �أَْو �أَ �أُ�ْسَ

ِة ِبُكلِّ َو�صيَلِة  حيِب �ٱْلا�صَّ ْ ُل ِعباَرَة �ٱلتَّ �أَْرَتِ
ٍة. ِمثاٌل : َنْقٍل َجماِعيَّ

َيِة  وِّ طوِط اٱْلَ • »َمْرَحبًا ِبُكْم َعلى َمْتِ اٱْلُ
�ٱْلـَمَلِكيَِّة«.

. �ٱْلَفْتِح. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ْيتوِن. . �ٱلزَّ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قًا.ُي�صاِفُر َغْربًا. ُت�صاِفُر �َصماًل. ُي�صاِفُر �َسْ

و�ِر، ِباٱ�ْصِم ُكلِّ َمديَنٍة. ُل ِحو�رً� ِللتَّـْرحاِب ِباٱلزُّ ُد �ٱْلـُمُدَن �أَْرَتِ �آُخُذ َخريَطَة ِبلدي، �أَُحدِّ

داَمهمْ َل اٱلنَّ راِقبي َعَجالِتِك َقبمْ َعلى َجناِح اٱل�ّضالَمهمْ

ِحّيًا ِبَتْوظيِف �ٱِلْرِتاِل. ُ َم�ْسَ  �أَُعبِّ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

�أُالِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف :

ُق :�أُْبــِدُع : �أََتـَذوَّ
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1234

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

�ْلـَمــ�ْشـــَرُح
بوعاِن : 1 و 2 أُ�ضمْ َالمْ

ـِمـيُّ : َعـلُّ َهدُف اٱلتَّ َالمْ

الَمِة )1( َعلى َجناِح اٱل�ضَّ

و�ِت. َة �ٱْلأَ�صْ ُق َجماِليَّ �أََتَذوَّ

ُل ِبَخطٍّ : �صِ ُل �ٱْلـَم�ْصَهَد ُثمَّ �أَ مَّ �أََتاأَ

ُة - ِمْكنا�َسُة - َالّداُر - ُمّراُك�ُش..(  اأَْماَلأُ اٱْلَفراَغ ِباأََحِد اأَ�ْسماِء ُمُدِن ِبالدي )ِرباُط - َال�ّساِقيَّ

ْقِل : ُل ِحو�َر �ٱْلـُم�صاِفريَن َو�أَْرباَب �ٱلنَّ �أَْرَتِ

ُي�صاِفرون َجنوبًا.

ْمر�ُء. . �ٱْلَ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. �ٱْلَبْي�صاُء. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ُع �أََحَد �أَْفر�ِد  ُل ِحو�َر ُكلِّ ُم�صاِفٍر َوُهَو ُيَودِّ �أَْرَتِ
ِدقاِئِه. �صْ ِتِه، �أَْو �أَ �أُ�ْسَ

ِة ِبُكلِّ َو�صيَلِة  حيِب �ٱْلا�صَّ ْ ُل ِعباَرَة �ٱلتَّ �أَْرَتِ
ٍة. ِمثاٌل : َنْقٍل َجماِعيَّ

َيِة  وِّ طوِط اٱْلَ • »َمْرَحبًا ِبُكْم َعلى َمْتِ اٱْلُ
�ٱْلـَمَلِكيَِّة«.

. �ٱْلَفْتِح. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ْيتوِن. . �ٱلزَّ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قًا.ُي�صاِفُر َغْربًا. ُت�صاِفُر �َصماًل. ُي�صاِفُر �َسْ

و�ِر، ِباٱ�ْصِم ُكلِّ َمديَنٍة. ُل ِحو�رً� ِللتَّـْرحاِب ِباٱلزُّ ُد �ٱْلـُمُدَن �أَْرَتِ �آُخُذ َخريَطَة ِبلدي، �أَُحدِّ

داَمهمْ َل اٱلنَّ راِقبي َعَجالِتِك َقبمْ َعلى َجناِح اٱل�ّضالَمهمْ

ِحّيًا ِبَتْوظيِف �ٱِلْرِتاِل. ُ َم�ْسَ  �أَُعبِّ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

�أُالِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف :

ُق :�أُْبــِدُع : �أََتـَذوَّ
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الرتحاب  حوار  ارجتال  اإلى  املتعلم)ة(  دعوة   n
بامل�سافرين با�سم كل جهة من جهات اململكة. 

n ت�سجيع املحاوالت الناجحة وحتفيز 
املحاوالت  تكرار  على  املتعلمني 
تطبيق  من  التمكن  حني  اإلى 

احلركات املختلفة.
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االأ�سبوعان: 3 و4الوحدة ال�شاد�شة 

عامل الرحالت واالأ�سفار املجال

الفنون الت�سكيليةاملكون

رحلتي اإلى ال�سحراء املغربيةعنوان الدر�س

الأهداف
التعلمية

.»Le camaïeu« تعرف االن�سجام بدرجات لون اأحادي - الكامايو n

.»Contraste de quantité« تعرف االن�سجام ت�ساد اللون امل�سيطر n
n اأعرب عن ان�سجام االألوان بتقنيتي اللومنة واالإل�ساق.

الو�شائل
والأدوات

اأوراق الر�سم - قلم الر�سا�ص - ممحاة - مق�ص - ل�ساق - اأوراق ملونة - �سباغة مائية - 
ملونة - فر�ساة التلوين. 

30 دقيقةاملدة الزمنية لكل ح�شة2عدد احل�ش�س

التي و�شعية النطالق واألوانها  اخلالبة،  الطبيعية  مبناظرها  انبهرت  املغربية،  ال�سحراء  اإلى  رحلتي  خالل 
جعلتني اأعرب عنها �سمن اأعمايل الت�سكيلية.

توجيهاتاأن�شطة وممار�شات �شفيةاملراحل

ولى
 الأ

�شة
احل

املالحظة وال�شتك�شاف

70

ِة ِرِبيَّ غمْ َ راِء اٱلمْ حمْ َلتي اإِلى اٱل�ضَّ ِرحمْ ُة �ْشكيِليَّ لتَّ َ�ْلُفـنوُن اٱ
بوعاِن : 3 و 4 أُ�ضمْ َالمْ

�أُالِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف :

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

ِة. ْحر�ِويَّ بيَعِة �ٱل�صَّ �أُلِحُظ ِ�ْن�ِصجاَم �ٱْلأَْلـو�ِن ِمْن ِخلِل َم�صاِهَد ِمَن �ٱلطَّ

وَرِة »اأ« : َتِلَفٍة، ِ�ْنِطلًقا ِمَن �ٱل�صّ ٍة ُمْ ُ َعِن �ٱْن�ِصجاِم �ٱْلأَْلو�ِن ِبِتْقنّياٍت َت�ْصكيِليَّ �أَُعبِّ
برُي َعِن  عمْ َالتَّ
�ِضجاِم  اٱِلنمْ
ِتماِد  ِباٱعمْ

ٍن  َدَرجاِت َلومْ
ِة  ِنيَّ اأُحادٍيّ ِبِتقمْ

�ضاِق. لمْ إِ اٱلمْ
برُي َعِن  عمْ َالتَّ
�ِضجاِم  نمْ اٱِلِ
ِتماِد  ِباٱعمْ
َدَرجاِت 

ٍن اأحاديٍّ  َلومْ
ِة   ِنيَّ ِبِتقمْ
ِة. َنَ اٱللَّومْ

.»Le camaïeu« ُف �ٱِلِْن�ِصجاَم ِبَدرجاِت َلْوٍن �أُحاِديٍّ - َ�ْلكامايو  �أََتَعرَّ
. »contraste de quantité« ُف �ٱْن�ِصجاَم َت�صادِّ �ٱللَّْوِن �ٱْلـُم�َصْيَطِر  �أََتَعرَّ

ِة »aquarelle« َو�ٱْلإِْل�صاِق. ِة �ٱلّلوَنَ ُ َعِن �ٱْن�ِصجاِم �ٱْلأَْلو�ِن ِبِتْقِنيَّ  �أَُعبِّ

(.ااَِلْنِسجاُم بََلْوٍن ُمَسْيِطٍر )اَْلَْزَرُق(. ااَِلْنِسجاُم بَِدَرجاِت لَْوٍن ُأحاديٍّ )اَْلُبْرُتقالي(. ااَِلْنِسجاُم بَِلْوٍن ُمَسْيِطٍر )اَْلُبْرُتقالِيُّ

َتِلَفٍة ِمْن َنْف�ِش �ٱللَّْوِن  ُل ِمْن َدَرجاٍت ُمْ كامايو : َتْعبٌي َلْويِنٌّ َيَت�َصكَّ ٍن اأُحاِديٍّ - َالمْ َدَرجاُت َلومْ
             )َمَثًل َلْوَحٌة ِبَدَرجاِت �ٱللَّْوِن �ٱْلأَْزَرِق َفَقْط(.

تي َجَعَلْتني  ّلَبِة، َو�أَْلو�ِنها �ٱلَّ ِة �ٱْلَ بيِعيَّ ناِظِرها �ٱلطَّ ِة، ِ�ْنَبَهْرُت ِبَ ْحر�ِء �ٱْلـَمْغِرِبيَّ ِخلَل ِرْحَلتي �إِلى �ٱل�صَّ
�ْصكيِليَِّة. ْمَن �أَْعمايل �ٱلتَّ ُ َعْنها �صِ �أَُعِبّ
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ُة  َدُة اٱل�ّضاِد�ضَ َوحمْ َالمْ

ُ

n يالحظ املتعلم)ة( ال�سور وي�سف ما ي�ساهد وفق 
ترتيبها املقرتح، وي�ستك�سف:

جاك  )لوحة  اأحادي  لون  بدرجات  االن�سجام   n
ماجوريل(. 

�سورة   ( »االأزرق«  م�سيطر  بلون  االن�سجام   n
�ساطئ بحري(.

رجل  »الربتقايل«،  م�سيطر  بلون  االن�سجام   n
وناقته يف ال�سحراء«.

n ي�ستنتج املتعلم)ة( تراكيب األوان حتقق االن�سجام 
فيما بينها، كي ي�ستثمرها يف االإجناز التطبيقي.

بع�ص  لذكر  املتعلم)ة(  دعوة  ميكن   n
فيها  تربز  التي  الطبيعية  املناظر 
ذلك  وربط  كبري،  ب�سكل  االألوان 

بتعلمات احل�سة.
ي�سفوا  كي  للمتعلمني  املجال  يف�سح   n
م�سهد،  لكل  املميزة  االألوان  باأنف�سهم 
والت�ساوؤل عن االختالفات القائمة فيما 

بينها.

التطبيق والتمرن

70

ِة ِرِبيَّ غمْ َ راِء اٱلمْ حمْ َلتي اإِلى اٱل�ضَّ ِرحمْ ُة �ْشكيِليَّ لتَّ َ�ْلُفـنوُن اٱ
بوعاِن : 3 و 4 أُ�ضمْ َالمْ

�أُالِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف :

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

ِة. ْحر�ِويَّ بيَعِة �ٱل�صَّ �أُلِحُظ ِ�ْن�ِصجاَم �ٱْلأَْلـو�ِن ِمْن ِخلِل َم�صاِهَد ِمَن �ٱلطَّ

وَرِة »اأ« : َتِلَفٍة، ِ�ْنِطلًقا ِمَن �ٱل�صّ ٍة ُمْ ُ َعِن �ٱْن�ِصجاِم �ٱْلأَْلو�ِن ِبِتْقنّياٍت َت�ْصكيِليَّ �أَُعبِّ
برُي َعِن  عمْ َالتَّ
�ِضجاِم  اٱِلنمْ
ِتماِد  ِباٱعمْ

ٍن  َدَرجاِت َلومْ
ِة  ِنيَّ اأُحادٍيّ ِبِتقمْ

�ضاِق. لمْ إِ اٱلمْ
برُي َعِن  عمْ َالتَّ
�ِضجاِم  نمْ اٱِلِ
ِتماِد  ِباٱعمْ
َدَرجاِت 

ٍن اأحاديٍّ  َلومْ
ِة   ِنيَّ ِبِتقمْ
ِة. َنَ اٱللَّومْ

.»Le camaïeu« ُف �ٱِلِْن�ِصجاَم ِبَدرجاِت َلْوٍن �أُحاِديٍّ - َ�ْلكامايو  �أََتَعرَّ
. »contraste de quantité« ُف �ٱْن�ِصجاَم َت�صادِّ �ٱللَّْوِن �ٱْلـُم�َصْيَطِر  �أََتَعرَّ

ِة »aquarelle« َو�ٱْلإِْل�صاِق. ِة �ٱلّلوَنَ ُ َعِن �ٱْن�ِصجاِم �ٱْلأَْلو�ِن ِبِتْقِنيَّ  �أَُعبِّ

(.ااَِلْنِسجاُم بََلْوٍن ُمَسْيِطٍر )اَْلَْزَرُق(. ااَِلْنِسجاُم بَِدَرجاِت لَْوٍن ُأحاديٍّ )اَْلُبْرُتقالي(. ااَِلْنِسجاُم بَِلْوٍن ُمَسْيِطٍر )اَْلُبْرُتقالِيُّ

َتِلَفٍة ِمْن َنْف�ِش �ٱللَّْوِن  ُل ِمْن َدَرجاٍت ُمْ كامايو : َتْعبٌي َلْويِنٌّ َيَت�َصكَّ ٍن اأُحاِديٍّ - َالمْ َدَرجاُت َلومْ
             )َمَثًل َلْوَحٌة ِبَدَرجاِت �ٱللَّْوِن �ٱْلأَْزَرِق َفَقْط(.

تي َجَعَلْتني  ّلَبِة، َو�أَْلو�ِنها �ٱلَّ ِة �ٱْلَ بيِعيَّ ناِظِرها �ٱلطَّ ِة، ِ�ْنَبَهْرُت ِبَ ْحر�ِء �ٱْلـَمْغِرِبيَّ ِخلَل ِرْحَلتي �إِلى �ٱل�صَّ
�ْصكيِليَِّة. ْمَن �أَْعمايل �ٱلتَّ ُ َعْنها �صِ �أَُعِبّ
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ـِمـيُّ : َعـلُّ َهدُف اٱلتَّ َالمْ

َمفاهيُم : 
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ُة  َدُة اٱل�ّضاِد�ضَ َوحمْ َالمْ

ُ

n دعوة املتعلم)ة( للتمرن على التعبري عن ان�سجام 
عليها،  تعرف  التي  الرتكيبات  وفق  االألوان 

واإجناز ذلك بتقنيات ت�سكيلية خمتلفة:
الورق  ق�سا�سات  )ي�ستعمل  االإل�ساق  تقنية   n
امللون اأو ق�سا�سات �سور املجالت، اأو اأ�سناد 

اأخرى(.
n تقنية اللومنة )ي�ستعمل اأ�سباغ مائية على ورق« 

طبيعية اأو �سناعية«

لال�ستفادة  املتعلمني  االأ�ستاذ)ة(  يوجه   n
املقدمة  والتو�سيحات  اخلطوات  من 

يف الكرا�سة.
توفر  مبا  االإجناز  على  املتعلمني  يحفز   n
اأن  �رصيطة  واأ�سناد،  مواد  من  لديهم 
ان�سجام  عن  وتعرب  املطلوب  حتقق 

االألوان كما هو مقرتح.
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التعبري والإبداع

ـيِّ :  َفـِنّ َجمَي اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

ِة  : َنَ ُة اٱللَّومْ ِنيَّ ٍن اأُحاِديٍّ  : ِتقمْ َدَرجاُت َلومْ                                                 Technique d’aquarelleLe camaïeu

.»Jacques Majorelle« َلْوَحُة �ٱْلَفّناِن �ٱْلَفَرْن�ِصــيِّ َجاك ماجوريْل

ُ َلْوَن �صوَرٍة َعلى َبْرناَمِج : »Word« ِباٱْلحا�صوِب. �أََتَعلَُّم َكْيَف �أَُغِيّ

، ُثمَّ �أُجيُب َعِن �ٱْلأَ�ْصِئَلِة : ًد� �ٱْلَعَمَل �ٱْلَفِنّيَّ ُل َجِيّ مَّ �أُلِحُظ َو�أََتاأَ
ِة ؟ يَّ - ما َمْو�صوُع �ٱللَّْوَحِة �ٱْلَفِنّ

- ما �ٱْلأَْلو�ُن �ٱْلـُم�ْصَتْعَمَلُة يف �ٱللَّْوَحِة ؟
اُن ؟ - ما َنْوُع �ٱْن�ِصجاِم �ٱْلأَْلو�ِن �ٱلَّذي �ٱْعَتَمَدُه َهذ� �ٱْلَفنَّ
ُف َذِلَك. �أُقاِرُن َبنْيَ َعَملي �ٱْلَفِنّيِّ َوَهِذِه �ٱللَّْوَحِة. �أَ�صِ

.»Word« ْفَحِة ْدِرُج �صوَرًة َعلى �صَ 1. �أَْنُقُر َعلى »Insertion« َو�أُ
ـوَرِة  ُب َتْغيـيـَر َلْوِن �ٱل�صّ ـوَرةِ، ُثمَّ �أَُجِرّ َتنْيِ َعلى �ٱل�صّ 2. �أَْنُقُر َمرَّ

.»recolorier« َُّثم »couleur« ْمَن �ٱْختياِر �صِ

ِة، �أُْبِرُز ِمْن ِخلِلِه �ٱِلْن�ِصجاَم ِبَدَرجاِت �ٱللَّْوِن �ٱْلأحاِديِّ  ْحر�ِء �ٱْلـَمْغِرِبيَّ ُ َعِن �ٱل�صَّ ا ُيَعِبّ يًّ ُز َم�ْصَهًد� َفِنّ �أُْنِ
ِو �ٱْلإِْل�صاِق. ِة  �أَ َة  �ٱللَّْوَنَ �أَِو �ٱللَّْوِن �ٱْلـُم�َصْيِطِر، �أ�ْصَتْعِمُل فيِه ِتْقِنيَّ

اُن جاك ماجوريْل َسنََة 1951. ْلَفنَّ ْلَكْدَرِة« أَْنََزها اٱ ٌة بُِعْنواِن »َرْقَصِة اٱ يَّ اَلّصوَرُة 1 :لَْوَحٌة َفنِّ

�أُْبــِدُع :

ُق :  �أُ�شاِهُد و�أََتـَذوَّ

1

2

71

ُ
َ

n دعوة املتعلم)ة( الإبداع م�سهد يعرب عن ال�سحراء 
املغربية، مع اإبراز االن�سجام بدرجات اللون 

االأحادي اأو اللون امل�سيطر.
n ي�ستعمل املتعلم: تقنية اللومنة اأو االإل�ساق ح�سب 

اختياره وما توفر له من مواد وو�سائل.
n ي�ستثمر الر�سوم املقرتحة عليه.

n ميكن اأن ي�ستعني املتعلم)ة( ب�سور تربز 
م�ساهد من ال�سحراء املغربية.

املواد  لتح�سري  املتعلمني  توجيه   n
والو�سائل الالزمة لالإجناز م�سبقا.

التذوق

ـيِّ :  َفـِنّ َجمَي اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

ِة  : َنَ ُة اٱللَّومْ ِنيَّ ٍن اأُحاِديٍّ  : ِتقمْ َدَرجاُت َلومْ                                                 Technique d’aquarelleLe camaïeu

.»Jacques Majorelle« َلْوَحُة �ٱْلَفّناِن �ٱْلَفَرْن�ِصــيِّ َجاك ماجوريْل

ُ َلْوَن �صوَرٍة َعلى َبْرناَمِج : »Word« ِباٱْلحا�صوِب. �أََتَعلَُّم َكْيَف �أَُغِيّ

، ُثمَّ �أُجيُب َعِن �ٱْلأَ�ْصِئَلِة : ًد� �ٱْلَعَمَل �ٱْلَفِنّيَّ ُل َجِيّ مَّ �أُلِحُظ َو�أََتاأَ
ِة ؟ يَّ - ما َمْو�صوُع �ٱللَّْوَحِة �ٱْلَفِنّ

- ما �ٱْلأَْلو�ُن �ٱْلـُم�ْصَتْعَمَلُة يف �ٱللَّْوَحِة ؟
اُن ؟ - ما َنْوُع �ٱْن�ِصجاِم �ٱْلأَْلو�ِن �ٱلَّذي �ٱْعَتَمَدُه َهذ� �ٱْلَفنَّ
ُف َذِلَك. �أُقاِرُن َبنْيَ َعَملي �ٱْلَفِنّيِّ َوَهِذِه �ٱللَّْوَحِة. �أَ�صِ

.»Word« ْفَحِة ْدِرُج �صوَرًة َعلى �صَ 1. �أَْنُقُر َعلى »Insertion« َو�أُ
ـوَرِة  ُب َتْغيـيـَر َلْوِن �ٱل�صّ ـوَرةِ، ُثمَّ �أَُجِرّ َتنْيِ َعلى �ٱل�صّ 2. �أَْنُقُر َمرَّ

.»recolorier« َُّثم »couleur« ْمَن �ٱْختياِر �صِ

ِة، �أُْبِرُز ِمْن ِخلِلِه �ٱِلْن�ِصجاَم ِبَدَرجاِت �ٱللَّْوِن �ٱْلأحاِديِّ  ْحر�ِء �ٱْلـَمْغِرِبيَّ ُ َعِن �ٱل�صَّ ا ُيَعِبّ يًّ ُز َم�ْصَهًد� َفِنّ �أُْنِ
ِو �ٱْلإِْل�صاِق. ِة  �أَ َة  �ٱللَّْوَنَ �أَِو �ٱللَّْوِن �ٱْلـُم�َصْيِطِر، �أ�ْصَتْعِمُل فيِه ِتْقِنيَّ

اُن جاك ماجوريْل َسنََة 1951. ْلَفنَّ ْلَكْدَرِة« أَْنََزها اٱ ٌة بُِعْنواِن »َرْقَصِة اٱ يَّ اَلّصوَرُة 1 :لَْوَحٌة َفنِّ

�أُْبــِدُع :

ُق :  �أُ�شاِهُد و�أََتـَذوَّ

1

2

71

ُ
َ

جاك  الفرن�سي  الفنان  لوحة  املتعلم)ة(  يالحظ   n
ماجوريل »رق�سة الكدرة«

n يحدد املتعلم)ة( مو�سوع اللوحة وجمالها الثقايف 
»الفنون ال�سعبية ال�سحراوية املغربية«.

n ي�سف كيف عرب الفنان عن مو�سوع اللوحة.
n يالحظ كيف مت توظيف ان�سجام االألوان.

n يحدد االألوان امل�ستعملة يف اللوحة.
n يقارن عمله الفني مع لوحة الفنان ماجوريل، 

وي�سفه.

التعبري  املتعلمني على  االأ�ستاذ)ة(  يحفز   n
الفنان  لوحة  عنا�رص  عن  بتلقائية 
االإجابة  قبل  ماتي�ص  هرني  الت�سكيلي 

عن االأ�سئلة املطروحة.
n ينطلق االأ�ستاذ)ة( من تفاعالتهم االأولية 
الفنية  والتقديرات  اال�ستنتاجات  لبناء 

حول اللوحة الفنية.
n يربط االأ�ستاذ خال�سة هذه املناق�سة مع 
برفقتهم  ويجد  املتعلمني،  منجزات 
التقاطعات الت�سكيلية واجلمالية بينهما.

التعلم الذاتي

ـيِّ :  َفـِنّ َجمَي اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

ِة  : َنَ ُة اٱللَّومْ ِنيَّ ٍن اأُحاِديٍّ  : ِتقمْ َدَرجاُت َلومْ                                                 Technique d’aquarelleLe camaïeu

.»Jacques Majorelle« َلْوَحُة �ٱْلَفّناِن �ٱْلَفَرْن�ِصــيِّ َجاك ماجوريْل

ُ َلْوَن �صوَرٍة َعلى َبْرناَمِج : »Word« ِباٱْلحا�صوِب. �أََتَعلَُّم َكْيَف �أَُغِيّ

، ُثمَّ �أُجيُب َعِن �ٱْلأَ�ْصِئَلِة : ًد� �ٱْلَعَمَل �ٱْلَفِنّيَّ ُل َجِيّ مَّ �أُلِحُظ َو�أََتاأَ
ِة ؟ يَّ - ما َمْو�صوُع �ٱللَّْوَحِة �ٱْلَفِنّ

- ما �ٱْلأَْلو�ُن �ٱْلـُم�ْصَتْعَمَلُة يف �ٱللَّْوَحِة ؟
اُن ؟ - ما َنْوُع �ٱْن�ِصجاِم �ٱْلأَْلو�ِن �ٱلَّذي �ٱْعَتَمَدُه َهذ� �ٱْلَفنَّ
ُف َذِلَك. �أُقاِرُن َبنْيَ َعَملي �ٱْلَفِنّيِّ َوَهِذِه �ٱللَّْوَحِة. �أَ�صِ

.»Word« ْفَحِة ْدِرُج �صوَرًة َعلى �صَ 1. �أَْنُقُر َعلى »Insertion« َو�أُ
ـوَرِة  ُب َتْغيـيـَر َلْوِن �ٱل�صّ ـوَرةِ، ُثمَّ �أَُجِرّ َتنْيِ َعلى �ٱل�صّ 2. �أَْنُقُر َمرَّ

.»recolorier« َُّثم »couleur« ْمَن �ٱْختياِر �صِ

ِة، �أُْبِرُز ِمْن ِخلِلِه �ٱِلْن�ِصجاَم ِبَدَرجاِت �ٱللَّْوِن �ٱْلأحاِديِّ  ْحر�ِء �ٱْلـَمْغِرِبيَّ ُ َعِن �ٱل�صَّ ا ُيَعِبّ يًّ ُز َم�ْصَهًد� َفِنّ �أُْنِ
ِو �ٱْلإِْل�صاِق. ِة  �أَ َة  �ٱللَّْوَنَ �أَِو �ٱللَّْوِن �ٱْلـُم�َصْيِطِر، �أ�ْصَتْعِمُل فيِه ِتْقِنيَّ

اُن جاك ماجوريْل َسنََة 1951. ْلَفنَّ ْلَكْدَرِة« أَْنََزها اٱ ٌة بُِعْنواِن »َرْقَصِة اٱ يَّ اَلّصوَرُة 1 :لَْوَحٌة َفنِّ

�أُْبــِدُع :

ُق :  �أُ�شاِهُد و�أََتـَذوَّ

1

2

71

ُ
َ

املتعلم)ة( على تغيري لون �سورة على  n يتدرب 
.Word برنامج

n يتبع املتعلم)ة( اخلطوات املقرتحة.

n حتفيز املتعلم)ة( على للبحث عن تقنيات 
تكنولوجية ملعاجلة األوان ال�سور.

القيام  ل�رصورة  املتعلم)ة(  يوجه   n
لتح�سني  وم�ستمرة  منتظمة  بتمرينات 
تعلماته التكنولوجية ملعاجلة ال�سورة.
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االأ�سبوعان: 3 و4الوحدة ال�شاد�شة 
عامل الرحالت واالأ�سفار املجال
املو�سيقى واالأنا�سيداملكون

رحلة النهر االأزرق )2(عنوان الدر�س

n قراءة البي�ساء وال�سوداء وعالمات ال�سمت املقابلة لهما يف مدونة.الأهداف
n اأداء ن�سيد رحلة النهر االأزرق.

الو�شائل
جهاز لت�سميع الن�سيد - كرا�سة املتعلم)ة(.والأدوات

30 دقيقةاملدة الزمنية لكل ح�شة2عدد احل�ش�س

توجيهاتاأن�شطة وممار�شات �شفيةاملراحل

ولى
 الأ

�شة
احل

ال�شتماع وال�شتك�شاف

72

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ : ُق :  �أََتـَذوَّ

ـيَّ :  َفـِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ

َ�ْلـمو�شيقى َواٱاْلأَنا�شيُد
بوعاِن : 3 و 4 أُ�ضمْ َالمْ

َرِق )2( زمْ أَ ِر اٱلمْ همْ َلُة اٱلنَّ ِرحمْ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

�أَ�ْشَتِمُع َو�أَْكَت�ِشُف :

تيناطو  :باليه  : اأو�ضمْ Ballet Ostinato

�صيِد �أَ�ْصَتِمُع ِللنَّ

َلِة يف  ًل ِباٱِلْعِتماِد َعلى �ٱْلـمو�صيقى �ٱْلـُم�َصجَّ �أً ُجْمَلًة َبْعَد ُجْمَلة، ُثمَّ �أَُغِنّيه ُمَتو��صِ زَّ �صيَد ُمَ �أَُغِنّي �ٱلنَّ
ْب�ِش. �صيِد َمَع َتْوقيِع �ٱلنَّ َنِة �إيقاِع �ٱلنَّ َة �ٱْلـَمْكتوَبَة يف ُمَدوَّ �ٱْلُقْر�ِش. �أَْقَر�أُ �ٱْلَعلماِت �ٱْلـمو�صيقيَّ

�ٱْلإيقاَع ُثمَّ  �إَِلْيها َو�أَْحَفُظ َهذ�  �ٱْلـُم�صاِر  �َصِد  �ٱْلَ ِباٱ�ْصِتْعماِل َمو�ِقِع  َقَر�أُْتها  تي  �ٱلَّ َنَة  �ٱْلـُمدوَّ ُع َعلى َج�َصدي  �أَُوِقّ
ْهِر �ٱْلأَْزَرِق«. �أَ�ْصَتْعِمُلُه َكـ »�أو�ْصتيناطو« ِلـُم�صاَحَبِة َن�صيِد »ِرْحَلِة �ٱلنَّ

َن�صيِد   �أَد�ِء  َعلى  َمْنِزيل  ُب يف  �أََتَدرَّ
�ْصَتْعِمُل  ْزَرِق« َو�أَ �ٱْلأَ ْهِر  �ٱلنَّ »ِرْحَلِة 
تي  �ٱلَّ ِة  �ٱْلـمو�صيِقيَّ �ٱْلَعلماِت  �أَ�ْصكاَل 

. �أَْعِرُفها ِلِكتاَبِة �أو�ْصتيناطو �إِيقاِعيٍّ

�أَ�ْصـَتـِمـُع ِلـمــو�صيـقـى »بوليو« 
ر�فـيـل  ِلـمـوري�ش   »boléro«
َوِهَي   »Maurice Ravel«
مُّ  َوَت�صُ �ٱْلباليه  ِلَرْق�ِش  مو�صيقى 

�أو�ْصتيناطو َجميًل.

P M P ML L L L LP MV V

�أُْبــِدُع :

َنٍة َب�صيَطٍة. ْمِت �ٱْلـُمقاِبَلَة َلُهما يف ُمَدوَّ ْود�َء َوَعلماِت �ٱل�صَّ  �أَْقَر�أُ �ٱْلَبْي�صاَء َو�ٱل�صَّ
ْهِر �ٱْلأَْزَرِق«.  �أُوؤَّدي َن�صيَد »ِرْحَلِة �ٱلنَّ

َرِق أَزمْ ِر اٱلمْ همْ َلُة اٱلنَّ ِرحمْ
َرِكْبنا َوِرفاقي َزْوَرَقنــا          َو�ٱْنَطَلْقنا يف ِرْحَلٍة ُمثـَيٍة

ْهُر ُمْنــ�صاًبا          َبنْيَ ِتلٍل َو�ُصهوٍل ُمنــَيٍة َي�صُي ِبنا �ٱلنَّ

ـــــمنِي �          َمْرحى يا َكْنَزنا �ٱلثَّ قاَل �ٱْلَفّلُح ُم�ْصَتْبــــ�ِسً

ديَقـــنا �ٱْلأَمـــني ــْي�ِت         �أَْهًل يا �صَ �ُصْكًر� يا َنْهَر �ٱْلَ

�ْس�ِء          قاَلِت �ٱْلأَ�ْصجاُر َو�ٱْبَت�َصـــَمْت ِبجاِنِب �ٱْلغاَبِة �ٱْلَ

ــياِة          َلْولَك �أَْور�ُقنا ما �أَْيَنـــَعْت يا َنْهُر يا حاِمَل �ٱْلَ

ْقُحو�ن ْزهاُر �ٱْلأُ ِة ُب�ْصتان          َف�صاَحْت �أَ فَّ ْلنا �إِلى �صِ َو�صَ

ــميل          باَقَة َوْرٍد ِباأَْجَمِل �ٱْلأَْلو�ِن ُنْهديَك يا َنْهَرنا �ٱْلَ

ِمّياِن : َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َالمْ

Titre
Compositeur :Remarques :

             

5             

9            

13               

17              

2121

2525

2929

3333
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�َصن �ٱْلأَمنُي - �أَْلان: َتْوفيُق �َصـْرحاُن �ِصْعر : َلْ

ُة  َدُة اٱل�ّضاِد�ضَ َوحمْ َالمْ

n يالحظ وي�ستك�سف و�سعية االنطالق.
n ي�ستمع ملقدمة الن�سيد ويعرب عن:

 املدة التي ا�ستغرقها ال�سوت.

 املدة التي ا�ستغرقها ال�سمت.
 كيفية كتابة ال�سوت وال�سمت يف املو�سيقى. 

ال�سمت  بعالمة  مو�سيقية  عالمة  كل  املتعلم)ة(  يربط   n
املقابلة لها.

n توجيه املتعلم/ملناق�سة الو�سعية 
ونهيئه لال�ستماع للن�سيد.

التطبيق والتمرن

72

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ : ُق :  �أََتـَذوَّ

ـيَّ :  َفـِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ

َ�ْلـمو�شيقى َواٱاْلأَنا�شيُد
بوعاِن : 3 و 4 أُ�ضمْ َالمْ

َرِق )2( زمْ أَ ِر اٱلمْ همْ َلُة اٱلنَّ ِرحمْ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

�أَ�ْشَتِمُع َو�أَْكَت�ِشُف :

تيناطو  :باليه  : اأو�ضمْ Ballet Ostinato

�صيِد �أَ�ْصَتِمُع ِللنَّ

َلِة يف  ًل ِباٱِلْعِتماِد َعلى �ٱْلـمو�صيقى �ٱْلـُم�َصجَّ �أً ُجْمَلًة َبْعَد ُجْمَلة، ُثمَّ �أَُغِنّيه ُمَتو��صِ زَّ �صيَد ُمَ �أَُغِنّي �ٱلنَّ
ْب�ِش. �صيِد َمَع َتْوقيِع �ٱلنَّ َنِة �إيقاِع �ٱلنَّ َة �ٱْلـَمْكتوَبَة يف ُمَدوَّ �ٱْلُقْر�ِش. �أَْقَر�أُ �ٱْلَعلماِت �ٱْلـمو�صيقيَّ

�ٱْلإيقاَع ُثمَّ  �إَِلْيها َو�أَْحَفُظ َهذ�  �ٱْلـُم�صاِر  �َصِد  �ٱْلَ ِباٱ�ْصِتْعماِل َمو�ِقِع  َقَر�أُْتها  تي  �ٱلَّ َنَة  �ٱْلـُمدوَّ ُع َعلى َج�َصدي  �أَُوِقّ
ْهِر �ٱْلأَْزَرِق«. �أَ�ْصَتْعِمُلُه َكـ »�أو�ْصتيناطو« ِلـُم�صاَحَبِة َن�صيِد »ِرْحَلِة �ٱلنَّ

َن�صيِد   �أَد�ِء  َعلى  َمْنِزيل  ُب يف  �أََتَدرَّ
�ْصَتْعِمُل  ْزَرِق« َو�أَ �ٱْلأَ ْهِر  �ٱلنَّ »ِرْحَلِة 
تي  �ٱلَّ ِة  �ٱْلـمو�صيِقيَّ �ٱْلَعلماِت  �أَ�ْصكاَل 

. �أَْعِرُفها ِلِكتاَبِة �أو�ْصتيناطو �إِيقاِعيٍّ

�أَ�ْصـَتـِمـُع ِلـمــو�صيـقـى »بوليو« 
ر�فـيـل  ِلـمـوري�ش   »boléro«
َوِهَي   »Maurice Ravel«
مُّ  َوَت�صُ �ٱْلباليه  ِلَرْق�ِش  مو�صيقى 

�أو�ْصتيناطو َجميًل.

P M P ML L L L LP MV V

�أُْبــِدُع :

َنٍة َب�صيَطٍة. ْمِت �ٱْلـُمقاِبَلَة َلُهما يف ُمَدوَّ ْود�َء َوَعلماِت �ٱل�صَّ  �أَْقَر�أُ �ٱْلَبْي�صاَء َو�ٱل�صَّ
ْهِر �ٱْلأَْزَرِق«.  �أُوؤَّدي َن�صيَد »ِرْحَلِة �ٱلنَّ

َرِق أَزمْ ِر اٱلمْ همْ َلُة اٱلنَّ ِرحمْ
َرِكْبنا َوِرفاقي َزْوَرَقنــا          َو�ٱْنَطَلْقنا يف ِرْحَلٍة ُمثـَيٍة

ْهُر ُمْنــ�صاًبا          َبنْيَ ِتلٍل َو�ُصهوٍل ُمنــَيٍة َي�صُي ِبنا �ٱلنَّ

ـــــمنِي �          َمْرحى يا َكْنَزنا �ٱلثَّ قاَل �ٱْلَفّلُح ُم�ْصَتْبــــ�ِسً

ديَقـــنا �ٱْلأَمـــني ــْي�ِت         �أَْهًل يا �صَ �ُصْكًر� يا َنْهَر �ٱْلَ

�ْس�ِء          قاَلِت �ٱْلأَ�ْصجاُر َو�ٱْبَت�َصـــَمْت ِبجاِنِب �ٱْلغاَبِة �ٱْلَ

ــياِة          َلْولَك �أَْور�ُقنا ما �أَْيَنـــَعْت يا َنْهُر يا حاِمَل �ٱْلَ

ْقُحو�ن ْزهاُر �ٱْلأُ ِة ُب�ْصتان          َف�صاَحْت �أَ فَّ ْلنا �إِلى �صِ َو�صَ

ــميل          باَقَة َوْرٍد ِباأَْجَمِل �ٱْلأَْلو�ِن ُنْهديَك يا َنْهَرنا �ٱْلَ

ِمّياِن : َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َالمْ

Titre
Compositeur :Remarques :

             

5             

9            

13               

17              

2121

2525

2929

3333
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�َصن �ٱْلأَمنُي - �أَْلان: َتْوفيُق �َصـْرحاُن �ِصْعر : َلْ

ُة  َدُة اٱل�ّضاِد�ضَ َوحمْ n يقوم املتعلم بتمارين التنف�ص واالإحماء.َالمْ
ب�سكل  ثم  االأزق«،  النهر  الن�سيد »رحلة  املتعلم)ة(  n يردد 

متوا�سل. 
امل�ساعدة  ويقدم  اإن�ساده  يف  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ  ي�ساحب   n

الالزمة من اأجل جتاوز ال�سعوبات التي ت�سادفه.
n يقراأ املتعلم)ة( العالمة املو�سيقية املكتوبة يف مدونة الن�سيد 

مع توقيع النب�ص.

االإلقاء  على  املتعلم)ة(  حتفيز   n
اجليد.

n ت�سميع الن�سيد مرات متكررة.

نية
الثا

شة 
حل�

ا
التعبري والإبداع

72

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ : ُق :  �أََتـَذوَّ

ـيَّ :  َفـِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ

َ�ْلـمو�شيقى َواٱاْلأَنا�شيُد
بوعاِن : 3 و 4 أُ�ضمْ َالمْ

َرِق )2( زمْ أَ ِر اٱلمْ همْ َلُة اٱلنَّ ِرحمْ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

�أَ�ْشَتِمُع َو�أَْكَت�ِشُف :

تيناطو  :باليه  : اأو�ضمْ Ballet Ostinato

�صيِد �أَ�ْصَتِمُع ِللنَّ

َلِة يف  ًل ِباٱِلْعِتماِد َعلى �ٱْلـمو�صيقى �ٱْلـُم�َصجَّ �أً ُجْمَلًة َبْعَد ُجْمَلة، ُثمَّ �أَُغِنّيه ُمَتو��صِ زَّ �صيَد ُمَ �أَُغِنّي �ٱلنَّ
ْب�ِش. �صيِد َمَع َتْوقيِع �ٱلنَّ َنِة �إيقاِع �ٱلنَّ َة �ٱْلـَمْكتوَبَة يف ُمَدوَّ �ٱْلُقْر�ِش. �أَْقَر�أُ �ٱْلَعلماِت �ٱْلـمو�صيقيَّ

�ٱْلإيقاَع ُثمَّ  �إَِلْيها َو�أَْحَفُظ َهذ�  �ٱْلـُم�صاِر  �َصِد  �ٱْلَ ِباٱ�ْصِتْعماِل َمو�ِقِع  َقَر�أُْتها  تي  �ٱلَّ َنَة  �ٱْلـُمدوَّ ُع َعلى َج�َصدي  �أَُوِقّ
ْهِر �ٱْلأَْزَرِق«. �أَ�ْصَتْعِمُلُه َكـ »�أو�ْصتيناطو« ِلـُم�صاَحَبِة َن�صيِد »ِرْحَلِة �ٱلنَّ

َن�صيِد   �أَد�ِء  َعلى  َمْنِزيل  ُب يف  �أََتَدرَّ
�ْصَتْعِمُل  ْزَرِق« َو�أَ �ٱْلأَ ْهِر  �ٱلنَّ »ِرْحَلِة 
تي  �ٱلَّ ِة  �ٱْلـمو�صيِقيَّ �ٱْلَعلماِت  �أَ�ْصكاَل 

. �أَْعِرُفها ِلِكتاَبِة �أو�ْصتيناطو �إِيقاِعيٍّ

�أَ�ْصـَتـِمـُع ِلـمــو�صيـقـى »بوليو« 
ر�فـيـل  ِلـمـوري�ش   »boléro«
َوِهَي   »Maurice Ravel«
مُّ  َوَت�صُ �ٱْلباليه  ِلَرْق�ِش  مو�صيقى 

�أو�ْصتيناطو َجميًل.

P M P ML L L L LP MV V

�أُْبــِدُع :

َنٍة َب�صيَطٍة. ْمِت �ٱْلـُمقاِبَلَة َلُهما يف ُمَدوَّ ْود�َء َوَعلماِت �ٱل�صَّ  �أَْقَر�أُ �ٱْلَبْي�صاَء َو�ٱل�صَّ
ْهِر �ٱْلأَْزَرِق«.  �أُوؤَّدي َن�صيَد »ِرْحَلِة �ٱلنَّ

َرِق أَزمْ ِر اٱلمْ همْ َلُة اٱلنَّ ِرحمْ
َرِكْبنا َوِرفاقي َزْوَرَقنــا          َو�ٱْنَطَلْقنا يف ِرْحَلٍة ُمثـَيٍة

ْهُر ُمْنــ�صاًبا          َبنْيَ ِتلٍل َو�ُصهوٍل ُمنــَيٍة َي�صُي ِبنا �ٱلنَّ

ـــــمنِي �          َمْرحى يا َكْنَزنا �ٱلثَّ قاَل �ٱْلَفّلُح ُم�ْصَتْبــــ�ِسً

ديَقـــنا �ٱْلأَمـــني ــْي�ِت         �أَْهًل يا �صَ �ُصْكًر� يا َنْهَر �ٱْلَ

�ْس�ِء          قاَلِت �ٱْلأَ�ْصجاُر َو�ٱْبَت�َصـــَمْت ِبجاِنِب �ٱْلغاَبِة �ٱْلَ

ــياِة          َلْولَك �أَْور�ُقنا ما �أَْيَنـــَعْت يا َنْهُر يا حاِمَل �ٱْلَ

ْقُحو�ن ْزهاُر �ٱْلأُ ِة ُب�ْصتان          َف�صاَحْت �أَ فَّ ْلنا �إِلى �صِ َو�صَ

ــميل          باَقَة َوْرٍد ِباأَْجَمِل �ٱْلأَْلو�ِن ُنْهديَك يا َنْهَرنا �ٱْلَ

ِمّياِن : َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َالمْ

Titre
Compositeur :Remarques :

             

5             

9            

13               

17              

2121

2525
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�َصن �ٱْلأَمنُي - �أَْلان: َتْوفيُق �َصـْرحاُن �ِصْعر : َلْ

ُة  َدُة اٱل�ّضاِد�ضَ َوحمْ َالمْ

n يردد املتعلم)ة( ن�سيد »رحلة النهر االأزرق«.
n دعوة املتعلم)ة( اإلى توقيع املدونة على اجل�سد.

كاأو�ستيناطو  وي�ستعمله  االإيقاع  هذا  املتعلم)ة(  يردد   n
م�ساحب لن�سيد يف »رحلة النهر االأزق«.

اأ�سداقه/ مع  ويناق�سه  اإبداعه/ها  املتعلم)ة(  يعر�ص   n
�سديقاته. 

املتعلم)ة(  االأ�ستاذ  ي�سجع   n
مع  االإبداع  على  ويحفزه 
الكتابة  معياري  احرتام 

ومو�سوع الدر�ص. 

نية
الثا

شة 
حل�

ا

التذوق

72

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ : ُق :  �أََتـَذوَّ

ـيَّ :  َفـِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ

َ�ْلـمو�شيقى َواٱاْلأَنا�شيُد
بوعاِن : 3 و 4 أُ�ضمْ َالمْ

َرِق )2( زمْ أَ ِر اٱلمْ همْ َلُة اٱلنَّ ِرحمْ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

�أَ�ْشَتِمُع َو�أَْكَت�ِشُف :

تيناطو  :باليه  : اأو�ضمْ Ballet Ostinato

�صيِد �أَ�ْصَتِمُع ِللنَّ

َلِة يف  ًل ِباٱِلْعِتماِد َعلى �ٱْلـمو�صيقى �ٱْلـُم�َصجَّ �أً ُجْمَلًة َبْعَد ُجْمَلة، ُثمَّ �أَُغِنّيه ُمَتو��صِ زَّ �صيَد ُمَ �أَُغِنّي �ٱلنَّ
ْب�ِش. �صيِد َمَع َتْوقيِع �ٱلنَّ َنِة �إيقاِع �ٱلنَّ َة �ٱْلـَمْكتوَبَة يف ُمَدوَّ �ٱْلُقْر�ِش. �أَْقَر�أُ �ٱْلَعلماِت �ٱْلـمو�صيقيَّ

�ٱْلإيقاَع ُثمَّ  �إَِلْيها َو�أَْحَفُظ َهذ�  �ٱْلـُم�صاِر  �َصِد  �ٱْلَ ِباٱ�ْصِتْعماِل َمو�ِقِع  َقَر�أُْتها  تي  �ٱلَّ َنَة  �ٱْلـُمدوَّ ُع َعلى َج�َصدي  �أَُوِقّ
ْهِر �ٱْلأَْزَرِق«. �أَ�ْصَتْعِمُلُه َكـ »�أو�ْصتيناطو« ِلـُم�صاَحَبِة َن�صيِد »ِرْحَلِة �ٱلنَّ

َن�صيِد   �أَد�ِء  َعلى  َمْنِزيل  ُب يف  �أََتَدرَّ
�ْصَتْعِمُل  ْزَرِق« َو�أَ �ٱْلأَ ْهِر  �ٱلنَّ »ِرْحَلِة 
تي  �ٱلَّ ِة  �ٱْلـمو�صيِقيَّ �ٱْلَعلماِت  �أَ�ْصكاَل 

. �أَْعِرُفها ِلِكتاَبِة �أو�ْصتيناطو �إِيقاِعيٍّ

�أَ�ْصـَتـِمـُع ِلـمــو�صيـقـى »بوليو« 
ر�فـيـل  ِلـمـوري�ش   »boléro«
َوِهَي   »Maurice Ravel«
مُّ  َوَت�صُ �ٱْلباليه  ِلَرْق�ِش  مو�صيقى 

�أو�ْصتيناطو َجميًل.

P M P ML L L L LP MV V

�أُْبــِدُع :

َنٍة َب�صيَطٍة. ْمِت �ٱْلـُمقاِبَلَة َلُهما يف ُمَدوَّ ْود�َء َوَعلماِت �ٱل�صَّ  �أَْقَر�أُ �ٱْلَبْي�صاَء َو�ٱل�صَّ
ْهِر �ٱْلأَْزَرِق«.  �أُوؤَّدي َن�صيَد »ِرْحَلِة �ٱلنَّ

َرِق أَزمْ ِر اٱلمْ همْ َلُة اٱلنَّ ِرحمْ
َرِكْبنا َوِرفاقي َزْوَرَقنــا          َو�ٱْنَطَلْقنا يف ِرْحَلٍة ُمثـَيٍة

ْهُر ُمْنــ�صاًبا          َبنْيَ ِتلٍل َو�ُصهوٍل ُمنــَيٍة َي�صُي ِبنا �ٱلنَّ

ـــــمنِي �          َمْرحى يا َكْنَزنا �ٱلثَّ قاَل �ٱْلَفّلُح ُم�ْصَتْبــــ�ِسً

ديَقـــنا �ٱْلأَمـــني ــْي�ِت         �أَْهًل يا �صَ �ُصْكًر� يا َنْهَر �ٱْلَ

�ْس�ِء          قاَلِت �ٱْلأَ�ْصجاُر َو�ٱْبَت�َصـــَمْت ِبجاِنِب �ٱْلغاَبِة �ٱْلَ

ــياِة          َلْولَك �أَْور�ُقنا ما �أَْيَنـــَعْت يا َنْهُر يا حاِمَل �ٱْلَ

ْقُحو�ن ْزهاُر �ٱْلأُ ِة ُب�ْصتان          َف�صاَحْت �أَ فَّ ْلنا �إِلى �صِ َو�صَ

ــميل          باَقَة َوْرٍد ِباأَْجَمِل �ٱْلأَْلو�ِن ُنْهديَك يا َنْهَرنا �ٱْلَ

ِمّياِن : َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َالمْ

Titre
Compositeur :Remarques :

             

5             

9            

13               

17              

2121

2525

2929

3333
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�َصن �ٱْلأَمنُي - �أَْلان: َتْوفيُق �َصـْرحاُن �ِصْعر : َلْ

ُة  َدُة اٱل�ّضاِد�ضَ َوحمْ َالمْ

للمو�سيقار   boléro بولريو  ملو�سيقى  املتعلم)ة(  ي�ستمع   n
موري�ص رافيل وهي مو�سيقى لرق�ص الباليه.
n مييز االأو�ستيناطو املتكرر يف املقطع ويتذوقه.

n يتذوق املتعلم)ة( االأو�ستيناطو 
يف املقطع املو�سيقي.

التعلم الذاتي

72

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ : ُق :  �أََتـَذوَّ

ـيَّ :  َفـِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ

َ�ْلـمو�شيقى َواٱاْلأَنا�شيُد
بوعاِن : 3 و 4 أُ�ضمْ َالمْ

َرِق )2( زمْ أَ ِر اٱلمْ همْ َلُة اٱلنَّ ِرحمْ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطِبّ

�أَ�ْشَتِمُع َو�أَْكَت�ِشُف :

تيناطو  :باليه  : اأو�ضمْ Ballet Ostinato

�صيِد �أَ�ْصَتِمُع ِللنَّ

َلِة يف  ًل ِباٱِلْعِتماِد َعلى �ٱْلـمو�صيقى �ٱْلـُم�َصجَّ �أً ُجْمَلًة َبْعَد ُجْمَلة، ُثمَّ �أَُغِنّيه ُمَتو��صِ زَّ �صيَد ُمَ �أَُغِنّي �ٱلنَّ
ْب�ِش. �صيِد َمَع َتْوقيِع �ٱلنَّ َنِة �إيقاِع �ٱلنَّ َة �ٱْلـَمْكتوَبَة يف ُمَدوَّ �ٱْلُقْر�ِش. �أَْقَر�أُ �ٱْلَعلماِت �ٱْلـمو�صيقيَّ

�ٱْلإيقاَع ُثمَّ  �إَِلْيها َو�أَْحَفُظ َهذ�  �ٱْلـُم�صاِر  �َصِد  �ٱْلَ ِباٱ�ْصِتْعماِل َمو�ِقِع  َقَر�أُْتها  تي  �ٱلَّ َنَة  �ٱْلـُمدوَّ ُع َعلى َج�َصدي  �أَُوِقّ
ْهِر �ٱْلأَْزَرِق«. �أَ�ْصَتْعِمُلُه َكـ »�أو�ْصتيناطو« ِلـُم�صاَحَبِة َن�صيِد »ِرْحَلِة �ٱلنَّ

َن�صيِد   �أَد�ِء  َعلى  َمْنِزيل  ُب يف  �أََتَدرَّ
�ْصَتْعِمُل  ْزَرِق« َو�أَ �ٱْلأَ ْهِر  �ٱلنَّ »ِرْحَلِة 
تي  �ٱلَّ ِة  �ٱْلـمو�صيِقيَّ �ٱْلَعلماِت  �أَ�ْصكاَل 

. �أَْعِرُفها ِلِكتاَبِة �أو�ْصتيناطو �إِيقاِعيٍّ

�أَ�ْصـَتـِمـُع ِلـمــو�صيـقـى »بوليو« 
ر�فـيـل  ِلـمـوري�ش   »boléro«
َوِهَي   »Maurice Ravel«
مُّ  َوَت�صُ �ٱْلباليه  ِلَرْق�ِش  مو�صيقى 

�أو�ْصتيناطو َجميًل.

P M P ML L L L LP MV V

�أُْبــِدُع :

َنٍة َب�صيَطٍة. ْمِت �ٱْلـُمقاِبَلَة َلُهما يف ُمَدوَّ ْود�َء َوَعلماِت �ٱل�صَّ  �أَْقَر�أُ �ٱْلَبْي�صاَء َو�ٱل�صَّ
ْهِر �ٱْلأَْزَرِق«.  �أُوؤَّدي َن�صيَد »ِرْحَلِة �ٱلنَّ

َرِق أَزمْ ِر اٱلمْ همْ َلُة اٱلنَّ ِرحمْ
َرِكْبنا َوِرفاقي َزْوَرَقنــا          َو�ٱْنَطَلْقنا يف ِرْحَلٍة ُمثـَيٍة

ْهُر ُمْنــ�صاًبا          َبنْيَ ِتلٍل َو�ُصهوٍل ُمنــَيٍة َي�صُي ِبنا �ٱلنَّ

ـــــمنِي �          َمْرحى يا َكْنَزنا �ٱلثَّ قاَل �ٱْلَفّلُح ُم�ْصَتْبــــ�ِسً

ديَقـــنا �ٱْلأَمـــني ــْي�ِت         �أَْهًل يا �صَ �ُصْكًر� يا َنْهَر �ٱْلَ

�ْس�ِء          قاَلِت �ٱْلأَ�ْصجاُر َو�ٱْبَت�َصـــَمْت ِبجاِنِب �ٱْلغاَبِة �ٱْلَ

ــياِة          َلْولَك �أَْور�ُقنا ما �أَْيَنـــَعْت يا َنْهُر يا حاِمَل �ٱْلَ

ْقُحو�ن ْزهاُر �ٱْلأُ ِة ُب�ْصتان          َف�صاَحْت �أَ فَّ ْلنا �إِلى �صِ َو�صَ

ــميل          باَقَة َوْرٍد ِباأَْجَمِل �ٱْلأَْلو�ِن ُنْهديَك يا َنْهَرنا �ٱْلَ

ِمّياِن : َعلُّ َهدفاِن اٱلتَّ َالمْ

Titre
Compositeur :Remarques :

             

5             

9            

13               

17              

2121

2525

2929

3333
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�َصن �ٱْلأَمنُي - �أَْلان: َتْوفيُق �َصـْرحاُن �ِصْعر : َلْ

ُة  َدُة اٱل�ّضاِد�ضَ َوحمْ َالمْ

n يقوم املتعلم)ة( بـ:
l التدرب على اأداء ن�سيد يف كل رحلة عربة.

اأ�سكال العالمات املو�سيقية لكتابة اأو�ستيناطو  l ا�ستعمال 
اإيقاعي.

باأنا�صيد  الن�صاط  اإغناء  ميكن   n
�سياق  من  م�ستقاة  متنوعة 

املتعلم)ة( اأو اختياره.

118



االأ�سبوعان: 3 و4الوحدة ال�شاد�شة 

عامل الرحالت واالأ�سفار املجال

امل�رصحاملكون

على جناح ال�سالمة )2(عنوان الدر�س

الأهداف
n تعرف الرق�ص واالإيقاع واالإن�ساد والتعبري بالق�سمات واالرجتال واالإمياء يف مواقف الهزل 

وال�سحك والفرح.
n تطبيق الرق�ص واالإيقاع واالإن�ساد م�رصحيا.

اأوراق - ر�سومات - قلم الر�سا�ص - ممحاة - مق�ص ...الو�شائل

30 دقيقةاملدة الزمنية لكل ح�شة2عدد احل�ش�س

توجيهاتاأن�شطة وممار�شات �شفيةاملراحل
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23

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

ـيَّ :  َفـِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ

َ�ْلـَمــ�ْشـــَرُح
بوعاِن : 3 و 4 أُ�ضمْ َالمْ

ـِلِميُّ : عمْ َهَدُف اٱلتَّ َالمْ

الَمـِة )2( َعلى َجناِح اٱل�ضَّ
ْعبَي ِباٱْلَق�َصماِت َو�ٱِلْرِتاِل َو�ٱْلإمياِء )يف َمو�ِقِف  ْق�َش َو�ٱلإيقاَع َو�ٱلإِْن�صاَد َو�ٱلتَّ ِحّيًا �ٱلرَّ ُف َم�ْسَ  �أَُوظِّ

ِحِك َو�ٱْلَفَرِح( . �ٱْلَهْزِل َو�ٱل�صَّ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطبِّ

�أُالِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف :

َة �ٱْلإِْن�صاِد �ٱْلـميِميِّ ُق َجماِليَّ �أََتَذوَّ

ِه  : ـَوجمْ Traits du visageَق�َضماُت اٱلمْ

ْعجاِب ِباٱْلآتي : ُ فيِه ِبَق�َصماِت َوْجهي َعِن �ٱْلإِ ُل ِحو�رً� �أَُعبِّ �أَْرَتِ

َيِة. ًة  �صاَهْدُتها يف ِمْنَطَقٍة ُزْرُتها يف �ٱْلُعْطَلِة �ٱْلـما�صِ ِدقائي َرْق�صَ ُم ِلأ�صْ �أَُقِدّ
�أُْن�ِصُد َلُهْم َمْقطوَعًة �َصِمْعُتها يف �أََحِد �ٱْلأَْفــر�ِح، ُهناَك. 

َوَطباِئَع  َلْهَجَة  �أَُقلُِّد  َوْجهي.  َوَق�َصماِت  ِباٱْلإمياِء  ْعبِي  �ٱلتَّ َعلى  ُن  رَّ �أََتَ
ِدقائي.  َم َنوَذجًا ِلأَ�صْ َقِدّ تي ُزْرُتها يف �ٱْلُعْطَلِة، ِلأُ �ٱْلـِمْنَطَقِة �ٱلَّ

2 13 َطبيَعُة باِلدي. أَهازيُج باِلدي.مآثُِر باِلدي.

ُل ِبَخطٍّ : ُل �ٱْلـَم�ْصَهَد َو�أَ�صِ مَّ �أََتاأَ

يوِل!ما �أَْجَمَل �ٱْلو�َحَة ! َكْم ُهَو َجّذ�ٌب َمْنَظُر �ٱْلُ

ِه.  ُد ِبِه َر�ْصُم �ٱْلأَحا�صي�ِش َو�ٱْلـَم�صاِعِر َعلى �ٱْلَوْجِه، ِمْن ِخلِل �ٱْن�ِس�ِحِه �أَِو �ٱْنِقبا�صِ ِه : ُيْق�صَ َوجمْ برِي ِبَق�َضماِت اٱلمْ عمْ َالتَّ
َفتاِن... ا �ٱْلَعيناِن َو�ٱْلاِجباِن َو�ٱل�صَّ ُ فيِه �أْي�صً              َوُتَعِبّ

ُق :�أُْبــِدُع : �أََتـَذوَّ

1! يا َلَرْوَعِة �ٱْلُعْر�ِش �ٱْلَقَرِويِّ

1

2

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل
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َ
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ُة  َدُة اٱل�ّضاِد�ضَ ِوحمْ َالمْ

73 َ

ال�سور  على  املمثلة  الو�سعيات  املتعلم)ة(  يالحظ   n
ويعرب عن كل واحدة منها.

n ي�ستك�سف اأنواع احلوار املعرب عنها.
n ي�سل بخط كل �سورة باملوقف الذي تعرب عنه.

الو�سعية  املتعلم/ملناق�سة  توجيه   n
ونهيئه لال�ستماع للن�سيد.

التطبيق والتمرن
23

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

ـيَّ :  َفـِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ

َ�ْلـَمــ�ْشـــَرُح
بوعاِن : 3 و 4 أُ�ضمْ َالمْ

ـِلِميُّ : عمْ َهَدُف اٱلتَّ َالمْ

الَمـِة )2( َعلى َجناِح اٱل�ضَّ
ْعبَي ِباٱْلَق�َصماِت َو�ٱِلْرِتاِل َو�ٱْلإمياِء )يف َمو�ِقِف  ْق�َش َو�ٱلإيقاَع َو�ٱلإِْن�صاَد َو�ٱلتَّ ِحّيًا �ٱلرَّ ُف َم�ْسَ  �أَُوظِّ

ِحِك َو�ٱْلَفَرِح( . �ٱْلَهْزِل َو�ٱل�صَّ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطبِّ

�أُالِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف :

َة �ٱْلإِْن�صاِد �ٱْلـميِميِّ ُق َجماِليَّ �أََتَذوَّ

ِه  : ـَوجمْ Traits du visageَق�َضماُت اٱلمْ

ْعجاِب ِباٱْلآتي : ُ فيِه ِبَق�َصماِت َوْجهي َعِن �ٱْلإِ ُل ِحو�رً� �أَُعبِّ �أَْرَتِ

َيِة. ًة  �صاَهْدُتها يف ِمْنَطَقٍة ُزْرُتها يف �ٱْلُعْطَلِة �ٱْلـما�صِ ِدقائي َرْق�صَ ُم ِلأ�صْ �أَُقِدّ
�أُْن�ِصُد َلُهْم َمْقطوَعًة �َصِمْعُتها يف �أََحِد �ٱْلأَْفــر�ِح، ُهناَك. 

َوَطباِئَع  َلْهَجَة  �أَُقلُِّد  َوْجهي.  َوَق�َصماِت  ِباٱْلإمياِء  ْعبِي  �ٱلتَّ َعلى  ُن  رَّ �أََتَ
ِدقائي.  َم َنوَذجًا ِلأَ�صْ َقِدّ تي ُزْرُتها يف �ٱْلُعْطَلِة، ِلأُ �ٱْلـِمْنَطَقِة �ٱلَّ

2 13 َطبيَعُة باِلدي. أَهازيُج باِلدي.مآثُِر باِلدي.

ُل ِبَخطٍّ : ُل �ٱْلـَم�ْصَهَد َو�أَ�صِ مَّ �أََتاأَ

يوِل!ما �أَْجَمَل �ٱْلو�َحَة ! َكْم ُهَو َجّذ�ٌب َمْنَظُر �ٱْلُ

ِه.  ُد ِبِه َر�ْصُم �ٱْلأَحا�صي�ِش َو�ٱْلـَم�صاِعِر َعلى �ٱْلَوْجِه، ِمْن ِخلِل �ٱْن�ِس�ِحِه �أَِو �ٱْنِقبا�صِ ِه : ُيْق�صَ َوجمْ برِي ِبَق�َضماِت اٱلمْ عمْ َالتَّ
َفتاِن... ا �ٱْلَعيناِن َو�ٱْلاِجباِن َو�ٱل�صَّ ُ فيِه �أْي�صً              َوُتَعِبّ

ُق :�أُْبــِدُع : �أََتـَذوَّ

1! يا َلَرْوَعِة �ٱْلُعْر�ِش �ٱْلَقَرِويِّ

1

2

َمفاهيُم : 
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َ
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ُة  َدُة اٱل�ّضاِد�ضَ ِوحمْ َالمْ
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n يرجتل املتعلم)ة( حوارا ي�ستعمل فيه ق�سمات الوجه 
للتعبري عن االعجاب بـ :

l ماأثر بالدي
l طبيعة بالدي اخلالبة

l اأهازيج بالدي.
ويردد  القر�ص  اإلى  �سديقه/�سديقته  مع  ي�سغي   n

احلوار.

على  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ)ة(  ي�سجع   n
التعبري  على  ويحفزه  االرجتال 
احلركات  م�ستعمال  بتلقائية 

والتقنيات التي اكت�سبها.

نية
الثا

شة 
حل�

ا

التعبري والإبداع
23

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

ـيَّ :  َفـِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ

َ�ْلـَمــ�ْشـــَرُح
بوعاِن : 3 و 4 أُ�ضمْ َالمْ

ـِلِميُّ : عمْ َهَدُف اٱلتَّ َالمْ

الَمـِة )2( َعلى َجناِح اٱل�ضَّ
ْعبَي ِباٱْلَق�َصماِت َو�ٱِلْرِتاِل َو�ٱْلإمياِء )يف َمو�ِقِف  ْق�َش َو�ٱلإيقاَع َو�ٱلإِْن�صاَد َو�ٱلتَّ ِحّيًا �ٱلرَّ ُف َم�ْسَ  �أَُوظِّ

ِحِك َو�ٱْلَفَرِح( . �ٱْلَهْزِل َو�ٱل�صَّ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطبِّ

�أُالِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف :

َة �ٱْلإِْن�صاِد �ٱْلـميِميِّ ُق َجماِليَّ �أََتَذوَّ

ِه  : ـَوجمْ Traits du visageَق�َضماُت اٱلمْ

ْعجاِب ِباٱْلآتي : ُ فيِه ِبَق�َصماِت َوْجهي َعِن �ٱْلإِ ُل ِحو�رً� �أَُعبِّ �أَْرَتِ

َيِة. ًة  �صاَهْدُتها يف ِمْنَطَقٍة ُزْرُتها يف �ٱْلُعْطَلِة �ٱْلـما�صِ ِدقائي َرْق�صَ ُم ِلأ�صْ �أَُقِدّ
�أُْن�ِصُد َلُهْم َمْقطوَعًة �َصِمْعُتها يف �أََحِد �ٱْلأَْفــر�ِح، ُهناَك. 

َوَطباِئَع  َلْهَجَة  �أَُقلُِّد  َوْجهي.  َوَق�َصماِت  ِباٱْلإمياِء  ْعبِي  �ٱلتَّ َعلى  ُن  رَّ �أََتَ
ِدقائي.  َم َنوَذجًا ِلأَ�صْ َقِدّ تي ُزْرُتها يف �ٱْلُعْطَلِة، ِلأُ �ٱْلـِمْنَطَقِة �ٱلَّ

2 13 َطبيَعُة باِلدي. أَهازيُج باِلدي.مآثُِر باِلدي.

ُل ِبَخطٍّ : ُل �ٱْلـَم�ْصَهَد َو�أَ�صِ مَّ �أََتاأَ

يوِل!ما �أَْجَمَل �ٱْلو�َحَة ! َكْم ُهَو َجّذ�ٌب َمْنَظُر �ٱْلُ

ِه.  ُد ِبِه َر�ْصُم �ٱْلأَحا�صي�ِش َو�ٱْلـَم�صاِعِر َعلى �ٱْلَوْجِه، ِمْن ِخلِل �ٱْن�ِس�ِحِه �أَِو �ٱْنِقبا�صِ ِه : ُيْق�صَ َوجمْ برِي ِبَق�َضماِت اٱلمْ عمْ َالتَّ
َفتاِن... ا �ٱْلَعيناِن َو�ٱْلاِجباِن َو�ٱل�صَّ ُ فيِه �أْي�صً              َوُتَعِبّ

ُق :�أُْبــِدُع : �أََتـَذوَّ

1! يا َلَرْوَعِة �ٱْلُعْر�ِش �ٱْلَقَرِويِّ

1

2

َمفاهيُم : 
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ُة  َدُة اٱل�ّضاِد�ضَ ِوحمْ َالمْ
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n يقدم املتعلم)ة( رق�سة حملية اأو وطنية متيز منطقة 
من مناطق املغرب.

n ين�سد مقطوعة من الرثات ال�سعبي.

ويحفز  الناجحة  املحاوالت  ي�سجع   n
املرتددين للقيام بذلك.

رق�سة  واأح�سن  اإن�ساد  اأح�سن  انتقاء   n
لتكوين لوحة تعبريية مغربية 

التذوق
23

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

ـيَّ :  َفـِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ

َ�ْلـَمــ�ْشـــَرُح
بوعاِن : 3 و 4 أُ�ضمْ َالمْ

ـِلِميُّ : عمْ َهَدُف اٱلتَّ َالمْ

الَمـِة )2( َعلى َجناِح اٱل�ضَّ
ْعبَي ِباٱْلَق�َصماِت َو�ٱِلْرِتاِل َو�ٱْلإمياِء )يف َمو�ِقِف  ْق�َش َو�ٱلإيقاَع َو�ٱلإِْن�صاَد َو�ٱلتَّ ِحّيًا �ٱلرَّ ُف َم�ْسَ  �أَُوظِّ

ِحِك َو�ٱْلَفَرِح( . �ٱْلَهْزِل َو�ٱل�صَّ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطبِّ

�أُالِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف :

َة �ٱْلإِْن�صاِد �ٱْلـميِميِّ ُق َجماِليَّ �أََتَذوَّ

ِه  : ـَوجمْ Traits du visageَق�َضماُت اٱلمْ

ْعجاِب ِباٱْلآتي : ُ فيِه ِبَق�َصماِت َوْجهي َعِن �ٱْلإِ ُل ِحو�رً� �أَُعبِّ �أَْرَتِ

َيِة. ًة  �صاَهْدُتها يف ِمْنَطَقٍة ُزْرُتها يف �ٱْلُعْطَلِة �ٱْلـما�صِ ِدقائي َرْق�صَ ُم ِلأ�صْ �أَُقِدّ
�أُْن�ِصُد َلُهْم َمْقطوَعًة �َصِمْعُتها يف �أََحِد �ٱْلأَْفــر�ِح، ُهناَك. 

َوَطباِئَع  َلْهَجَة  �أَُقلُِّد  َوْجهي.  َوَق�َصماِت  ِباٱْلإمياِء  ْعبِي  �ٱلتَّ َعلى  ُن  رَّ �أََتَ
ِدقائي.  َم َنوَذجًا ِلأَ�صْ َقِدّ تي ُزْرُتها يف �ٱْلُعْطَلِة، ِلأُ �ٱْلـِمْنَطَقِة �ٱلَّ

2 13 َطبيَعُة باِلدي. أَهازيُج باِلدي.مآثُِر باِلدي.

ُل ِبَخطٍّ : ُل �ٱْلـَم�ْصَهَد َو�أَ�صِ مَّ �أََتاأَ

يوِل!ما �أَْجَمَل �ٱْلو�َحَة ! َكْم ُهَو َجّذ�ٌب َمْنَظُر �ٱْلُ

ِه.  ُد ِبِه َر�ْصُم �ٱْلأَحا�صي�ِش َو�ٱْلـَم�صاِعِر َعلى �ٱْلَوْجِه، ِمْن ِخلِل �ٱْن�ِس�ِحِه �أَِو �ٱْنِقبا�صِ ِه : ُيْق�صَ َوجمْ برِي ِبَق�َضماِت اٱلمْ عمْ َالتَّ
َفتاِن... ا �ٱْلَعيناِن َو�ٱْلاِجباِن َو�ٱل�صَّ ُ فيِه �أْي�صً              َوُتَعِبّ

ُق :�أُْبــِدُع : �أََتـَذوَّ

1! يا َلَرْوَعِة �ٱْلُعْر�ِش �ٱْلَقَرِويِّ

1

2

َمفاهيُم : 
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 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل
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ل
َ
ا

ُة  َدُة اٱل�ّضاِد�ضَ ِوحمْ َالمْ

73 َ

n يالحظ ال�سورة ويتذوق جمالية االإن�ساد امليمي.
n يقلد احلركات ويعرب عن اأحا�سي�سه

يف  االو�ستيناطو  املتعلم)ة(  يتذوق   n
املقطع املو�سيقي.

التعلم الذاتي

23

َتَعلٌٌّم ذ�ِتيٌّ :

ـيَّ :  َفـِنّ َجِمَي اٱلمْ ني ُمعمْ J’enrichis mon vocabulaire artistiqueاأُغمْ

َ�ْلـَمــ�ْشـــَرُح
بوعاِن : 3 و 4 أُ�ضمْ َالمْ

ـِلِميُّ : عمْ َهَدُف اٱلتَّ َالمْ

الَمـِة )2( َعلى َجناِح اٱل�ضَّ
ْعبَي ِباٱْلَق�َصماِت َو�ٱِلْرِتاِل َو�ٱْلإمياِء )يف َمو�ِقِف  ْق�َش َو�ٱلإيقاَع َو�ٱلإِْن�صاَد َو�ٱلتَّ ِحّيًا �ٱلرَّ ُف َم�ْسَ  �أَُوظِّ

ِحِك َو�ٱْلَفَرِح( . �ٱْلَهْزِل َو�ٱل�صَّ

ُن : رَّ ُق َو �أََتَ �أَُطبِّ

�أُالِحُظ َو�أَْكَت�ِشُف :

َة �ٱْلإِْن�صاِد �ٱْلـميِميِّ ُق َجماِليَّ �أََتَذوَّ

ِه  : ـَوجمْ Traits du visageَق�َضماُت اٱلمْ

ْعجاِب ِباٱْلآتي : ُ فيِه ِبَق�َصماِت َوْجهي َعِن �ٱْلإِ ُل ِحو�رً� �أَُعبِّ �أَْرَتِ

َيِة. ًة  �صاَهْدُتها يف ِمْنَطَقٍة ُزْرُتها يف �ٱْلُعْطَلِة �ٱْلـما�صِ ِدقائي َرْق�صَ ُم ِلأ�صْ �أَُقِدّ
�أُْن�ِصُد َلُهْم َمْقطوَعًة �َصِمْعُتها يف �أََحِد �ٱْلأَْفــر�ِح، ُهناَك. 

َوَطباِئَع  َلْهَجَة  �أَُقلُِّد  َوْجهي.  َوَق�َصماِت  ِباٱْلإمياِء  ْعبِي  �ٱلتَّ َعلى  ُن  رَّ �أََتَ
ِدقائي.  َم َنوَذجًا ِلأَ�صْ َقِدّ تي ُزْرُتها يف �ٱْلُعْطَلِة، ِلأُ �ٱْلـِمْنَطَقِة �ٱلَّ

2 13 َطبيَعُة باِلدي. أَهازيُج باِلدي.مآثُِر باِلدي.

ُل ِبَخطٍّ : ُل �ٱْلـَم�ْصَهَد َو�أَ�صِ مَّ �أََتاأَ

يوِل!ما �أَْجَمَل �ٱْلو�َحَة ! َكْم ُهَو َجّذ�ٌب َمْنَظُر �ٱْلُ

ِه.  ُد ِبِه َر�ْصُم �ٱْلأَحا�صي�ِش َو�ٱْلـَم�صاِعِر َعلى �ٱْلَوْجِه، ِمْن ِخلِل �ٱْن�ِس�ِحِه �أَِو �ٱْنِقبا�صِ ِه : ُيْق�صَ َوجمْ برِي ِبَق�َضماِت اٱلمْ عمْ َالتَّ
َفتاِن... ا �ٱْلَعيناِن َو�ٱْلاِجباِن َو�ٱل�صَّ ُ فيِه �أْي�صً              َوُتَعِبّ

ُق :�أُْبــِدُع : �أََتـَذوَّ

1! يا َلَرْوَعِة �ٱْلُعْر�ِش �ٱْلَقَرِويِّ

1

2

َمفاهيُم : 
ْ
 َو ال

ُ
حات

َ
ُمْصَطل

ْ
ل
َ
ا

ُة  َدُة اٱل�ّضاِد�ضَ ِوحمْ َالمْ

73 َ

n يتمرن املتعلم)ة( يف املنزل على تقليد لهجات بع�ص 
املناطق املغربية.

n حتفيز املتعلمني للقيام بالن�صاط ب�صكل 
فردي ثم جماعي اإن اأمكن.
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تقومي ودعمالوحدة ال�شاد�شة 

عامل الرحالت واالأ�سفار املجال

الفنون الت�سكيليةاملكون

n تقومي التعلمات املرتبطة بالدر�سني 1 و2اأهداف احل�شة
n دعم التعلمات املرتبطة بالدر�سني 1 و2

مدى متكن املتعلم)ة( من توظيف ان�سجام االألوان يف التعبري الت�سكيلي.معايري التقومي

اأوراق - قلم الر�سا�ص - ممحاة - �سباغة مائية - ملونة - فر�ساة التلوين.الو�شائل

30 دقيقةاملدة الزمنية1عدد احل�ش�س

توجيهاتاأن�شطة وممار�شات �شفيةمراحل احل�شة

تقومي التعلمات

بقراءة  اإجنازه،  املطلوب  املتعلم)ة(  يحدد   n
التعليمة.

n يالحظ املتعلم)ة( املنظر ال�سحراوي، ويحدد ما 
ينق�سه من عنا�رص ح�سب املطلوب.

التعبري  اإمتام  اإلى  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ)ة(  يدعو   n
ان�سجام  توظيف  مع  ال�سحراوي  املنظر  عن 

االألوان.
n يقوم املتعلم)ة( جماعيا ثم فرديا اإجنازه اعتمادا 

على معايري �سبكة التقومي املقرتحة.
n ي�ساحب االأ�ستاذ)ة( املتعلم)ة( يف تقوميه الذاتي 

ويقدم له التوجيه وامل�ساعدة الالزمني.

n حتفيز املتعلم)ة( على ا�ستخدام ح�سه 
االإبداعي الإ جناز العمل الفني.

n ميكن اقرتاح اأعمال واأن�سطة اأخرى 
ما  وفق  املتعلمني،  تعلمات  لتقومي 

هو متاح لهم من اإمكانات.
n حتميل امل�سوؤولية الكاملة للمتعلم )ة( 
يف قراءة م�سمون التعليمة ومعرفة 

املطلوب ثم االإجابة عنها. 
العمل  املتعلم)ة(  ينجز  اأن  ميكن   n
خارج  ورقي  �سند  على  املطلوب 

الكرا�سة.

دعم التعلمات

اأن�سطة  ويقرتح  ال�سعوبات  االأ�ستاذ)ة(  ير�سد   n
ملعاجلتها.

n يدعم االأ�ستاذ)ة( التعلمات املكت�سبة.
اإلى اكت�ساف املهمة املطلوبة يف  n يدعو املتعلم)ة( 
هذا  يف  املدرجة  الدعم  اأن�سطة  بطاقات  ملحق 

الدليل.
الطائر،  ف�سيف�ساء  عن  التعبري  املتعلم)ة(  يتمم   n

بتوظيف ان�سجام االألوان.
n ي�سارك املتعلمون/ات يف حت�سني اإنتاجاتهم.

اإطار  املتعلمون يف  اأن ي�ستغل  n ميكن 
ثنائيات اأو جمموعات �سغرية.

من  منا�سبا  يراه  ما  االأ�ستاذ)ة(  يقرتح   n
اأن�سطة واأعمال لدعم املتعلمني.
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تقومي ودعمالوحدة ال�شاد�شة 

عامل الرحالت واالأ�سفار املجال

املو�سيقى واالأنا�سيداملكون

n تقومي التعلمات املرتبطة بالدر�سني 1 و2الأهداف
n دعم التعلمات املرتبطة بالدر�سني 1 و2

�سور - مقطع غنائي ...الو�شائل

30 دقيقةاملدة الزمنية1عدد احل�ش�س

مالحظات وتوجيهاتاأن�شطة وممار�شاتاملراحل

تقومي التعلمات

n يالحظ املتعلم)ة( املدرج املر�سوم على الكرا�سة 
وي�سفه.

n يدعو االأ�ستاذ)ة( املتعلم الإجناز املهمة املطلوبة.
n ي�سحح املتعلم)ة( اإجنازه جماعيا ثم فرديا. 

اأن�سطة  ويقرتح  ال�سعوبات  االأ�ستاذ)ة(  ير�سد   n
ملعاجلتها.

باملكت�سبات  التذكري  لالأ�ستاذ  ميكن   n
ال�سابقة.

دعم التعلمات

n يدعم االأ�ستاذ)ة( التعلمات املكت�سبة.
املطلوبة  املهمة  اكت�ساف  اإلى  املتعلم)ة(  يدعو   n
)البحث عن �سور لفرق مو�سيقية م�سهورة(.

n ينجز التالميذ املهمة يف اإطار فرق ثنائية.
n يناق�ص املتعلم)ة( اإجنازات زمالئه و ي�سححها.

اأثناء  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ  ي�ساحب   n
وي�سجعه/ها  والت�سحيح  االإجناز 

على جمهوداته/ها.
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تقومي ودعمالوحدة ال�شاد�شة 

عامل الرحالت واالأ�سفار املجال

امل�رصحاملكون

n تقومي التعلمات املرتبطة بالدر�سني 1 و2الأهداف
n دعم التعلمات املرتبطة بالدر�سني 1 و2

�سور - ر�سومات....الو�شائل

30 دقيقةاملدة الزمنية1عدد احل�ش�س

مالحظات وتوجيهاتاأن�شطة وممار�شاتمراحل احل�شة

تقومي التعلمات

الكرا�سة  على  املمثلة  ال�سور  املتعلم)ة(  يالحظ   n
ويعرب عن كل واحدة منها.

n ي�ستك�سف ق�سمات وجه كل ممثل.
n يقراأحوار كل ممثل بطريقة تعبريية. 

n يرجتل املتعلم)ة( حوارا ملواقف م�سابهة.
n يقوم املتعلم)ة( بت�سخني حركي واآخر �سوتي.

�سبكة  على  باالعتماد  اإجنازه  املتعلم)ة(  يقوم   n
التقومي الذاتي املوجودة يف الكرا�سة.

يواجهها  التي  ال�سعوبات  االأ�ستاذ)ة(  ير�سد   n
املتعلم)ة( ويقرتح اأن�سطة منا�سبة ملعاجلتها.
n يردد املتعلم)ة( كلمات مع اإطاآلة ال�سوائت.

يواجهها  التي  ال�سعوبات  االأ�ستاذ)ة(  ير�سد   n
املتعلم)ة( ويقرتح اأن�سطة ملعاجلتها.

n ميكن تذكر بع�ص املقاطع )م�رصح. 
متحركة...(  ر�سوم  �سينما. 

وحتديد نوع احلوار امل�ستعمل.

دعم التعلمات

n يدعم االأ�ستاذ)ة( التعلمات املكت�سبة.
n يدعو املتعلم)ة( اإلى حتديد نوع الرق�سة انطالقا 

من اللبا�ص واالأدوات املو�سيقية.
اإبداعاتهم  حت�سني  يف  املتعلمون/ات  ي�سارك   n

وم�ساعدة بع�سهم بع�سا.

املتعلمني/ات  االأ�ستاذ)ة(  ي�سجع   n
الرثات  من  رق�سة  اأداء  اأجل  من 

املحلي.
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الفنون الت�سكيليةاملكون

n تقومي التعلمات املرتبطة بالدر�سني 1 و2الأهداف
n دعم التعلمات املرتبطة بالدر�سني 1 و2

معايري
التقومي

n مدى متكن املتعلم)ة( من:
 توظيف ان�سجام االألوان بالت�ساد يف التعبري الت�سكيلي.

 التعبري عن االنعكا�ص بتطبيق التقابل العمودي.
 التعبري الت�سكيلي بتوظيف مفهوم التنافر.

 ا�ستعمال تقنية اللومنة يف التعبري.
اأوراق - قلم الر�سا�ص - ممحاة - �سباغة مائية - ملونة - فر�ساة التلوين.الو�شائل

30 دقيقةاملدة الزمنية1عدد احل�ش�س

توجيهاتاأن�شطة وممار�شات �شفيةمراحل احل�شة

تقومي التعلمات

n يدعو االأ�ستاذ)ة( املتعلم)ة( اإلى قراءة 
املطلوب ح�سب كل و�سعية:

قطعان  م�سهد  املتعلم)ة(  يالحظ   n
الغنم وي�ستك�سف مكوناته ويحدد 

العنا�رص التي تنق�سه.
n يوجه املتعلم)ة( الإمتام التعبري عن 
التنافر،  مفهوم  باعتماد  امل�سهد 
وبا�ستعمال تقنية التلوين باالأقالم 

امللونة اللبدية اأو اخل�سبية.

االإبداعي  ح�سه  ا�ستخدام  على  املتعلم)ة(  حتفيز   n
الإجناز االأعمال الفنية املقرتحة.

لتقومي  اأخرى  واأن�سطة  اأعمال  اقرتاح  ميكن   n
من  لهم  متاح  هو  ما  وفق  املتعلمني،  تعلمات 

اإمكانات.
التعليمة  مناق�سة  و  قراءة  يف  املتعلم)ة(  ي�سارك   n

قبل االإجناز. 
كبرية  اأوراق  على  املتعلمون  ي�ستغل  اأن  ميكن   n
احلجم يف اإطار ثنائيات اأو جمموعات �سغرية.

دعم التعلمات

n يدعم االأ�ستاذ)ة( التعلمات املكت�سبة.
بتقنية  امل�سهد  تلوين  يتمم   -1
ان�سجام  وبتطبيق  اللومنة، 
ت�ساد لونني متكاملني )االأزرق 

والربتقايل(.
االنعكا�ص  عن  التعبري  يتمم   -2
العمودي،  التقابل  بتطبيق 

بتقنية التلوين
حت�سني  يف  املتعلمون/ات  ي�سارك   n
اإبداعاتهم وم�ساعدة بع�سهم بع�سا.

اأو  n ميكن اأن ي�ستغل املتعلمون يف اإطار ثنائيات 
جمموعات �سغرية.

اأن�سطة  من  منا�سبا  يراه  ما  االأ�ستاذ)ة(  يقرتح   n
واأعمال لدعم املتعلمني.

اأ�شبوع التقومي والدعم
الأ�شدو�س الثاين 
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املو�سيقى واالأنا�سيداملكون

n تقومي التعلمات املرتبطة بالوحدات 4 و5 و6الأهداف
n دعم التعلمات املرتبطة بالوحدات 4 و5 و6

�سور - مقطع غنائي - مو�سيقى الن�سيد الوطني ...الو�شائل

30 دقيقةاملدة الزمنية1عدد احل�ش�س

مالحظات وتوجيهاتاأن�شطة وممار�شاتاملراحل

تقومي التعلمات

على  املر�سوم  املدرج  املتعلم)ة(  يالحظ   n
الكرا�سة وي�سفه.

املهمة  الإجناز  املتعلم  االأ�ستاذ)ة(  يدعو   n
املطلوبة.

n ي�سحح املتعلم)ة( اإجنازه جماعيا ثم فرديا. 
ويقرتح  ال�سعوبات  االأ�ستاذ)ة(  ير�سد   n

اأن�سطة ملعاجلتها.

باملكت�سبات  التذكري  لالأ�ستاذ  ميكن   n
ال�سابقة.

دعم التعلمات

n يدعم االأ�ستاذ)ة( التعلمات املكت�سبة.
املهمة املطلوبة  اكت�ساف  اإلى  املتعلم)ة(  n يدعو 
بتوقيع  �سديقه/�سديقته  غناء  )ي�ساحب 

العالمات(.
n ينجز التالميذ املهمة يف اإطار فرق ثنائية.

زمالئه  اإجنازات  املتعلم)ة(  يناق�ص   n
وي�سححها.

اأثناء  املتعلم)ة(  االأ�ستاذ  ي�ساحب   n
على  وي�سجعه/ها  والت�سحيح  االإجناز 

جمهوداته/ها.
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امل�رصحاملكون

n تقومي التعلمات املرتبطة بالوحدات 4 و5 و)الأهداف
n دعم التعلمات املرتبطة بالوحدات 4 و5 و6 

�سور - ر�سومات ...الو�شائل
30 دقيقةاملدة الزمنية1عدد احل�ش�س

مالحظات وتوجيهاتاأن�شطة وممار�شاتاملراحل

تقومي التعلمات

الكرا�سة  على  املمثلة  ال�سور  املتعلم)ة(  يالحظ   n
ويعرب عن كل واحدة منها.

n ي�ستك�سف اأنواع احلركات التي يقوم بها االأطفال 
يف كل �سورة.

n يقوم املتعلم)ة( بت�سخني حركي واآخر �سوتي.
�سبكة  على  باالعتماد  اإجنازه  املتعلم)ة(  يقوم   n

التقومي الذاتي املوجودة يف الكرا�سة.
يواجهها  التي  ال�سعوبات  االأ�ستاذ)ة(  ير�سد   n

املتعلم)ة( ويقرتح اأن�سطة منا�سبة ملعاجلتها.

n يردد املتعلم)ة( كلمات مع اإطاآلة ال�سوائت.
يواجهها  التي  ال�سعوبات  االأ�ستاذ)ة(  ير�سد   n

املتعلم)ة( ويقرتح اأن�سطة ملعاجلتها.

املقاطع)م�رصح.  n ميكن تذكر بع�ص 
 )... متحركة.  ر�سوم  �سينما. 

وحتديد نوع احلوار امل�ستعمل.

دعم التعلمات

n يدعم االأ�ستاذ)ة( التعلمات املكت�سبة.
لتمثيل  حركات  ارجتال  اإلى  املتعلم)ة(  يدعو   n

و�سعيات وهمية من اختياره/ها.
اإبداعاتهم  حت�سني  يف  املتعلمون/ات  ي�سارك   n

وم�ساعدة بع�سهم بع�سا.

من  املتعلمني/ات  االأ�ستاذ)ة(  ي�سجع   n
خمتلفة  و�صعيات  ا�صتنباط  اأجل 
على  ويحفزهم  املعي�ص  واقعهم  من 

متثيلها.
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ُم اٱْلـُمَتَعلُِّم)ة( اٱْلَعَمَل اٱلَفنِّيَّ ِبَر�ْسِم ُحروٍف اأَْو َكِلماٍت ِباأُ�ْسلوٍب  • ُتْعَر�ُص اٱللَّْوَحُة َو ُيَتمِّ
َفنِّيٍّ داِخَل اٱْلـِم�ساحاِت . 

مالحق بطاقات اأن�شطة الدعم

الوحدة الأولى 

أدعم تعلماتي
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الوحدة الثانية 

ِج. �سا�ِص ِباٱ�ْسِتْعماِل اٱلتََّدرُّ بيِعيِّ ِبَقَلِم اٱلرَّ ُم َتْرميَد اٱْلـَم�ْسَهِد اٱلطَّ • اأُمْتِ

أدعم تعلماتي
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الوحدة الثالثة 

اأَِو  اٱلتَّْكراِر  َتْطبيِق  َمَع  �سوَرٍة،  اإِطاِر  ِلَتْزينِي  َنْبَتٍة  َوَرَقِة  اأََثِر  َطْبِع  َة  ِتْقنيَّ اأَ�ْسَتْعِمُل   •
اٱلَتّناُوِب اأَِو اٱلَتّقاُبِل.

أدعم تعلماتي

ِة  باَغِة اٱْلـماِئيَّ - اأَْمُزُج َقلياًل ِمَن اٱل�سِّ
ُ َوَرَقَة َنْبَتٍة. َح�رصِّ ِباٱْلـماِء، َواأُ

ْبَتِة  ُن اٱْلَوْجَه اٱْلـَخْلِفيَّ ِلَوَرَقِة اٱلنَّ - اأَُلوِّ
باَغِة. ِبَقليِل ِمَن اٱل�سِّ

ْبَتِة َعلى  - اأَْطَبُع اأََثَر َوَرَقِة اٱلنَّ
ِم�ساَحٍة َبْي�ساٍء.

ُق �سوَرتي  اأُْل�سِ

َة داِخَل اٱاْلإِطاِر يَّ ْخ�سِ اٱل�سَّ
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نهاية الأ�شد�س الأول 

أدعم تعلماتي
جْناَز  َم اإِ َة اٱالإِْل�ساِق اِلأُمْتِ • اأَ�ْسَتْعِمُل ِتْقِنيَّ

  . واِئِرِ ِة ِباٱلدَّ اٱْلـَمْزَهِريَّ

َنٍة . ٍة اأَْو ُمَلوَّ ْقالٍم َلَبِديَّ ُنها ِباأَ َلوِّ ٍة َواأُ ٍة َهْنَد�ِسيَّ ْرِج ِباأَ�ْسكاٍل ُزْخُرِفيَّ ُن واِجهاِت َخَطواِت اٱلدُّ • اأَُزيِّ
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الوحدة الرابعة 

َموادَّ أدعم تعلماتي َوِبَتْوظيِف  ِم،  اٱْلـُمَج�سَّ �ْسكيِل  اٱلتَّ ِباٱْعِتماِد  ِة  اٱْلَيْوِميَّ ياِة  اٱحْلَ ِمَن  مَناِذَج  َنُع  اأَ�سْ  •
َتِلَفٍة. وخاماٍت خُمْ
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أدعم تعلماتي

الوحدة اخلام�شة 

ُ َعْن َم�ْسَهِد اأَ�ْسجاٍر َيْظَهُر اٱْنِعكا�ُسها َعلى �َسْطِح اٱْلـماِء. • اأَُعرِبّ

ْحراِويٍّ . ْعبرِي َعْن َمْنَظٍر َطبيِعيٍّ �سَ ُف اٱْن�ِسجاَم اٱاْلأَْلواِن يف اٱلتَّ �ْسَم َواأَُوِظّ • اأَ�ْسَتْكِمُل اٱلرَّ
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