الأهداف تدريس مادة التربية الفنية
-1

تسعى إلى تنمية ألقدره أالبتكاريه لدى التالميذ.

-2

تسعى إلى تنمية ألقدره على المالحظة والتدقيق.

-3

تعلم كيفية استخدام الخامات وأالدوات المختلفة والتعامل معها.

-4

تعلم األستفاده من خامات البيئة المختلفة.

-5

تنمي القدرة على التذوق واإلحساس الجمالي.

-6

اكتســاب التالميذ الخبرات والمهارات اليدوية المختلفة.

-7

التعرف على الفن والفانين وأسـاليبهم المختلفة بقدر المستطــاع.

-8

التعرف على الدور الذي يقوم به الفن في الحياة والتطور الحضاري.

-9

اإلحســاس بالعمل اليدوي ومن يقوم به وإبداء االحترام والتقدير لهـــم.

 -10تعميق المفاهيم والقيم والمبادئ االســـألمية العريقة.
 -11تعليم التالميذ على النظافــة والدقة واالحترام.

 -12توجيه وتغيير سلوكيات التالميذ بما يفيدهم بمستقبلهــــــم.
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ثانياً :إرشادات تحضير الدروس اليومية
أختي المعلمة :
إن التخطيي المكمييي ألم عميط نييح لكييلع لليف الخمييطل حيللتخطي لةكصيية الدراسييية الصييية سسييلب لبةيوه األ ييداب التحلوقيية الملصيودق ولتكليييف يعي األ ييداب قتخييي
عةييا المخةييي سن ق ييتخد ًحلوقييل لليييلدق الخمةييية التحلوقيية الصيييية حييي ييط حصييةل وقتطةي

ييعا ااسييتخداد ي المخةييي وعيي أل ييداب التحلييية حييي الممةميية الخحلييية ال ييخودقة لةمحاحييط

المختةيةل
مل قنبغيي عةيا المخةيي إدرا س يداب يلدق ًخصصي لم يتوقلًمل المختةيية وا ت يلر المميلرا الخط ية لةتخطيي لةكصية الدراسيية
ط حصة دراسيةل وحيمل قةي ًوضيح لألسلسيل الملصودق لكوال

و تخينل لللنمولج الميمةي الوارد حي عا الدحتح لتنظيي حخلليل

الأهداف السلوكية للحصة :

تحنيدا لخطتي اليصيةية لةتيدرق

ل

عا النمولج:

قنبغييي سن ًمييون األ ييداب ال ييةو ية لةكصيية كييددق وواضييكة ولللةيية لةليييلب لةتج ييد ي ًكليلمييل وقك ي سن ًمييون األ ييداب ال ييةو ية ن ييلة حيمييل لينمييل و ن ييكمة ي
س داب ط درب لعلف الصف مل ورد حي المنمج وقحاعا سن ًتوطع عي األ داب عةا المكلا المخححية والخلةيية والوجداليية و يل قنميي يدار الطيخر لكييع ًح ي عةيا
توقل اليمي والتطبيف والتكةيط والتح ي

ًتخييدد قييحت التييدرق

ًبخييل لمتغييحا

والتلوقي ل

الأساليب والوسائل والأنشطة:

فيييحق وًختةييف األسييللي ًبخييل لييعلف ل والمخةييي النييلجح ييو الييعم ق ييتطي سن ق ي ًصييورا

لمكتوى الملدق و توى قخل ل و نل س ور سسلسية قنبغي الخنلقة لمل و ي:ي
 التدرج حي التخةيي

اليمي إلا التطبيفل

 حاعلق اليحوت اليحدقة لي الطخرل
 التح ي عةا التخةي

خل الخمط والمملرسةل

 حاعلق التتلل وااًصلل والتمل ط حي األلشطة التخةيميةل

ييبلل لمكحقييل الكصيية حييي ضييوه بحًي

 اا تملم لتخ ق الخبحا التخةيمية المنلسبةل
 اا تملم لمشلر ة الطلل حي الخمةية التخةيمية ليمون إقكلليل حي التكصيطل
 الكحص عةا إثلرق التبلي الطخر لبط البده حي الدربل
ً موق كموعل عمط

الطخر لةتوصط إلا خةو ل

كددق آ عا للألسةور التخلولي حي التخةيي لتشكي الطخر عةا التكصيط خةو ل إضلحية ع

وضوع الدرب وعحضمل و نللشتملل
 الخحوج

دائحق التةلي لتكوقط الكصة إلا كلل ( لةتخةي ) اليخللل

 عحض لمللج

سعملل الطخر ولشلقمي دا ط حكحق الدراسة و لرجملل

ثالثاً :التقويم

أختي المعلمة :
قت م التلوقي عمةية الليلب حخ قمم إصدار حمي عةا دى ًكليف األ داب دون ليلب وسداق اللييلب و واصييلًمل ممية جيدا حيي يعا المكيلل وقممي سن قميون
الليييلب عي قحقييف اا تبييلرا التكحقحقيية والشيييوقة للحضييلحة إلييا خحظيية سييةو الطييخر التخةمييي وحتييا قلييوم المخةييي لخمةييية التلييوقي ا لييد ي ًكدقييد سلشييطة وسدوا الليييلب التييي
سي تخد مل والتج د سلمل نلسبة وقحاعا سن ًمون سدواًنل صلدلة و وضيوعية ألن التليوقي عمةيية يتمحق و تصيةة و تمل ةية ل يدحمل دائميل لييلب يدى ًكلييف س يداب الكصية
سجط لعدق الطلل لتخدقط سةو لكو األح ط ل
حي ضوه س داب المححةة التخةيمية ضم إقلر س داب التحلية حي الممةمة وللف ة

ملاحظات :

 ق كط المخةي خحظلً الواضكة والمكددق حي ضوه التطبيف اليخةي لخطة الكصة الصييةل
عي المخحظل حي ًطوقح الخمةية التخةيمية حي ضوه األ داب التحلوقة ل
 ق تيلد
 ق كط دقح المدرسة والمشحب التحلوم خحظلً عةا الخطة حي ضوه الوال الخمةي لملل
 دحتح احعداد قختبح وثيلة

خلمل قللب عمط المخةي حخ لد

إح لري لشمط قو ي لةمدرسة واصطكلل ضم سدوا التدرق دا ط اليصطل
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األخوة المعلمين والمعلمات
ال ّس االم اع اليكم اورحمة َّللاه او اب ار اكاته

يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده التربية الفنية
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحضير
المسرد  +التعلم النشط الجديد  +االستراتيجات الحديثة الطريقة البنائية +وحدات مشروع الملك عبدهللا

المرفقات
ثالثة عروض بوربوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة ودليل المعلمة
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس

+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا

التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
يمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونياً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات

T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
 / 233608010954856بنك الراجحي

 / SA5780000233608010954856آي بان الراجحي
 / 27949172000110البنك األهلي
 / SA0610000027949172000110آي بان األهلي
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
 / 8001852539سامبا
 / 2052558759940الرياض
 / SA3520000002052558759940اي بان الرياض
 / 900127883010006بنك البالد
/ SA4715000900127883010006اي بان بنك البالد
 / 0101001926001البنك السعودي لإلستثمار
/ 030680161166001الجزيرة
 / SA6760100030680161166001اي بان بنك الجزيرة
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
 / 68201042364000حساب االنماء

 / Sa3505000068201042364000اي بان االنماء

لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161
للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس

966558396004
966558396119

