المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
مدرسة /

الحصة
اليوم
األحد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

األهداف الخاصة للمادة
-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.

توزيع منهج مادة التربية الفنية الصف الثانى متوسط
األسبوع

التاريخ
من

إلى

الدروس

1

األحد 1441/1/2

الخميس 1441/1/6

التهيئة واالستعداد

2
3
4

األحد 1441/1/9
األحد 1441/1/16
األحد 1441/1/23

الخميس 1441/1/13
الخميس 1441/1/20
الخميس 1441/1/27

الخط الخارجي للشكل
وطن  ..العطاء
المنظور و الظل و النور

5

األحد 1441/1/30

الخميس 1441/2/4

الخامات المختلفة في اللوحات

6
7
8

األحد 1441/2/7
األحد 1441/2/14
األحد 1441/2/21

الخميس 1441/2/11
الخميس 1441/2/18
الخميس 1441/2/25

رسم وحدة زخرفية ال نهائية
تصميم النهائي لوحدة زخرفية
التخطيط للمشروع الفني الفصلي

9

األحد 1441/2/28

الخميس 1441/3/3

تناغمات لونية بالباتيك

10
11

األحد 1441/3/6
األحد 1441/3/13

الخميس 1441/3/10
الخميس 1441/3/17

تقنيات فن الباتيك
الباتيك المعاصر

12

األحد 1441/3/20

الخميس 1441/3/24

العمل في المشروع الفني الفصلي

13

األحد 1441/3/27

الخميس 1441/4/1

البالطات الخفية

الخميس 1441/4/8
الخميس 1441/4/15
الخميس 1441/4/22
الخميس 1441/5/7

تزجيج االواني الفخاخية
استكمال العمل وعرض المشروع
استكمال العمل وعرض المشروع
األختبار النهائي

األحد 1441/4/4
14
األحد 1441/4/11
15
األحد 1441/4/18
16
 18-17األحد 1441/4/25

مالحظات

المادة  :التربية الفنية
األسبوع/اليوم

الصف  :الثانى متوسط

المهارة

)

السبورة

-2تحديد الهدف ( )
-3االتصال (

)

-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

-7اإللقاء ( )

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

جهاز العرض

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت

المنظور و الظل و النور

-8التقويم (

)

ألقالم الملونة

الخط الخارجي للشكل

-1الترتيب(

الوسيلة

( المكون ) موضوع الدرس

الفصل الدراسي  :االول
األهداف
 -1أن تستنتج الطالبة تعريف
الخط الكانتوري
 -2أن تتعرف الطالبة على
نبذة تاريخية عن الخط
الكانتوري
 -3أن تبين الطالبة أهمية
الخط الكانتوري
 -4أن تصف الطالبة بعض
اللوحات العالمية من الخط
الكانتوري
 -5أن تصف الطالبة بعض
اللوحات المحلية من الخط
الكانتوري
 -6أن تنقد الطالبة بعض
اللوحات الفنية
 -1أن تتعرف الطالبة على
المنظور تاريخه وتعريفه
 -2أن تذكر الطالبة قواعد
المنظور
 -3أن تتعرف الطالبة على
المنظور في الفن اإلسالمي
 -4أن توضح الطالبة الظل و
النور
 -5أن تبين الطالبة المنظور
والظل والنور في الفن
العالمي
 -6أن تشرح الطالبة المنظور
والظل والنور في الفن
السعودي

استراتيجية التدريس

الحوار
والمناقشة
حل المشكالت
التعلم التعاوني
االستكشاف
واالستقصاء
تمثيل الدوار
القصة
أرى
العصف الذهني
عمليات التفكير
اإلبداعي
التفكير الناقد

(

آداه التقويم

)

( )
( )
(

)

(
(
(
(

)
)
)
)

(

)

(

)

استنتجي تعريف
الخط الكانتوري
وضحي نبذة تاريخية
عن الخط الكانتوري
صفي بعض اللوحات
العالمية من الخط
الكانتوري
بيني أهمية الخط
الكانتوري

اذكري قواعد المنظور
وضحي المنظور في الفن
اإلسالمي
بيني المنظور تاريخه
وتعريفه
وضحي الظل و النور

األخوة المعلمين والمعلمات
الس االم اعلايكم 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
إلكترونيا ً 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

