مادة التربية الفنية الصف الثاني الثانوي
التقديرات القبلية
م

األهداف التعليمية العامة
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إتاحة الفرصة للدراسات لممارسة العمل الفني باستخدام األدوات والخامات المناسبة
والتقنيات الحديثة.
تنمية التفكير اإلبداعي من حيث الطالقة ،والمرونة وأصالة اإلنتاج الفني من خالل األنشطة
المنهجية والالمنهجية.
تزويد التلميذة بقدر مناسب من الثقافة الفنية.
تأكيد أهمية الموروث الفني اإلسالمي والشعبي ،ونقله من حيث الممارسة والتعبير ،والفكر
فيما يخدم المجتمع ويلبي احتياجاته األساسية بأساليب فنية.
االستفادة من المفاهيم الفكرية والجمالية للفنون اإلسالمية والشعبية.
مساعدة التلميذة على تكوين اتجاهات إيجابية نحو الفنون التشكيلية من خالل التعرف على
المنجزات الفنية للحضارات المختلفة واالستفادة من المنجز الفني عبر التاريخ.
ربط الفنون التشكيلية بحياة التلميذة ،وفتح آفاق رحبة للعمل الفني واإلحساس بأهمية الفن
في المجتمع ودوره في خدمتهن.
إنتاج أعمال فنية ذات طبيعة نفعية تساهم في تلبية احتياج التلميذات وإتاحة الفرصة لهن
في المساهمة في تقديم المنتج النفعي لمجتمعهن.
دمج التلميذة في األنشطة الفنية الجماعية لتعزيز قيم التعاون وتقبل اآلخرين والعمل بروح
الفريق.
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التعرف على دور الفن في التعريف بالقضايا اإلنسانية (االجتماعية واالقتصادية
والسياسية).
(بشكل صحيح =  % 90كحد أدنى) (بشكل مقبول =  % 70كحد أدنى) (بقدر اإلمكان =  % 40كحد أدنى)
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تقوم التلميذة بالتعرف على تقنيات التظليل لتحويل شكل ذي بعدين لشكل ذي ثالثة أبعاد.
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األهداف السلوكية) التدريسية(
ترسم التلميذة ثالثة مربعات بالقلم الرصاص باستخدام االستنسل.
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تقوم التلميذة بالتعرف على خطوات رسم المكعب.
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تلون التلميذة واجهة المكعب بلون نقي.
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تقوم التلميذة بالتعرف على عملية خلط اللون.
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طرق التدريس
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المقدمة والتمهيد :تقوم المعلمة بالتوضيح للتلميذات تقنيات التظليل وكيفية خلط األلوان.
عرض الدرس :تستمع التلميذات إلى توضيح المعلمة لخطوات رسم المكعب وهي :رسم زاوية  45درجة
من الجهة اليمنى من أركان المربعات نفس االتجاه والطول ،وتوصيل النقاط ببعضها الستخراج شكل
المكعبات الثالثة).
يطبقن التلميذات تلوين واجهة المكعبات بلون نقي ،وتقوم المعلمة بتدريبهن على كيفية خلط اللون النقي
مع األبيض وتلوين الواجهة العلوية واألسود للوجاهة الجانبية.
تقوم المعلمة بتدريب التلميذات على إتقان عملية خلط اللون








الوسائل التعليمية
الوسائل السمعية
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أنواع التحاضير
نموذج تحضير الوزارة
__________________________________
طباعة ملونة  +السي دي =  100لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  50لاير
سي دي فقط =  20لاير ( للمادة الواحده )
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
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