معلمة المادة

التقديرات القبلية
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األهداف التعليمية العامة
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إتاحة الفرصة للتلميذة لممارسة العمل الفني باستخدام األدوات والخامات المناسبة والتقنيات الحديثة.
تنمية التفكير من حيث الطالقة والمرونة وأصالة اإلنتاج الفني من خالل األنشطة المنهجية والالمنهجية.
تزويد الدارسات بقدر مناسب من الثقافة الفنية.
نقل الموروث الثقافي.
تأكيد أهمية الموروث الفني اإلسالمي والشعبي ونقله من حيث الممارسة والتعبير والفكرة فيما يخدم المجتمع ويلبي احتياجاته األساسية
بأساليب فنية.
االستفادة من المفاهيم الفكرية والجمالية للفنون اإلسالمية والشعبية.
تزويد التلميذات بقدر مناسب من الثقافة الفنية.
لتعرف على انواع الخطوط والعناصر الشكلية واستخداماتها في إنتاج رسومات معبرة تعالج التنفيس االنفعالي لدى التلميذة.
يرسم بخامات لونية عديدة موضوعات مستوحاة من حياة التلميذة وبيئتها.
تصميم شعارات معبرة مؤكدة على دور الخطوط في التصميم.
إنتاج رسومات تظهر عليها صفات الرسم الكاريكاتيري مثل :الفيل المر ،دمى األشكال ،السلحفاة النمطية.
التحدث بحرية وطالقة عن إنتاج التلميذة الفني ووصف األعمال التي تشاهدها بطريقة مناسبة.
إتقان استخدام األلوان وطريقة التلوين بطريقة صحيحة.
رسم زخرفة بسيطة بعنصر واحد عن طريق التكرار.
رسم حر من حياة التلميذة وبيئتها المحيطة باستخدام أنواع مختلفة من أقالم الرسم وألوان الفلوماستر داخل اإلطار المحدد.
الرسم بتحديد الخط الخارجي المحيط لألشكال المختلفة ،والتي تنتج عن تالقي مجموعة من الخطوط (منتظمة وغير منتظمة).
إنتاج أعمال فنية غنية بالخطوط واأللوان.
استخدام الفرش واأللوان للتعبير عن موضوعات تعالج انفعاالت التلميذة وتنفس عن مشاعرها.
التمكن من استخدام الطريقة الصحيحة للتلوين.
اإللمام باألدوات المستخدمة في التشكيل بالطين الصلصال.
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توزيع منهج مادة التربية الفنية للصف الثاني االبتدائي
األسبوع

التاريخ
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الدروس
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األحد 1441/1/2
األحد 1441/1/9
األحد 1441/1/16
األحد 1441/1/23

الخميس 1441/1/6
الخميس 1441/1/13
الخميس 1441/1/20
الخميس 1441/1/27
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األحد 1441/1/30

الخميس 1441/2/4
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األحد 1441/2/7
األحد 1441/2/14
األحد 1441/2/21

الخميس 1441/2/11
الخميس 1441/2/18
الخميس 1441/2/25
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األحد 1441/2/28

الخميس 1441/3/3
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األحد 1441/3/6
األحد 1441/3/13

الخميس 1441/3/10
الخميس 1441/3/17
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األحد 1441/3/20

الخميس 1441/3/24

التهيئة للدرس
الرسم
تأثيرات لونية
تأثيرات لونية
الخط واللون
التشكيل المجسم بالصلصال
التشكيل المجسم بالصلصال
التشكيل المسطح بالصلصال
التشكيل المسطح بالصلصال
مراجعة على ما سبق
التشكيل بالخامات
التشكيل بالخامات
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األحد 1440/3/27

الخميس 1441/4/1
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األحد 1440/4/4
األحد 1441/4/11
األحد 1441/4/18

الخميس 1441/4/8
الخميس 1441/4/15
الخميس 1441/4/22

الخط واللون
الخط واللون
مراجعة على ما سبق

مراجعة عامة
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األحد 1441/4/25

الخميس 1441/5/7

اختبار

مالحظات

الرسم

موضوع الدرس
األسبوع اليوم التاريخ الفصل

الهدف قصير
المدى (الدرس)

الهدف التدريسي

الوسيلة

المهارة

استراتيجية التدريس

آداه التقويم

األحد

14 / /هـ

ان تقوم التلميذة بالتدرب
على التحكم بالقلم في
عملية التنسيق بين اليد
والعين.

الثالثاء

........................................

االثنين

14 / /هـ
14 / /هـ

الخميس

14 / /هـ

األربعاء

ان تقوم
التلميذة
برسم خطا ً
ثالثا ً بين
خطين
متوازيين
على أن ال
تقل
المسافة
بينهما عن
2سم.

السبورة
الترتيب

(

)

تحديد
الهدف

(

)

ألقالم الملونة

ان تقوم التلميذة برسم
خطوطا ً متوازية ثم تنتقل

االتصال

(

)

إلى مرحلة أعلى وترسم

اإللقاء

(

)

خطوطا ً منحنية بمساعدة

التذكر

(

)

االستيعاب

(

)

ان تحفظ التلميذة أشكال

التقويم

(

)

الخطوط المختلفة.

الكتابة

(

)

ان تطبق التلميذة التدريب

القراءة

(

)

تحت متابعة المعلمة

الفهم

(

)

المعلمة.

المستمرة.

جهاز العرض

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت

الحوار
والمناقشة

(

)

حل
المشكالت

(

)

التعلم
التعاوني

(

)

استثمارات البيئة
المحيطة
ارسال ورقة تعليمات

)

لألسرة

تمثيل الدوار (

)

عمل تدريبات فنية

القصة

(

)

أرى

(

)

عمل تدريبات منزلية

العصف
الذهني

(

)

زيارات ورحالت

عمليات
التفكير
اإلبداعي

(

)

االستكشاف
واالستقصاء

التفكير
الناقد

(

استثمار المواقف
عمل مسابقات

(

)

َّللا او اب اركااتُهُ
س اال ُم ا
علاي ُك ْم اورحمة ه ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص التربية الخاصة (الفكرية)

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
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  50لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:

إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
للشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
بنك الراجحي233608010954856/
آي بان الراجحيSA5780000233608010954856/
البنك األهلي27949172000110/
آي بان األهليSA0610000027949172000110/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
سامبا8001852539/
الرياض2052558759940/

اي بان الرياض SA3520000002052558759940/
بنك البالد900127883010006/
اي بان بنك البالدSA4715000900127883010006/
البنك السعودي لإلستثمار0101001926001/
الجزيرة030680161166001/
اي بان بنك الجزيرةSA6760100030680161166001/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
حساب االنماء68201042364000/
اي بان االنماءSa3505000068201042364000/
–———————————————————
للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس
966558396004
966558396119

