معلمة المادة

مادة التربية الفنية الصف الخامس اإلبتدائي
التقديرات القبلية
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األهداف التعليمية العامة
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إتاحة الفرصة للدارس 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 الدارسات 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.
تزويد الدارسات بقدر مناسب من الثقافة الفنية.
مساعدة الدارسات 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 الدارسات ،وفتح آفاق رحبة للعمل الفني واإلحساس بأهمية الفن في المجتمع ودوره في
خدمتهم.
إنتاج أعمال فنية ذات طبيعة نفعية تساهم في تلبية احتياج التلميذات وإتاحة الفرصة لهن في المساهمة في تقديم
المنتج النفعي لمجتمعهن.
دمج الدارسات في األنشطة الفنية الجماعية لتعزيز قيم التعاون وتقبل اآلخرين والعمل بروح الفريق.
التعرف على دور الفن في التعريف بالقضايا اإلنسانية (االجتماعية واالقتصادية والسياسية).
التعبير باأللوان والخامات المناسبة عن العالقات الجمالية ،والعناصر الطبيعية المحيطة ببيئة التلميذة.
محاكاة أعمال فنية عالمية ،ومحلية ساهمت في التنفيس عن مشاعر الفنان ،واحتياجاته.
مناقشة أعمال فنية معاصرة ،ومحاولة االستلهام منها ،في موضوعات معبرة تنعكس على شخصية التلميذة وتعززها.
التعرف على تقنيات استخدام األلوان ومزجها الستخدامها في عمل تأثيرات لونية جميلة.
معرفة بعض القيم اللونية ،مثل االتزان اللوني ،االنسجام والتباين اللوني باستخدام األلوان الحارة ،الباردة ،أو
المتضادة.
اإللمام بالمزيد من المصطلحات الزخرفية كالتماثل الكلي والنصفي في زخارفنا اإلسالمية.
وصف أحد األعمال الزخرفية مستخدما ً المصطلحات الفنية الزخرفية.
اإللمام بطرق إعداد ومعالجة الطين المناسب للعمل الزخرفي.
تكوين زخرفي بارز على أسطح أحد األعمال الخزفية المنتجة بطريقة الشرائح ،والحبال.
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طباعة ملونة  +السي دي =  100لاير
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حساب االنماء68201042364000/
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