معلمة المادة

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).
التعرف على مصطلح التضاد اللوني التعرف على تدرجات األلوان الحارة ،والباردة.
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التعبير عن النفس بشكل بسيط مختزل.
إتقان استخدام األلوان ،والتلوين بطريقة صحيحة.
التنويع باستخدام الخطوط واألشكال.
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بسيط ومختزل
بمساعدة
المعلمة.

تقوم
التلميذة
بمعرفة
خواص
األلوان
األكرلك.

 .2تقوم التلميذة
بالتعرف على
أهمية نعم
الحواس
الخمس التي
ْ
من هللا بها
علينا.

الخميس

14 / /هـ

 .3تقوم التلميذة
بالتعرف على
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من هذا الرابط
www.mta.sa/c
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حساب االنماء68201042364000/
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