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إنتاج عمل فني من البيئة المحلية باستخدام ألوان األكريليك
واأللوان الزيتية.
إنتاج عمل فني باستخدام العجائن الورقية.
إدارك دور الرمز في األعمال الدعائية.
إنتاج رسومات فنية باستخدام خامات متعددة.
إبراز بعض القيم الفنية الجمالية النفعية في بعض األعمال
الفنية المجسَّمة والمسطَّحة.
التحدث عن بعض األعمال الفنية من التراث اإلسالمي في
العصر التيموري وإبراز معنى المنمنمات في تلك األعمال.
إدراك بعض الخصائص التشكيلية للخط العربي.
تصميم وحدة زخرفية تجمع نوعين من أنواع الزخرفة
اإلسالمية.
كتابة وصف فني ألعمال زخرفية.
إنتاج أعمال خزفية متنوعة باستخدام الطالءات الزجاجية
ومعرفة أهم عيوب الطالءات الزجاجية.
القدرة على تجفيف وحرق بعض األعمال الخزفية المنتجة.
القدرة على اإللمام بالعديد من المصطلحات وتوظيفها عند
الكتابة والتحدث عن مجال الخزف.
الوعي بالبُعد المهني والعائد االقتصادي الممكن من مجال
الخزف.
إدراك العالقة بين مجال الخزف وغيره من مجاالت المواد
الدراسية األخرى ،كالعلوم على سبيل المثال.
اإللمام بخصائص بعض الخامات المستخدمة في أشغال
النسيج.
اإللمام ببعض المصطلحات المستخدمة في أعمال النسيج،
والقدرة على توظيفها عند التحدث عن هذا المجال ،وتشكيل
عمل نسجي على النول الشبكي.
إنتاج عمل نسجي بسيط على النول الشبكي.
الوعي بالبُعد المعني والعائد االقتصادي الممكن من مجال
النسيج.
اإللمام بخصائص بعض الخامات المستخدمة في الطباعة.


























اإللمام ببعض مصطلحات الطباعة.
الطبق بطريقتي العزل والشمع والتمييز بينهما.
الطبع بطريقة السلك سكرين.
المقارنة بين األعمال المطبوعة وفق المعايير الفنية.
اكتساااب القاادرة علااى التشااكيل بالساالك ،وتعلاام طاارق الوصاال
الميكانيكية.
القدرة على توظيف األدوات البسيطة التي تساتخدم لتفرياا النحاا
األحمر.
التمكن من طالء المعدن المسطَّح أو المجسَّم بالمينا الباردة.
اكتساب مهارة استخدام خامات التعتيق.
التم ّكن من عمل تصاميم زخرفية لحلي مستلهمة من التراث الشعبي.
اكتساااب مهااارة الطااالء بالمينااا الباااردة علااى األسااطح المعدنيااة
المستوية.
التم ّكن من التشكيل بالسلك ،وطرق الربط الميكانيكية بواسطة السلك
المرن.
الوعي بالبُعد المعني والعائد االقتصادي الممكان مان مجاال أشاغال
المعادن.
اكتساااب مهااارة اسااتخدام طاارق تشااكيل القشاارة ولصااقها بواسااطة
الغراء والتفعيل الحراري.
اكتساب مهارة استخدام منشار األركيت في تفرياا الزخاارف علاى
األبلكاج اللين.
ساامات بطريقااة الوصاال الكيميااائي الغااراء
الااتم ّكن ماان عماال مج ّ
والوسائد األخرى).
التم ّكن من وصف وتحليل القيم الجمالية في أعمال النحت الخشبية.
القاادرة علااى اسااتخدام حالت الحاارق البساايطة علااى أنااواع الخشااب
المناسب للحرق.
الوعي بالبُعد المعني والعائد االقتصادي الممكان مان مجاال أشاغال
الخشب.
إدراك القيم الفنية لبعض الخامات.
إتقاان المهاارات المطلوباة للتعبيار بابعض الخاماات ،مثال الجاب
والفسيفساء.
المقارنة الفنية والجمالية بين عملين.
تحديد أهم السمات الفنية لعمل فني من إحدى الحضارات.
إنتاج عمل فني باستخدام خامة البالستيك المستهلك.
إدراك خصائص البالستيك التشكيلية ،وإمكاناته الفنية ،واألدوات
المناسبة للتشكيل

































تنفيذ عمل فني باستخدام ألوان األكريليك وبمواضيع من البيئة المحلية.
تنفيذ عمل فني باستخدام العجائن الورقية وإحداث مالم متنوعة.
تمييز االتجاهات واألساليب المعاصرة من أعمال فنية تعرض على المتعلم.
الربط بين الفنون القديمة والفنون المعاصرة فيماا يتعلاق باسااليب التنفياذ للعمال
الفني.
إدرامك بعض الرموز البصرية في اإلعالنات.
تصميم إطار زخرفي وفق القواعد الزخرفية – التي اكتسبها المتعلم – ويلونه.
التحدث عن القيم الفنية والجمالية الزخرفية في العمل.
اإللمام بطرق حرق األعمال الخزفية المنتجة.
اإللمام بانواع وخصائص األفران الخاصة بحرق األعمال الخزفية.
إنتاج عمل خزفي وتجفيفه وحرقه بإحدى الطرق المناسبة.
تحديد إحدى القيم الفنية والجمالية في العمل.
التمكن من إنتاج عمل نسجي بسيط باستخدام نول المنضدة.
القدرة على استخ دام األدوات الخاصة بنول المنضدة.
شرح طريقتين من طرق الطباعة بالربط.
تعداد خصائص الصبغات المستخدمة في الطباعة.
إحداث تاثيرات لونية جميلة بالطباعة بالربط.
التحدث عن أهمية القيم الجمالية في العمل.
التم ّكن من التشكيل بالسلك وطرق الربط الميكانيكية بواسطة السلك المرن.
القدرة على الطالء بالمينا الباردة على األسطح المعدنية المستوية.
التحدث عن جماليات فن المعادن في العصر السلجوقي.
إدراك الخصائص التشكيلية للمعدن.
القاادرة علااى التمييااز بااين األخشاااب الطبيعيااة واألخشاااب الصااناعية واللاادائن
الصناعية.
التعرف على األدوات المناسابة لسان الماتعلم والتاي تساتخدم للاتحكم فاي خاماة
الخشب.
القدرة على لصق قطع مختلفة من األخشاب مع بعضها بواسطة التعشيق البسيط.
التحدث عن القيم الجمالية في األعمال الخشبية المحفورة من التراث الشعبي.
إدراك السياق التاريخي لصناعة األثاث في العصر الفاطمي.
تعداد بعض األعمال الفنية اإلسالمية المشهورة المنفَّذة بالجب .
تنفيذ عمل فني بالجب .
المقارنة بين عملين من الناحية الجمالية.
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مالحظات

المادة :التربية الفنية
العنوان :الوحدة األولى
الصف :الثاني المتوسط (الفصل الدراسي األول).
الموضوع :مجال الرسم
الفترة الزمنية :ثالث حصص
الخطوة األولى :تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرسمية :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن:
تعرف طرق الرسم (الكانتوري) الخارجي لنماذج للطبيعة الصامتة والتأكيد على المنظور والظل والنور.
توضح طرق إنتاج أعمال فنية باستخدام األلوان الزيتية مع محاولة دمج خامات أخرى جديدة في التعبير الفني مثل
الخامات المستهلكة.
تصف وتحليل أعمال فنية معاصرة تظهر فيها بعض القيم الجمالية.
تبرهن على معالجة الفنان المسلم المنظور من خالل مناقشة أعمال فنية إسالمية وغربية.
تتعرف على دور الرسومات الرمزية في مجال الدعاية واإلعالن والتصميمات المطبوعة الملونة.
األسئلة األساسية
األفكار الكبرى (األفهام الباقية)
اذكري نبذة تاريخية عن الظل والنور.
سيفهمن الطالبات أن:
الفكرة الكبرى:
عرفي الخط الكانتوري.
الخط الكانتوري :هو الخط الذي يحدد الشكل من
الخارج ويظهر في رسوم األطفال والحضارات القديمة
اكتبي نبذة تاريخية عن الخط الكانتوري.
ويسمى أيضا (الخط الخارجي للشكل).
(األفهام الباقية):
صفي بعض اللوحات العالمية من الخط الكانتوري.
الخطوط :هي من أقدم الوسائل التي استخدمت في
التعبير الفني حيث كان رجل الكهف يخط بأصبعه أو
حددي خطوات رسم المنظور.
بالطين على األسطح الصلبة ليعبر عن األشكال التي
يراها.
المنظور :هو تمثيل األجسام المرئية على سطح منبسط اشرحي معنى المنظور اللولبي الذي كان يستخدم في
الفن اإلسالمي.
(اللوحة) ال كما هي في الواقع ولكن كما تبدو لعين
الناظر في وضع معين وعلى بعد معين تكبر كلما قربت
استنتجي مدى استمرار وتطور استخدام الخامات
وتصغر كلما بعدت عن العين.
المختلفة.
الكالج :هو أسلوب التلصيق والذي بدأ على يد الفنان
جورج براك عندما بدأ بجمع أشياء غريبة من المواد
المستخدمة في الحياة اليومية من جرائد وعلب كبريت .اشرحي طريقة القص وكيف يمكن االستفادة من ألوان
المجالت.
ُّ
المعرفة والمهارات الرئيسة التي سيكتسبنها الطالبات بعد تعلم الوحدة
س َي ُكنَّ الطالبات قادرات على...
سيعرفن الطالبات.....:
تعريف طرق الرسم (الكانتوري) الخارجي لنماذج
الخط الخارجي للشكل.
للطبيعة الصامتة والتأكيد على المنظور والظل والنور.
المنظور والظل والنور.
توضيح طرق إنتاج أعمال فنية باستخدام األلوان الزيتية
الخامات المختلفة في اللوحات المسطحة.
مع محاولة دمج خامات أخرى جديدة في التعبير الفني
مثل الخامات المستهلكة.
وصف وتحليل أعمال فنية معاصرة تظهر فيها بعض
القيم الجمالية.
الخطوة الثانية :تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمات األدائية:
 بعد نهاية هذه الوحدة عن مجال الرسم تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن تاريخ الخط الكانتوري.

المحكات الرئيسية:
 من خالل أنه (مبتدئ ,نام ,كفء ,متميز).
أدلة أخرى:
 من خالل األدلة األخرى (مثال :اختبارات قصيرة ,التذكير األكاديمي ,اختبارات طويلة ,المفكرات )...سيعرضن
الطالبات مدى تحصيلهن للنتائج المرغوبة.....
الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم
األنشطة التعليمية التعلمية:
أبدأ بسؤال تمهيدي (ما المقصود بالخط الكانتوري؟).
أقدم األسئلة األساسية وأناقش المهمات األدائية الختامية للوحدة (مجال الرسم).
مالحظة :يتم تقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية (الخط الكانتوري –
األلوان الزيتية – المنظور والظل والنور – الكالج.)...
أقدم للطالبات مطوية تتحدث عن تاريخ الخط الكانتوري ,أطلب إلى الطالبات قراءة المطوية قراءة جيدة ومتأنية
ومن َث َّم التناقش فيما بينهن بغرض توضيح كيفية انتشار الخط الكانتوري.
يعملن الطالبات في شكل تعاوني فيما بينهن لجمع المادة العلمية الالزمة لكتابة مقال عن أهمية الخط الكانتوري,
يصنفن الطالبات أنفسهن إلى مجموعتين تقوم األولى بجمع المادة العلمية وتقوم الثانية بصياغتها في مقال بشكل
منظم ودقيق.
أقدم للطالبات فيلم قصير يعرض مجموعة من اللوحات الفنية المعاصرة ,يشاهدن الطالبات العرض بتركيز وانتباه,
ومن َث َّم يقمن بمناقشته في محاولة منهن لتوضيح دور الخط الكانتوري في تلك اللوحات عالميا ومحليا مع توضيح
الهدف من مشاهدة العرض وشرح األهداف التربوية المستهدفة من وراء العرض.
أقدم للطالبات خريطة مفاهيم عن األلوان الزيتية ,أطلب إلى الطالبات قراءة الخريطة بطريقة علمية تعتمد على
تحليل المعلومات التي وردت بها من خالل استيعاب العالقات بين العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم
شامل عن مميزات األلوان الزيتية.
أعرض على الطالبات فيلم وثائقي يوضح تعريف المنظور وقواعده ,يقدمن الطالبات بعد االنتهاء من مشاهدة
الفيلم تقريرا عن أهم المعلومات التي وردت في الفيلم والتي تخدم الهدف التربوي المخطط له.
أكلف الطالبات بجمع صور ملونة عن الكالج في الفن السعودي ,يتعاونَّ الطالبات فيما بينهن من أجل صياغة
مجموعة من الجمل حول الموضوع على أن يقمن بجمع المقاالت والصور الملونة التي تدعم الفكرة في لوحة
تعليمية جذابة.
أطلب إلى الطالبات كتابة بحث عن تاريخ الخط الكانتوري مع توضيح الهدف من كتابة البحث ومبرراته.
أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة.

(المــهمة األدائيــة)
اسم الوحدة :مجال الرسم
الصف :الثاني المتوسط
تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن تاريخ الخط الكانتوري
وعلى أن تتضمن العناصر األساسية للبحث :تحديد موضوع البحث – البحث عن المصادر والمراجع –
تجميع وتنظيم األفكار – كتابة البحث بشكل علمي وبطريقة منظمة ومرتبة
ف الهدف:
مهمتك :أن تكتبين بحث.
الهدف :أن تتناولين تاريخ الخط الكانتوري.
المشكلة والتحدي :أن تطرحين األفكار بطريقة دقيقة ,وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ
والمتلقي.
ر الدور:
أنت باحثة مدققة.
لقد طلب منك أن تتقمصين دور الباحثة المدققة؛ لتتناولي تاريخ الخط الكانتوري على شكل بحث
علمي دقيق.
وظيفتك :توضيح عوامل انتشار الخط الكانتوري.
و الجمهور :طالبات المدرسة أو المجتمع.
تحتاج إلى :إقناع الجمهور بأهمية الخط الكانتوري.
ق الموقف :السياق الذي تجدين نفسك فيه هو :سياق الباحثة المدققة المقنعة.
التحدي :أن تطرحين البحث بطريقة بعيدة عن السطحية وبطريقة جذابة ومشوقة بحيث تمتع
القارئ وتجعله ملما بكل األفكار التي تعرض لها البحث بالنقاش.
ا الناتج واألداء والغرض:
 بحث علمي توضحين فيه تاريخ الخط الكانتوري.
ع معايير ومحكات النجاح:

التوقعات
اللغة

عناصر البحث

األسلوب

المحتوى

مبتدئ 1

نام 2

كفء 3

متميز 4

استخدمت
لغة صحيحة
خالية من
العامية.

استخدمت لغة
فصيحة خالية من
األخطاء النحوية.

استخدمت لغة استخدمت لغة
شابتها بعض
طغت عليها
األلفاظ العامية األلفاظ العامية
– أخطاء
– أخطاء
إمالئية متعددة .إمالئية قليلة.
استوفت جميع
استوفت
استوفت بعض استوفت أغلب
عناصر البحث عناصر البحث جميع عناصر عناصر البحث
رابطة بين جميع
وافتقدت إلى ولم يكن الربط البحث ولم
العناصر بنفس
يكن الربط
بين عناصره
الربط الجيد
القوة.
بين عناصره
على درجة
بين عناصره.
على درجة
واحدة من
واحدة من
القوة.
القوة.
اختارت األسلوب
اختارت
اختارت
اختارت
العلمي المدقق
األسلوب
األسلوب
األسلوب
والمشوق في
العلمي في
السطحي في
السطحي
كتابة البحث
كتابة البحث
كتابة البحث
والغير علمي
وابتعدت عن
وابتعدت عن
مع قدر من
في كتابة
الغموض.
السطحية.
التدقيق.
البحث.
تناولت الموضوع
تناولت
تناولت
تناولت
الموضوع من جميع الجوانب
الموضوع من الموضوع من
بشكل دقيق
من جميع
جميع الجوانب
جانب واحد
ومنضبط مع
وأغفلت بقية وأغفلت جانب الجوانب مع
تضمين البحث
إهمال
واحد.
الجوانب.
لكافة التفاصيل
تفاصيل
المطلوبة
حيوية
والمهمة.
ودقيقة.

األخوة المعلمين والمعلمات
الس َال ُم َعلَي ُكم َورحمة َّ
هللا َو َب َر َكا ُت ُه
ّ

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

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  +الطريقة البنائية +وحدات مشروع الملك عبدهللا
االستراتيجات الحديثة

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

