تحضير مادة

التربية الفنية
الصف الثالث المتوسط
التحضير بطريقة وحدات مشروع الملك عبد للا

 .1تمكيييا اليقيييدة ايسيييمية ييط نفييو الطالبيية وليلوييا ضييابطة لسييلوكوا
وتصر اتوا ،وتنمية محبة للا وتقواه وخشيته ط قلبوا.
 .2تزويد الطالبية بيالخبرات والمييارف المي مية لسينوا ،حتيب تليل با صيو
اليامة والمبادئ ا ساسية للثقا ة واليلول.
 .3تشويق الطالبة للبحث عا المير ة وتيويدها التأم والتتبع اليلمط.
 .4تنمية القدرات اليقلية والموارات المختلفة لدى الطالبة وتيويدها بالتولييه
والتوذيب.
 .5تربييية الطالبيية علييب الحييياة ا لتماعييية ايسيييمية التييط يسييودها ايخييا
والتياوا وتقدير التبية وتح ّم المسؤولية.
 .6تيييدريب الطالبييية عليييب خدمييية ملتميويييا ووطنويييا وتنميييية رو النصيي
وايخيص لو ة أمرها.
 .7حفييز هميية الطالبيية سييتيادة أمليياد أمتوييا المسييلمة التييط تنتمييط ليوييا
واست ناف السير ط طريق اليزة والملد
 .8تيويد الطالبة ا نتفاع بوقتويا يط القيرا ة المفييدة واسيتثمار رايويا يط
ا عما النا ية لدينوا وملتميوا.
 .9تقوية وعط الطالبية لتييرف بقيدر سينوا كييف تواليه ايشياعات المضيللة
والمذاهب الودامة والمبادئ الدخيلة
 .10عداد الطالبة لما يلط هذه المرحلة ما مراح الحياة.

•

نتاج عم

نط ما البي ة المحلية باستخدال ألواا ا كريليك وا لواا الزيتية.

•

نتاج عم

نط باستخدال اليلا ا الورقية.

•

دراك دور الرمز ط ا عما الدعا ية.

•

نتاج رسومات نية باستخدال خامات متيددة.

•

بييراز بيييق القيييل الفنييية اللمالييية النفيييية ييط بيييق ا عمييا الفنييية الملس يمة
والمسطحة.

•

التحدث عا بيق ا عما الفنية ما التراث ايسيمط ط اليصير التيميورو و بيراز
مينب المنمنمات ط تلك ا عما .

•

دراك بيق الخصا ص التشكيلية للخط اليربط.

•

تصميل وحدة زخر ية تلمع نوعيا ما أنواع الزخر ة ايسيمية.

•

تمييز ا تلاهات وا ساليب المياصرة ما أعما

•

الربط بييا الفنيوا القديمية والفنيوا المياصيرة يميا يتيليق بأسياليب التنفييذ لليمي

نية تيرق علب المتيلل.

الفنط.
•

درامك بيق الرموز البصرية ط ايعينات.

•

تصميل طار زخر ط و ق القواعد الزخر ية – التط اكتسبوا المتيلل – ويلونه.

•

التحدث عا القيل الفنية واللمالية الزخر ية ط اليم .

•

ايلمال بطرق حرق ا عما الخز ية المنتلة.

•

ايلمال بأنواع وخصا ص ا راا الخاصة بحرق ا عما الخز ية.

•

نتاج عم خز ط وتلفيفه وحرقه بإحدى الطرق المناسبة.

•

تحديد حدى القيل الفنية واللمالية ط اليم .

•

التمكا ما نتاج عم نسلط بسيط باستخدال نو المنضدة.

•

القدرة علب استخدال ا دوات الخاصة بنو المنضدة.

•

شر طريقتيا ما طرق الطباعة بالربط.

•

تيداد خصا ص الصبغات المستخدمة ط الطباعة.

•

حداث تأثيرات لونية لميلة بالطباعة بالربط.

•

التحدث عا أهمية القيل اللمالية ط اليم .

•

التمكّا ما التشكي بالسلك وطرق الربط الميكانيكية بواسطة السلك المرا.

•

القدرة علب الطي بالمينا الباردة علب ا سط الميدنية المستوية.

•

التحدث عا لماليات ا الميادا ط اليصر السللوقط.

•

دراك الخصا ص التشكيلية للميدا.

•

القدرة علب التمييز بيا ا خشاب الطبييية وا خشاب الصناعية واللدا ا الصناعية.

•

التيرف علب ا دوات المناسبة لسا المتيلل والتط تستخدل للتحكل ط خامة الخشب.

•

القدرة علب لصق قطع مختلفة ما ا خشاب مع بيضوا بواسطة التيشيق البسيط.

•

التحدث عا القيل اللمالية ط ا عما الخشبية المحفورة ما التراث الشيبط.

•

دراك السياق التاريخط لصناعة ا ثاث ط اليصر الفاطمط.

•

تيداد بيق ا عما الفنية ايسيمية المشوورة المنفذة باللبو.

•

تنفيذ عم

•

المقارنة بيا عمليا ما الناحية اللمالية.

نط باللبو.
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اسل الدرو

التاريخ

توقيع الميلمة

توقيع المديرة

توزيع منوج مادة التربية الفنية للصف الثالث المتوسط
ا سبوع

الدروو

التاريخ
ما

لب

1

ا حد 1442/6/4هي

الخميو 1442/6/8هي

2

ا حد 1442/6/11هي

الخميو 1442/6/15هي

3

ا حد 1442/6/18هي

الخميو 1442/6/22هي

4

ا حد 1442/6/25هي

الخميو 1442/6/29هي

5

ا حد 1442/7/2هي

الخميو 1442/7/6هي

6

ا حد 1442/7/9هي

الخميو 1442/7/13هي

7

ا حد 1442/7/16هي

الخميو 1442/7/20هي

8

ا حد 1442/7/23هي

الخميو 1442/7/27هي

9

ا حد 1442/8/1هي

الخميو 1442/8/5هي

10

ا حد 1442/8/8هي

الخميو 1442/8/12هي

11

ا حد 1442/8/15هي

الخميو 1442/8/19هي

12

ا حد 1442/8/22هي

الخميو 1442/8/26هي

13

ا حد 1442/8/29هي

الخميو 1442/9/3هي

14

ا حد 1442/9/6هي

الخميو 1442/9/10هي

15

ا حد 1442/9/13هي

الخميو 1442/9/17هي

16

الثيثا 1442/10/6هي

18-17

ا حد 1442/10/11هي

الخميو 1442/10/8هي
الخميو
1442/10/22هي

المنمنمات ايسيمية
تابع المنمنمات ايسيمية
الزخر ة الكتابية آ اق عربية
تابع الزخر ة الكتابية آ اق عربية
تابع الزخر ة الكتابية آ اق عربية
تفريغ النحاو
تابع تفريغ النحاو
ملسمات بالسلك
تابع ملسمات بالسلك
الحفر المفرغ على الخشب
تابع الحفر المفرغ على الخشب
التشكي بالقشرة الخشبية
تابع التشكي بالقشرة الخشبية
ا رسول الكرتوا (الكاريكاتير
)1
ا رسول الكرتوا (الكاريكاتير
)2
مرالية عامة
ا ختبارات

ميحظات

المادة :التربية الفنية
الينواا :الوحدة ا ولب
الصف :الثالث المتوسط (الفص الدراسط الثانط)
الموضوع :ملا الرسل
الفترة الزمنية
الخطوة ا ولب :تحديد نتا ج التيلل المريوبة
ا هداف الرسمية :يتوقع ما الطالبة بيد دراسة هذه الوحدة أا:
• تكتسب خبرة الرسل باستخدال الخامات المختلفة مث بودرة الرخال واليلا ا المتنوعة يحداث ميمو سطو
مختلفة والتأكيد علب استخدال اليناصر الشكلية ط التلويا.
• تناقش بيق أسو التصميل وطريقة توظيفوا ط ا عما الفنية ما قب نانيا تشكيليا مبدعيا.
• تناقش أعما نية ما التراث ايسيمط ط اليصر التيمورو ومير ة قضايا ا التصوير ط تلك المرحلة.
• تنتج منمنة باستخدال ا لواا الما ية.
• تناقش أعما نية مسطحة وملسمة مستلومة ما التراث ومحققة للمياصرة.
ا س لة ا ساسية
ا كار الكبرى (ا وال الباقية)
 اذكرو نبذة عا تاريخ التصوير ط اليصور
سيفوما الطالبات أا:
ايسيمية.
الفكرة الكبرى:
 عددو أيراق المنمنة.
(بد ا هتمال بفا الرسل ط اليود ايسيمط مبكرا ،حيث  ما هط الفلسفة اللمالية التط قامت عليوا المنمنة؟
خدل ا الرسل أيراق متيددة منوا توضي التلارب
 اذكرو أيراق التصوير ايسيمط وموضوعاته.
 مما تتكوا المنمنة؟
الطبية أو اليلمية (المرحلة التوضيحية)).
 كرو ط كرة تصل موضوعا لمنمنة.
(ا وال الباقية):
• تطورت رسول المنمنات لتشم توضي مواقف ما
القصص ا دبية (المرحلة ا دبية).
• ثل انتق الفناا لب يرق أخر هو الوظيفة الدعا ية
وا شوارية حيث رسومات السير والمغازو
وبطو ت الحكال وا مرا .
المير ة والموارات الر يسة التط ستكتسبوا الطالبة بيد تيلُّل الوحدة
ستكوا الطالبة قادرة علب...
ستيرف الطالبة.....:
• اكتساب خبرة الرسل باستخدال الخامات المختلفة
• المنمنات ايسيمية.
يحداث ميمو سطو مختلفة.
• مناقشة بيق أسو التصميل وطريقة توظيفوا ط
ا عما الفنية ما قب نانيا تشكيليا مبدعيا.
• مناقشة أعما نية ما التراث ايسيمط ط اليصر
التيمورو ومير ة قضايا ا التصوير ط تلك
المرحلة.
• نتاج منمنة باستخدال ا لواا الما ية.
• مناقشة أعما نية مسطحة وملسمة مستلومة ما
التراث ومحققة للمياصرة.
الخطوة الثانية :تحديد البراهيا وا دلة علب تحقق نواتج التيلل
المومات ا دا ية:

✓ بيد نواية هذه الوحدة عا ملا الرسل تتمث مومتك ط كتابة بحث عا أيراق التصوير ايسيمط
وموضوعاته.
المحكات الر يسية:
✓ ما خي أنه (مبتدئ ،نال ،كف  ،متميز).
أدلة أخرى:
✓ ما خي ا دلة ا خرى (مثا  :اختبارات قصيرة ،التذكير ا كاديمط ،اختبارات طويلة ،المفكرات )...سييرضا
الطالبات مدى تحصيلوا للنتا ج المريوبة.
الخطوة  :3خبرات التيليل والتيلل
ا نشطة التيليمية التيلمية:
✓ أبدأ بسؤا تمويدو (ما المقصود بفا المنمنة ايسيمية؟).
✓ أقدل ا س لة ا ساسية و أناقش المومات ا دا ية الختامية للوحدة (ملا الرسل).
✓ ميحظة /يتل تقديل المصطلحات ا ساسية عند حالة ا نشطة التيليمية لوا والمومات ا دا ية (ا سو اللمالية
للمنمنة ايسيمية  -مواضيع المنمنة وتكوينوا وألوانوا.)...
✓ أقدل للطالبات بروشور يتحدث عا ا المنمنة ايسيمية ،أطلب ما الطالبات قرا ة البروشور قرا ة ليدة
ومتأنية وما ثل التناقش يما بينوا بغرق توضي نبذة مبسطة عا تاريخ التصوير ط اليصور ايسيمية.
✓ أقدل للطالبات يديو تيليمط عا ا المنمنة ايسيمية ،يشاهدا الطالبات اليرق بتركيز وانتباه ،وما ثل يقما
بمناقشته ط محاولة منوا لتوضي أسما أشور الفنانيا المسلميا الذو قاموا برسل المنمنة ،مع توضي
الودف ما مشاهدة اليرق وشر ا هداف التربوية المستود ة ما ورا اليرق.
✓ أقدل للطالبات خريطة مفاهيل عا ا المنمنة ايسيمية ،أطلب ما الطالبات قرا ة الخريطة بطريقة علمية
تيتمد علب تحلي الميلومات التط وردت بوا ما خي ستيياب الييقات بيا اليناويا الر يسة والفرعية
للخروج بمفوول شام عا أيراق المنمنة ايسيمية.
✓ يستميا الطالبات لب محاضرة حد كبار اليلما يتحدث عا ا المنمنة ايسيمية ،ثل أقول بطر عدة أس لة
للمناقشة منوا :ما الفلسفة اللمالية التط قامت عليوا المنمنة؟ ،أكلف الطالبات بالتناقش يما بينوا بغرق
التوص يلابة دقيقة للسؤا مح النقاش مع توضي الودف ما تلك المحاضرة ومبرراتوا.
✓ ييملا الطالبات ط شك تياونط يما بينوا للمع المادة اليلمية اليزمة لكتابة مقا عا أيراق التصوير
ايسيمط وموضوعاته ،يصنفا الطالبات أنفسوا لب ملموعتيا تقول ا ولب بلمع المادة اليلمية وتقول
الثانية بصيايتوا ط مقا بشك منظل ودقيق.
✓ أعرق علب الطالبات يلل وثا قط يوض مكونات المنمنة ،أكلف الطالبات بيد ا نتوا ما مشاهدة الفيلل
بكتابة تقريرا عا أهل الميلومات التط وردت ط الفيلل والتط تخدل الودف التربوو المخطط له.
✓ أكلف الطالبات بلمع صور ملونة عا ا المنمنة ايسيمية ،يتياوا الطالبات يما بينوا ما أل صياية
ملموعة ما اللم حو الموضوع علب أا يقما بلمع المقا ت والصور الملونة التط تدعل الفكرة ط لوحة
تيليمية لاذبة.
✓ أطلب ما الطالبات كتابة بحث عا أيراق التصوير ايسيمط وموضوعاته ،مع توضي الودف ما كتابة
البحث ومبرراته.
✓ أختتل الوحدة بتقييل ذاتط للطالبات ط تلك الوحدة.

(المييومة ا دا ييية)
اسل الوحدة :ملا الرسل
الصف :الثالث المتوسط
تتمث مومتك ط كتابة بحث عا أيراق التصوير ايسيمط وموضوعاته
وعلب أا تتضما اليناصر ا ساسية للبحث :تحديد موضوع البحث – البحث عا المصادر والمرالع –
تلميع وتنظيل ا كار – كتابة البحث بشك علمط وبطريقة منظمة ومرتبة
الودف:
مومتك :أا تكتبيا بحث.
ف الودف :أا تتناوليا أيراق التصوير ايسيمط وموضوعاته.
المشكلة والتحدو :أا تطرحيا ا كار بطريقة دقيقة ،وسلسة وتحقق الفا دة والمتية للقارئ
والمتلقط.
الدور:
أنت باحثة مدققة.
ر لقد طلب منك أا تتقمصيا دور الباحثة المدققة؛ لتتناوليا أيراق التصوير ايسيمط وموضوعاته
علب شك بحث علمط دقيق.
وظيفتك :بياا أيراق التصوير ايسيمط وموضوعاته.
اللموور :طالبات المدرسة أو الملتمع.
و
تحتاج لب :توعية اللموور بأيراق التصوير ايسيمط وموضوعاته.
الموقف :السياق الذو تلديا نفسك يه هو :سياق الباحثة المدققة المقنية.
ق التحدو :أا تطرحيا البحث بطريقة بييدة عا السطحية وبطريقة لذابة ومشوقة بحيث تمتييا
القارئ وتليلينه ملما بك ا كار التط تيرق لوا البحث بالنقاش.
الناتج وا دا والغرق:
ا
• بحث علمط توضحيا يه أيراق التصوير ايسيمط وموضوعاته.
ع ميايير ومحكات النلا :

التوقيات

مبتدئ 1

نال 2

كف 3

متميز 4

اللغة

استخدمت لغة
طغت عليوا
ا لفاظ اليامية
– أخطا
مي ية متيددة

استخدمت لغة
شابتوا بيق
ا لفاظ اليامية
– أخطا
مي ية قليلة

استخدمت
لغة صحيحة
خالية ما
اليامية

استخدمت لغة
صيحة خالية ما
ا خطا النحوية

عناصر البحث

ذكرت بيق
عناصر البحث
وا تقدت لب
الربط الليد
بيا عناصره

ذكرت أيلب
عناصر البحث
ولل يكا الربط
بيا عناصره
علب درلة
واحدة ما
القوة

ذكرت لميع
عناصر
البحث ولل
يكا الربط
بيا عناصره
علب درلة
واحدة ما
القوة

ذكرت لميع
عناصر البحث
رابطا بيا لميع
اليناصر بنفو
القوة

ا سلوب

اختارت
ا سلوب
السطحط
والغير علمط
ط كتابة
البحث

اختارت
ا سلوب
السطحط ط
كتابة البحث
مع قدر ما
التدقيق

اختارت
ا سلوب
اليلمط ط
كتابة البحث
وابتيدت عا
السطحية

اختارت ا سلوب
اليلمط المدقق
والمشوق ط
كتابة البحث
وابتيدت عا
الغموق

المحتوى

تناولت
الموضوع ما
لانب واحد
وأيفلت بقية
اللوانب

تناولت
الموضوع ما
لميع اللوانب
وأيفلت لانب
واحد

تناولت
الموضوع
ما لميع
اللوانب مع
هما
تفاصي
حيوية
ودقيقة

تناولت الموضوع
ما لميع
اللوانب بشك
دقيق ومنضبط
مع تضميا
البحث لكا ة
التفاصي
المطلوبة
والمومة

ن
المعلمي والمعلمات
األخوة
ّ ا ُ اَ ُ
ه ا َ ُ ُ
يك ْم ا
اَّلل اوب اركاته
رحمة
و
السَلم عل
ِ

الشواهد وا دلة
وملموع النقاط

يرس مؤسسة التحاضي الحديثة
www.mta.sa
اليبية الفنية للفصل الدراس ن
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده ر
الثان 1442هـ
ي
ي
تحضي  +توزيـ ــع  +أهداف
أنواع التحضي
وحدات ر
مرسوع الملك عبدهللا +الطريقة البنائية  +المرسد  +التعلم النشط
ر
االسياتيجات الحديثة
الجديد +
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
ن
متمي بالفيديو لجميع دروس المنهج
رشح
التوصيل للرياض والخرج مجانا
ر
عي الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
لباق مدن المملكة ر
التوصيل ي
يمكنكم كذالك تسجيل الطلب
ً
ر
إلكيونيا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
س دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
حسب طلبكم ( ي
ايميل المبيعات
T@mta.sa
س دي 20ريال
سعر المادة عىل ي
سعر المادة عن طريق االيميل 20ريال
الس دي طباعة عادية 50ريال
سعر المادة مع
ي
الس دي طباعة ملونة 100ريال
سعر المادة مع
ي
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس
المستعجل

ر
مدرست االسبوع الواحد  60ريال سبعة اسابيع  400ريال
اعمال منصة
ي
ن
للمعلمي
وهنا أرقام حسابات المؤسسة
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضي الحديثة”
=======================
اجح
مرصف الر ي
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
____________________________
العتيت”
حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن
ري
=======================
األهىل
البنك
ي
21065828000106
(اي بان)
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
(اي بان)
SA3520000002052558759940
____________________________
الفرنس
البنك السعودي
ي
K2213000185
(اي بان)
SA82550000000K2213000185
____________________________

بنك البالد
900127883010006
(اي بان)
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
(اي بان)
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
(اي بان)
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء
68202882885000
(اي بان)
SA2805000068202882885000
————————————————————————————
–———
يمكنكم طلب دوسيه التحضي الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة 50
ريال

عي الواتس أو االتصال تليفونيا عىل احدي االرقام التالية:
للتواصل ر
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119

0505107025

