اإلدارة العامة للتعليم .....................

مدرسة.................................. :

معلمة المادة
أ....................................... /

الصف:الثالث متوسط

تحضير مادة  :التربية الفنية

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالالية ا اليال

عالفهال اا الفديالالدة عاهات وال ا عالمال ب الفرغالالالا لالالدو ال الالي ل ال اا جال ها -أع نسال فال وفيل لالالدع وب فالالا ال ال ة

ا عالفعال

عاعيل بعقيداهب ةدافعيل عنه عع ةليل فا ضائه لخير الدن عاآلخرة ةع .
 -2اافير الكااد الب ريا اليزةا لت اير الفتتفع اقتي دي عاجتف ع عثق ف بف يخدم خ ط التنف ا ال فاحا فا الففلكا عيدفع وذه الخ ط ةل نت ح إلى نت ح.
 -3ال رص على ةيل ا الدرد عالتف عا ةع

فها ي تغا ةيل ا الدرد ةل خيل اعل فه اعل ف ك ف ةديدا لذااه كف ي تغا ةيل ا التف عا ب إلف دة ةف يتعلفالاله

األفراد لت اير الفتتفع بيا ايل :
أ ) ةب شالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرة ع لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ةالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل
) غير ةب شرة ع ل ةل خيل القض
لدو جف ع أبن

خالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليل اإلسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله م فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا اإلنتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

على األة ا عن ر الاعا

األةا ب كل يضفل لهب ح ة عاع ا ةستنيرة

عدع ا أكثر ف عل ا فا بن

ةتتفع اهب .

عالتنف الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا .
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أهداف تعليم المرحلة المتوسطة

 -1افكيل العقيدة اإلسية ا فا ندس ال لبا عجعله ض ب ا لسلاكه عايرف اه عانف ا ة با هللا عاقااه عخ يته فا قلبه.
 -2ازعيدو ب لخ راا عالفع

الفيئفا لسنه حتى الب ب ألصال الع ةا عالفب دئ األس س ا للثق فا عالعلام.

 -3ا ايقه إلى الب ث عل الفعرفا عاعايدو التأةل العلفا.
 -4انف ا القد اا العقل ا عالفه اا الفختلدا لدو ال لبا عاعهدو ب لتاج ه عالتهذيب.
 -5ارليته على ال

ة اهجتف ع ا اإلسية ا التا يسادو اإلخ

 -6اد ي ه على خدةه ةتتفعه ععطنه

عالتع عن عاقدير التبعا عا فل الفسؤعل ا.

عانف ا عح النيح عاإلخيص لاهة أةرو .

 -7حدز وفته هستع دة أةت د أةته الفسلفا التا انتفا إليه عاستئن

السير فا طريق العزة عالفتد.

 -8اعايدو اهنتد ع باقته فا الق ار ة الفديدة عاستثف فراغه فا األعف ل الن فعا عايريف ن طه بف يتعل شخييته اإلسية ا ةزدورة قايا.
 -9اقايا ععا ال لبا لتعر – بقد سنه – ك ف اااجه اإلش ع ا الفضللا عالفذاوب الهداةا عالفب دئ الدخيلا.
 -10إعدادو لف يلا وذه الفرحلا ةل ةراحل ال

ة.
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األهداف العامة للتربية الفنية

 -1ا قيق الخلق القرآنا للتلفيذة عالتأكيد على الضاابط الخلم ا هستعف ل الفعرفا ةل ةن لق قالا صلى هللا عل ه عسلب (( إنف بعثت ألافب ةك م األخيق ))
 -2د اسا ة فا وذا الكان الدس ح ةل عظ ب الخلق ععتيب الينع عاكت

ة ين ا يعل ه ةل أس ار الخ لق لتقايالا قالد ااهب علالى التأةالل عالف ال ودة عالتاصالل الالى إد ا ال فالل ةالل خلالق هللا

لقالا اع لى (( عفا اآلف ق أفي اتدكرعن(( .
 -3اكايل الدكر اإلسيةا الفنهتا لألفراد ل يد عا بأفك

ا ايا إسيةا ةاحد ف ف يتعلق ب لكان عاإلنس ن عال

ة عة يتدرع عنه ةل اديييا لقالا اع لى (( عكل شئ خلقن ه بقد ((

 -4انف ا ةه اا القد ة على التع ير الي ح فا الدنان الفب حا عإيت د اإلبداع عاهبتك فا أعف لهب عةنتت اهب بلغا فن ا سل فا إسية ا ةد عسا عةنظفا.
 -5ا ت ع انف ا عح الب ث عالتدكير عإيت د ال دائل للخ ة ا عاألدعاا أثن العفالل الت
التف ل ( ةل خيل ةظ ور التف ل الف

قالا ) لتقايالا القالد ة علالى التأةالل عالف ال ودة عالخالرع إلالى نتال ئ عاضال ا عن فعالا ) عاقايالا الالذعق عحالب

ا( .

 -6فع ةستاو الي ا الندس ا ةل خي ل ادريغ ال ق ا الك ةنا فا الندس ةل خيل التع ير الدنا ب لرسب عالت كيل عالفه اا اليدعيا أثن

بذل التهد فالا العفالل اليالدعو عاحتالرام الال األعفال ل

ب لت لا:
 -7اعايد التلفيذاا على ع داا ص ا سل فا ةالل خاليل اكتسال
عاهقتي د ععدم اإلش ار

الفهال اا ال رك الا التالا اسال عد علالى القااعالد السالل فا لن الر الالاعا اليال ا ةالل نظال م عنظ فالا عصال ا ع ةالا للتلالاس السالل ب

عالتع عن عالدقا عالقد ة على الت فل … .الخ

 -8إدخ ل الفتعا عالراحا الندس ا عال عا ب لسع دة أثن

ةزاعلا العفل الدنا العفلا.
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األهداف الخاصة للتربية الفنية

 -1انف ا الرؤيا الف
 -2اهستفت ع بفت ل ال

ا عةظ ور التف ل به عاديييا الخلق عاقرير الم ب التف ل ا عالت كيل ا بهذه العن صر.
عا عةظ ورو الفختلدا إلد ا الم ب الدن ا عة ا فلا ةل ااازن عانظ ب عاب يل عانست م ل نا.

 -3أن اتعاد على التع عن عالنظ م عالنظ فا عاهقتي د أثن

ق ةه ب لن

ا الدن ا الفختلدا.

 -4أن ا دد الخ ة ا ال يئ ا عالفستهلكا عال ديثا الفختلدا الي ل ا لألعف ل.
 -5أن اتد

التلفيذة على استخدام األدعاا عالخ ة ا بفه ة عثقا ةع ةراع ة أسس السيةا أثن

 -6أن استديد التلفيذة ةل األعف ل فا ال
 -7اد يب التلفيذاا على ا كيل علن

ة العفل ا كفاضاع ا (ال ب عا – النس

بعض النف

ال

العفل به .

– عاألعف ل التدا يا)….الخ.

ع ا عالين ع ا.

 -8شغل أعق ا الدراغ بف يعاد عليهل ب لندع عالد ئدة فا ال

ة الع ةا.

 -9ا ت ع التلفيذاا على الب ث عالتتريب عاإلبداع ينفا فيهل ال يقا ع الفرعنا عالقد ة على التك ف.
 -10التعر على التراث الدنا( بدائا – شع ا-إسيةا)ع لط الف ضا ب ل ضر
 -11اكتس

قد اا عةه اا عخ راا فن ا عاذعق عحسب التف ل ع و فا ال س أثن

العفل الدنا ةف يعكس حسل اع ةل عسلا ساو فا ال

ة الع ةا
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توزيع منهج مادة
األسبوع 1442/6/4هـ

1
األسبوع

5
األسبوع

9
األسبوع

13

( التربية الفنية )

1442/6/8هـ

المنمنات اإلسالمية
1442/7/2هـ

1442/7/6هـ

الزحرفة الكتابيه افاق عربية
1442/8/1هـ

1442/8/5هـ

مجسمات بالسلك
1442/8/29هـ
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1442/9/3هـ

التشكيل بالقشره الخشبية

للصف ( الثالث المتوسط ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي ( 1442هـ )

األسبوع 1442/6/11هـ

2
األسبوع

6
األسبوع

10
األسبوع

14

1442/6/15هـ

المنمنات اإلسالمية
1442/7/9هـ

1442/7/13هـ

تفريغ النحاس
1442/8/8هـ

1442/8/12هـ

الحفر المفرغ على الخشب
1442/9/9هـ

1442/9/10هـ

فن رسم الكارتون (الكاريكاتير
())1

األسبوع 1442/10/11هـ 1442/10/22هـ بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
بداية إجازة عيد الفطر
بداية الدراسة بعد عيد الفطر
استكمال البرامج العالجية للمتعلمين
بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني
غير المتقنات لمعايير التقويم
بداية إجازة نهاية العام

17
18

األسبوع 1442/6/18هـ

3

1442/6/22هـ

الزحرفة الكتابيه افاق عربية

األسبوع

7

1442/7/16هـ

1442/7/20هـ

تفريغ النحاس

األسبوع

11

1442/8/15هـ

1442/8/19هـ

الحفر المفرغ على الخشب
1442/9/17هـ

األسبوع

1442/9/13هـ

15

فن رسم الكارتون (الكاريكاتير ())2

1442/06/04هـ 2021/01/17 -م
1442/09/17هـ 2021/04/29 -م
1442/10/06هـ 2021/05/23 -م
1442/10/11هـ 2021/05/31 -م
1442/10/22هـ 2021/06/03 -م

األسبوع

4
األسبوع

8
األسبوع

12
األسبوع

16

1442/6/25هـ

1442/6/29هـ

الزحرفة الكتابيه افاق عربية
1442/7/23هـ

1442/7/27هـ

مجسمات بالسلك
1442/8/22هـ

1442/8/26هـ

التشكيل بالقشره الخشبية
1442/10/6هـ

1442/10/8هـ

ةراجعا ع ةا
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الموضوع

الصف:الثالث متوسط

الصف

استراتيجية التدريس

ثالث متوسط

○ حل المشكالت ○ االكتشاف واالستقصاء ○ العصف الذهني ○ الخرائط الذهنية ○ التعلم الذاتي ○
التعلم التعاوني ○أخرى ............

الفصل
الحصة

المنمنات اإلسالمية

الخبرة

الخامات واالدوات
خامات فنية وبيئية متنوعة الشكل والملمس واللون – لوحة كانفوس –
غراء مسدس .

الوسائل التعليمية

استخدام وسائل متنوعة للتعبير عن الفن التشكيلي .

الجوانب المهارية
-1أن تجيد التلميذ استخدام الخامات الفنية
-2أن تتقن التلميذ عملية التلوين .

الجوانب الوجدانية

أهداف الدرس

 -1تعريف المنمنات
 -2ذكر المقصود بالخامات البينية .
 -3تفسير معنى كلمة توليف .
 -4توضيح طرق تثبيت الخامات المختلفة .
 -5شرح الخامات التي يمكن استخدامها .
 -6تنويع الخامات وشرح خصائص كل منها .

-1أن تحترم البيئة واستخدام ما يخرج منها من
خامات متنوعة .

االثارة
عرض الخامات المتنوعة  - .ترك األلوان المختلفة الشكل .

عرض لوحات فن تشكيلي لفنانين مختلفين  - .عرض لوحات فنية لفنانين عالميين  - .عرض صور متنوعة ألعمال فنية سابقة  .صور مننات مختلفة من الفن االسالمي

الجوانب المعرفية
-1أن تعرف المقصود بالمنمنات .
-2أن تذكر التلميذه انواعى الزخارف
االسالميه
-3أن تفسر التلميذه معنى كلمةمنمنات .

التاريخ
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نشاطات التعليم والتعلم

المطلوب تنفيذة
اســتخدام الخامــات الفنيــة المتنوعــة لعمــل
لوحة فن منمنات اسالميه

التقييم

قومي أوالً بشرح معنى كلمة منمنات وتوضيح اهم لوحات المنمات في التاريخ االسالمي وتفسير المقصود بعملية توليف وهو
عملية انسجام وتركيب الخامات المتنوعة وطرق تثبيتها سواء بغراء الخشب أو غراء المسدس الحار أو الغراء البارد وبعد ذلك
تقوم بعملية التكوين .وتلوين تلك اللوحات باستخام االلوان المناسبه

األهداف التي تحققت
 -1األهداف التي لم تتحقق
 -2االيجابيات التي حدثت في الدرس
 -3السلبيات التي حدثت في الدرس

التقويم
 -1طرق تحقيق األهداف التي لم تتحقق
 -2طرق التأكيد علي اإليجابيات
-3طرق تالفي السلبيات
-4المتابعة وإمكانياتها

ن
المعلمي والمعلمات
األخوة
ه ا َ ُ ُ
ّ ا ُ اَ ُ ْ ا
اَّلل اوب اركاته
السَلم عليكم ورحمة ِ
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
ر
وحدات ر
االسياتيجات الحديثة
مرسوع الملك عبدهللا +الطريقة البنائية  +المرسد  +التعلم النشط الجديد +
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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

الصف:الثالث متوسط
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+
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
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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
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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)
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SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء
68202882885000
(اي بان)
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————
يمكنكم طلب دوسيه التحضي الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50ريال

عي الواتس أو االتصال تليفونيا عىل احدي االرقام التالية:
للتواصل ر
0555107025
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0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

