إدارة التعليم .....................
مدرسة.................................. :

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

المادة  /تربية فنية ثالث ابتدائي
توزيع منهج مادة
األسبوع 1442/6/4هـ

1
األسبوع

5
األسبوع

9
األسبوع

13

( التربية الفنية )

1442/6/8هـ

الرسم من الطبيعة
إستراتيجية (المناقشة  +الكرسي
الساخن  +القبعات الست)
1442/7/2هـ

1442/7/6هـ

قصة وطن
إستراتيجية (أسئلة البطاقات  +حل
المشكالت  +الرؤوس المرقمة)
1442/8/1هـ

األسبوع 1442/6/11هـ

األسبوع

6

1442/8/5هـ

مدينتي الصغيرة
إستراتيجية (العصف الذهني +
الحوار والنقاش  +االستقراء)

10

1442/9/3هـ

األسبوع

زخرفة السطوح المتجلدة بتقنية الحز والخدش

إستراتيجية (األلعاب واإللغاز +
مسرح العرائس  +التدريس التبادلي)

14

1442/6/15هـ

عالقات لونية
إستراتيجية (الرؤوس المرقمة +
االستقراء  +حل المشكالت)

2

األسبوع

1442/8/29هـ

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

1442/7/9هـ

1442/7/13هـ

رسم وحدة زخرفية هندسية
إستراتيجية (المناقشة  +االستقراء +
فرز المفاهيم)
1442/8/8هـ

1442/8/12هـ

مدينتي الصغيرة
إستراتيجية (العصف الذهني +
الحوار والنقاش  +االستقراء)
1442/9/9هـ

1442/9/10هـ

زخرفة السطوح المتجلدة بتقنية الحز
والخدش

إستراتيجية (فرز المفاهيم  +من أنا
 +حوض السمك)

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

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

األسبوع 1442/6/18هـ

1442/6/22هـ

تعتيق األلوان
إستراتيجية (المناقشة  +العمل
الجماعي  +العصف الذهني)

3
األسبوع

1442/7/16هـ

1442/7/20هـ

رسم وحدة زخرفية هندسية
إستراتيجية (تدوين المالحظات +
خرائط المفاهيم  +الرؤوس المرقمة)

7

4
األسبوع

8

1442/8/19هـ

األسبوع

11

الطين  +النار = الفخار
إستراتيجية (حوض السمك  +خرائط
المفاهيم  +أسئلة البطاقات)

12

األسبوع

1442/9/17هـ

األسبوع

األسبوع

15

1442/8/15هـ

األسبوع

1442/9/13هـ

الفخار في حياتنا اليومية
إستراتيجية (أسئلة البطاقات +
المسابقات  +مثلث االستماع)

16

1442/6/25هـ

1442/6/29هـ

تعتيق األلوان
إستراتيجية (من أنا  +العمل الجماعي +
األلعاب واإللغاز)
1442/7/23هـ

1442/7/27هـ

تكرار الوحدة الزخرفيةالهندسية على
األسطح المتنوعة  .إستراتيجية (حل
المشكالت +الظهر بالظهر  +لعب
األدوار)
1442/8/22هـ

1442/8/26هـ

الطين  +النار = الفخار
إستراتيجية (من أنا  +العمل الجماعي +
األلعاب واإللغاز)
1442/10/6هـ

1442/10/8هـ

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع األول )

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

المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

أ................................................................/
........

أ...................................................................../
........

المادة  /تربية فنية ثالث ابتدائي
التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :

األولى

موضوع الوحدة
اليوم

التاريخ

الزمن المتوقع للوحدة

المكون (المحتوى)

األسبوع

 5أسابيع

الصف

مجال الرسم

الحصة
إستراتيجية التدريس

الهدف

المعينات التعليمية

 -1معرفة املقصود ابلرسم من الطبيعة .
 -2الشعور جبمال الطبيعة .

 -4معرفة مدى اهتمام الفنان السعودي برسم الطبيعة .

⃝ √ البرجكتر
⃝ √ السبورة

القبعات الست
أخرى ...................:

⃝
⃝ √ الكتاب

⃝√

⃝

المسجل

⃝√

⃝

أفالم تعليمية

⃝√

الواجبات المنزلية

⃝

أخرى........

⃝

..........................

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

المالحظة ⃝ √ المناقشة
األنشطة ⃝ √ التدريبات

⃝ √ البطاقات
⃝ √ العروض

⃝ √ االختبارات التحريرية

صور

الكرسي الساخن +
الرسم من الطبيعة

⃝ √ االختبارات الشفوية

أقالم ملونة
⃝

✓ المناقشة +

أداء التقويم

نماذج حسية
⃝

 -3معرفة أشهر الفنانني العامليني رمساً للطبيعة .

األول

أخرى ......................
.................................

المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

أ................................................................/
........

أ...................................................................../
........

المادة  /تربية فنية ثالث ابتدائي
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 +
المرفقات
ثالثة عروض بوربوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة ودليل المعلمة
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
معلمة المادة:
أ/
..................................................................
........

المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

أ................................................................/
........

أ...................................................................../
........

المادة  /تربية فنية ثالث ابتدائي
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
معلمة المادة:
أ/
..................................................................
........

المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

أ................................................................/
........

أ...................................................................../
........

المادة  /تربية فنية ثالث ابتدائي
+
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
معلمة المادة:
أ/
..................................................................
........

المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

أ................................................................/
........

أ...................................................................../
........

المادة  /تربية فنية ثالث ابتدائي
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
____________________________

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

المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

أ................................................................/
........

أ...................................................................../
........

المادة  /تربية فنية ثالث ابتدائي
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
____________________________
معلمة المادة:
أ/
..................................................................
........

المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

أ................................................................/
........

أ...................................................................../
........

المادة  /تربية فنية ثالث ابتدائي
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
–———————————————————————————————
معلمة المادة:
أ/
..................................................................
........

المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

أ................................................................/
........

أ...................................................................../
........

المادة  /تربية فنية ثالث ابتدائي
يمكنكم طلب دوسيه التحضي الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50ريال

عي الواتس أو االتصال تليفونيا عىل احدي االرقام التالية:
للتواصل ر
0555107025
0557977722
0551092444
معلمة المادة:
أ/
..................................................................
........

المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

أ................................................................/
........

أ...................................................................../
........

المادة  /تربية فنية ثالث ابتدائي
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

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

المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

أ................................................................/
........

أ...................................................................../
........

