اإلدارة العامة للتعليم ...............
مدرسة................................ :

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

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهاااراا المدياادة واهاتاواااا والقاايب المرغو ااة لااد
الطالب ليش وا رتاها -أو نساء فاومين لدوروب في الحياة ،واعين عقيداهب مدافعين عنها وعاملين في
ضوئها لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2اوفير الكوادر ال شرية الالزمة لاطوير المتامع اقاصاديا واتاماعيااا واقافيااا مااا يخاادب خطااط الانميااة
الطموحة في المملكة ويدفع وذه الخطط من نتاح إلى نتاح.
 -3الحرص على مصلحة الدرد والتماعة معا  ،فهو ي اغي مصلحة الداارد ماان خااالم اعليما اعليمااا كافيااا
مديدا لذاا  ،كما ي اغي مصلحة التماعة اإلفادة مما ياعلم األفراد لاطوير المتامع صوراين :
أ ) م اشااااااارة م وذلااااااا مااااااان

خاااااااالم اإلساااااااهاب فاااااااي اإلنااااااااا والانمياااااااة .

ب ) غير م اشرة م وذل من خالم القضاء على األمية  ،ونشر الوعي
لد تميع أ ناء األمة شكم يضمن لهب حياة واعية مسانيرة
ودورا أكار فاعلية في ناء متامعااهب .

أهداف تعليم المرحلة المتوسطة

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

امكين العقيادة اإلساالمية فاي نداس الطال اة وتعلهاا ضاا طة لسالوكها واصارفااها ،وانمياة مح اة
واقواه وخشيا في قل .
ازويدوا الخ راا والمعارف المالئماة لسان  ،حااى الاب األصاوم العاماة والم اادس األساساية للاقافاة
والعلوب.
اشويقها إلى ال حث عن المعرفة ،واعويدوا الاأمم العلمي.
انمية القدراا العقلية والمهاراا المخالدة لد الطال ة ،واعهدوا الاوتي والاهذيب.
ار ياهاا علااى الحياااة اهتاماعيااة اإلسااالمية الاااي يسااودوا اإلخاااء والاعاااون ،واقاادير الا عااة ،واحماام
المسؤولية.
ادري ها على خدم متامعها ووطنها  ،وانمية روح النصح واإلخالص لوهة أمروا .
حدز وماها هساعادة أمتاد أماها المسلمة الاي انامي إليها واسائناف السير في طريق العزة والمتد.
اعويدوا اهناداع وقاها في القراءة المديدة  ،واساامار فراغها في األعمام النافعة ،واصاريف نشااطها
ما يتعم شخصياها اإلسالمية مزدورة قوية.
اقويااة وعااي الطال اة لاعاارف – قاادر ساان – كيااف اوات ا اإلشاااعاا المضااللة ،والمااذاوب الهدامااة،
والم ادس الدخيلة.
إعدادوا لما يلي وذه المرحلة من مراحم الحياة .

األهداف العامة للتربية الفنية

علي وسلب ((

 -1احقيق الخلق القرآني للالميذة والاأكيد على الضوا ط الخلقية هساعمام المعرفة من منطلق قولة صلى
إنما عاا ألامب مكارب األخالق ))
 -2دراسة ما في وذا الكون الدسيح من عظيب الخلق وعتيب الصانع واكاشااف ماا ينطاو يعليا مان أسارار الخاالق لاقوياة
قدرااهب على الاأمم والمشاودة والاوصم الى إدرا الحمن من خلق لقولة اعالى (( وفي اآلفاق أفال اادكرون(( .
 -3اكوين الدكر اإلسالمي المنهتي لألفراد ليصدروا أفكار ذا اصور إسالمي موحاد فيماا ياعلاق االكون واإلنساان والحيااة
وما يادرع عنها من ادصيالا لقولة اعالى (( وكم شئ خلقناه قدر((
 -4انمية مهاراا القدرة على الاع ير الصحيح في الدنون الم احة وإيتاد اإل داع واه اكار في أعمالهب ومناتااهب لغة فنياة
سليمة إسالمية مدروسة ومنظمة.
 -5اشتيع انمية روح ال حث والادكير وإيتاد ال دائم للخاماا واألدواا أاناء العمام الاط يقاي ) لاقوياة القادرة علاى الاأمام
والمشاودة والخرو إلى ناائج واضحة ونافعة ) واقوية الذوق وحب التمام ( من خالم مظاور التمام المحيطة( .
 -6رفع مساو الصحة الندسية من خال م ادريا الطاقااا الكامناة فاي الاندس مان خاالم الاع يار الدناي الرساب والاشاكيم
والمهاراا اليدوية أاناء ذم التهد في العمم اليدوي واحاراب ال األعمام الاالي:
 -7اعويد الالميذاا على عاداا صحية سليمة من خالم اكاساب المهاراا الحركية الاي اساعد على القواعاد الساليمة لنشار
الوعي الصحي من نظاب ونظافة وصحة عامة للتلوس السليب واهقاصاد وعدب اإلشراف والاعاون والدقة والقدرة علاى
الاحمم … .الخ
 -8إدخام الماعة والراحة الندسية والشعور السعادة أاناء مزاولة العمم الدني العملي.

األهداف الخاصة للتربية الفنية

 -1انمية الرؤية المحيطة ومظاور التمام ها وادصيالا الخلق واقرير القيب التمالية والاشكيلية هذه العناصر.
 -2اهسامااع متام الط يعة ومظاوروا المخالدة إلدرا القايب الدنياة وماا احملاة مان ااوازن وانظايب وا ااين وانساتاب
ر اني.
 -3أن ااعود على الاعاون والنظاب والنظافة واهقاصاد أاناء قيامها النشطاا الدنية المخالدة.
 -4أن احدد الخاماا ال يئية والمساهلكة والحدياة المخالدة الصالحة لألعمام.
 -5أن اادرب الالميذة على اساخداب األدواا والخاماا مهارة واقة مع مراعاة أسس السالمة أاناء العمم ها.
 -6أن اساديد الالميذة من األعمام في الحياة العملية كموضوعاا (الط اعة – النسيج – واألعمام التدارية)….الخ.
 -7ادريب الالميذاا على اشكيم و ناء عض النماذ الط يعية والصناعية.
 -8شغم أوقاا الدراغ ما يعود عليهن الندع والدائدة في الحياة العامة.
 -9اشتيع الالميذاا على ال حث والاتريب واإل داع ينمي فيهن الطالقة و المرونة والقدرة على الاكيف.
 -10الاعرف على الاراث الدني( دائي – شع ي-إسالمي)ور ط الماضي الحاضر
 -11اكاساب قدراا ومهاراا وخ راا فنية واذوق وحسب التمام و روافة الحس أانااء العمام الدناي مماا يعكاس حسان
اعامم وسلو سوي في الحياة العامة

توزيع منهج مادة ( التربية الفنية )

األس وع

1
األس وع

3
األس وع

5
األس وع

7
األس وع

9
األس وع

11
األس وع

13
األس وع

15
األس وع

17
18

األحد 1442/6/4وا

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

الخميس 1442/6/8وا

المنمنات اإلسالمية
األحد 1442/6/18وا

الخميس 1442/6/22وا

الزحرفة الكتابيه افاق عربية

األحد 1442/7/2وا

الخميس 1442/7/6وا

الزحرفة الكتابيه افاق عربية
األحد 1442/7/16وا

الخميس 1442/7/20وا

تفريغ النحاس

األحد 1442/8/1وا

الخميس 1442/8/5وا

مجسمات بالسلك
األحد 1442/8/15وا

الخميس 1442/8/19وا

الحفر المفرغ على الخشب
األحد 1442/8/29وا

الخميس 1442/9/3وا

التشكيل بالقشره الخشبية
األحد 1442/9/13وا

الخميس 1442/9/17وا

فن رسم الكارتون (الكاريكاتير ())2
األحد 1442/10/11وا

األسبوع

2
األسبوع

4
األسبوع

األحد 1442/6/11وا

المنمنات اإلسالمية
األحد 1442/6/25وا

8
األسبوع

10
األسبوع

12
األسبوع

14
األسبوع

16

الخميس 1442/6/29وا

الزحرفة الكتابيه افاق عربية

األحد 1442/7/9وا

6
األسبوع

الخميس 1442/6/15وا

الخميس 1442/7/13وا

تفريغ النحاس
األحد 1442/7/23وا

الخميس 1442/7/27وا

مجسمات بالسلك

األحد 1442/8/8وا

الخميس 1442/8/12وا

الحفر المفرغ على الخشب
األحد 1442/8/22وا

الخميس 1442/8/26وا

التشكيل بالقشره الخشبية
األحد 1442/9/6وا

الخميس 1442/9/10وا

فن رسم الكارتون (الكاريكاتير ())1
الاالااء 1442/10/6وا

الخميس 1442/10/8وا

استكمال البرامج العالجية

الخميس 1442/10/22وا

اساكمام ال رامج العالتية للطال اا غير الماقناا
لمعايير الاقويب

داية الدراسة للطالب للدصم الدراسي الااني
داية إتازة عيد الدطر
داية الدراسة عد عيد الدطر
داية اخا ار الدصم الدراسي الااني
داية إتازة نهاية العاب

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

الوحدة
تمهيد

العنوان

اهولي

متام الرسب

ما ااريخ فن المنمنمة اإلسالمي ؟

الفترة الزمنية  :من  ......................إلى ......................

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ تبين تاريخ فن المنمنمة اإلسالمي .
❖ تتعرف على تطور رسوم المنمنمات .
❖ تبين المرحلة األدبية لتطور المنمنمات .
❖ تذكر المقصود بالمنمنمات التيمورية
❖ تعدد أغراض فن المنمنمة
❖ تذكر أشهر فنانين المنمنمات

األسئلة األساسية :

األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
الفكرة الكبرى :سنتعلم في هذه الوحدة مجال الرسم .
ستفهم المتعلمات :
❖
❖
❖
❖
❖

❖

تاريخ فن المنمنمة اإلسالمي .
تطور رسوم المنمنمات .
المرحلة األدبية لتطور المنمنمات .
المقصود بالمنمنمات التيمورية
أغراض فن المنمنمة
أشهر فنانين المنمنمات

السؤام األوم م ما المراد المنمنماا الايمورية ؟
السؤام الااني م أذكر أغراض فن المنمنمة .
السؤام الاالث م أعدد أشهر فنانين المنمنماا .

ستعرف المتعلمات :
•
•
•
•
•
•

تاريخ فن المنمنمة اإلسالمي .
تطور رسوم المنمنمات .
المرحلة األدبية لتطور المنمنمات .
المقصود بالمنمنمات التيمورية
أغراض فن المنمنمة
أشهر فنانين المنمنمات

ستكون المتعلمات قادرات على :







ستقوم المتعلمات بما يأتي :









المناقشة والحوار .
كتابة البحث .
عمل مطوية .
كتابة قصة.
تنفيذ نشاطات كتاب الطالبة .
حل أوراق العمل .
المشاركة في رسم خرائط ذهنية أو خرائط مفاهيم.
جمع المعلومات .

بيان تاريخ فن المنمنمة اإلسالمي .
معرفة تطور رسوم المنمنمات .
توضيح المرحلة األدبية لتطور المنمنمات .
بيان المقصود بالمنمنمات التيمورية
ذكر أغراض فن المنمنمة
معرفة أشهر فنانين المنمنمات

ستقوم المعلمة بما يأتي :
•
•
•
•
•
•
•

تقدم التمهيد .
تحدد إستراتيجية التدريس ( تعلم تعاوني – طريقة إلقائية
– تعلم نشط – حوار ومناقشة – تفكير ناقد ) .
قراءة نموذجية للنصوص .
التعزيز المناسب
تقسيم المجموعات.
إعداد أورق العمل.
إعداد الخرائط الذهنية وخرائط المفاهيم .

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
*عمل أبحاث من االنترنت عن فن المنمنمة اإلسالمية .
*أن تحضر الطالبات قصة فن المنمنمة اإلسالمية .
المحكات الرئيسية :
* تحقيق درجات متقدمة في االختبارات .
* القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي .
* يتم من خالل جدول المتابعة المعد ( مبتدئ  -نام – كفء – متميز ) .
أدلة أخرى :
من خالل األدلة التالية :
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات  -األسئلة
الفجائية  -تقويم األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز .

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم :
األنشطة التعليمية :
مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض بعض األسئلة واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة .
إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسيية ميع مناقشية المهميات األدائيية التيي
تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبيرة التعليميية الميراد إكسيابها للطالبيات بترتييب الكتياب لهيا بقصيد
تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة وهي كالتالي :
من خالل العمل على شيكل مجموعيات تعاونيية وبعيد التعيرف عليى مضيمون الوحيدة  ،أطليب مين
الطالبات توضيح تاريخ فن المنمنمة اإلسالمية .
أقدم للطالبات عرض بور بوينت عن تطور رسوم المنمنمات  ،أطلب من الطالبيات قيراءة العيرض
جيدا ً ومناقشة المعلومات التي وردت فيه في محاولة منهن لتحديد تطور رسوم المنمنمات .
أقدم للطالبات مطوية عن المرحلة األدبية لتطور المنمنمات  ،اطليب مين الطالبيات قيراءة المطويية
بطريقة عملية مركزة تعتمد على تحليل المعلومات التي وردت بها من خالل إستيعاب العالقات بيين
العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن المرحلة األدبية لتطور المنمنمات .
أطلب من الطالبات جمع معلومات عن أغراض فن المنمنمة ويتم ذليك مين خيالل االسيتعانة بشيبكة
االنترنت أو من خالل مكتبة المدرسة  ،أقدم الطالبات المعلومات في شكل مقال كتيب صغير ال يزييد
عن عشرين سطراً.
أطلب من الطالبات كتابة مقالة قصيرة عن المنمنمة اإلسالمية مع توضيح الهدف من كتابة المقالية
ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

التوقعات

مبتدئ

نام

عمل بحث
يوضح
المنمنمة
اإلسالمية

شمل بعض
جوانب
الموضوع ولم
يتطرق للبعض
األخر

شمل أغلب
جوانب
الموضوع
وأغفل جانب
واحد

كفء

متميز

شمل جميع جوانب
الموضوع محل
شمل جميع جوانب
النقاش بشكل
الموضوع محل النقاش
مفصل ودقيق

الترتيب
والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

متميز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

( المييهمة األدائييية )
اسم الوحدة  :مجال الرسم
الصف  :الثالث المتوسط
تتمثل مهمتك في كتابة مقالة عن المنمنمة اإلسالمية عن :
( تاريخ فن المنمنمة اإلسالمية  -المرحلة األدبية لتطور المنمنمات  -أغراض فن المنمنمة – أشهر
فنانين المنمنمات )
مهمتك  :صحفية .
هي

الهدف

د

الدور

الهدف :توظيف الدروس اللغوية .
المشكلة والتحدي :أن تطرحيها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة
للقارئ .
أنت  :صحفية متميزة .
وظيفتك  :تنفيذ المقالة والملصق .

الجمهور
طالبات المدرسة أو المجتمع .

ج

السياق الذي تجدين نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي .

م

الموقف

ا

الناتج
واألداء
انديذ رسب المقالة والملصق .
والغرض

ع

❖ اإللماب توانب المقالة والملصق .
معايير
❖ إترائ طريقة مشوق ومماعة.
ومحكات
❖ الشمولية .
النجاح
❖ التانب اللغوي واإل داعي واألد ي .

تدوم انظيب الادريس
المكون
( الموضوع )

اليوب

الااريخ

❖ فن المنمنمة اإلسالمية
( الاخطيط )

14 / /وا

❖ فن المنمنمة اإلسالمية
( الالوين )

14 / /وا

❖ عمم م اكر الخاماا
المخالدة ( اإلعداد )

14 / /وا

❖ عمم م اكر الخاماا
المخالدة ( الانديذ )

14 / /وا

الحصة

الدصم

الاوقيع

ن
المعلمي والمعلمات
األخوة
ّ ا ُ اَ ُ
ه ا َ ُ ُ
يك ْم ا
اَّلل اوب اركاته
رحمة
و
السَلم عل
ِ
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 الجديد +
ر
االسياتيجات 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
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  50ريال

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

