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األهداف العامة للمادة











تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس الطالبة وجعلها ضابطة لسلوكها وتصرفاتها  ،وتنمية محبة هللا وتقواه
وخشيته في قلبها .
تزويد الطالبة بالخبرات والمعارف المالئمة لسنها  ،حتى تلم باألصول العامة و المبادئ األساسية للثقافة
والعلوم .
تشويق الطالبة للبحث عن المعرفة وتعويدها التأمل والتتبع العلمي .
تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى الطالبة وتعهدها بالتوجيه والتهذيب .
تربية الطالبة على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي يسودها اإلخاء والتعاون وتقدير التبعة وتح ّمل
المسؤولية .
تدريب الطالبة على خدمة مجتمعها ووطنها وتنمية روح النصح و اإلخالص لوالة أمرها .
حفز همة الطالبة الستعادة أمجاد أمتها المسلمة التي تنتمي إليها واستئناف السير في طريق العزة والمجد
تعويد الطالبة االنتفاع بوقتها في القراءة المفيدة واستثمار فراغها في األعمال النافعة لدينها ومجتمعها.
تقوية وعي الطالبة لتعرف بقدر سنها كيف تواجه اإلشاعات المضللة والمذاهب الهدامة و المبادئ الدخيلة
إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة.

األهداف الخاصة للمادة


تربية الفرد ليعيش عيشة جمالية راقية وسط اإلطار االجتماعي المتطور وتعمق المفاهيم والقيم اإلسالمية في نفوس طالباتنا أثناء ممارستهن للعمل الفني والنشاط المنهجي والالمنهجي



الكشف عن الطالبات الموهوبات وتنمية مواهبهن وقدراتهن الفنية والمهنية.



تأكيد ذاتية الطالبات وإتاحة الفرص للتعبيري عن انفعاالتهن ومشاعرهن وتكوين شخصيتهن.



القدرة على المالحظة والرؤية الدقيقة والنقد والتذوق الفني الهادف.



القدرة على التفكير والتأمل في بديع صنع هللا وموازنة األمور.



نمو اإلحساس واإلدراك الفني.



اكتساب الخبرات والمهارات المتدرجة التي تتالءم مع أعمار الطالبات ومستوياتهن وربطهن ببيئتهن والسير بالثقافة الفنية في مجاالت تراثنا الفني والشعبي .



احترام العمل اليدوي ومن يقومون به .



إتاحة الفرصة للطالبات للتعبير عن أي موضوع يختارونه عندما تقوم الرغبة في نفوسهن للتعبير عنه .



إثارة ما يكمن في نفوس الطالبات للتعبير عنه عن طريق الرسم واألشغال منفعلين ببعض المواقف الشائعة أو المثيرة ألن تكون وسيلة خارجية إلثارة الرغبة في التعبير واإلنتاج الفني .



منح المعلمة الفرصة للتعرف على رغبات طالباتها واالستفادة منها في القيام ببعض المشروعات البسيطة التي تالئم مستوى تعبيرهن وإنتاجهن الفني و في هذا مجال خصب لكثير من النشاط ،للتصميم
والبناء والعمل والتركيب والتصوير والزخرفة .



مساعدة الطالبات على استخدام بعض الخامات المحلية المختلفة حسب اختيارهن في التعبير عن الموضوعات تتصل بحياتهن العامة.



تعويد الطالبات اكتساب خصال حميدة كالنظافة والمثابرة والصبر والثقة والمالحظة الدقيقة وتحمل المسؤولية.



إبراز الطابع الخاص في التعبير الفني مما يكون له األثر اإليجابي في تكامل الشخصية فالفن عملية تجديد وابتكار وليس نقالً أو تلقينا ً حرفياً.



تنمية روح التعاون والعمل الجماعي وذلك يكون بتنظيمهن على شكل مجموعات



تنمية الذوق واإلحساس الفني عند الطالبات واالستمتاع بالقيم الجمالية ومعرفة مواطن الجمال في األشياء التي يشاهد منها .

توزيع منهج مادة التربية الفنية للصف االول االبتدائي
األسبوع

التاريخ

الدروس

من

إلى

1

األحد 1442/6/4هـ

الخميس 1442/6/8هـ

مراجعة عامة لما سبق دراسته

2

األحد 1442/6/11هـ

الخميس 1442/6/15هـ

3

األحد 1442/6/18هـ

الخميس 1442/6/22هـ

4

األحد 1442/6/25هـ

الخميس 1442/6/29هـ

كيف نرسم؟
عيني تتعرف على الملمس
أرسم قصتي

5

األحد 1442/7/2هـ

الخميس 1442/7/6هـ

األلوان في الطبيعة

6

األحد 1442/7/9هـ

الخميس 1442/7/13هـ

7

األحد 1442/7/16هـ

الخميس 1442/7/20هـ

8

األحد 1442/7/23هـ

الخميس 1442/7/27هـ

مراجعة عامة
الزخرفة بالتكرار
الزخرفة بالتبادل

9

األحد 1442/8/1هـ

الخميس 1442/8/5هـ

أطبع الخطوط باألشكال

10

األحد 1442/8/8هـ

الخميس 1442/8/12هـ

11

األحد 1442/8/15هـ

الخميس 1442/8/19هـ

أطبع أشكاالً ذات مالمس
مراجعة عامة

12

األحد 1442/8/22هـ

الخميس 1442/8/26هـ

من بالدي

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميس 1442/9/3هـ

الطين الصلصال مفيد

14

األحد 1442/9/6هـ

الخميس 1442/9/10هـ

15

األحد 1442/9/13هـ

الخميس 1442/9/17هـ

ً
أشكاال من الطين
أصنع
العلب الكرتونية مفيدة

16

الثالثاء 1442/10/6هـ

الخميس 1442/10/8هـ

مراجعة عامة

18-17

األحد 1442/10/11هـ

الخميس 1442/10/22هـ

االختبارات

مالحظات

المادة
موضوع الدرس
التمهيد

التربية الفنية

األحد

األول ابتدائي

كيف نرسم
ان تعرف التلميذة االنقطة
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□
إستراتيجية التعليم
التلقين
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية
ان تعرف التلميذة االنقطة
ان تصف التلميذة الخطوط-
ان تبين التلميذة االشكال
االشكال
ان تعبر التلميذة بالرسم بالخط
والشكل
ان تستخدم التلميذة اقالم
التلوين المائية
ان تتابع التلميذة قصة النقطة
والخط والشكل
ان تتذوق تسلسل تكوين
االشكال.
الواجب

ابدا الحصة بالقصة التى فى كتاب التلميذة
-1
 -2اعرض الصور الخاصة بالنقطة من كتاب التلميذة
 -3ابين للتلميذات ان النقطة يمكن الحصول عليها بانواع االقالم
والفرش
 -4اتابع سرد القصة وللجزء الخاص بالخطوط وانواعها
 -5اعرض الصور الخاصة بانواع الخطوط المستقيمة والمتعرجة
والدائرية
 -6اطلب من التلميذات ان يرسموا انواع الخطوط فى الهواء حسب
نوع الخط الذى اذكرة
 -7اسال التلميذات  :اين نشاهد الخطوط فى حياتنا
 -8على المعلم تجهيز اجسام متنوعة البروز للتلميذات كالعمالت
النقدية واالخشاب الخشنة والمفارش البالستيكة
 -9اختار محببا لالطفال كالحديقة او مدينة االلعاب
 -10اربط الموضوع بالخطوط واالشكال واراعى قدرات التلميذات
والفروق الفردية لهم
بعد االنتهاء من العمل اختار بعض االعمال واطلب من التلميذات
التحدث عنها وعن الخطوط التى بها

االثنين

الثالثاء األربعاء

الخميس

اليـوم
التاريخ
الحصة
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوسائل
البروجكتور.
المساعدة
التقويم
الخامات واالدوات

س /عرفي النقطة؟

ورق رسم – اقال م تلوين مائية

حل اسئلة الكتاب

س /كيف تعبر بالرسم
بالخط؟.

ن
المعلمي والمعلمات
األخوة
ه ا َ ُ ُ
ّ ا ُ اَ ُ ْ ا
اَّلل اوب اركاته
السَلم عليكم ورحمة ِ
يرس مؤسسة التحاضي الحديثة
www.mta.sa
ن
ر
الثان 1442هـ
اس
ي
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده اليبية الفنية للفصل الدر ي
تحضي  +توزيـ ــع  +أهداف

أنواع التحضي
ر
االسياتيجات الحديثة +الطريقة البنائية +وحدات ر
مرسوع الملك عبدهللا
المرسد  +التعلم النشط 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  50ريال

عي الواتس أو االتصال تليفونيا عىل احدي االرقام التالية
:للتواصل ر
0555107025

0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

