اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
مدرسة /

الحصة
اليوم
األحد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

األهداف العامة للمادة
 .1تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس الطالبة وجعلها ضابطة لسلوكها وتصرفاتها  ،وتنمية محبة هللا
وتقواه وخشيته في قلبها .
 .2تزويد الطالبة بالخبرات والمعارف المالئمة لسنها  ،حتى تلم باألصول العامة و المبادئ األساسية
للثقافة والعلوم .
 .3تشويق الطالبة للبحث عن المعرفة وتعويدها التأمل والتتبع العلمي .
 .4تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى الطالبة وتعهدها بالتوجيه والتهذيب .
 .5تربية الطالبة على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي يسودها اإلخاء والتعاون وتقدير التبعة
وتح ّمل المسؤولية .
 .6تدريب الطالبة على خدمة مجتمعها ووطنها وتنمية روح النصح و اإلخالص لوالة أمرها .
 .7حفز همة الطالبة الستعادة أمجاد أمتها المسلمة التي تنتمي إليها واستئناف السير في طريق العزة
والمجد
 .8تعويد الطالبة االنتفاع بوقتها في القراءة المفيدة واستثمار فراغها في األعمال النافعة لدينها
ومجتمعها.
 .9تقوية وعي الطالبة لتعرف بقدر سنها كيف تواجه اإلشاعات المضللة والمذاهب الهدامة و المبادئ
الدخيلة
 .10إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة.

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهارات المفيدة واالتجاهااات والقاايم المرغودااة لاادل الوااالج لي اادوا رجاااالا -أو
نساء فاهمين لدورهم في الحياة ،واعين دعقيدتهم مدافعين عنها وعاملين في ضوئها لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2توفير الكوادر الد رية الالزمة لتووير المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا دما يخدم خوو التنمية الوموحة فااي المملكااة وياادفع
هذه الخوو من نجاح إلى نجاح.
 -3الحرص على مصلحة الفرد والجماعة معا  ،فهو يدتغي مصلحة الفاارد ماان خااالم تعليما تعليمااا كافيااا مفياادا لذاتا  ،كمااا يدتغااي
مصلحة الجماعة داإلفادة مما يتعلم األفراد لتووير المجتمع دصورتين :
أ ) مدا ااااااااااارة وذلاااااااااا مااااااااااان

خاااااااااااالم اإلساااااااااااهام فاااااااااااي اإلنتاااااااااااا والتنمياااااااااااة .

ج ) غير مدا رة وذل من خالم القضاء على األمية  ،ون ر الوعي
لدل جميع أدناء األمة د كم يضمن لهم حياة واعية مستنيرة
ودورا أكثر فاعلية في دناء مجتمعاتهم .

أهداف تعليم المرحلة المتوسوة
وتقااواه

 -1تمكااين العقياادة اإلسااالمية فااي نفااس الوالدااة وجعلهااا ضااادوة لساالوكها وتصاارفاتها ،وتنميااة محدااة
وخ يت في قلد .
 -2تزويدها دالخدرات والمعارف المالئمة لسن  ،حتى تلم داألصوم العامة والمدادئ األساسية للثقافة والعلوم.
 -3ت ويقها إلى الدحث عن المعرفة ،وتعويدها التأمم العلمي.
 -4تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدل الوالدة ،وتعهدها دالتوجي والتهذيج.
 -5ترديتها على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي يسودها اإلخاء والتعاون ،وتقدير التدعة ،وتحمم المسؤولية.
 -6تدريدها على خدم مجتمعها ووونها  ،وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة أمرها .
 -7حفز همتها الستعادة أمجاد أمتها المسلمة التي تنتمي إليها واستئناف السير في وريق العزة والمجد.
 -8تعويدها االنتفاع دوقتها في القراءة المفيدة  ،واستثمار فراغها في األعمام النافعة ،وتصريف ن اوها دما يجعم
خصيتها اإلسالمية مزدهرة قوية.
 -9تقوية وعاي الوالداة لتعارف – دقادر سان – كياف تواجا اإل ااعات المضاللة ،والماذاهج الهداماة ،والمداادئ
الدخيلة.
 -10إعدادها لما يلي هذه المرحلة من مراحم الحياة .

توزيع منهج مادة التردية الفنية
األسدوع

التاريخ

الدروس

من

إلى

1

األحد 1442/6/4ها

الخميس 1442/6/8ها

2
3
4

األحد 1442/6/11ها
األحد 1442/6/18ها
األحد 1442/6/25ها

الخميس 1442/6/15ها
الخميس 1442/6/22ها
الخميس 1442/6/29ها

5

األحد 1442/7/2ها

الخميس 1442/7/6ها

6
7
8

األحد 1442/7/9ها
األحد 1442/7/16ها
األحد 1442/7/23ها

الخميس 1442/7/13ها
الخميس 1442/7/20ها
الخميس 1442/7/27ها

9

األحد 1442/8/1ها

الخميس 1442/8/5ها

10
11

األحد 1442/8/8ها
األحد 1442/8/15ها

الخميس 1442/8/12ها
الخميس 1442/8/19ها

الحفر المفرغ على الخشب
تابع الحفر المفرغ على الخشب

12

األحد 1442/8/22ها

الخميس 1442/8/26ها

التشكيل بالقشرة الخشبية

13

األحد 1442/8/29ها

الخميس 1442/9/3ها

14
15
16
18-17

األحد 1442/9/6ها
األحد 1442/9/13ها
الثالثاء 1442/10/6ها
األحد 1442/10/11ها

الخميس 1442/9/10ها
الخميس 1442/9/17ها
الخميس 1442/10/8ها
الخميس 1442/10/22ها

تابع التشكيل بالقشرة الخشبية
فن رسوم الكرتون (الكاريكاتير )1
فن رسوم الكرتون (الكاريكاتير )2
مراجعة عامة
االختبارات

المنمنمات اإلسالمية
تابع المنمنمات اإلسالمية
الزخرفة الكتابية آفاق عربية
تابع الزخرفة الكتابية آفاق عربية
تابع الزخرفة الكتابية آفاق عربية
تفريغ النحاس
تابع تفريغ النحاس
مجسمات بالسلك
تابع مجسمات بالسلك

مالحظات

المادة التردية الفنية
األسدوع/اليوم

الصف الثالث المتوسو
الوسيلة

المهارة

-1الترتيج(

-2تحديد الهدف ( )

-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاج (

-1أن تعرف المقصود
دالمنمنات .
ألقالم الملونة
-2أن تذكر التلميذه انواعى
الزخارف االسالمي
جهاز العرض

)

-7اإللقاء ( )
-8التقويم (

)

-9الكتادة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

الكتاج المدرسي

المنمنات اإلسالمية

-3االتصام (

األهداف

السدورة

)

)

( المكون ) موضوع الدرس

الفصم الدراسي الثاني

-3أن تفسر التلميذه معنى
كلمةمنمنات .
-4أن تجيد التلميذ استخدام
الخامات الفنية
-5أن تتقن التلميذ عملية
التلوين .

رائح الداوردوينت

-6أن تحترم الديئة
واستخدام ما يخر منها
من خامات متنوعة .

إستراتيجية التدريس

الحوار والمناق ة
حم الم كالت
التعلم التعاوني
االستك اف
واالستقصاء
تمثيم الدوار
القصة
أرل
العصف الذهني
عمليات التفكير
اإلدداعي
التفكير الناقد

آداه التقويم

( )
( )
( )
(

)

(
(
(
(

)
)
)
)

(

)

(

)

استخدام الخامات الفنية المتنوعة
لعمم لوحة فن منمنات اسالمي
األهداف التي تحققت
 -1األهداف التي لم تتحقق

 -2االيجاديات التي حدثت في
الدرس

 -3السلديات التي حدثت في
الدرس
 -4ورق تحقيق األهداف
التي لم تتحقق
 -5ورق التأكيد علي
اإليجاديات
-6ورق تالفي السلديات
-7المتادعة 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 +
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

