التربية الفنية
الصف الثالث المتوسط
التحضير بطريقة استراتيجيات الليزر

.

 .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 والمبادئ 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 واإلخالص 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 والمبادئ الدخيلة
 .10إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة.

.

•

إنتاج عمل فني من البيئة المحلية باستخدام ألوان األكريليك واأللوان الزيتية.

•

إنتاج عمل فني باستخدام العجائن الورقية.

•

إدراك دور الرمز في األعمال الدعائية.

•

إنتاج رسومات فنية باستخدام خامات متعددة.

•

سمة والمس َّ
طحة.
إبراز بعض القيم الفنية الجمالية النفعية في بعض األعمال الفنية المج َّ

•

التحدث عن بعض األعمال الفنية من التراث اإلسالمي في العصر التيموري وإبراز معنى المنمنمات في تلك األعمال.

•

إدراك بعض الخصائص التشكيلية للخط العربي.

•

تصميم وحدة زخرفية تجمع نوعين من أنواع الزخرفة اإلسالمية.

•

تمييز االتجاهات واألساليب المعاصرة من أعمال فنية تعرض على المتعلم.

•

الربط بين الفنون القديمة والفنون المعاصرة فيما يتعلق بأساليب التنفيذ للعمل الفني.

•

إدرامك بعض الرموز البصرية في اإلعالنات.

•

تصميم إطار زخرفي وفق القواعد الزخرفية – التي اكتسبها المتعلم – ويلونه.

•

التحدث عن القيم الفنية والجمالية الزخرفية في العمل.

•

اإللمام بطرق حرق األعمال الخزفية المنتجة.

•

اإللمام بأنواع وخصائص األفران الخاصة بحرق األعمال الخزفية.
.

•

إنتاج عمل خزفي وتجفيفه وحرقه بإحدى الطرق المناسبة.

•

تحديد إحدى القيم الفنية والجمالية في العمل.

•

التمكن من إنتاج عمل نسجي بسيط باستخدام نول المنضدة.

•

القدرة على استخدام األدوات الخاصة بنول المنضدة.

•

شرح طريقتين من طرق الطباعة بالربط.

•

تعداد خصائص الصبغات المستخدمة في الطباعة.

•

إحداث تأثيرات لونية جميلة بالطباعة بالربط.

•

التحدث عن أهمية القيم الجمالية في العمل.

•

التمكّن من التشكيل بالسلك وطرق الربط الميكانيكية بواسطة السلك المرن.

•

القدرة على الطالء بالمينا الباردة على األسطح المعدنية المستوية.

•

التحدث عن جماليات فن المعادن في العصر السلجوقي.

•

إدراك الخصائص التشكيلية للمعدن.

•

القدرة على التمييز بين األخشاب الطبيعية واألخشاب الصناعية واللدائن الصناعية.

•

التعرف على األدوات المناسبة لسن المتعلم والتي تستخدم للتحكم في خامة الخشب.

•

القدرة على لصق قطع مختلفة من األخشاب مع بعضها بواسطة التعشيق البسيط.

•

التحدث عن القيم الجمالية في األعمال الخشبية المحفورة من التراث الشعبي.

•

إدراك السياق التاريخي لصناعة األثاث في العصر الفاطمي.

•

تعداد بعض األعمال الفنية اإلسالمية المشهورة المنفَّذة بالجبس.

•

تنفيذ عمل فني بالجبس.

•

المقارنة بين عملين من الناحية الجمالية.

.

معلومات عن المعلمة

 املؤهل:
 التخصص:
 الصفوف اليت تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم املدرسة:

.

المســرد
م

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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توزيع منهج مادة التربية الفنية للصف الثالث المتوسط
األسبوع

التاريخ

الدروس

من

إلى

1

األحد 1442/6/4هـ

الخميس 1442/6/8هـ

المنمنمات اإلسالمية

2

األحد 1442/6/11هـ

الخميس 1442/6/15هـ

تابع المنمنمات اإلسالمية

3

األحد 1442/6/18هـ

الخميس 1442/6/22هـ

الزخرفة الكتابية آفاق عربية

4

األحد 1442/6/25هـ

الخميس 1442/6/29هـ

تابع الزخرفة الكتابية آفاق عربية

5

األحد 1442/7/2هـ

الخميس 1442/7/6هـ

تابع الزخرفة الكتابية آفاق عربية

6

األحد 1442/7/9هـ

الخميس 1442/7/13هـ

تفريغ النحاس

7

األحد 1442/7/16هـ

الخميس 1442/7/20هـ

تابع تفريغ النحاس

8

األحد 1442/7/23هـ

الخميس 1442/7/27هـ

مجسمات بالسلك

9

األحد 1442/8/1هـ

الخميس 1442/8/5هـ

تابع مجسمات بالسلك

10

األحد 1442/8/8هـ

الخميس 1442/8/12هـ

الحفر المفرغ على الخشب

11

األحد 1442/8/15هـ

الخميس 1442/8/19هـ

تابع الحفر المفرغ على الخشب

12

األحد 1442/8/22هـ

الخميس 1442/8/26هـ

التشكيل بالقشرة الخشبية

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميس 1442/9/3هـ

تابع التشكيل بالقشرة الخشبية

14

األحد 1442/9/6هـ

الخميس 1442/9/10هـ

فن رسوم الكرتون (الكاريكاتير )1

15

األحد 1442/9/13هـ

الخميس 1442/9/17هـ

فن رسوم الكرتون (الكاريكاتير )2

16

الثالثاء 1442/10/6هـ

الخميس 1442/10/8هـ

مراجعة عامة

18-17

األحد 1442/10/11هـ

الخميس 1442/10/22هـ

االختبارات

مالحظات

.

موضوع الدرس
المجموعة
تقلبات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية

المادة
المنمنمات اإلسالمية
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى .......
مراجع ودوريات
ما المقصود المنمنمات اإلسالمية؟
المحتوى وفرض الدرس

أدوات التقويم
التقويم الختامي

المنمنمات اإلسالمية
مجسمات

صور

استراتيجيات التعليم
البديلة

األنشطة

فن المنمنمة اإلسالمي:
مبكرا ،وقد خدم فن الرسم
بدأ االهتمام بفن الرسم في العهد اإلسالمي
ً
أغراض متعددة ،ففي بداية األمر كانت وظيفته األساسية هي توضيح
أن تعرف الطالبة المقصود بفن تجارب طبية أو علمية أو رسم النباتات واألعشاب الطبية أو أجزاء
المنمنمة اإلسالمي.
الحيوانات المفيدة ،ونستطيع أن نسميها مرحلة الرسوم التوضيحية.
ويتضح ذلك من الكتب التي ظهرت فيها رسومات بحجم صفحة الكتاب
أن تعدد الطالبة األغراض التي عرفت بالمنمنمات (أي الرسوم الصغيرة) مثل كتاب منافع الحيوان البن
خدمها فن الرسم.
بختيشوع وكتاب الحيل الجامع بين العلم والعمل للجزري وكتاب عجائب
المخلوقات للقزويني وقد كانت هذه الرسوم شارحة للمتن وموضحة له.
أن تتعرف الطالبة على سمات وقد تطورت رسوم المنمنمات لتشمل توضيح مواقف من القصص األدبية
مرحلة الرسوم التوضيحية.
بشكل جميل ومعبر ،مثل قصة كليلة ودمنة ومقامات الحريري وغيرها..
وتعرف هذه المرحلة بالمرحلة األدبية ،ثم انتقل الفنان إلى غرض آخر في
أن تذكر الطالبة أسماء بعض فن المنمنمات هو الوظيفة الدعائية واإلعالنية ،حيث تشتمل هذه المرحلة
الكتب التي ظهرت فيها فن
بالرسومات التي توضح السير والغزوات وبطوالت الحكام واألمراء في
المنمنمة اإلسالمي.
العهود اإلسالمية المتأخرة ،وتعد المنمنمات التيمورية أصدق مثال على
ذلك ،إذًا يتضح لنا أن فن المنمنمة مر بمراحل متعددة وخدم أغراض
مختلفة ،وكان فن رسم المنمنمة مرتبط ارتباط وثيق بفن الكتاب وتزيينه.

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية
متابعة حل أنشطة الكتاب

التربية الفنية 3م

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

فلم تعليمي

تقييم الهدف

 oحل المشكالت
نشاط  1ص 18
المنمنمة اإلسالمية مرت بعد
مراحل ومدارس ورسمت
بعدة أساليب في األقاليم
اإلسالمية المختلفة ،بالرجوع
لمصادر البحث اإللكترونية
ولمعرفة المزيد عن فن
المنمنمات قم بحصر أبرز
الفنانين الذين رسموا
المنمنمات والموضوعات
التي تناولوها.

 oاالكتشاف واالستقصاء
 oالصف الذهني
 oالخرائط الذهنية
 oالتعلم الذاتي
 oالتعلم التعاوني

عرفي المقصود بفن
المنمنمة اإلسالمي.
عددي األغراض التي خدمها
فن الرسم.
تعرفي على سمات مرحلة
الرسوم التوضيحية.
اذكري أسماء بعض الكتب
التي ظهرت فيها فن المنمنمة
اإلسالمي.

 oأخرى ........

المالحظة المناقشة التدريبات
الواجب المنزلي

األنشطة الواجبات المنزلية أخرى ....
حل أسئلة الكتاب

.

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

.

