تحضير مادة

التربية الفنية
الصف األول المتوسط
التحضير بطريقة مهارات تخطيط التدريس

 .1تمكين العقيدة اإلسالميي يالن س الل البةلوال هاعضاالة

الةلب ل الض اة وتصررااتها

هتنمي يحو هللا هتق اه هخشيته ين قلبها.
 .2تزهيالالد البةلو ال لالالةلوولاع هالمعالالةمة المم م ال لسررنها حتالالت تضالالأل لة ا ال م العةي ال
والمبادئ ا سةسي لضثقةي والعلوم.
 .3تش يق البةلو لضوحث عن المعلي هتع يدهة التأيل هالتتوع العلمي.
 .4تنمي الال الق الالدماع العقضي الال هالما الالةماع الموتض الال ل الالدب البةلو الال هتعا الالدهة لةلت اي الاله
والتهذيب.
 .5تللي ال البةلو ال عضالالت الحيالالةة ا اتمةعي ال اإلسالالميي التالالن ي ال وهة اإلخالالة هالتعالالةه
هتقديل التوع هتح ّمل المسؤولية.
 .6تدميب البةلو عضت خدي يجتمعاة ههطناة هتنمي مهح النصال واإلخرص

لال ة

أمرها.
 .7ح ز هم البةلو

ستعةوة أيجةو أيتاة الم ضم التن تنتمن إلياة هاستئنةة ال اليل

ين طليق العزة هالمجد
 .8تع يد البةلوال ا ست الةب ل هتاالة يالن القاللا ة الم يالدة هاسالتثمةم يلاااالة يالن ا عمالةم
النةيع لديناة هيجتمعاة.
 .9تق ي هعن البةلو لتعلة لقدم سالناة يالت ت اااله اإلاالةعةع الم الضض هالمال اهب
الاداي والمبادئ الدخيض
 .10إعداو البةلو لمة يضن ه ه الملحض ين يلاحل الحياة.



إستةج عمل ينن ين الويئ المحضي لةستودام أل ا ا ليضيك ها ل ا الزيتي .



إستةج عمل ينن لةستودام العجة ن ال مهي .



إدراك وهم الليز ين ا عمةم الدعة ي .



إستةج مس يةع يني لةستودام خةيةع يتعدوة.



إللاز لعض القيأل ال ني الجمةلي الن عي ين لعض ا عمةم ال ني المج َّ م هالم بَّح .



التحالد عالن لعالض ا عمالالةم ال نيال يالن التالاللا اإلسالمين يالن العصالالل التيمال م هإلاللاز يعنالالت
المنمنمةع ين تضك ا عمةم.



إوماك لعض الوصة ص التشكيضي لضوط العللن.



تصميأل هحدة زخليي تجمع س عين ين أس اب الزخلي اإلسميي .



تمييز ا تجةهةع ها سةليب المعةالة ين أعمةم يني تعلض عضت المتعضأل.



الللط لين ال ن



إومايك لعض اللي ز الوصلي ين اإلعمسةع.



تصميأل إطةم زخلين هيق الق اعد الزخليي – التن ا ت واة المتعضأل – هيض سه.



التحد عن القيأل ال ني هالجمةلي الزخليي ين العمل.



اإللمةم لبلق حلق ا عمةم الوزيي المنتج .



اإللمةم لأس اب هخصة ص ا يلا الوةا لحلق ا عمةم الوزيي .



إستةج عمل خزين هتج ي ه هحلهه لإحدب البلق المنةسو .



تحديد إحدب القيأل ال ني هالجمةلي ين العمل.



التمكن ين إستةج عمل س جن ل يط لةستودام س م المن دة.



القدمة عضت استودام ا وهاع الوةا لن م المن دة.



الح طليقتين ين طلق البوةع لةلللط.



تعداو خصة ص الصوغةع الم تودي ين البوةع .



إحدا تأثيلاع ل سي اميض لةلبوةع لةلللط.



التحد عن أهمي القيأل الجمةلي ين العمل.

القديم هال ن

المعةالة ييمة يتعضق لأسةليب التن ي لضعمل ال نن.



التم ّكن ين التشكيل لةل ضك هطلق الللط الميكةسيكي ل اسب ال ضك المل .



القدمة عضت البم لةلمينة الوةموة عضت ا سب المعدسي الم ت ي .



التحد عن امةليةع ين المعةو ين العصل ال ضج هن.



إوماك الوصة ص التشكيضي لضمعد .



القدمة عضت التمييز لين ا خشةب البويعي ها خشةب الصنةعي هالضدا ن الصنةعي .



التعلة عضت ا وهاع المنةسو ل ن المتعضأل هالتن ت تودم لضتحكأل ين خةي الوشب.



القدمة عضت لصق هبع يوتض ين ا خشةب يع لع اة ل اسب التعشيق الو يط.



التحد عن القيأل الجمةلي ين ا عمةم الوشوي المح مة ين التلا الشعون.



إوماك ال يةق التةميون لصنةع ا ثة ين العصل ال ةطمن.



تعداو لعض ا عمةم ال ني اإلسميي المشا مة المن َّ ة لةلجول.



تن ي عمل ينن لةلجول.



المقةمس لين عمضين ين النةحي الجمةلي .
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يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة 50
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