تحضير مادة

التربية الفنية
الصف الثاني المتوسط
التحضير بطريقة وحدات مشروع الملك عبد هللا

 .1تمكييييل الدقييييدة ا سيييفمية طيييي نفيييا الطالبييية وادل يييا ضيييابطة لسيييلوك ا
وتصرطات ا ،وتنمية محبة هللا وتقواه وخشيته طي قلب ا.
 .2تزويييد الطالبيية بييالخبرات والمدييارف المفاميية لسيين ا ،حت ي تل ي با صييو
الدامة والمبادئ ا ساسية للثقاطة والدلو .
 .3تشويق الطالبة للبحث عل المدرطة وتدويدها التأم والتتبع الدلمي.
 .4تنمية القدرات الدقلية والم ارات المختلفة لدى الطالبية وتد يدها بالتواييه
والت ذيب.
 .5تربييية الطالبيية عليي الحييياة ا اتماعييية ا سييفمية التييي يسييودها ا خييا
والتداول وتقدير التبدة وتح ّم المسؤولية.
 .6تييييدريب الطالبيييية عليييي خدميييية ماتمد ييييا ووطن ييييا وتنمييييية رو النصيييي
وا خفص لو ة أمرها.
 .7حفيييز همييية الطالبييية سيييتدادة أماييياد أمت يييا المسيييلمة التيييي تنتميييي لي يييا
واستاناف السير طي طريق الدزة والماد
 .8تدويييد الطالبيية ا نتفيياع بوقت ييا طييي القييرا ة المفيييدة واسييتثمار طرا ييا طييي
ا عما الناطدة لدين ا وماتمد ا.
 .9تقوييية وعييي الطالبيية لتدييرف بقييدر سيين ا كيييف توااييه ا شيياعات المضييللة
والمذاهب ال دامة والمبادئ الدخيلة
 .10عداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة مل مراح الحياة.



نتاج عم طني مل البياة المحلية باستخدا ألوال ا كريليك وا لوال الزيتية.



نتاج عم طني باستخدا الدااال الورقية.



دراك دور الرمز طي ا عما الدعااية.



نتاج رسومات طنية باستخدا خامات متدددة.



بيييراز بديييم القيييي الفنيييية الاماليييية النفديييية طيييي بديييم ا عميييا الفنيييية الماسيييمة
والمسطحة.



التحدث عل بدم ا عما الفنية مل التراث ا سفمي طيي الدصير التيميورإ و بيراز
مدن المنمنمات طي تلك ا عما .



دراك بدم الخصااص التشكيلية للخط الدربي.



تصمي وحدة زخرطية تامع نوعيل مل أنواع الزخرطة ا سفمية.



تمييز ا تااهات وا ساليب المداصرة مل أعما طنية تدرم عل المتدل .



الييربط بيييل الفنييول القديميية والفنييول المداصييرة طيمييا يتدلييق بأسيياليب التنفيييذ للدم ي
الفني.



درامك بدم الرموز البصرية طي ا عفنات.



تصمي طار زخرطي وطق القواعد الزخرطية – التي اكتسب ا المتدل – ويلونه.



التحدث عل القي الفنية والامالية الزخرطية طي الدم .



ا لما بطرق حرق ا عما الخزطية المنتاة.



ا لما بأنواع وخصااص ا طرال الخاصة بحرق ا عما الخزطية.



نتاج عم خزطي وتافيفه وحرقه بإحدى الطرق المناسبة.



تحديد حدى القي الفنية والامالية طي الدم .



التمكل مل نتاج عم نساي بسيط باستخدا نو المنضدة.



القدرة عل استخدا ا دوات الخاصة بنو المنضدة.



شر طريقتيل مل طرق الطباعة بالربط.



تدداد خصااص الصبغات المستخدمة طي الطباعة.



حداث تأثيرات لونية اميلة بالطباعة بالربط.



التحدث عل أهمية القي الامالية طي الدم .



التم ّكل مل التشكي بالسلك وطرق الربط الميكانيكية بواسطة السلك المرل.



القدرة عل الطف بالمينا الباردة عل ا سط المددنية المستوية.



التحدث عل اماليات طل المدادل طي الدصر السلاوقي.



دراك الخصااص التشكيلية للمددل.



القدرة عل التمييز بيل ا خشاب الطبيدية وا خشاب الصناعية واللداال الصناعية.



التدرف عل ا دوات المناسبة لسل المتدل والتي تستخد للتحك طي خامة الخشب.



القدرة عل لصق قطع مختلفة مل ا خشاب مع بدض ا بواسطة التدشيق البسيط.



التحدث عل القي الامالية طي ا عما الخشبية المحفورة مل التراث الشدبي.



دراك السياق التاريخي لصناعة ا ثاث طي الدصر الفاطمي.



تدداد بدم ا عما الفنية ا سفمية المش ورة المنفذة بالابا.



تنفيذ عم طني بالابا.



المقارنة بيل عمليل مل الناحية الامالية.
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التاريخ

توقيع المدلمة

توقيع المديرة

توزيع من ج مادة التربية الفنية للصف الثاني المتوسط
ا سبوع

الدروا

التاريخ
مل

ل

1

ا حد 1442/6/4هـ

الخميا 1442/6/8هـ

الفل الحديث

2
3
4

ا حد 1442/6/11هـ
ا حد 1442/6/18هـ
ا حد 1442/6/25هـ

الخميا 1442/6/15هـ
الخميا 1442/6/22هـ
الخميا 1442/6/29هـ

الرسومات الرمزية طي الشدارات
تابع الرسومات الرمزية طي الشدارات
ا عفل والتصميمات المطبوعة

5

ا حد 1442/7/2هـ

الخميا 1442/7/6هـ

تابع ا عفل والتصميمات المطبوعة

6

ا حد 1442/7/9هـ

الخميا 1442/7/13هـ

7

ا حد 1442/7/16هـ

الخميا 1442/7/20هـ

8

ا حد 1442/7/23هـ

الخميا 1442/7/27هـ

9

ا حد 1442/8/1هـ

الخميا 1442/8/5هـ

10

ا حد 1442/8/8هـ

11

ا حد 1442/8/15هـ

12

ا حد 1442/8/22هـ

الخميا 1442/8/12هـ
تعتيق المعادن
الخميا 1442/8/19هـ األثاث الخشبي وتزيينه بالحفر والقشرة
تابع ا ثاث الخشبي وتزيينه بالحفر
الخميا 1442/8/26هـ
والقشرة

13

ا حد 1442/8/29هـ

14
15
16
18-17

الخميا 1442/9/3هـ

الخميا 1442/9/10هـ
ا حد 1442/9/6هـ
ا حد 1442/9/13هـ الخميا 1442/9/17هـ
الثفثا 1442/10/6هـ الخميا 1442/10/8هـ
الخميا
ا حد 1442/10/11هـ
1442/10/22هـ

تصمي ابتكارإ للوحدات الزخرطية
الفن ااية
تلويل التصمي ا بتكارإ للوحدات
الزخرطية الفن ااية
الضغط عل المددل
تابع الضغط عل المددل

الحرق عل الخشب
نسيج الكلي
تابع نسيج الكلي
مراادة عامة
ا ختبارات

مفحظات

المادة :التربية الفنية
الدنوال :الوحدة ا ول
الصف :الثاني المتوسط (الفص الدراسي الثاني)
الموضوع :ماا الرس
الفترة الزمنية:
الخطوة ا ول  :تحديد نتااج التدل المر وبة.
ا هداف الرسمية :يتوقع مل الطالبة بدد دراسة هذه الوحدة أل:
 تددد عوام تمرد الفنانيل التشكيليل عل الفل ا ريقي.
 تدرف دور المدرسة ا نطباعية طي التمرد عل الفل ا ريقي.
 تبيل كيف وص الفل الحديث لي المنطقة الدربية.
 تشر كيف دخ الفل الحديث طي المملكة الدربية السدودية.
 تذكر مظاهر تأثر الفنال السدودإ ببياته.
 تددد أه القي الامالية طي الفل الحديث.
 تبرز أنواع الرموز.
 تدرف المقصود بالرمز.
 توض المقصود بالشدار.
 تسرد مراح تصمي الشدار.
 تبرز المقصود با عفل وأنواعه.
ا سالة ا ساسية:
ا طكار الكبرى (ا ط ا الباقية)
 عددإ عوام تمرد الفنانيل التشكيليل عل الفل
ستف الطالبة أل:
ا ريقي.
(الفكرة الكبرى):
 عرطي دور المدرسة ا نطباعية طي التمرد عل
(يدتبر الفل ا ريقي (الكفسيكي) المصدر الوحيد للمداخ
الفل ا ريقي.
الفنية حت القرل التاسع عشر ولددة عوام ااتمدت مع
 بيني كيف وص الفل الحديث لي المنطقة
بدض ا أدت ل تمرد الفنانيل التشكيليل عل الفل القدي ).
الدربية.
 اشرحي كيف دخ الفل الحديث طي المملكة
(ا ط ا الباقية):
الدربية السدودية.
 الرمز :التدبير عل طكرة بدفمات بسيطة مميزة وهو
 اذكرإ مظاهر تأثر الفنال السدودإ ببياته.
يدني أيضا ً شارة مراية لشي ير واض وقد يكول
 ما أه القي الامالية طي الفل الحديث؟
مارداً أو محوراً
 ما أنواع الرموز؟
 الشدار :هو شك ذو د ت خاصة برسومات رمزية
 ما المقصود بالرمز؟
ترمز ل مدال مدينة أو تصف نشاطا ً مدينا ً وقد تكول
 وضحي المقصود بالشدار.
هذه الرموز ذات صلة مباشرة أو ير مباشرة
بموضوع ا وربما تكول بديدة ك البدد عل هذه المداني  اسردإ مراح تصمي الشدار.
 عددإ أنواع ا عفل.
ولكن ا خاصة بالا ة التابدة ل ا ومرتبطة ب ا
 ا عفل :هو أحد ا نشطة ا عفمية التي ني عن ا
لب ا نشطة وهو طريقة مل طرق الدعاية التي
تستخد طي التأثير عل الناا.
المدرطة والم ارات الرايسة التي ستكتسب ا الطالبة بدد تدلُّ الوحدة

ستكول الطالبة قادرة عل ...

ستدرف الطالبة.....:

 تدداد عوام تمرد الفنانيل التشكيليل عل الفل

 الفل الحديث.
 الرسومات الرمزية طي الشدارات.

ا

ريقي.

 تدريف دور المدرسة ا نطباعية طي التمرد عل

 ا عفل والتصميمات المطبوعة.

الفل ا

ريقي.

 ذكر مظاهر تأثر الفنال السدودإ ببياته.
 بيال أه القي الامالية طي الفل الحديث.
 ذكر أنواع الرموز.
 توضي المقصود بالشدار.
 توضي المقصود با عفل وأنواعه.
الخطوة الثانية :تحديد البراهيل وا دلة عل تحقق نواتج التدل
الم مات ا دااية:
 بدد ن اية هذه الوحدة عل ماا الرس تتمث م متك طي كتابة بحث عل الشدار وأهميته وأسا تصميمه.
المحكات الرايسية:
 مل خف أنه (مبتدئ ،نا  ،كف  ،متميز).
أدلة أخرى:
 مييل خييف ا دليية ا خييرى (مثييا  :اختبييارات قصيييرة ،التييذكير ا كيياديمي ،اختبييارات طويليية ،المفكييرات)"...
سيدرضل الطالبات مدى تحصيل ل للنتااج المر وبة.
الخطوة  :3خبرات التدلي والتدل
ا نشطة التدليمية التدلمية:
 أبدأ بسؤا تم يدإ (مل هو رااد المدرسة ا نطباعية؟).
 أقد ا سالة ا ساسية وأناقش الم مات ا دااية الختامية للوحدة (ماا الرس ).
 مفحظة /أقد المصطلحات ا ساسية عند حااة ا نشطة التدليمية ل ا والم مات ا دااية (الفل التشكيلي -
المدرسة ا نطباعية  -الشدار  -الرمز  -ا عفل.)...
 أقد للطالبات بروشور يتحدث عل المدرسة ا نطباعية ،أطلب مل الطالبات قرا ة البروشور قرا ة ايدة
ومتأنية ومل ث التناقش طيما بين ل بغرم توضي دور المدرسة ا نطباعية طي التمرد عل الفل ا

ريقي.

 أقد للطالبات طيديو تدليمي عل الفل الحديث ،يشاهدل الطالبات الدرم بتركيز وانتباه ،ومل ث يقمل
بمناقشته طي محاولة من ل لتوضي كيفية وصو الفل الحديث ل المنطقة الدربية ،مع توضي ال دف مل

مشاهدة الدرم وشر ا هداف التربوية المست دطة مل ورا الدرم.
 أقد للطالبات خريطة مفاهي عل الفل الحديث طي المملكة الدربية السدودية ،أطلب مل الطالبات قرا ة
الخريطة بطريقة علمية تدتمد عل تحلي المدلومات التي وردت ب ا مل خف استيداب الدفقات بيل الدناويل
الرايسة والفرعية للخروج بمف و شام عل مظاهر تأثر الفنال السدودإ ببياته.
 يستمدل الطالبات ل محاضرة حد كبار الدلما يتحدث عل الفل الحديث ،ث أقو بطر عدة أسالة للمناقشة
من ا :عددإ أه القي الامالية طي الفل الحديث ،أكلف الطالبات بالتناقش طيما بين ل بغرم التوص

اابة

دقيقة للسؤا مح النقاش مع توضي ال دف مل تلك المحاضرة ومبررات ا.
 يدملل الطالبات طي شك تداوني طيما بين ل لامع المادة الدلمية الفزمة لكتابة مقا عل أنواع الرموز ،تصنف
الطالبات أنفس ل ل ماموعتيل تقو ا ول بامع المادة الدلمية وتقو الثانية بصيا ت ا طي مقا بشك
منظ ودقيق.
 أعرم عل الطالبات طيل وثااقي يوض مراح تصمي الشدار ،أكلف الطالبات بدد ا نت ا مل مشاهدة الفيل
بكتابة تقريراً عل أه المدلومات التي وردت طي الفيل والتي تخد ال دف التربوإ المخطط له.
 أكلف الطالبات بامع صور ملونة توض أنواع ا عفل ،يتداول الطالبات طيما بين ل مل أا صيا ة ماموعة
مل الام حو الموضوع عل أل يقمل بامع المقا ت والصور الملونة التي تدع الفكرة طي لوحة تدليمية
ااذبة.
 أطلب مل الطالبات كتابة بحث عل الشدار وأهميته وأسا تصميمه ،مع توضي ال دف مل كتابة البحث
ومبرراته ،أخت الوحدة بتقيي ذاتي للطالبات طي تلك الوحدة.

األخوة المعلمين والمعلمات
س اَل ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه
ال ّ
َّللاِ اوبا ار اكاتُهُ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده التربية الفنية للفصل الدراسي الثاني 1442هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحضير
المسرد  +التعلم النشط الجديد  + +الطريقة البنائية +وحدات مشروع الملك عبدَّللا
االستراتيجات الحديثة

المرفقات
ثَلثة عروض بوربوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة ودليل المعلمة
+
سجَلت 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

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
)التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة
يمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات

T@mta.sa
لاير 20سعر المادة على سي دي
لاير 20سعر المادة عن طريق االيميل

لاير 50سعر المادة مع السي دي طباعة عادية
لاير 100سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
”حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة
=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
____________________________
”حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن العتيبي
=======================
البنك األهلي
21065828000106
) اي بان (
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
) اي بان (
SA3520000002052558759940
____________________________
البنك السعودي الفرنسي
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 التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة
 50لاير

 :للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119

0505107025

