تحضير مادة

التربية الفنية
الصف الثالث المتوسط
التحضير بطريقة مهارات تخطيط التدريس

 .1تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس الطالبةة جععهاةا بةا طة لكةه اا وتصررااتها
جتنمية محبة هللا جتق اه جخشيته في قلبها.
 .2تزجيةةد الطالبةةة ةةالوبلاع جالمعةةامة المال مةةة لسررنها حتةةت تهةةأل ا اة م العامةةة
والمبادئ ا ساسية لهثقافة والعلوم.
 .3تش يق الطالبة لهبحث عن المعلفة جتع يدها التأمل جالتتبع العلمي.
 .4تنميةةة القةةدماع العقهيةةة جالماةةاماع الموتهفةةة لةةدع الطالبةةة جتعاةةدها الت عيةةه
والتهذيب.
 .5تل ية الطالبة عهةت الحيةاة اتعتماعيةة اإلسةالمية التةي يكة خها اإلخةاا جالتعةاج
جتقديل التبعة جتح ّمل المسؤولية.
 .6تدميب الطالبة عهت خدمة مجتمعاا ججطناا جتنمية مجح النصح واإلخرص

لة تة

أمرها.
 .7حفز همة الطالبة تستعاخة أمجاخ أمتاا المكهمة التي تنتمي إلياا جاستئناة الكةيل
في طليق العزة جالمجد
 .8تع يد الطالبة اتنتفاع قتاا في القةلااة المفيةدة جاسةتثمام فلا اةا فةي ا عمةام
النافعة لديناا جمجتمعاا.
 .9تق ية جعي الطالبة لتعلة قدم سناا يف ت اعةه اإلاةاعاع الملةههة جالمة اهب
الادامة والمبادئ الدخيهة
 .10إعداخ الطالبة لما يهي ه ه الملحهة من ملاحل الحياة.

•

إنتاج عمل فني من البيئة المحهية استودام أل ا ا ليهيك جا ل ا الزيتية.

•

إنتاج عمل فني استودام العجا ن ال مقية.

•

إدراك خجم اللمز في ا عمام الدعا ية.

•

إنتاج مس ماع فنية استودام خاماع متعدخة.

•

كمة جالمك َّ
طحة.
إ لاز عض القيأل الفنية الجمالية النفعية في عض ا عمام الفنية المج َّ

•

التحدث عن عض ا عمام الفنية مةن التةلاث اإلسةالمي فةي العصةل التيمة م جإ ةلاز معنةت
المنمنماع في تهك ا عمام.

•

إخماك عض الوصا ص التشكيهية لهوط العل ي.

•

تصميأل جحدة زخلفية تجمع ن عين من أن اع الزخلفة اإلسالمية.

•

تمييز اتتجاهاع جا ساليب المعاالة من أعمام فنية تعلض عهت المتعهأل.

•

الل ط ين الفن

•

إخمامك عض اللم ز البصلية في اإلعالناع.

•

تصميأل إطام زخلفي جفق الق اعد الزخلفية – التي ا تكباا المتعهأل – جيه نه.

•

التحدث عن القيأل الفنية جالجمالية الزخلفية في العمل.

•

اإللمام طلق حلق ا عمام الوزفية المنتجة.

•

اإللمام أن اع جخصا ص ا فلا الوااة حلق ا عمام الوزفية.

•

إنتاج عمل خزفي جتجفيفه جحلقه إحدع الطلق المناسبة.

•

تحديد إحدع القيأل الفنية جالجمالية في العمل.

•

التمكن من إنتاج عمل نكجي كيط استودام ن م المنلدة.

•

القدمة عهت استودام ا خجاع الوااة ن م المنلدة.

•

الح طليقتين من طلق الطباعة الل ط.

•

تعداخ خصا ص الصبغاع المكتودمة في الطباعة.

•

إحداث تأثيلاع ل نية عميهة الطباعة الل ط.

•

التحدث عن أهمية القيأل الجمالية في العمل.

القديمة جالفن

المعاالة فيما يتعهق أساليب التنفي لهعمل الفني.

•

التمكّن من التشكيل الكهك جطلق الل ط الميكانيكية اسطة الكهك المل .

•

القدمة عهت الطالا المينا البامخة عهت ا سطح المعدنية المكت ية.

•

التحدث عن عمالياع فن المعاخ في العصل الكهج قي.

•

إخماك الوصا ص التشكيهية لهمعد .

•

القدمة عهت التمييز ين ا خشاب الطبيعية جا خشاب الصناعية جالهدا ن الصناعية.

•

التعلة عهت ا خجاع المناسبة لكن المتعهأل جالتي تكتودم لهتحكأل في خامة الوشب.

•

القدمة عهت لصق قطع موتهفة من ا خشاب مع علاا اسطة التعشيق البكيط.

•

التحدث عن القيأل الجمالية في ا عمام الوشبية المحف مة من التلاث الشعبي.

•

إخماك الكياق التاميوي لصناعة ا ثاث في العصل الفاطمي.

•

تعداخ عض ا عمام الفنية اإلسالمية المشا مة المنفَّ ة الجبس.

•

تنفي عمل فني الجبس.

•

المقامنة ين عمهين من الناحية الجمالية.
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جماعي
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التحصيلي
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جماعي
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أنواع التحضي
وحدات ر
مرسوع الملك عبدهللا +الطريقة البنائية  +المرسد  +التعلم النشط الجديد
ر
االسياتيجات الحديثة
+
المرفقات
ثالثة عروض بوربوينت مختلفة لكل درس
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