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التربية الفنية
التعليب الثانوي – نظام المقررات

الت

ير بطريقة التعلب النشط

األهداف العامة لنظام المقررات
ددداليبت م دددامينت

ي دددع نلددد

قيددد

يهدددنظ نظدددام المقدددررات بالمرولدددة الثانويدددة نلددد نودددناي نقلدددة نوبيدددة دددا التعلددديب الثدددانوي بسعنا دددت عيا لدددت
اآل ا:
ساااا لااا م ااا ال امااا اإلماااةسمي الةاااق مساااةامي
المساااة مي تاااق مراماااي سةاساااق ممةماااي الة اااامي تاااق المماناااي ال ةاماااي السااا لك ي ساااا الة اااامي ال اااة ل

اهة ظة الطةلبي لانلن اإل سةن الرمة تق ال مة اآلخة .
قمي الملاطني الامي االجةمةعمي ل ى الطةلبي.
م
تاااي ميطااام سنه اااق ةاعاااق خ اااةا الطةلباااةئ تاااق ااا
المساااة مي تاااق الساااةا المة اماااةئ الاااا ع المةااااي ساااا الم اااةع المهاااةعائ الم مااا
المةحاي.
ً
منممي شي مي الطةلبي شمللمة؛ منل ع اليبةائ الة امممي الما سي لهمة.
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لااا اةاامااا حاااةالئ الةمااالا الة اااة تاااق ال عاماااي ساااة ةةمااا عامهماااة ساااا س ااانةئ سااامي اجةمةعماااي
مااااام الهااا ع تاااق اللقااا ،الةناااةلم
اقة ةك ي ل ل ع م اعةك ال ةم ال عامق لةسة.
ال عامق اللاح .
ماام مةلم ع ك الماةعائ ال عاممي الةق م عمهة الطةلبي تق ال
ااا اقبةلهاااة عااااا الم عماااي الة اااامي طةلماااة هاااة
منمماااي قااا ع الطةلباااي عااااا امياااة الااااةاعائ ال ااارمري امساااةاباهة سماااة ماااي عاةهاااة تاااق ساااهة
م عس انة ًء عاا اخةمةع ة تي ق عامهة تق الم عمي الةق مة ة.
عتع المسةلى الةر ماق الساللق سا خةل م ل الطةلبي لا ي الملاظبي.
الساااةا الطةلباااي المهاااةعائ اتمةمااامي الةاااق ممننهاااة ساااا اساااةة سةطاباااةئ الرماااة ال ماماااي المهنماااي ساااا خاااةل ماااا ي سااااةعائ سهةع اااي ةطاااا كعاماااةهة
سا قب جممع الطةلبةئ.
مرامااااي سباااا الة ااااامي سااااا جاااا الااااةمنا اإلماااااةن اةمااااةي ام امااااةةامم مةئ طااااةي م اااااي سةنلعااااي مةاااامر لاطةلبااااي تة ااااي البراااا االاةنااااةع الة نمااااة
اإلا اعق.
منمماااي المهاااةعائ الرمةمماااي لاطةلباااي مثددد  :الاااة اي الااا امق سهاااةعائ الة اااة ن الةلا ااا ال مااا ال ماااةعق الة ةعااا ساااع اآلخاااة ا الرااالاع المنةق اااي
قبلل الة اآلخة تق اطةع سا الامي الم ةةلي الم ةلر ال امة لام ةمع اللطا.
مطل ة سهةعائ الة ةس سع س ةكع الة اي الميةا ي الةانمي الر ي الم السةممي ملظم هة ا ةامة تق الرمة ال مامي
منممي االم ة ةئ اإل ةامي المة ااي ار ال م المهنق المنةج اإلخةص تق ال م االلة ام اه
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األهداف العامة لمادة التربية الفنية















تربية الفرد ليعيش عيشة جمالية راقية وسط اإلطار االجتماعي المتطور وتعمق المفاهيم والقيم اإلسالمية في نفوس طالباتنا أثناء
ممارستهم للعمل الفني والنشاط المنهجي و الالمنهجي
الكشف عن الطالبات الموهوبين وتنمية مواهبهم وقدراتهم الفنية والمهنية
تأكيد ذاتية الطالبات وإتاحة الفرص للتعبيري عن انفعاالتهم ومشاعرهم و تكوين شخصيتهم
القدرة على المالحظة والرؤية الدقيقة والنقد والتذوق الفني الهادف
القدرة على التفكير والتأمل في بديع صنع هللا وموازنة األمور
نمو اإلحساس واإلدراك الفني
اكتساب الخبرات والمهارات المتدرجة التي تتالءم مع أعمار الطالبات ومستوياتهم وربطهم ببيئتهم والسير بالثقافة الفنية في مجاالت
تراثنا الفني والشعبي .
احترام العمل اليدوي ومن يقومون به
إتاحة الفرصة للطالبات للتعبير عن أي موضوع يختارونه عندما تقوم الرغبة في نفوسهم للتعبير عنه
إثارة ما يكمن في نفوس الطالبات للتعبير عنه عن طريق الرسم واألشغال منفعلين ببعض المواقف الشائعة أو المثيرة ألن تكون وسيلة
خارجية إلثارة الرغبة في التعبير واإلنتاج الفني
منح المعلمة الفرصة لليعرف على رغبات طالباته واالستفادة منها في القيام ببعض المشروعات البسيطة التي تالءم مستوى تعبيرهم
وإنتاجهم الفني و في هذا مجال خصب لكثير من النشاط ،للتصميم والبناء والعمل والتركيب والتصوير والزخرفة
مساعدة الطالبات على استخدام بعض الخامات المحلية المختلفة حسب اختيارهم في التعبير عن الموضوعات تتصل بحياتهم العامة
تعويد الطالبات اكتساب خصال حميدة كالنظافة والمثابرة والصبر والثقة والمالحظة الدقيقة وتحمل المسؤولية
إبراز الطابع الخاص في التعبير الفني مما يكون له األثر اإليجابي في تكامل الشخصية فالفن عملية تجديد وابتكار وليس نقالً أو تلقينا ً
حرفيا ً
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توزيع منهج مادة (التربية الفنية)
األسبوع

التاريخ

البرنامج العلوم االدبية

( نظام المقررات )
الدروس

1
2

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

فن الخداع البصري  -تصميم النوتان

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

الفن الحديث والمدارس الفنية  -انتاج اللوحات الفنية

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ

6

االحد 1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

الطباعة اليدوية  -الفنون االسالمية
المنسوجات االسالمية  -صناعه المعادن
الفسيفساء (الموزاييك )
األربعاء والخميس إجازة مطوله
صناعة الورق والتجليد والرسم على الماء  -ف ّنا الكوالج والديكوباج
الفن الرقمي
الشعارات Logos
األربعاء والخميس إجازة مطوله

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

الفن وضرورته لإلنسان  -البعد اإلدراكي للعمل الفني
تصميم النوتان
علم المنظور واأللوان وتأثيرها النفسي والنسبة الذهبية
االحد اجازة مطولة

االختبارات

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني

من

إلى

مالحظات
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الوونة
التهيئة التمهين
 بورة ذ ية
مصادر التعلُّب
(الو ائ التعليمية)  تاب الطالبة
ا ترا يجية التعلَّب
فكر  :زاوج  :شارك
النشط

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)
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النرس

الفن وضرورته لإلنسان

ماهية الفن وتعريفه

برض مرئا
 جارب بملية

شرائح نلكتر نية
 قطع الورق الفلين

 راق نشاط

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلم

أنشطة ملف اإلنجاز

نشاط إثرائي

عمل
بحث
بالرجوع
للمكتبة
واالنترن
ت.

برظ الفن ؟
سِّ :1

برظ للفنان التشكيلي ؟
سِّ :2

س :3بين الفرق بين الفن في
المجتمع المعاصر والفنان التشكيلي ؟

رابط تفاعلي
المهارات المستهدفة

رقة الواجب المعنة
تنفيذ حقيبة اإلنجاز

الثالثاء

التقويم

تقويم قبلي

الواجبات المنزلية

و

األحد

األربعاء

الخميس

تقويم بنائي

معلومة إثرائية

بم ب ث وول موضوع النرس من خالل الب ث ي االنترنت المكتبة

اليوم
التاريخ
ال صة
الفص

االثنين

تقويم ختامي

يتوقع من الطالبة بعن النرس:
 شرح طريقة (فكر – زاوج – شارك )للطالبات ليتفاعلوا معي داخل
الصف.
 أن تدرك الطالبة مدى تعريف الفن
 تقسيم الطالبات لعدة مجموعات رباعية و أقوم بطرح سؤاال للجميع
عند العلماء .
تفكر كل طالبة منفردا في الجواب ويدونه في ورقه
 أن تبين الطالبة االستخدامات المختلفة
 تشارك كل طالبتين معا وهي المزاوجة ويتفقان على إجابة
للفنان التشكيلي .
 تشارك كل مجموعة ثنائية مجموعة ثنائية أخرى بجلسة عصف
 أن تناقش الطالبة ضرورة الفن في
ذهني من خالل ورقة العمل المعدة التي تصل بنا لفهم جميع
المجتمع المعاصر .
مفردات الدرس
 ننتقل للعنصر الثاني عن طريق ورقة العمل الثانية وهكذا للوصول
الخبرات السابقة
لجميع مفاهيم الدرس .
 ثم االنتقال إلي االختبار األخير وفيه يلون الطالبات الكلمات
معر ة معلومات بن األبمال
ويحفظوها
الفنية ما درس ا ال نوات
عرض وشرح وتوضيح وتعزيز من المعلمة للدرس من خالل
ال ابقة .
البوربوينت

البرنامج العلوم االدبية

ا تماع

 ني

قراءة

 تابة

 فكير
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األخوة المعلمين المعلمات
ال الم بليكب رومة هللا بر ا ت
ي ر مؤ

ة الت اضير ال نيثة

www.mta.sa
ن قنم

ما يخص

اضير مناعج المقررات

للفص النرا ا الثانا  1443عـ

نواع الت اضير
ونات مشر ع الملك ببنهللا  +اال ترا يجيات ال نيثة  +التعلب النشط  +الطريقة البنائية  +الم رد

المر قات
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بر ض بوربوينت لجميع در س المادة
+
راق بمـــ خاصـة بالمـادة لجميع النر س
+
الكتاب االلكتر نا
+
ج متابعة
+
و ا ئلة الكتاب
+
خرائط مفاعيب
+
شرح متميز بالفينيو لجميع در س المنهج
+
ج انجاز معلمة

البرنامج العلوم االدبية
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التوصي للرياض الخرج مجانا
لمن عب خارج منينة الرياض ي اظ قيمة االر الية  50لاير للفين س
)من  48ابة ال  72ابة (
يمكنكب ذالك

جي الطلب

نلكتر نيا ً بن طري الرابط
www.mta.sa/c
ذلك يمكننا التوصي بن االيمي ا الفين س لجميع منن المملكة
و ب طلبكب ) ا دي _ طبابة ملونة _ طبابة بادية (
ايمي المبيعات
T@mta.sa
عر المادة بل

ا دي  50لاير

عر المادة بن طري االيمي  20لاير
عر المادة مع ال ا دي طبابة بادية  80لاير
عر المادة مع ال ا دي طبابة ملونة  120لاير
لمن عب خارج منينة الرياض ي اظ قيمة االر الية  50لاير للفين س الم تعج
ابمال منصة منر تا اال بوع الواون  60لاير بعة ا ابيع  400لاير
عنا رقام و ابات المؤ

ة للمعلمين
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–———————————————————
و ابات بنوك بإ ب " عن ببنالرومن العتيبا"
==========================
الراج ا
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األعلا
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك امبا
8001852539

البرنامج العلوم االدبية
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اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك ال عودي الفرن ا
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البالد
900127883010006

البرنامج العلوم االدبية
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اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك ال عودي لإل تثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الجزيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك االنماء
68202882885000

البرنامج العلوم االدبية
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اي بان
SA2805000068202882885000
----------------------------------------------------------------------------

يمكنكب طلب د

يت الت

ير الخاص بالمادة بشعار الرؤية الوزارة بقيمة  50لاير

للتواص ببر الوا س

اال صال ليفونيا بل اوني االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

