تحضير مـــــــــــادة
التربية الفنية
الصف الثالث التعليم المستمر
التحضير بالطريقة البنائية

األهداف العامة لتعليم الكبيرات
أوالً  /محو األمية والذي يهدف إلى:
 تنمية حب هللا وتقواه في قلوب الدارسات وتزويدهم بالقدر الضروري من العلوم الدينية.
 إكساب الدارسات مهارات القراءة والكتابة والحساب.
 تزويد الدارسات بالمعلومات والمهارات واالتجاهات الت ي تمكن الفرد من تطوير نفسه وأسرته ومن المشاركة في
النهوض بمجتمعه ومن القيام بواجبات المواطن المستنير

ثانيا ً  /تعليم الكبيرات:
يهدف تعليم الكبيرات إلى تحقيق األمور األساسية التالية:

 تعميق حب هللا وتقواه في قلوب الدارسات وتزويدهم بما يحتاجون إليه في حياتهم من العلوم الدينية
 إتاحة الفرصة للذين أنهوا المرحلة األساسية من محو األمية لمواصلة التعليــم في المراحل األخرى
 توفير الفرص الالزمة الستمرار الكبيرات في القراءة منعا ً لرجوعهم إلى األمية وتوفير البيئة المتعلمة



تنظيم برامج ثقافية متنوعة للكبيرات تلبي احتياجاتهم الثقافية واالجتماعية واالقتصادية

األهداف الخاصة لتدريس مادة التربية الفنية












تسعى إلى تنمية القدرة االبتكارية لدى المتعلم.
تسعى إلى تنمية القدرة على المالحظة والتدقيق.
تعلم كيفية استخدام الخامات واألدوات المختلفة والتعامل معها.
تعلم االستفادة من خامات البيئة المختلفة.
تنمي القدرة على التذوق واإلحساس الجمالي.
اكتســاب المتعلم الخبرات والمهارات اليدوية المختلفة.
التعرف على الفن والفانين وأسـاليبهم المختلفة بقدر المستطــاع.
التعرف على الدور الذي يقوم به الفن في الحياة والتطور الحضاري.
اإلحســاس بالعمل اليدوي ومن يقوم به وإبداء االحترام والتقدير لهـــم.
تعميق المفاهيم والقيم والمبادئ اإلسالمية العريقة.
تعليم المتعلم على النظافــة والدقة واالحترام.

الموضوع

الفنون اإلسالمية

الـمـادة
التهيئة

ما هو الفن االسالمي ؟

المكتسبات

الفن االسالمي – خصائصه – عناصره  -رموزه

الوسائل المساعدة

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة  +البروجكتور

الطريقة

إلقائية  +حو اريه  +استجوابيه  +استنتاجيه

استراتيجية التدريس
األهداف السلوكية
أن تذكر التلميذة نبذة
تاريخية عن الفنون
اإلسالمية
أن تعرف التلميذة الشعور
بأهمية دراسة الفنون
اإلسالمية
أن توضح التلميذة مدي تأثر
الفن الحديث عند الفنان
المسلم بالفنون اإلسالمية
أن تفسر التلميذة الفنون
اإلسالمية في المملكة العربية
السعودية
أن تتمكن التلميذة من
اكتشاف جماليات الحروف
العربية في الفن التشكيلي
أن تشرح التلميذة خطوات
الرسم بألوان الجواش

الـواجــب

التربية الفنية

الـدرس

1

○ حل المشكالت ○ االكتشاف واالستقصاء ○ العصف الذهني ○ الخرائط الذهنية ○ التعلم الذاتي ○ التعلم التعاوني ○أخرى ............
المحتوى وعرض الدرس
 - 1أسأل عن مفهوم الفن اإلسالمي
 - 2أوضح بعض خصائص الفنون اإلسالمية
 - 3أشرح بعض عناصر ورموز الفنون اإلسالمية
 - 4اذكري أنواع الفنون اإلسالمية
 - 5أشعر التلميذات بأهمية دراسة الفنون اإلسالمية
 - 6اسأل عن مدي إحساسهم بأهمية الفنون اإلسالمية
 - 7أوضح مدي تأثر الفنان الغربي بالفنون اإلسالمية
 - 8أوضح مدي تأثر الفنان المسلم و الفن الحديث بالفنون
اإلسالمية
 - 9أشرح كيفية استخدام الفنان الحروف العربية في الفن
التشكيلي
 - 10أشعر التلميذات بانسيابية الحروف العربية وإمكانية
التشكيل بها
 - 11أسأل عن الفرق بين األلوان المائية وألوان الجواش
 - 12أوضح للطالبات أن خطوات الرسم بألوان الجواش تختلف
كغيرها من األلوان باختالف أسلوب الفنان و موضوع
اللوحة
 - 13اطلب منهن تنفيذ لوحة فنية للحروف العربية باستخدام
ألوان الجواش

حل اسئلة الكتاب المدرسي

التقويم

اإلجراءات وأنشطة التعلم

 - 1بوستر لبعض لوحات الفنون اإلسالمية بمتحف اللوفر

اذكري نبذة تاريخية عن الفنون
اإلسالمية

 - 3بوستر للوحات بعض الفنانين السعوديين عن الحروف
العربية

عرفي بأهمية دراسة الفنون
اإلسالمية

 - 2صور لبعض المنمنمات

وضحي مدي تأثر الفن الحديث
عند الفنان المسلم بالفنون
اإلسالمية
فسري الفنون اإلسالمية في
المملكة العربية السعودية
تطبيق
اشرحي خطوات الرسم بألوان
الجواش

التقويم النهائي

ما خصائص الفن اإلسالمي ؟

هللا او اب ار اكاتُ ُه
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص مواد تعليم الكبيرات للفصل الدراسي الثاني  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف
أنواع التحاضير
تحضير باالستراتيجيات  +الطريقة العرضية  +التعلم النشط الجديد  +المسرد
المرفقات
أوراق عمل لكل درس
+
الكتاب االلكتروني
+
عروض بور بوينت لكل درس
+

شرح فيديو لكل الدروس
التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
)من  48ساعة الى  72ساعة(
ويمكنكم كذلك 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
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  30لاير

سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  60لاير
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 " سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106

اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539
اي بان
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
---------------------------------------------------------------------------للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444

0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

