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األهداف العامة لنظام المقررات

يهددددظ نظدددام المقدددررات بالمرحلدددة الثانويدددة نلددد نحدددداي نقلدددة نوعيدددة ددد التعلددديم الثدددانوي
بأهدا ه وهياكله وأساليبه ومضامينه ويسع نل تحقيق اآلت :
مااا الالماااي
 المساااة م اااي تحقيااار مياماااي ايةاااا الالماااي اااي الممموااا الليتيااا السااال
الثاااة ،وم مااا زلااال تلد اااد اللقيااا ت اقااااهمي الااااي تسااااقي ت اااة  ،ااايت ال ةل ااا لموااا
اق،سة الحيةت ي ال ،ية اآلخيت.
تلد د قي الم اطن القي االجامةعي ل ى ال ةل .
المساااة م اااي الساااةا المالمماااة القااا ل المهمااا مااا الملاااةلا الم اااةلا الم يااا تم
ر تخ يط من جي ياعي خصةمص ال ةل ة ي ذه الميحم .
تنمي شخصي ال ةل شم ليةً؛ تن ع الخ يا الالميمي المق م ل مة.
 تقماااايص ال اااا ل ااااي ال قاااال الاوااااةلي م زلاااال تاقمياااا حااااةال اليااااا ا الالثااااي ااااي
ال لاااااا مااااة ايتاااا عمي مااااة ماااا ميااااوه  ،سااااي اجامةعياااا اقاصااااة م لااااذلل
ع م اعة ت اللةم ال لااي لةمه.
 تقميااا تيلياااد عااا المقااايلا ال لاااااي الااااي ت لاااا ة ال ةل ااا اااي ال صااا ال لاااااي
ال اح .
 تنميااا قااا لت ال ةل ااا عماااا اتخاااةز القااايالا الصاااحيح تمسااااق م ةم مماااة لمااار قا اااة اااي
 ،سااا ةم د ااا اق ةل اااة عماااا الم لاااا الالماااي م طةلماااة  ،اااة تااا لي تناااة ً عماااا اخايةل اااة
ر ق لات ةم ي الم لا الاي تي ة.
الم اظ .
 ل ع المسا ى الاحصيمي السم لي م خهل تل ال ةل لمج
 الساااةا ال ةل ااا الم اااةلا اتاةااااي الااااي تمون اااة مااا امااااه ما م اااة الحياااةت اللمميااا
الم ني م خهل تق مقيلا م ةل ا م لااا ة م ق جميع ال ةل ة .
 تحقيااار م ااا الالمااااي مااا جاااا الاااامو اقتقااااة تةاااااخ ام اااااااياتيجية طاااي تلماااا
مان ع تايح لم ةل يص ال حث االتاوةل الا ويي اقت اعي.
الا اصااا
 تنميااا الم اااةلا الحيةتيااا لم ةل ااا م مثددد  :الاااالم الاااذاتي م اااةلا الالاااة
اللمااا الجماااةعيم الا ةعااا ماااع اآلخاااي الحااا ال المنةقيااا ق ااا ل الاااي و اآلخااايم
ي اطةل م القي الميايل المصةلح اللمية لممجامع ال ط .
 ت ااا ي م اااةلا الالةمااا ماااع مصاااة ل الاااالم المخام ااا الاقنيااا الح ثااا الملم مةتيااا
ت ظي ة ا جةتية ي الحيةت اللممي
ااااي
تنمياااا االتجة ااااة اق جةتياااا المالمقاااا تحاااا اللماااا الم نااااي المنااااا م اقخااااه
اللم االلادام ته
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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 للتعرف 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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األهداف الخاصة لمادة التربية الفنية
 -1تنمية روح التعاون والعمل الجماعي وذلك يكون بتنظيمهم على شكل
مجموعات
 -2تنمية الذوق واإلحساس الفني عند الطالبات واالستمتاع بالقيم الجمالية
ومعرفة مواطن الجمال في األشياء التي يشاهد منها
غاية التربية الفنية
 -3أن غاية التربية الفنية التي ننشدها منها في المدارس هي تربية الفرد
ككل ليستطيع أن يعيش عيشة جمالية راقية وسط اإلطار االجتماعي
المتطور الذي ينتمي إليه  ،ومادة الفن كغيرها من المواد ما هي إال
وسيلة للوصول إلى التكوين العام الشامل للطالبات وليس هدفها تكوين
المهارة اليدوية فقط بل هو إيجاد نوع من الخبرة المكتملة في مراحل
التعليم المختلفة.

دور معلمة التربية الفنية في العملية التربوية
 -4يتمثل دور معلمة التربية الفنية في تهيئة المجال المحيط بالطالبات ببيئة
فنية تحقق تواصله مع العصر بأدواته وأفكاره لكي يفكر ويعي ويعمل
ونمو عبر نشاطه المدرسي واالجتماعي في االتجاه الصحيح.
 -5ولعل ذلك يوضح الدور الكبير الذي يقع على عاتق معلمة التربية الفنية
الذي يكاد أن يحمل عبء العملية التعليمية في التربية الفنية فهو المسئول
مباشرة عن تحقيق أهدافها العريضة وصياغاتها من خالل البيئة
المحيطة به بمشاركة مع طالباته ومدى إمكاناتهم الذاتية واستعداداتهم
الفطرية والجسمية والمعرفية وما يهيئه لهم من مبادرات ذاتية وأدوات
وخامات للخوض عبر ذلك المجال وإذا كانت األهداف العامة والخاصة
للتربية الفنية والخطوط العريضة للمنهج واستراتيجيات التعليم والطريقة
قد تحددت أطرها العامة فإن المبادرات الخاصة لمعلمة المادة وتفسيره
للمنهج واختياره ألولويات األهداف والخبرات التقنية والمعارف العلمية
المرتبطة بالمادة وأسلوبه الذاتي في تقديم كل ذلك من خالل خطط
ووحدات دراسية يمثل حجر الزاوية في ذلك المجال.
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توزيع منهج مادة (التربية الفنية) ( نظام المقررات )
األسبوع

1

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

من
االحد
1443/5/1هـ
االحد
1443/5/8هـ

إلى
الخيس
1443/5/5هـ
الخميس
1443/5/12هـ

االثنين
1443/5/16هـ

الخميس
1443/5/19هـ

االحد
1443/5/22هـ
االحد
1443/5/29هـ
الخميس
1443/6/3هـ
االحد
1443/6/13هـ
االحد
1443/6/20هـ
االحد
1443/6/27هـ

الخميس
1443/5/26هـ
الخميس
1443/6/3هـ
الخميس
1443/6/10هـ
الخميس
1443/6/17هـ
الخميس
1443/6/24هـ
الثالثاء
1443/6/29هـ

االحد
1443/7/5هـ
االحد
1443/7/12هـ

الخميس
1443/7/9هـ
الخميس
1443/7/16هـ

الفن الرقمي

االحد
1443/7/19هـ

الثالثاء
1443/7/21هــ

الشعارات Logos
األربعاء والخميس إجازة مطوله

االحد
1443/7/26هـ
االحد
1443/8/3هـ

الخميس
1443/7/30هـ
الخميس
1443/8/7هـ

االختبارات

الفن وضرورته لإلنسان  -البعد اإلدراكي للعمل الفني
تصميم النوتان
علم المنظور واأللوان وتأثيرها النفسي والنسبة الذهبية
االحد اجازة مطولة
فن الخداع البصري  -تصميم النوتان
الفن الحديث والمدارس الفنية  -انتاج اللوحات الفنية
إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى
1443/6/10هـ
الطباعة اليدوية  -الفنون االسالمية
المنسوجات االسالمية  -صناعه المعادن
الفسيفساء (الموزاييك )
األربعاء والخميس إجازة مطوله
صناعة الورق والتجليد والرسم على الماء  -فنا الكوالج
والديكوباج

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
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اليوم
التاريخ

الموضوعات من ( ) 4 -1

االثنين

األحد

أهمية الفن – علم المنظور واأللوان وتأثيرها النفسي
ملخص الوحدة والنسبة الذهبية – الخداع البصري وتصميم النوتان –
مدارس الفن الحديث والفن التشكيلي السعودي

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة  -الفصل
الفترة الزمنية

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداظ الرسمية
ُيتوقع منك في نهاية هذه الوحدة أن:
 تدرك الطالبة مدى تعريف الفن عند العلماء .
 تبين الطالبة االستخدامات المختلفة للفنان التشكيلي .
 تناقش الطالبة ضرورة الفن في المجتمع المعاصر .
 تدرك الطالبة مكونات العمل الفني .
 تعرف الطالبة أن الفن عالقة بين الشكل والمضمون .
 تبين الطالبة بناء العمل الفني .
 تكون الطالبة ملما ً بمعنى اإلدراك .
 تعي الطالبة المراد باإلدراك البصري .
 تشرح الطالبة مبادئ التنظيم اإلدراكي .

األسئلة األساسية

األ كار الكبرى ( األ هام الباقية )
الفكرة الكبرى:

الفن ضرورة لإلنسان وللفن له عملية خداع بصري ومدارس نية
حديثه .

س
س

ستفهم المتعلمات أن :

-

س
س

الفن مجموعة المهارات اإلنسانية عل اختالظ ألوانها
كالتصوير والشعر والرسم والنحت والدراما .
معالجة األخطاء الت تقع بين الفنون القديمة والحديثة .

ما أهمية الفن ؟
أوضح علم المنظور واأللوان وتأثيرها النفس
الذهبية .
ما المقصود بالخداع البصري وتصميم النوتان .
أعدد مدارس الفن الحديث والفن التشكيل السعودي .

والنسبة

المعر ة والمهارات الرئيسية الت ستكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
سيكون المتعلمات قادرات عل

ستعرظ المتعلمات
 أهمية الفن – علم المنظور واأللوان وتأثيرها
النفسي والنسبة الذهبية – الخداع البصري
وتصميم النوتان – مدارس الفن الحديث
والفن التشكيلي السعودي

معر ة أهمية الفن وعلم المنظور واأللوان وتأثيرها النفس
تكوين اتجاة ايجاب نحو حب الفن والمحا ظة عل الفنون
التراي القديم والعم عل استيعاب الفنون الحديثة .

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة عل تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية
المحكات الرئيسية

 كتابة قصة تعبير عن الرسم والتلوين .
 كتابة تقرير عن الرسم والتلوين .عمل مطوية عن الرسم والتلوين .





تحقيق درجات متقدمة االختبارات .
القدرة عل ح أسئلة التدريبات بالكتاب المدرس
يتم من خالل جدول المتابعة المعد ( مبتدئة  -نامية – كفء – متميزة )




من خالل األدلة التالية :
النشاط المنزل .
كتابة تلخيص .

-

أدلة أخرى

* اختبارات جائية قصيرة .
* اختبارات طويلة .

* تذكير اكاديم
* المالحظات

* المفكرات
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الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم
ستقوم المتعلمات
بما يأت

األنشطة التعليمية التعلمية

ستقوم المعلمة
بما يأت
يقدم التمهيد .















أبدأ بسؤال تمهيدي (ماهو تعريف الفن لدى العلماء؟).
أقدم األسئلة األساسية وأناقش المهمات األدائية الختامية للوحدة (مجال الرسم).
مالحظة :يتم تقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية
(الفن الحديث – األلوان الزيتية – المنظور والظ والنور – الكالج.)...
أقدم للطالبات مطوية تتحدي عن تاريخ الفن المعاصر أطلب نل الطالبات قراءة المطوية
قراءة جيدة ومتأنية ومن ثَ َّم التناقش يما بينهن بغرض توضيح كيفية انتشار المدارس الفنية
.
يعملن الطالبات شك تعاون يما بينهن لجمع المادة العلمية الالزمة لكتابة مقال عن الفن
الحديث يصنفن الطالبات أنفسهن نل مجموعتين تقوم األول بجمع المادة العلمية وتقوم
الثانية بصياغتها مقال بشك منظم ودقيق.
أقدم للطالبات يلم قصير يعرض مجموعة من اللوحات الفنية المعاصرة يشاهدن الطالبات
العرض بتركيز وانتباه ومن ثَ َّم يقمن بمناقشته محاولة منهن لتوضيح اساليب الفن
الحديث والمدارس الفنية الحديثة تلك اللوحات عالميا ً ومحليا ً مع توضيح الهدظ من
مشاهدة العرض وشرح األهداظ التربوية المستهد ة من وراء العرض.
أقدم للطالبات خريطة مفاهيم عن األلوان أطلب نل الطالبات قراءة الخريطة بطريقة علمية
تعتمد عل تحلي المعلومات الت وردت بها من خالل استيعاب العالقات بين العناوين
الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شام عن مميزات األلوان وخصائصها .
أعرض عل الطالبات يلم وثائق يوضح تعريف المنظور وقواعده يقدمن الطالبات بعد
االنتهاء من مشاهدة الفيلم تقريراً عن أهم المعلومات الت وردت الفيلم والت تخدم
الهدظ التربوي المخطط له.
أكلف الطالبات بجمع صور ملونة عن الكالج الفن السعودي يتعاونَّ الطالبات يما بينهن
من أج صياغة مجموعة من الجم حول الموضوع عل أن يقمن بجمع المقاالت والصور
الملونة الت تدعم الفكرة لوحة تعليمية جذابة.
أطلب نل الطالبات كتابة بحث عن تاريخ الفن المملكة مع توضيح الهدظ من كتابة البحث
ومبرراته.
أختتم الوحدة بتقييم ذات للطالبات تلك الوحدة.

* المناقشة

* تحدد

والحوار.

استراتيجية

* كتابة البحث .

التدريس( تعلم

* عم مطوية .

تعاون – طريقة

* كتابة قصة.

نلقائية – تعلم نشط

* تنفيذ نشاطات

– حوار ومناقشة

كتاب الطالبة

– تفكير ناقد
* قراءة نموذجية

والنشاط.

للنصوص.

* ح أوراق

* التعزيز المناسب

العم .

* تقسيم

* المشاركة

المجموعات.

رسم خرائط

*نعداد أورق

ذهنية أو خرائط

العم .

مفاهيم .

*نعداد

* جمع

الخرائط

المعلومات

الذهنية
وخرائط
المفاهيم

التوقعات

مبتدئة

نامية

كفء

متميزة

عناصر قصة

استوظ بعض عناصر
القصة وا تقد ال الربط
بين عناصره

استوظ اغلب عناصر
القصة ولم يكن الربط
بين عناصره عل درجة
واحدة من القوة

استوظ جميع عناصر
القصة ولم يكن الربط
بين عناصره عل
درجة واحدة من القوة

استوظ جميع عناصر
القصة ة وكان الربط
بين جميع العناصر
وبنفس القوة

األسلوب

اختار األسلوب المباشر
كتابة القصة

اختار األسلوب المباشر
كتابة القصة مع
نوع من التشويق

اختار األسلوب المشوق
كتابة القصة وابتعد
عن االسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق
كتابة القصة وابتعد
عن المباشرة

المحتوى

اشتم جانب واحد
قت بعض من
األحوال

اشتم عل اغلب
األحوال

اشتم جميع
األحوال

اشتم جميع
األحوال مع التدعيم
بدالئ

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

الصف :ثانوي مقررات

اسم الوحدة
 -تتمث مهمتك

المادة :التربية الفنية

المهمة األدائية :
هـ

د

الدور

الصف

الموضوعات من ( ) 4 -1

:
 -1عم مطوية .
 - -2قصة يراع

نية ثانوي مقررات

يها ما درس من مهارات بالوحدة .

الشخصيات .
الحوار.
الصراع .
االثنيناي .
االطارين  :الزمان والمكان
مهمتك  :أن تكتب قصة

الهدظ

مسار العلوم االدبية

والحبكة

الهدظ :
المشكلة والتحدي :أن تطرحها بطريقة شيقة وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .
معر ة أهمية الفن وعلم المنظور واأللوان وتأثيرها النفس

أنت  :كاتبة القصة
وظيفتك  :سرد

أهمية الفن وعلم المنظور واأللوان وتأثيرها النفس

.

ج

الجمهور طالبات المدرسة أو المجتمع

م

الموقف

ا

الناتج
واألداء
والغرض

 قصة مكتوبة تسرد يها عن أهمية

ع

معايير
ومحكات
النجاح

 األلمام بجوانب موضوع القصة من منضور وتاريخ الفن .
 نجرائة بطريقة مشوقه وممتعة.
 الشمولية للمدارس الفنية .
 الجانب اللغوي .

السياق الذي تجد نفسك يه هو  :سياق المقرر العلم

الفن وعلم المنظور واأللوان وتأثيرها النفس

.

الصف :ثانوي مقررات

مسار العلوم االدبية

المادة :التربية الفنية

التدريس
جدول تنظيم
المعلمات
المعلمين و
األخوة

اليوم

المكون ( الموضوع )

التاريخ

الحصة

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

الفص

التوقيع

14 / /هـ

 المدخ والتمهيد .

يسر مؤسسة التحاضير الحديثة

 عرض األ كار الباقية واألسئلة
األساسية.

www.mta.sa
14 / /هـ

تقسيم المجموعات وتوزيعأن تقدم ك ما يخص تحاضير مناهج المقررات



14 / /هـ

جدول التعلم ومناقشة
مفردات وخبرات الوحدة.

للفص الدراس الثان  1443هـ
14 / /هـ

 توزيع البروشور ومناقشته.
 أهمية الفن – علم المنظور
واأللوان وتأثيرها النفس
الخداععبدهللا
الذهبية –الملك
مشروع
وحدات
والنسبة
البصري وتصميم النوتان –
مدارس الفن الحديث والفن
التشكيل السعودي
 خرائط المفاهيم والخرائط
الذهنية

خاتمة الوحدة ( بحث جماع



 +االستراتيجيات الحديثة  +التعلم النشط  +الطريقة البنائية +
14 / /هـ
المسرد

14هـ
/المر /قات

 مسابقة المجموعات والفصول.

 اختبار وتقويم ذات .

أنواع التحاضير

عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
14 / /هـ

+
بالمـادة لجميع الدروس
أوراق عمـــ خاصـة
14 / /هـ
)

+
االلكترون
الكتاب 14 /هـ
/
+
هـ
سج 14 /
/
متابعة
+
ح اسئلة الكتاب
+

الصف :ثانوي مقررات

المادة :التربية الفنية

مسار العلوم االدبية

خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+
سج انجاز معلمة

التوصي للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاظ قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
)من  48ساعة ال  72ساعة (
ويمكنكم كذالك تسجي الطلب
نلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصي عن االيمي او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ) س دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية (
ايمي المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة عل س دي  50لاير
سعر المادة عن طريق االيمي  20لاير
سعر المادة مع الس دي طباعة عادية  80لاير
سعر المادة مع الس دي طباعة ملونة  120لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاظ قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعج

الصف :ثانوي مقررات

المادة :التربية الفنية

مسار العلوم االدبية

اعمال منصة مدرست االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيب "
==========================
الراجح
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األهل
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
----------------------------------------------

الصف :ثانوي مقررات

المادة :التربية الفنية

بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودي الفرنس
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البالد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
----------------------------------------------

مسار العلوم االدبية

الصف :ثانوي مقررات

المادة :التربية الفنية

مسار العلوم االدبية

بنك الجزيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
----------------------------------------------------------------------------

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير
للتواص عبر الواتس أو االتصال تليفونيا عل احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

