التربية الفنية
الصف الخامس االبتدائي
التحضير بطريقة مسرد الليزر 2

تحقيق الذات:
 إتاحة الفرصة للمتعلم لممارسة العمل الفني تأكيداً لفرادة أفكاره ،ومشاعره ،وتعبيره
الفني ،وذلك باستخدام األدوات والخامات المناسبة ،والتقنيات الحديثة.
 إنتاج أعمال ذات طبيعة نفعية وجمالية ،تساهم في تلبية حاجات المتعلم في مراحل
التعليم المختلفة ،مما يمكن المتعلم من تقديم المنتج النفعي لمجتمعه.
 تكوين اتجاهات إيجابية للحوار حول الفنون التشكيلية.
 التعرف على طرق تذوقه ونقده ،وذلك باستخدام لغة فنية وبناء على أسس ومعايير
ذات مرجعية علمية.
 تنمية التفكير اإلبداعي من حيث الطالقة والمرونة وأصالة اإلنتاج الفني من خالل
األنشطة المنهجية والالمنهجية.
 التعرف على القيم الجمالية في الفن والطبيعة من خالل إدراك العناصر التشكيلية
(اللون والخط والشكل) ،وأسس التصميم (توظيف العناصر الشكلية إلحداث االتزان،
اإليقاع ،الوحدة ،التكرار ...إلخ).
 تزويد المتعلم بقدر مناسب من الثقافة الفنية.
 تكوين اتجاهات إيجابية نحو الفنون ،من خالل التعرف على المنجزات الفنية للحضارات
المختلفة واالستفادة من المنجز اإلنساني الفني عبر التاريخ
نقل الموروث الثقافي:

 تأكيد أهمية الموروث الفني اإلسالمي والشعبي ونقله ،من حيث الممارسة والتعبير والفكر،
فيما يخدم المجتمع ويلبي احتياجاته األساسية بأساليب ورؤى فنية.
 إعادة بلورة التراث الفني األصيل فيما يخدم االتجاهات الفنية الحديثة برؤى معاصرة مما
يحقق الهوية والخصوصية للمجتمع المسلم.









تعريف المتعلم برموز العمل الفني الجمالي في الفنون اإلسالمية والشعبية والعربية
المعاصرة ،حتى يتمكن الناشئ من معرفة إنجازات الحضارة العربية واإلسالمية.
االستفادة من المفاهيم الفكرية والجمالية للفنون اإلسالمية والشعبية.
التعرف على األساليب المعاصرة المرتبطة بهذه المفاهيم.
توجيه المتعلم لزيارة المتاحف والمهرجانات الفنية والقرى التراثية؛ لالطالع على نماذج من
التراث والحرف اليدوية المختلفة.
التأكيد على دور المتحف التعليمي ،بهدف إطالع المتعلم على التحف الفنية اإلسالمية
ومكانتها في السياق التاريخي واالقتصادي والسياسي للمرحلة التي عمل فيها.
تزويد المتعلم بقدر مناسب من الثقافة الفنية.
مساعدة المتعلم على تكوين اتجاهات إيجابية نحو الفنون التشكيلية ،من خالل التعرف على
المنجزات الفنية للحضارات المختلفة واالستفادة من المنجز اإلنساني الفني عبر التاريخ.

دور الفن في المجتمع:






ربط الفنون التشكيلية بحياة المتعلم وفتح آفاق رحبة للعمل الفني وتوظيفه أمام المتعلم
واإلحساس بأهمية الفن في المجتمع ودوره في خدمته.
إنتاج أعمال فنية ذات طبيعة نفعية تطبيقية تساهم في تلبية حاجات المتعلم في مختلف
المراحل التعليمية ،وإتاحة الفرصة له في المساهمة في تقديم المنتج النفعي لمجتمعه.
دمج المتعلم في األنشطة الفنية الجماعية؛ لتعزيز قيم التعاون وتقبل اآلخرين والعمل بروح
الفريق.
فهم دور الفن في توجيه السلوك الجمالي للفرد والمجتمع ،مما يعزز فرص المحافظة على
البيئة الطبيعية والبيئة المصنوعة من قبل اإلنسان.
فهم دور الفن في توجيه السلوك االقتصادي (الشرائي) بما يحويه من فنون الدعاية واإلعالن
المرئي

مجال الرسم:
 التعرف على مهارات استخدام خامة اللون المناسبة على الخامات المختلفة.
 مناقشة مواضيع من الخيال والبيئة والطبيعة والتعبير عن األفكار والمشاعر.
 التعرف على أساليب الرسم من خالل المنظور الخطي البسيط والتأكيد على النسبة
والتناسب عناصر العمل الفني.
 مناقشة العالقات والقيم في وحدات الفنون اإلسالمية المستخدمة في لوحات فنانين
محترفين محليين وعالميين.
 التعرف على بعض الحرف الفنية واالستفادة من بعض التقنيات البسيطة والخبرات
والمهارات العملية في تصميمات تراثية ألعمال جمالية ووظيفية.
 مالحظة الحركة في األلعاب الرياضية ورسم موضوعات من خالل األنشطة التي يمارسها
المتعلم في المدرسة وخارجها.
مجال الزخرفة:
 مشاهدة نماذج لزخارف نباتية إسالمية وتذوق القيم الفنية فيها.
 معرفة بعض المصطلحات الزخرفية ،كالتحوير والتجريد وإدراك قيمتها الفنية.
 رسم وحدة زخرفية نباتية بسيطة تتحقق فيها قواعد الزخرفة.
 إدراك القيمة الجمالية لالتزان في األعمال الزخرفية.
مجال الخزف:
 معرفة طرق معالجة وإعداد الطين المناسب للعمل الزخرفي.
 ممارسة تكوين الزخرفة البارزة على أسطح وحدات خزفية مشكلة بطريقة الشرائح.
 مشاهدة بعض الصور للمساكن القديمة والحديثة المنفذة بالطين.
 معرفة مساهمات المسلمين في تطور صناعة الفخار ومقارنتها بالخزف الشعبي.
 معرفة أنواع األكاسيد الملونة والطالءات الزجاجية المستخدمة في أعمال الخزف.
 تقدير القيمة الجمالية والنفعية في بعض األعمال الخزفية المعروضة.

مجال النسيج:
 التمييز بين أنواع وخصائص الخيوط النسجية القطنية والصوفية.
 تشكيل عمل نسجي بسيط باستخدام نول خشبي.
 استعراض أعمال نسجية من التراث الشعبي القديم من البيئة السعودية.
 توظيف قيمة جمالية واحدة في األعمال النسجية المنتجة والحكم عليها.
مجال الطباعة:
 عرض مختارات ألعمال الطباعة بالتفريغ (االستنسل) في التراث الشعبي وتذوق القيم
الجمالية فيه.
 إدراك مفهوم السالب والموجب في الطباعة بالتفريغ.
 اإللمام بمهارات استخدام أدوات وخامات الطبع.
 تكرار طبع وحدة زخرفية بسيطة بأكثر من لونين بطريقة التفريغ (فصل األلوان).
 التعرف على بعض القيم الجمالية واتخاذها معايير عند اختيار أفضل األعمال.
مجال أشغال المعادن:
 اكتساب مهارة التشكيل البسيط والوصل الميكانيكي لقطع الصفيح.
 إنتاج أعمال فنية ثالثية األبعاد من المعدن باستخدام الخامات المستهلكة من العلب الفارغة.
 اكتساب بعض المصطلحات الفنية الدقيقة المتعلقة بالموضوع.
 مشاهدة ونقد بعض األعمال ذات العالقة.
 التعرف على معنى التجاور المنسجم بين عناصر الكتلة.

مجال أشغال الخشب:
 القدرة على التشكيل السطحي لخامة الخشب.
 التمكن من التحكم باألخشاب المسطحة التي ال تزيد عن  11ملم.
 القدرة على إحداث الحفر الغائر بواسطة األخشاب الطبقية (األبلكاج) عن طريق النزع.
 اكتساب المفاهيم المناسبة والمتعلقة بجماليات الحفر السطحي لألخشاب.
 نقد وتذوق أعمال الحفر السطحي لفنانين سابقين.
 تنفيذ عمل واحد بالحفر السطحي يمارس فيه القطع البسيط وبعض طرق الشخذ (األخذ).
مجال التشكيل المباشر بالخامات:
 مشاهدة صور ونماذج أعمال فنية منفذة بعجينة الورق.
 تذوق األعمال الفنية المعروضة وإدراك القيمة الفنية لمالمس السطوح والكتلة في العمل
الفني.
 اإللمام بطرق إعداد عجينة الورق ومهارات التشكيل بها.
 تنفيذ عمل فني مؤكداً على عنصري مالمس السطوح والكتلة.
 تنفيذ عمل فني نصف مجسم مؤلف من مجموعة متجانسة من الخامات المستهلكة.
 إدراك القيم الجمالية لمالمس السطوح والكتلة في األعمال الفنية المعروضة والمنتجة.
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توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة ( التربية الفنية )

الدروس

مالحظات

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

األسبوع

التاريخ

للصف ( الخامس ابتدائي )

من

إلى

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

زخارف بارزة على المسطحات الطينية

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

تشكيل المجسم بطريقة الشرائح الطينية

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

الفنون اإلسالمية

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

الفنون اإلسالمية

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

رسم يعبر عن الطبيعة ،البيئة ،أو الخيال

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

رسم يعبر عن الطبيعة ،البيئة ،أو الخيال

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

تكوينات جمالية مبتكرة من الوحدات الزخرفية النباتية

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

تكوينات جمالية مبتكرة من الوحدات الزخرفية النباتية
األربعاء والخميس إجازة مطوله

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

أهداف المشروع الفني
االحد اجازة مطولة

رسم اإليقاعات الحركية في األلعاب الرياضية
األربعاء والخميس إجازة مطوله
تحوير الوحدة الزخرفية النباتية

االختبارات

األسبوع

اليوم والتاريخ الحصة الفصل

المكون

الهدف

زخارف
بارزة على
المسطحات
الطينية

تعداد األساليب
المتنوعة لتطبيق
الزخارف البارزة-
استعراض طريقة
التشكيل بالشريحة
استنتاج طرق مبتكرة
لطريقة التشكيل
بالشريحة -تحديد
القيم الجمالية التي
أضفتها الزخرفة
البارزة على الشريحة

زخارف
بارزة على
المسطحات
الطينية

عدد
الحصص
حصة

إستراتيجية
التدريس
خرائط مفاهيم

حصة

مهارة تفكير

أداة
اإلجراءات
التقويم
واألنشطة
ص 112المالحظة
كتاب الطالبة – أوراق
قياس –
تكليف
منزلي
ص 118المالحظة
كتاب الطالبة – أوراق
قياس –
تكليف
منزلي

توقيع
المديرة

األخوة المعلمين والمعلمات
َّللا او اب ار اكا ُت ُه
الس اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه ِ
ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده التربية الفنية
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير

وحدات مشروع الملك عبدَّللا  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +التعلم النشط الجديد  +بطافات تخطيط
الدروس  +نموذج الجوف

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلمه
+
سجالت 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
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+

اثراءات

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

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

حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
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
----------------------------------------------------------------------------

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

