مادة التربية الفنية

الصف األول االبتدائي

موضوعات الوحدة
 -1األلوان ممتعة

 -2مجموعة األلوان
 -3اإلنسان والرسم
 -4مدرستي الجميلة

أحب ألواني وأعرفُ أسماءها ،هذه أقالم الفلوماستر:
ُّ
وردي أو زهري
أخضر
أزرق فاتح
أسود
برتقالي
بنفسجي
بني
أحمر
أزرق غامق

الشكل 1أقالم الفلوماستر

تحضير التعلم الرقمي

تربية بدنية ـ الصف
األول االبتدائي

موضوع الدرس

التهيئة واالستعداد

نوع الدرس

اليوم

الثالثاء

االهداف

الواجبات والتقويم

 -1أن تعرف الطالبة مسميات األلوان
 -2أن تذكر الطالبة أنواع وعبوات األلوان التجارية
 -3أن تجيد الطالبة بالتلوين بالنفخ
 -4أن تتيقن الطالبة طريقة التلوين بطريقة الطي
 -5أن تنمو لدى الطالبة حاسة تذوق اللون
 -6أن تهتم الطالبة بجوانب فوائد األلوان

األربعاء
الخميس

التاريخ
المعينات التعليمية
اإلثراءات
األنشطة
االختبارات

⃝ √ البرجكتر ⃝ √ السبورة ⃝ √ الكتاب ⃝ √ البطاقات ⃝ √ أقالم ملونة ⃝ √ صور ⃝ √ المسجل ⃝ √ أفالم تعليمية ⃝ √ أخرى ..........
⃝ √ أخرى ..............
⃝ √ أوراق عمل
⃝ √ بوربوينت
⃝ √ فيديوهات
مسابقة مدرستي
أخرى O
نشاط منزلي O
نشاط مدرسي O
O
اختبار اسبوعي
أخرى O
اختبار فترة O
اختبار وحدة O
O

❑التعلم التعاوني ❑التعلم باألقران ❑فكر  -زاوج  -شارك ❑المناقشة
❑الرسوم المصورة ❑ خرائط المفاهيم ❑ ❑ - k w lالتعلم الّذاتي
❑التفكير اإلبداعي ❑العصف الذهني ❑أخرى .........

االحد
االثنين

عــن بــعــد O

 -1أن تعرف الطالبة مسميات األلوان
 -2أن تذكر الطالبة أنواع وعبوات األلوان التجارية
 -3أن تجيد الطالبة بالتلوين بالنفخ
 -4أن تتيقن الطالبة طريقة التلوين بطريقة الطي
 -5أن تنمو لدى الطالبة حاسة تذوق اللون
 -6أن تهتم الطالبة بجوانب فوائد األلوان

حــضــــوري O

االستراتيجيات

المادة

عنوان الوحدة

مجال الرسم

مالحظات

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :
موضوع الوحدة
اليوم

التاريخ

األولى

الزمن المتوقع للوحدة

الخط والشكل
المكون (المحتوى)

 7أسابيع

األسبوع

الصف
الهدف

الحصة
إستراتيجية التدريس

المعينات التعليمية

• أن تتم هتيئة الطالبة على املنهج اجلديد .

⃝

• أن تتعرف الطالبة على مفردات املنهج اجلديد .

نماذج حسية
⃝ √ االختبارات الشفوية

⃝ √ البرجكتر
⃝

أقالم ملونة

✓ فرز المفاهيم +
مثلث االستماع +
التهيئة واالستعداد

أداء التقويم

فكر,زاوج,شارك
أخرى ...................:

⃝ √ السبورة

⃝ √ االختبارات التحريرية

⃝

صور

⃝√

المالحظة ⃝ √ المناقشة

⃝ √ الكتاب
⃝

المسجل

⃝√

األنشطة ⃝ √ التدريبات

⃝ √ البطاقات
⃝

أفالم تعليمية

⃝√

⃝

أخرى........

⃝

⃝ √ العروض
..........................

الواجبات المنزلية
أخرى ......................
.................................

الطريقة البنائية  – 1فواز الحربي
الفصل

عنوان الدرس

الحصة

األلوان الممتعة

استجوابيه – استنتاجيه – حوارية  -إلقائية

التاريخ

التمهيد:

العام الدراسي
الوسائل التعليمية

س ما هي األلوان األساسية؟

الهدف الفني:

األهـــــــداف

الصف

األول

طريقة التدريس

ما هى ألوان البخاخ؟

الــمـحــتــــــــــــــــــــــــــــو ى
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كتاب الطالبة – بور بوينت

ماذا تقصد باإلنسجام المصرى؟

التقويم

اجراءات التدريس

 -1أن تعرف الطالبة
مسميات األلوان

معرفة مسميات األلوان

تختلف أسماء األلوان وأشكالها وخصائصها وتختلف باختالف الخامة المستخدمة في
تصنيعها وكل نوع ألوان له استخداماته

س

 -2أن تذكر الطالبة أنواع
وعبوات األلوان التجارية

ذكر أنواع وعبوات األلوان التجارية

تختلف أنواع األلوان من ألوان شمعية إلى مائية إلى جواسن إلى بالستيك وغيرها من
األلوان

س

ما هي
الموجودة

 -3أن تجيد الطالبة
بالتلوين بالنفخ

التلوين بالنفخ

تستخدم طريقة التلوين بالنفخ وهو نوع من األلوان توجد به هذه الخصائص ويخرج
اللون على شكل رزاز

س

ماذا نقصد بالنفخ لأللوان

 -4أن تتيقن الطالبة
طريقة التلوين بطريقة
الطي

تذوق اللون

هناك أسلوب لعملية التلوين وهى وضع اللون بشكل مناسب حسب كل طالبة ثم تقوم
الطالبة بطي الورقة على اللون فنحصل على تصوير اللون على الورقة البيضاء

 -5أن تنمو لدى الطالبة
حاسة تذوق اللون

تذوق اللون

هناك ألوان بينها انسجام وتناغم وهذه األلوان توجد بينها تجاذب كل لون يوجد ما
يكمله من ألوان أخرى ويجب توضيح تلك األلوان

 -6أن تهتم الطالبة
بجوانب فوائد األلوان

فوائد األلوان

هناك العديد من األلوان تستخدم فيها فوائد كثيرة ولها استخدامات متعددة ومتنوعة

التطبيق العملي:
الخامات واألدوات:
التطبيق:

س

ما هي األلوان األساسية
أنواع

األلوان

الطريقة البنائية  – 2فواز الحربي
الموضوع

الصف

استراتيجية التدريس

األلوان ممتعة

األول االبتدائي

○ حل المشكالت ○ االكتشاف واالستقصاء ○ العصف الذهني ○ الخرائط الذهنية ○ التعلم
الذاتي ○ التعلم التعاوني ○أخرى ............

الخبرة

الخامات واالدوات
ورق رسم  -ألوان مائية – كاسات بالستيكية – ممصات للعصري بعدد
الفصل – صحون ومالعق بالستيكية وماء نظيف – مقصات ورق

الوسائل التعليمية

التلوين باستخدام النفخ والطي

كتاب الطالبة – كتاب دليل املعلمة – بور بوينت

الجوانب المعرفية
 -1مسميات األلوان يف علبة األلوان

أهداف الدرس

 -1التعرف على بعض نوعيات األلوان املتوفرة يف األسواق

 -2أنواع وعبوات األلوان التجارية

الجوانب المهارية

 -2التعرف على مسميات األلوان يف علبة األلوان

 -1التلوين بالنفخ

 -2طي ورقة الرسم من املنتصف
 -3التلوين بالطي

الجوانب الوجدانية

 -1تذوق التأثريات اللونية

 -2اإلحساس بفوائد األلوان املتنوعة

 -3التعرف على استخدام األلوان يف حياتنا

 -4التعرف على نبذة مبسطة عن اكتشاف األلوان منذ القدم

 -5ممارسة وجتريب طرق جديدة يف التلوين

 -6تذوق النتائج والتحدث عنها

الفصل
الحصة
التاريخ

االثارة
األساليب اجلديدة للتلوين – تبادل األدوار يف العمل
املناقشة واحلوار

الصف:األول االبتدائي

حتضري مادة  :الرتبية الفنية

نشاطات التعليم والتعلم

 -1أعرض الوسيلة  1وأسال عن األشياء اليت يرونها يف الوسيلة املعروضة .

المطلوب تنفيذة
عمالالالالالن للتلالالالالوين  :األول بالالالالالطي

والثاني بأسلوب النفخ .

التقييم

 -2أشري إىل أن األلوان كثرية وهلا أمساء متعددة .

األهداف التي حتققت
 -1األهداف التي مل تتحقق
 -2االجيابيات التي حدثت يف الدرس

 -3أسأل أين نشاهد األلوان يف حياتنا اليومية .

 -3السلبيات التي حدثت يف الدرس

التقويم

 -4أشرح كيف استخدم اإلنسان قدميا الصبغات النباتية كالزعفران وبعض الزهور امللونة يف التلوين .
 -1طرق حتقيق األهداف التي مل

 -5أوزع ورقة لكل طالب بيضاء .

تتحقق

 -2طرق التأكيد علي اإلجيابيات
-3طرق تاليف السلبيات

 -6أعرض بعض النتائج أمام اجلميع وأطالب من كل وحدا التحدث عن عمله .

-4املتابعة وإمكانياتها

طريقة وحدات الملك عبداهلل – فواز الحربي
الوحدة
تمهيد

لى
األو ى

مى
جمالىالرس ى

العنوان

ماى اللونى ى؟ ى

الفترة الزمنية  :من  ......................إلى ......................

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ ترسم موضوعات من حياتها وبيئتها المحيطة باستخدام أنواع مختلفة من أقالم الرسم وفرش التلوين
البسيطة
❖ تنفذ طرائق جديدة في التلوين وخلط األلوان
❖ تبدي المهارة في إضافة األلوان لتكوين األلوان الثانوية والمشتقة
❖ ترسم موضوعات من حياتها وبيئتها المحيطة .
❖ تقدر على رسم وتكرار عناصر وأشكال من الطبيعة ومن البيئة
األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
األسئلة األساسية :
الفكرة الكبرى :سنتعلم في هذه الوحدة على الخط والشكل .
ستفهم المتعلمات :
❖ كيفية رسم موضوعات من حياتها وبيئتها المحيطة باستخدام
أنواع مختلفة من أقالم الرسم وفرش التلوين البسيطة
❖ طريقة تنفيذ طرائق جديدة في التلوين وخلط األلوان
❖ المهارة في إضافة األلوان لتكوين األلوان الثانوية والمشتقة
❖ كيفية رسم موضوعات من حياتها وبيئتها المحيطة .
❖ كيفية رسم وتكرار عناصر وأشكال من الطبيعة ومن البيئة
•
•
•
•
•

السؤال األول  :أذكر طريقة تنفيذ طرائق جديدة في التلوين
وخلط األلوان .

ستعرف المتعلمات :
كيفية رسم موضوعات من حياتهااا وبيئتهااا المحيطااة باسااتخدام 
أنواع مختلفة من أقالم الرسم وفرش التلوين البسيطة
طريقة تنفيذ طرائق جديدة في التلوين وخلط األلوان

المهارة في إضافة األلوان لتكوين األلوان الثانوية والمشتقة
كيفية رسم موضوعات من حياتها وبيئتها المحيطة .

كيفية رسم وتكرار عناصر وأشكال من الطبيعة ومن البيئة



ستقوم المتعلمات بما يأتي :









المناقشة والحوار .
كتابة البحث .
عمل مطوية .
كتابة قصة.
تنفيذ نشاطات كتابي الطالبة والنشاط .
حل أوراق العمل .
المشاركة في رسم خرائط ذهنية أو خرائط مفاهيم.
جمع المعلومات .

ستكون المتعلمات قادرات على :
بيان كيفية رسم موضوعات من حياتها وبيئتها المحيطة
باستخدام أنواع مختلفة من أقالم الرسم وفرش التلوين
البسيطة
توضيح طريقة تنفيذ طرائق جديدة في التلوين وخلط
األلوان
معرفة المهارة في إضافة األلوان لتكوين األلوان الثانوية
والمشتقة
بيان كيفية رسم موضوعات من حياتها وبيئتها المحيطة .
توضيح كيفية رسم وتكرار عناصر وأشكال من الطبيعة
ومن البيئة
ستقوم المعلمة بما يأتي :

•
•
•
•
•
•
•

تقدم التمهيد .
تحدد إستراتيجية التدريس ( تعلم تعاوني – طريقة إلقائية –
تعلم نشط – حوار ومناقشة – تفكير ناقد ) .
قراءة نموذجية للنصوص .
التعزيز المناسب
تقسيم المجموعات.
إعداد أورق العمل.
إعداد الخرائط الذهنية وخرائط المفاهيم .

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
*عمل أبحاث من االنترنت عنىاأللوان .
*أن تحضر الطالبات قصة توضح مجموعة األلوان .
المحكات الرئيسية :
* تحقيق درجات متقدمة في االختبارات .
* القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي .
* يتم من خالل جدول المتابعة المعد ( مبتدئ  -نام – كفء – متميز ) .
أدلة أخرى :
من خالل األدلة التالية :
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات  -األسئلة
الفجائية  -تقويم األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز .

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم :
األنشطة التعليمية :
مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض بعض األسئلة واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة .
إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساساية ماع مناقشاة المهماات األدائياة التاي
تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبارة التعليمياة الماراد إكساابها للطالباات بترتياب الكتااب لهاا بقصاد
تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة وهي كالتالي :
من خالل العمل على شاكل مجموعاات تعاونياة وبعاد التعارف علاى مضامون الوحادة  ،أطلاب مان
الطالبات توضيح كيفية رسم موضوعات من حياتك وبيئتك المحيطاة باساتخدام أناواع مختلفاة مان
أقالم الرسم وفرش التلوين البسيطة .
أقدم للطالبات عرض بور بوينت عن تنفياذ طرائاق جديادة فاي التلاوين خلاط األلاوان  ،أطلاب مان
الطالبات قراءة العرض جيدا ً ومناقشة المعلومات التي وردت فيه في محاولاة مانهن لتحدياد كيفياة
تنفيذ طرائق جديدة في التلوين خلط األلوان مع توضيح الهدف منه ومبرراته.
أقدم للطالبات مطوية عن كيفية رسم موضوعات من حياتها وبيئتها المحيطة  ،اطلب من الطالباات
قراءة المطوية بطريقاة عملياة مركازة تعتماد علاى تحليال المعلوماات التاي وردت بهاا مان خاالل
إسااتيعاب العالقااات بااين العناااوين الرئيسااة والفرعيااة للخااروف بمفهااوم شااامل عاان كيفيااة رساام
موضوعات من حياتها وبيئتها المحيطة .
أطلب من الطالبات جمع معلومات عن فن الرسم ويتم ذلك من خاالل االساتعانة بشابكة االنترنات أو
من خاالل مكتباة المدرساة  ،أقادم الطالباات المعلوماات فاي شاكل مقاال كتياب صازير ال يزياد عان
عشرين سطراً.
أطلب من الطالبات كتابة مقالة قصيرة عن األلوان مع توضيح الهدف من كتابة المقالة ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

التوقعات

مبتدئ

نام

عمل بحث
يوضح األعمال
الفنية المنتجة

شمل بعض
جوانب
الموضوع ولم
يتطرق للبعض
األخر

شمل أغلب
جوانب
الموضوع
وأغفل جانب
واحد

كفء

متميز

شمل جميع جوانب
الموضوع محل
شمل جميع جوانب
النقاش بشكل
الموضوع محل النقاش
مفصل ودقيق

الترتيب
والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

متميز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

( المااهمة األدائيااة )
اسم الوحدة  :مجال الرسم
الصف  :األول االبتدائي
تتمثل مهمتك في كتابة مقالة عن األلوان عن :
( تنفيذ طرائق جديدة في التلوين وخلط األلوان – المهارة في إضافة األلوان لتكوين
األلوان الثانوية والمشتقة )
مهمتك  :صحفية .
الهدف :توظيف الدروس اللزوية .
ها الهدف
المشكلة والتحدي :أن تطرحيها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة
والمتعة للقارئ .
أنت  :صحفية متميزة .
الدور
د
وظيفتك  :تنفيذ المقالة والملصق .
ف الجمهور طالبات المدرسة أو المجتمع .
م الموقف السياق الذي تجدين نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي .
الناتج
ا واألداء تنفيذ رسم المقالة والملصق .
والزرض
❖ اإللمام بجوانب المقالة والملصق .
معايير
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
ع ومحكات
❖ الشمولية .
النجاح
❖ الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي .

جدول تنظيم التدريس
المكون
( الموضوع )

اليوم

التاريخ

❖ األلوان ممتعة

14 / /هـ

❖ مجموعة األلوان

14 / /هـ

❖ اإلنسان والرسم

14 / /هـ

❖ مدرستي الجميلة

14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

طريقة المسرد – فواز الحربي
عنوان الوحدة
الفصل

احلصة

التاريخ

مجال الرسم
املكون

األسبوع:
اهلدف

املعيار

إسرتاتيجية التدريس

أداء التقويم

اإلجراءات

• أن تتم هتيئة الطالبة على املنهج اجلديد .

• أن تتعرف الطالبة على مفردات املنهج اجلديد .
 oالتعليم التعاوني
 oحل المشكالت

كتاب الطالبة (

 oمالحظة

 oاسلوب الحوار

التهيئة

واالستعداد

 oجمع اآلحاد
لتكون العشرات

 oاالستنتاج
 oالعصف الذهني

)

 oاختبار تشخيصي

دليل املعلمة ( )

 oورقة عمل

 oخرائط المفاهيم

بوربوينت ( )

 oبنائي

 oالتفكير اإلبداعي

رسوم ( )

 oاختبار ختامي

 oهيكلة السمكة

وسائط مسعية ( )

 oإجناز مشروع

 oاالستقصاء

طريقة استراتيجيات التعلم النشط – الليزر
المادة
الدرس
المهارة المستهدفة

التربية الفنية – 1ب ف1
األلوان ممتعة
شرح وتوضيح أبرز أفكار النص

المهمة

المهارات

شرح وتوضيح
أبرز أفكار النص

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

دور المعلمة
•
•
•
•
•

•

تقسيم التلميذات إلى مجاميع
– غير متجانسة -تتكون من
أربعة تلميذات.
تقسيم محتوى الدرس إلى
أربعة فقرات.
تكليف كل تلميذة داخل
المجموعة بفقرة واحدة،
ومن ثم بقية المجاميع.
إعطاء الوقت الكافي لكل
تلميذة لقراءة الفقرة المكلفة
بها.
تكليف كل تلميذة لديها نفس
الفقرة من كل مجموعة
بتشكيل مجاميع أخرى،
بهدف مناقشة الفقرة
المحددة وتبادل األفكار،
واالتفاق على طريقة محددة
لشرح الفقرة.
تكليف كل تلميذة بالعودة
لمجموعتها وشرح الفقرة
لزميالتها.

الواجب المنزلي :حل أنشطة الكتاب المدرسي5( .دقائق)

اإلجراءات
دور المتعلمة
•
•
•

•
•
•

معرفة الفقرة المخصصة لها
ورقمها بالمجموعة.
قراءة الفقرة وفهمها
واستيعاب أبرز المضامين
واألفكار التي وردت بها.
تشكيل مجاميع جديدة تضم
مثيالتها ممن لهن نفس
الرقم في المجموعات
المختلفة.
مناقشة األفكار وتبادلها مع
بقية أفراد مجموعتها.
االتفاق على طريقة معينة
لشرح الفقرة لمجاميعهن
األصلية.
العودة إلى المجموعة
األصلية ،وشرح فقرتها.

اليوم
التاريخ
الحصة

األحد

االثنين

الثالثاء

األدوات

االستراتيجيات

لوحات ورقية
تشمل كل
واحدة منها
على رقم
المجموعة
وأسماء
أفرادها /
الكتاب
المدرسي

الجيقسو

األربعاء

الخميس

التقويم

الزمن
40د

o
o
o

o

عددي مسميات
األلوان في علبة
األلوان.
اذكري أنواع
وعبوات األلوان
التجارية.
حددي
استخدامات
األلوان في
حياتنا.
بيني نبذة
مبسطة عن
إكتشاف األلوان
منذ القدم.

طريقة استراتيجيات الليزر
موضوع الدرس
المجموعة
تقلبات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية

تربية فنية – الصف األول االبتدائي

المادة
األلوان ممتعة
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى.......
مراجع ودوريات
ما استخدامات األلوان في حياتنا؟
المحتوى وفرض الدرس

مجسمات

صور

األنشطة

نشاط ( )1ص 35
أن تذكر التلميذة أهمية
رسم الفقاعات بالنفخ
 أحب ألواني وأعرف أسماءها هذه أقالم التلوين المائية دائما
األلوان في حياتنا.
داخل كأس ألوان سائلة
أحافظ على ألواني من الضياع وأغطيها باستمرار.
أن تتعرف التلميذة على
الشكل (:)33
 ومن األلوان المحببة لي األلوان الشمعية.
بعض نوعيات األلوان
..................
المتوفرة في األسواق  .التلوين باأللوان الشمعية ممتع وأنا أحافظ دائما على ألواني
نشاط ( )2ص 36
وال أكسرها.
أن تسمي التلميذة األلوان
رسم فراشة بواسطة طي
 األلوان التي نستخدم فيها الفرشاة ممتعة الشكل (.)32
في علبة األلوان.
الورق على اللون،
أن تعدد التلميذة بعض من  سأتعلم في المدرسة استخدام أنواع أخرى من األلوان
الشكل (:)34
بأسلوب ممتع.
استخدامات األلوان في
.....................
 إنها طريقة سهلة وممتعة لرسم فراشة وضعت بعض
حياتنا.
نشاط ( )3ص 37
األلوان في منتصف الورقة وبعض النقط موزعة حولها ,ثم
أن توضح التلميذة
الرسم بالنفخ:
طويت الورقة من المنتصف وضغطت على اللون الذي في
الخصائص المميزة
.....................
الداخل فتوزعت األلوان وأصبحت على وجهي الورقة
لأللوان.
متشابهة بعد أن جفت األلوان قصصت الورقة على شكل
أن تتحدث التلميذة عن
نصف فراشة وهي مطوية حتى تصبح فراشتي بجناحين
اكتشاف األلوان منذ القدم.
متساويين.
أن تصف التلميذة فوائد
األلوان المتنوعة.
أدوات التقويم
التقويم الختامي

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية
متابعة حل أنشطة الكتاب.

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

استراتيجيات التعليم
البديلة
oحل المشكالت
oاالكتشاف واالستقصاء
oالصف الذهني
oالخرائط الذهنية
oالتعلم الذاتي
oالتعلم التعاوني

فيلم تعليمي

تقييم الهدف
اذكري أهمية األلوان في
حياتنا.
تعرفي على بعض
نوعيات األلوان المتوفرة
في األسواق.
سمي األلوان في علبة
األلوان.
عددي بعض من
استخدامات األلوان في
حياتنا.
وضحي الخصائص
المميزة لأللوان.

oأخرى........

المالحظة المناقشة التدريبات
الواجب المنزلي

تحدثي عن اكتشاف
األلوان منذ القدم.
صفي فوائد األلوان
المتنوعة.
األنشطة الواجبات المنزلية أخرى....
حل أسئلة الكتاب.

طريقة التعلم النشط الجديد – الليزر
المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

التربية الفنية 1ب

موضوع الدرس

األلوان الممتعة

اليوم

ما هي األلوان األساسية؟
❑سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

❑أوراق نشاط

األحد

التاريخ
الحصة
الفصل

نشاط إثرائي

إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

ما هى ألوان البخاخ؟
رابط تفاعلي

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
⃝

تنفيذ حقيبة اإلنجاز
االختبارات الشفوية ⃝

االختبارات التحريرية ⃝

❑استماع
المالحظة ⃝

المناقشة ⃝

تقويم بنائي

الواجبات املنزلية

ما هي األلوان األساسية

ما هي أنواع األلوان الموجودة

تقويم ختامي

معلومة إثرائية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

التقويم
تقويم قبلي

 -1أن تعرف الطالبة مسميات األلوان
 -2أن تذكر الطالبة أنواع وعبوات
تختلف أسماء األلوان وأشكالها وخصائصها وتختلف باختالف الخامة
األلوان التجارية
المستخدمة في تصنيعها وكل نوع ألوان له استخداماته
 -3أن تجيد الطالبة بالتلوين بالنفخ
تختلف أنواع األلوان من ألوان شمعية إلى مائية إلى جواسن إلى بالستيك
 -4أن تتيقن الطالبة طريقة التلوين
وغيرها من األلوان
بطريقة الطي
تستخدم طريقة التلوين بالنفخ وهو نوع من األلوان توجد به هذه
 -5أن تنمو لدى الطالبة حاسة تذوق
الخصائص ويخرج اللون على شكل رزاز
اللون
هناك أسلوب لعملية التلوين وهى وضع اللون بشكل مناسب حسب كل طالبة
 -6أن تهتم الطالبة بجوانب فوائد
ثم تقوم الطالبة بطي الورقة على اللون فنحصل على تصوير اللون على
األلوان
الورقة البيضاء
اخلربات السابقة
هناك ألوان بينها انسجام وتناغم وهذه األلوان توجد بينها تجاذب كل لون
يوجد ما يكمله من ألوان أخرى ويجب توضيح تلك األلوان
هناك العديد من األلوان تستخدم فيها فوائد كثيرة ولها استخدامات متعددة
مراجعة ما سبق دراستة
ومتنوعة

أدوات التقويم

األربعاء

❑تفكير ناقد (ابداعي) ❑استقصاء ❑عصف ذهني ❑التواصل اللغوي التقويم البنائي ❑االكتشاف المباشر ❑أخرى........................... :

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)

أنشطة ملف اإلجناز

االثنين

الثالثاء

الخميس

التدريبات ⃝

األنشطة ⃝

ماذا نقصد بالنفخ لأللوان
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

❑تحدث

❑قراءة

الواجبات المنزلية ⃝

❑كتابة
أخرى..............

❑تفكير

الطريقة البنائية اجلديدة – الليزر
الـمـادة

تربية فنية 1ب

الوحدة

األلوان ممتعة

الموضوع
الثانية :اللون.

الدرس

الشاهد

الخامس

الحصة – الفصل

ض ُم ْختَلِفا ً أَ ْل َوانُهُ إِنَّ فِي ذَ ِلكَ آليَةً ِلقَ ْو ٍم يَذَّ َّك ُرونَ }
{و َما ذَ َرأَ لَ ُك ْم فِي األَ ْر ِ
َ
النحل.13

التاريخ

اإلعداد للدرس
الخامات واألدوات:
ورق رسم أبيض– ألوان مائية ثقيلة على شكل علب– كاسات بالستيكية– ممصات للعصير بعدد الفصل– صحون ومالعق
بالستيكية وماء نظيف– مقصات ورق.
الصور الخاصة بالدرس:

شكل
()31

شكل ()32

الجوانب الضرورية للخبرة في الدرس
الجوانب المعرفية :مسميات األلوان في علبة األلوان– أنواع وعبوات األلوان التجارية.
الجوانب المهارية :التلوين بالنفخ– طي ورقة الرسم من المنتصف– التلوين بالطي.
الجوانب الوجدانية :تذوق التأثيرات اللونية – اإلحساس بفوائد األلوان المتنوعة.
أهداف الدرس
يتوقع من التلميذة في نهاية الدرس :
التعرف على بعض نوعيات األلوان المتوفرة في االسواق .التعرف على مسميات األلوان في علبة األلوان.
التعرف على استخدام األلوان في حياتنا .التعرف على نبذة مبسطة عن إكتشاف األلوان منذ القدم.
اإلثارة
األسأليب الجديدة للتلوين .تبادل األدوار في العمل .المناقشة والحوار.
الوسائل التعليمية
الوسيلة رقم ( :)1لوحة توضح أنواع األلوان المتوفرة في األسواق كاأللوان التي نستخدم في التلوين للوحات
واأللوان المستخدمة لطالء المنازل أو المالبس أو السيارات.
الوسيلة رقم ( :)2نفس الصورة التي في الشكل رقم ( )1في كتاب الطالب وتوضيح مسميات األلوان في علبة ألوان
التلميذة.

إجراءات عرض الدرس
( )1-1أعرض الوسيلة ( )1وأسأل عن األشياء التي يرونها في الوسيلة المعروضة.
( )2-1أوضح نوعية األلوان التي في الوسيلة بقول أسمائهن كأن أذكر :هذه أقالم للتلوين ،وهذه ألوان شمعية،
وهذه خشبية ،وهذه مائية ،وهذه زيتية وجميعها متوفرة في المكتبات وتستخدم في التلوين ويوجد أنواع
أخرى من األلوان كالتي تستخدم في طالء المنازل والسيارات واالجهزة )1-2( .أشير إلى أن األلوان
كثيرة ولها أسماء متعددة )2-2( .أعرض الوسيلة رقم ( )2وأقرأ مسميات األلوان على التلميذات.
( )3-2أسأل عن مسمى كل لون وأختار من التلميذات من تجيب ثم أشجعهن مع التركيز على األلوان االساسية
والفرعية دون ذكرها )1-3( .أسأل :أين نشاهد األلوان في حياتنا اليومية.
( ) 2-3أمثل على األشياء التي نشاهدها في الطبيعة وقد خلقها هللا لنا ملونة كاألشجار والسماء والفاكهة.
( )3-3أذكر أمثلة من صناعات اإلنسان التي لونها بألوان جميلة كالمالبس والسيارات والحقائب والمنازل وقد
استخدم فيها اإلنسان ألوانا صنعها في المصانع )1-4( .أسأل :كيف كان الناس قديما ً يلونون أشياءهم
ويجملونها قبل أن يكون هناك مصانع تصنع األلوان )2-4( .أشرح كيف استخدم اإلنسان قديما ً الصبغات
النباتية كالزعفران ونبات النيلة وبعض الزهور الملونة في التلوين.
المطلوب تنفيذه
عامالن للتلوين األول :بالطي ،والثاني :بأسلوب النفخ.
التقييم والتقويم
يتم تعبئة النموذج رقم ( )1الخاص بهذه الخطوة.

التوجيهات الختامية
في خمس دقائق يقوم الجميع بتنظيف أماكنهن ومسح زوائد األلوان من أيديهن وطاوالتهن والتخلص من النفايات
في سلة المهمالت.
الجدول التحصيلي
يتم تعبئة النموذج رقم ( )2الخاص بهذه الخطوة.
التعرف على بعض نوعيات األلوان المتوفرة في األسواق .إستخدام األلوان في حياتنا.
التحدث عن إستخدام وإكتشاف األلوان منذ القدم .التلوين بطرق جديدة في التلوين.
التذوق والتحدث عن األعمال.

طريقة مدارس األبناء – الليزر
الوحدة
الموضوع
 نظري

الحصة
الفصل
التاريخ

اللون
األلوان ممتعة.
 عملي

المقدمة
 سؤال محوري عن الدرس السابق

 اختبار مفاجئ

عناصر الدرس
 مسميات األلوان في علبة األلوان.
 أنواع وعبوات األلوان التجارية.







 أسئلة استفهامية

 قصة

 اخرى ... ........................................................................... :

األهداف السلوكية
أن تذكر التلميذة أهمية األلوان في حياتنا.
أن تتعرف التلميذة على بعض نوعيات األلوان المتوفرة في
األسواق.
أن تسمي التلميذة األلوان في علبة األلوان.
أن تعدد التلميذة بعض من استخدامات األلوان في حياتنا.
أن توضح التلميذة الخصائص المميزة لأللوان.
أن تتحدث التلميذة عن اكتشاف األلوان منذ القدم.
أن تستعرض التلميذة بعض الطرق الجديدة في التلوين.
أن تصف التلميذة فوائد األلوان المتنوعة.

التلوين بالنفخ.
طي ورقة الرسم من المنتصف.
التلوين بالطي.
تذوق التأثيرات اللونية.
ممارسة وتجربة طرق جديدة في التلوين.
اإلحساس بفوائد األلوان المتنوعة.

طريقة التدريس

•
•
•
•
•
•
•
•

التقويم
اذكري أهمية األلوان في حياتنا.
تعرفي على بعض نوعيات األلوان المتوفرة في
األسواق.
سمي األلوان في علبة األلوان.
عددي بعض من استخدامات األلوان في حياتنا.
وضحي الخصائص المميزة لأللوان.
تحدثي عن اكتشاف األلوان منذ القدم.
استعرضي بعض الطرق الجديدة في التلوين.
صفي فوائد األلوان المتنوعة.

وسيلة الهدف

رقم الهدف

االستنتاج

المناقشة

االستكشاف

االستقصاء

حل المشكالت

التعلم الذاتي

تعلم تعاوني

تمثيل ادوار

تعليم فردي

أخرى تذكر

الكتاب المدرسي

لوحة  -مجسم

ورقة عمل

فلم تعليمي

شرائح شفافة

صور

حاسب آلي

أدوات وعينات

مراجع علمية

أخرى تذكر

سؤال مباشر

تطبيق فردي

المالحظة

واجب منزلي

أخرى تذكر

1
2
3
4
5
6
7
الواجب المنزلي :عددي بعض من استخدامات األلوان في حياتنا.

تقويم الهدف

طريقة مهارات تخطيط الدروس – الليزر
الفصل الدراسي
األول

الصف
األول االبتدائي

عناصر
التدريس
المقدمة

المحتوى المعرفي أو
اإلجرائي
التعرف على طبيعة التربية
الفنية.
التعرف على معنى الجمال.

العرض

توضيح عالقة الفن بالجمال.
توضيح أهمية الفن في
حياتنا.
التعرف على أقالم التلوين.
بيان استخدامات أقالم
التلوين.
تحديد طرق المحافظة على
أقالم التلوين.

التطبيق
التقويم

التعبير بالرسم عن أيام
المدرسة األولى.
عناصر الجدول التحصيلي

األسبوع
األول

التاريخ
من
إلى

الوسيلة التعليمية
صور لألدوات
الفنية
صور للمالبس
واألقمشة والمنازل
والسيارات تظهر
جمال التصميم
ودور الفن فيه
عرض مرئي
صور ذات وسائط
مختلفة
عرض مرئي
فيلم تعليمي
صور
أقالم تلوين متنوعة
مخطط توضيحي
للطريقة الصحيحة
لمسك قلم التلوين
عرض مرئي
فيلم تعليمي
صور
أدوات وخامات
الرسم
أعمال التلميذات

الدرس
مدرستي الجميلة

عدد الفصول

شكل وأسلوب
النشاط
------

نوع
االستراتيجية
استنتاجية
حوار ومناقشة
نشاط 1
التعليم البصري
حوار ومناقشة الكتاب المدرسي

نشاط 2
حوار ومناقشة
الكتاب المدرسي
استنتاج
وتصنيف
خريطة معرفية
استقصاء
الدوائر
موجه
المتقاطعة
-----استنتاج
حوار ومناقشة
خريطة معرفية
استقصاء
الدوائر
حوار ومناقشة
المتقاطعة
------التعليم البصري
حوار ومناقشة

نوع
النشاط
-----جماعي
كتابي

جماعي
شفهي
جماعي
كتابي
---جماعي
شفهي
-----

البيان العملي

-------

-----

حوار ومناقشة

خريطة معرفية

جماعي
كتابي

طريقة مسرد الليزر 1
الحصة

المكون

الهدف

المهارة

األولى

مدرستي الجميلة

الثانية

مدرستي الجميلة

ذكر أهمية الرسم–
التعبير بالرسم عن
األيام األولى في
الدراسة
ذكر وسائل الحفاظ
على األلوان -توضيح
كيفية استخدام أقالم
التلوين

التذكر -
االبتكار
التذكر -
التوضيح

إستراتيجية
التدريس

اإلجراءات

أداة التقويم

ص 10كتاب الطالبة

أوراق قياس

التعلم التعاوني
مهارة تفكير

ص 12كتاب الطالبة

تكليف منزلي

طريقة مسرد الليزر 2
األسبوع

اليوم والتاريخ الحصة الفصل

المكون

الهدف

مدرستي
الجميلة

ذكر أهمية
الرسم–
التعبير بالرسم
عن األيام
األولى في
الدراسة
ذكر وسائل
الحفاظ على
األلوان-
توضيح كيفية
استخدام أقالم
التلوين

مدرستي
الجميلة

عدد
الحصص
حصة

إستراتيجية التدريس
التعلم التعاوني

اإلجراءات
واألنشطة
ص 10كتاب
الطالبة

أداة
التقويم
المالحظة
– أوراق
قياس –
تكليف
منزلي

حصة

مهارة تفكير

ص 12كتاب
الطالبة

المالحظة
– أوراق
قياس –
تكليف
منزلي

توقيع
المديرة

عناصر المدرسة
التنظيمية
مدرستي الجميلة

أهداف الدرس
التعرف على
ذكر أهمية الرسم.
التعبير بالرسم عن األيام األولى في
الدراسة.

إستراتيجيات
التدريس
إستراتيجية الحوار
والمناقشة

مدرستي الجميلة

ذكر وسائل الحفاظ على األلوان.
توضيح كيفية استخدام أقالم التلوين.

إستراتيجية العصف
الذهني

الوسائل

التقويم

عرض بوربوينت
يوضح أهمية الرسم

 oذكر أهمية الرسم.
 oالتعبير بالرسم عن األيام األولى في
الدراسة.

فيلم فيديو يوضح
وسائل الحفاظ على
األلوان

 oذكر وسائل الحفاظ على األلوان.
 oتوضيح كيفية استخدام أقالم التلوين.

اسم الطالبة :
األول االبتدائي
الصف :
الموضوع  :مدرستي الجميلة
التاريخ :
رقم النشاط :

نتعلم في المدرسة كيف نرسم أشياء جميلة.

أقالم التلوين نستخدمها في الرسم على الحائط فقط.

تغطية أقالم التلوين دائما ال تجعلها تجف.

ال أضع أقالم التلوين في فمي.
حقيبتي

مكانها

فمي

نستخدم أقالم التلوين في الرسم على الورق.
الورق

الحقيبة

الوجه

الطريقة البنائية – وسائل
األحد

اليـوم
التربية الفنية  1ب
المادة/الصف
التاريخ
األلوان الممتعة
موضوع الدرس
الحصة
ما هي األلوان األساسية؟
التمهيد
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوسائل
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□
استراتيجية التعليم
البروجكتور.
المساعدة
التلقين
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية

 أن تعرف الطالبة مسمياتاأللوان
 -2أن تذكر الطالبة أنواع
وعبوات األلوان التجارية
 -3أن تجيد الطالبة بالتلوين
بالنفخ
 -4أن تتيقن الطالبة طريقة
التلوين بطريقة الطي
 -5أن تنمو لدى الطالبة حاسة
تذوق اللون
 -6أن تهتم الطالبة بجوانب
فوائد األلوان
الواجب

معرفة مسميات األلوان
ذكر أنواع وعبوات األلوان التجارية
التلوين بالنفخ
تذوق اللون
تذوق اللون
فوائد األلوان

االثنين

الثالثاء األربعاء

تختلف أسماء األلوان وأشكالها وخصائصها
وتختلف باختالف الخامة المستخدمة في
تصنيعها وكل نوع ألوان له استخداماته
تختلف أنواع األلوان من ألوان شمعية إلى مائية
إلى جواسن إلى بالستيك وغيرها من األلوان
تستخدم طريقة التلوين بالنفخ وهو نوع من
األلوان توجد به هذه الخصائص ويخرج اللون
على شكل رزاز
هناك أسلوب لعملية التلوين وهى وضع اللون
بشكل مناسب حسب كل طالبة ثم تقوم الطالبة
بطي الورقة على اللون فنحصل على تصوير
اللون على الورقة البيضاء
هناك ألوان بينها انسجام وتناغم وهذه األلوان
توجد بينها تجاذب كل لون يوجد ما يكمله من
ألوان أخرى ويجب توضيح تلك األلوان
هناك العديد من األلوان تستخدم فيها فوائد كثيرة
ولها استخدامات متعددة ومتنوعة

حل اسئلة الكتاب

الخميس

ما هي األلوان األساسية
ما هي أنواع األلوان
الموجودة
ماذا نقصد بالنفخ لأللوان
ما هى ألوان البخاخ؟

طريقة المسرد – وسائل
المادة  :التربية الفنية
األسبوع/اليوم

الصف  :األول األبتدائى

المهارة
-1الترتيب(

الوسيلة
)

السبورة

-3االتصال (
-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

ألقالم الملونة

األلوان الممتعة

-2تحديد الهدف ( )
)

( المكون ) موضوع الدرس

جهاز العرض

-7اإللقاء ( )

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

شرائح
الباوربوينت

مجموعة األلوان

-8التقويم (

)

الكتاب المدرسي

الفصل الدراسي  :االول
األهداف
 أن تعرف الطالبة مسمياتاأللوان
 -2أن تذكر الطالبة أنواع
وعبوات األلوان التجارية
 -3أن تجيد الطالبة بالتلوين
بالنفخ
 -4أن تتيقن الطالبة طريقة
التلوين بطريقة الطي
 -5أن تنمو لدى الطالبة حاسة
تذوق اللون
 -6أن تهتم الطالبة بجوانب
فوائد األلوان

 -1أن تجيد الطالبة رؤية
األلوان
 -2أن تذكر الطالبة األلوان
األساسية
 -3أن تحدد الطالبة األلوان
الفرعية
 -4أن تجيد الطالبة استخدام
األلوان الشمعية
 -5أن تتيقن الطالبة طريقة
التناسق في عملية التلوين
 -6أن تجيد الطالبة طريقة دمج
األلوان
 -7أن ننمى لدى الطالبة خاصة
وأهمية اإلحساس بأهمية الضوء
أن تنمو لدى الطالبة خاصة
التنسيق واختيار األلوان

استراتيجية التدريس

الحوار والمناقشة
حل المشكالت
التعلم التعاوني
االستكشاف
واالستقصاء
تمثيل الدوار
القصة
أرى
العصف الذهني
عمليات التفكير
اإلبداعي
التفكير الناقد

آداه التقويم

( )
( )
( )

ما هي األلوان األساسية

(

)

ما هي أنواع األلوان الموجودة

(
(
(
(

)
)
)
)

ماذا نقصد بالنفخ لأللوان

(

)

(

)

ما هى ألوان البخاخ؟

اذكري األلوان األساسية
ما هي األلوان الفرعية
كيف نستخدم األلوان الفرعية
ما هي طرق تنسيق األلوان

طريقة وحدات – وسائل
الصف

المــــادة

أول ابتدائي

تربية فنية

اليـوم

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

التاريخ

الدرس

الخط والشكل

ملخص الوحدة

مدرستي الجميلة – اإلنسان والرسم – أزخرف بالمربع والمستطيل -أطبع أشكاال
من الطبيعة

الحصة

الفترة الزمنية

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرئيسية
يتوقع من الطالبة في نهاية هذه الوحدة أن :

-1
-2
-3
-4
-5
-6

-7

 ترسم موضوعات من حياته وبيئته المحيطة .تستطيع رسم وتكرار عناصر وأشكال من الطبيعة ومن البيئة.
تتعرف على المربع والمستطيل.
يعمل الزخارف بتكرار المربع والمستطيل .
تتعرف على الفكرة األساسية للطباعة .
تستطيع طباعة األثر باستخدام الخامات واألشكال البسيطة .
تتحدث عن األعمال الفنية التي قام بها .

األفكار الكبرى (اإلفهام الباقية)
الفكرة الكبرى:
اتقان الخط والشكل بالتدريب عليها ليوظفها في الحياة .
ستفهم المتعلمات أن :
 رسم القصة المسموعة من المعلم يكون بالتدريب عليها مشاهدة رسومات الفنانين تساعد على محاكاتها. معالجة أخطاء تقع قبل وأثناء عمل الرسم مثل عدم تجهيز األلوان والخلطبين المربع والمستطيل وتبديل خطوات الطبع على األشكال.

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
األسئلة األساسية:
س  :يستمع لقصة من الحياة من معلمه أو والده ويرسمها .
س  :حاول أن تزين جدران غرفتك .
 -1تخيل رسم شخصية مما شاهدتها في رسومات الكرتون .
 -2زخرف المربع والمستطيل بألوان جميلة .
س  :بين الفرق بين المربع والمستطيل :
س خطوات الطباعة على األشكال من الطبيعة وطباعة األثر.
....................................-1
...................................... -2

ستعرف المتعلمات :
❖ كيفية رسم مدرسة جميلة .
❖ اإلنسان والرسم .
❖ زخرفة المربع والمستطيل.
❖ الطباعة على أشكال من الطبيعة.

ستكون المتعلمات قادرات على :
اكتساب اتجاهات وقيم في مجال الخط والرسم.
تعرف كيفية رسم قصة بعد سماعها .
تعرف كيفية تزيين المربع والمستطيل وجدران
غرفته .
بيان خطوات الطباعة على أشكال الطبيعة .
تكوين اتجاه ايجابي نحو حب الخط والرسم .

الخطوة : 2
المهمة األدائية

❖ رسم قصة
بعد سماعها
.
❖ مسابقة
تزيين جدار
فصلنا .
❖ عمل ملصق
عن
رسومات
لفنانين
سعوديين
سابقين .

الخطوة : 3

تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المحكات الرئيسية

تحقيق درجات
متقدمة في
االختبارات .
القدرة على حل
أسئلة التدريبات
بالكتاب المدرسي .
يتم من خالل جدول
المتابعة المعد ( مبتدئ
 -نام – كفء – متميز )

أدلة أخرى

خبرات التعليم والتعلم

األنشطة التعليمية التعلمية

مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض قصة ومناقشة الطالبات فيها
ثم عرض نماذج من جدران مزخرفة ورسومات لبعض الفنانين
السعوديين وطباعة األثر على بعض األشكال الطبيعية وتعليق الطالبات
حولها .
إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع
مناقشة المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد اكسابها للطالبات
بترتيب الكتاب لها بقصد تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب
استراتيجية التدريس المناسبة وتجهيز خامات وأدوات الرسم وهي
كالتالي( مدرستي الجميلة – اإلنسان والرسم – أزخرف المربع
والمستطيل – أطبع أشكاال من الطبيعة ) ويتم من خالل معرفة الخبرة
السابقة للطالبة وعرض نماذج ليحاكيها الطالبات وسرد قصة لتقوم
الطالبات برسمها
تقسيم الطالبات لعدة مجموعات يطرح على كل مجموعة مفردة من
مفردات الدرس ( خبرة تعليمة) ويتم مناقشة المجموعات وتعزيز
المعلمة لهذه اإلجابات وتثبيت الخبرة المطلوبة .
توزع نماذج كبرشور يشرح الخبرات التعليمية المطلوبة مدعوما
بالصور والتوضيح على الطالبات لمناقشتها وياحيه الطالبات.
تقديم خرائط ذهنية حول الموضوع يعدها المعلمة وتقوم الطالبات
بتعبئتها ومتابعة المعلمة لهم للوصول إلتقان الموضوع كامال .
مسابقة بين المجموعات في كل موضوع على أن تشارك المجموعة
كاملة في رسم الموضوع ويعرض على لجنة التحكيم التي يرأسها
المعلمة .
تنفيذ مشروع المجموعات وهو عمل يشارك فيه الفصل كله كتزيين
جدارن فصلنا أو غرفة الفنية .
قي نهاية يطلب من الطالبات عمل مطوية مصورة عن الوحدة كاملة
لبيان مدى االستفادة من الموضوع .

من خالل األدلة
التالية :
النشاط المنزلي .
* اختبارات فجائية
قصيرة .
* التذكير األكاديمي
* المفكرات
كتابة تلخيص .
* اختبارات طويلة .
* المالحظات*
تقويم ذاتي

✓

عقد اختبار ويكون بطرح موضوعات الوحدة وتنفذها كل طالبة على حده لتقييمها
وال مانع من مشاركة الطالبات في التقييم كأن تصحح كل طالبة إلحدى طالبات
الفصل.

ستقوم المتعلمات بمايأتي

ستقوم المعلمة بما
يأتي

يقدم التمهيد .
* يحدد
إستراتيجية
التدريس( تعلم
تعاوني – طريقة
* المناقشة والحوار.

ألقاءيه– تعلم نشط

* كتابة البحث .

– حوار ومناقشة

* عمل مطوية .

– تفكير ناقد

* كتابة قصة.

* قراءة نموذجية

* تنفيذ نشاطات كتابي الطالبة

للنصوص.

والنشاط.

* التعزيز

* حل أوراق العمل.

المناسب

* المشاركة في رسم خرائط

* تقسيم

ذهنية أو خرائط مفاهيم .

المجموعات.

* جمع المعلومات

*إعداد أورق
العمل.
*إعداد
الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

متميز

عناصر قصة

استوف بعض عناصر
القصة وافتقد الى الربط
بين عناصره

استوف اغلب عناصر
القصة ولم يكن الربط
بين عناصره على درجة
واحدة من القوة

استوف جميع عناصر القصة ولم يكن الربط بين
عناصره على درجة واحدة من القوة

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

األسلوب

اختار األسلوب المباشر
في كتابة القصة

اختار األسلوب المباشر
في كتابة القصة مع نوع
من التشويق

اختار األسلوب المشوق في كتابة القصة وابتعد عن
األسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق في كتابة القصة وابتعد
عن المباشرة

المحتوى

اشتمل جانب واحد
فقت بعض من
األحوال

اشتمل على اغلب
األحوال

اشتمل جميع األحوال

اشتمل جميع األحوال مع التدعيم بدالئل

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

أسعار مادة العلوم للفصل الدراسي األول  1444هـ
سعر المادة عن طريق االيميل  10لاير
سعر المادة على السي دى فقط  20لاير
سعر المادة طباعه عادية مع السي دي  50لاير
سعر المادة طباعه ملونة مع السي دى  100لاير

لشراء المادة يرجي الدخول الى الموقع التالي :
/https://c.mta.sa
للتواصل عبر الواتساب او االتصال من خالل احدي األرقام التالية
0558396004
0557977722

الحسابات البنكية
اسم صاحب الحساب

بنك الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة

رقم الحساب

233608010954856

ايبان

SA5780000233608010954856
بنك الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
SA3520000002052558759940
بنك البالد
سعد عبدالرحمن العتيبي
900127883010006
SA4715000900127883010006
بنك الجزيرة
سعد عبدالرحمن العتيبي
030680161166001
SA6760100030680161166001

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب

بنك األهلي
سعد عبدالرحمن العتيبي
21065828000106

SA0610000021065828000106
ايبان
البنك السعودي الفرنسي
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
K2213000185
رقم الحساب
SA82550000000K2213000185
ايبان
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
0101001926001
SA6065000000101001926001
ايبان
بنك اإلنماء
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
68202882885000
SA2805000068202882885000
ايبان

