مادة التربية الفنية
الصف الثالث االبتدائي

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

بسم اهلل الرحمن الرحيم
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة أن يقدم لكم
(تحضير التعلم الرقمي) لجميع المواد الدراسية
(ابتدائي ومتوسط ومقررات) والذي تشتمل على المحتوى التعليمي
(اضغط على الدرس أو الصورة) للدروس بشرح فيديو من عين وأوراق عمل وعرض بوربوينت لكل درس كما يشمل على اإلثراءات واالنشطة
والواجبات واالستراتيجيات
نسألكم باهلل العلي العظيم بأن ال تبيعوا هذا التحضير أو تعطوه أحد غيركم إال بعلمنا وموافقتنا وأن ال تنشروه على صفحات االنترنت .وذلك حفظاً
لحقوقنا.
❖ ال نحل لكم بيع هذا العمل وكل محتوياته.
❖ ال نحل لكم االستفادة من هذا العمل إذا لم تدفع ثمنه.
❖ ال نحل للمكتبات أو األشخاص بيع هذا العمل وال نحل لهم ثمنه بدون علمنا.

ِ
❖ تذكر قوله تعاىل (( َوَم ْن يَت َِّق َّ
ب ))
اَّللَ ََْي َع ْل لَهُ ََمَْرجاًَ ،ويَ ْرُزقْهُ ِم ْن َح ْي ُ
ث ال ََْيتَس ُ

حساب مؤسسة التحاضير الحديثة
=======================
مصرف الراجحي ) 233608010954856اي بان(

SA5780000233608010954856

حسابات اخرى
اضغط هنا
مؤسسة التحاضير الحديثة

توقيع المعلم/ة

لتسجيل طلب شراء مواد آخرى الكترونيا أضغط هنا

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

األهداف العامة لمادة التربية الفنية في المرحلة االبتدائية
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.
توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

•
•
•
•
•
•

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 يوحيه من فنون الدعاية واإلعالن المرئي.

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

األهداف الخاصة بمادة التربية الفنية للصف الثاني االبتدائي
مجال الخزف :
•
•
•
•
•

التعرف على الخامات واألدوات المستخدمة في أعمال الطرق النسيجية المختلفة مثل :البرواز ,ونول المنضدة.
تشكيل عمل نسجي بسيط باستخدام نول المنضدة.
تذوق القيمة الفنية لبعض أعمال النسيج.
وصف وتحلل بعض األعمال النسجية من التراث الشعبي السعودي.
توظيف قيمة جمالية واحدة في األعمال النسجية المنتجة والحكم عليها.

مجال الخشب:
•
•
•
•
•
•
•

التعرف على أنواع الخشب.
التعرف على مميزات كل نوع.
التعرف على االستخدامات المناسبة له.
استخدام أدوات النجارة المناسبة للقطع وتشكيل الخشب.
التعرف على أنواع التعاشيق الخشبية.
التعرف على وظيفة التعاشيق الخشبية.
التعرف على طرائق الوصل والربط األخرى.

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

مجال الطباعة :
•
•
•
•
•
•
•
•

التعرف على طباعة الغزل (الباتيك) بالربط عند بعض الشعوب التي اشتهرت به.
اإللمام بطرائق الطباعة بالربط.
التعرف على الخامات المستخدمة.
التعرف على خصائص الخامات المستخدمة.
الطبع بطريقة الربط.
استخدام بعض المصطلحات الفنية في وصف وتحليل القيم في األعمال المطبوعة.
إدراك القيم الجمالية بالتحدث عنها في أعمال الطباعة.
المشاركة في اختبار األعمال الجيدة وعرضها في معرض المدرسة أو الفصل.

مجال التشكيل المباشر بالخامات:
•
•
•
•
•

التعرف على خصائص الجص ومكوناته وأساليب التشكيل به.
جمع صور لبعض األعمال الجبسية في الفن اإلسالمي إلدراك القيم الفنية فيها.
تنفيذ عمل فني بالجبس.
المقارنة الجمالية بين عملين من األعمال المنفذة.
المشاركة في اختبار األعمال الجيدة.

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

توزيع منهج مادة (التربية الفنية) للصف (الثالث االبتدائي)
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروس

األسبوع االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس

1
2
3

2/1

2-2

2-3

2-4

2-5

2/8

2-9

2-10

2-11

2-12

2/15

2/16

2/17

2/18

2/19

التهيئة واالستعداد
عناصر التصميم
اإلسكتش

4

2/22

2/23

2/24

2/25

2/26

الزخرفة ..البدائية والشعبية

5

2/29

2/30

3/1

3/2

3/3

الزخرفة ..البدائية والشعبية

6

3/6

3/7

3/8

3/9

3/10

الزخارف الشعبية السعودية

7

3/13

3/14

3/15

3/16

3/17

أطبع بوحداتي الهندسية

8

3/20

3/21

3/22

3/23

3/24

تكوينات ومالمس مطبوعة

9

3/27

3/28

3/29

4/1

4/2

طباعة وحدات ذات مالمس مختلفة

10

4/5

4/6

4/7

4/8

4/9

طباعة وحدات ذات مالمس مختلفة

11

4/12

4/13

4/14

4/15

4/16

اخراج اعمال الطباعة

12
13

4/19

4/20

4/21

4/22

4/23

4/26

4/27

4/28

4/29

4/30

مراجعة عامة
االختبارات

بداية الدراسة للفصل االول

األحــــــــــد

1444/02/01هـ

2022/8/28م

إجازة نهاية أسبوع مطولة

الخميــس

1444/4/16هـ

2022/11/10م

إجازة اليوم الوطني

الخميـــــــس

1444/02/26-25هـ

2022/9/22-21م

بداية اختبار الفصل الدراسي االول

إجازة نهاية أسبوع مطولة

االحد واالثنين

1444/3/21-20هـ

2022/10/17-16م

بداية اجازة الفصل الدراسي االول

األحـــــــد
نهاية دوام يوم
الخميس

1444/4/26هـ

2022/11/13م

1444/4/30هـ

2022/11/24م

معلم/ة المادة:

توقيع المعلم/ة

المشرف/ة التربوي/ة:

توقيع المشرف/ة

مدير/ة المدرسة:

توقيع القائد/ة

الحقوق

تعريف التصميم:

شكل ( )1تصميم للوحة الفنية

شكل ( )2الشكل النهائي للوحة

تحضير التعلم الرقمي

تربية فنية – الصف
الثالث االبتدائي

موضوع الدرس

عناصر التصميم

نوع الدرس

اليوم

الثالثاء

االهداف

األربعاء
الخميس

التاريخ

الواجبات والتقويم

المعينات التعليمية
اإلثراءات
األنشطة
االختبارات

عــن بــعــد O

أن تذكر التلميذة مفهوم التصميم.
أن تتحدث التلميذة عن تاريخ التصميم.
أن تستنبط التلميذة أهمية التصميم.
أن تلخص التلميذة أهمية التصميم في المجاالت الفنية.
أن ترتب التلميذة العناصر التشكيلية للتصميم.
أن تسمي التلميذة أنواع الخطوط.
أن تحدد التلميذة مدى إمكانية الرسم بالخط
اذكري مفهوم التصميم.
تحدثي عن تاريخ التصميم.
استنبطي أهمية التصميم.
لخصي أهمية التصميم في المجاالت الفنية.
رتبي العناصر التشكيلية للتصميم.
سمي أنواع الخطوط.
حددي مدى إمكانية الرسم بالخط.

⃝ √ 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

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

 4أسابيع

الزمن المتوقع للوحدة

مجال الرسم

األسبوع

الصف
الهدف

المكون (المحتوى)

الحصة
إستراتيجية التدريس

أداء التقويم

المعينات التعليمية

 -1تعريف التصميم .
 -2معرفة اتريخ التصميم .
 -3معرفة أمهية التصميم .
 -4الشعور أبمهية التصميم .
عناصر التصميم

 -5معرفة أمهية التصميم يف اجملاالت الفنية

⃝

نماذج حسية

⃝ √ البرجكتر

⃝ √ االختبارات الشفوية

✓ البطاقات المروحية
 +مسرح العرائس

⃝

أقالم ملونة

⃝ √ السبورة
⃝

 +المسابقات

⃝√

صور

المالحظة ⃝ √ المناقشة

⃝ √ الكتاب
⃝

أخرى ...................:

⃝ √ االختبارات التحريرية

المسجل

⃝√

األنشطة ⃝ √ التدريبات

⃝ √ البطاقات
⃝

أفالم تعليمية

⃝√

⃝ √ العروض
⃝

⃝

أخرى........
..........................

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

الطريقة البنائية  – 1فواز الحربي
عنوان الدرس

الحصة

عناصر التصميم

استجوابيه – استنتاجيه – حوارية  -إلقائية

التاريخ

التمهيد:

العام الدراسي
الوسائل التعليمية

س ما معنى التصميم ؟

الهدف الفني:

األهـــــــداف

الصف

الفصل

الثالث

طريقة التدريس

 14هـ
كتاب الطالبة – بور بوينت

تنفيذ مساحات حرة بالنقطة أو باخلط بكالهما معا

الــمـحــتــــــــــــــــــــــــــــو ى

التقويم

اجراءات التدريس

 -1أن تعرف الطالبة
التصميم

تعريف التصميم

التصميم هو التخطيط لشيء وإنشاؤه بطريقة جميلة وممتعة

عرفي التصميم

 -2أن توضح الطالبة
أهمية التصميم

معرفة أهمية التصميم

إن معظم ما نقوم به من ملبس وتنظيم للمنزل يعتمد أساسا على التصميم

وضحي أهمية التصميم

 -3أن تذكر الطالبة
التشكيلية
العناصر
للتصميم

العناصر التشكيلية للتصميم

اذكري العناصر التشكيلية للتصميم

 -4أن تستشعر الطالبة
أهمية التصميم

الشعور بأهمية التصميم

من خالل الشرح والحوار توضح المعلمة للطالبات أهمية التصميم

رقابة ذاتية

 -5أن تبين الطالبة أهمية
التصميم في المجاالت
الفنية

معرفة أهمية التصميم في المجاالت الفنية

تبين المعلمة للطالبات أهمية التصميم في المجاالت الفنية

بيني أهمية التصميم في المجاالت
الفنية

التطبيق العملي:

رسم مساحات حرة باخلط أو النقطة أو كالهما باستخدام القلم األسود السائل وأقالم الرصاص .

الخامات واألدوات:

-1

التطبيق:

س

أقالم رصاص

 -2قلم أسود سائل

 -3ورق برستول  30 ×25سم

الطريقة البنائية  – 2فواز الحربي
الموضوع

الصف

استراتيجية التدريس

عناصر التصميم

الثالث االبتدائي

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

الحصة

الخامات واالدوات
 -1أقالم رصاص

الخبرة

 -2قلم أسود سائل

برستول  30 ×25سم

الوسائل التعليمية

 -3ورق

تنفيذ مساحات حرة بالنقطة أو باخلط بكالهما معا

فيكتور فازاريلي عن اخلط .

أهداف الدرس

-1ان يعرف التلميذ التصميم

-3أن يعرف التلميذ أهمية التصميم

الجوانب المهارية
-1أن يتقن الطالب التعامل مع النقطة

واخلط كل على حدة .

-2أن حيس الطالب الرسم بالنقطة واخلط

 -1تعريف التصميم .
 -2معرفة تاريخ التصميم .
 -3معرفة اهمية التصميم .

-3أن حيسن الطالب الرسم بالقلم االسود

الجوانب الوجدانية

 -4الشعور بأهمية التصميم .

-1أن حيس التلميذ الشعور بأهمية التصميم .
-2أن يلمس التلميذ الشعور جبمال النقطة
واخلط .

-3أن حيس التلميذ النقطة واخلط يف احلياة

العامة ومن حولنا .

التاريخ

االثارة
املساحات احلرة يف الرسم  - .عنصري النقطة واخلط  - .الرسم بالقلم
األسود السائل .

بوسرت خلطوات رسم لوحة ( اجلورنيكا ) لبابلو بيكاسو  - .عرض بوربوينت لبعض التصاميم بالنقطة  - .عرض بوربوينت لصور من الطبيعة واحلياة العامة بالنقطة  - .بوسرت ألحد لوحات الفنان

الجوانب المعرفية
-2أن يذكر التلميذ تاريخ التصميم

الفصل

 -5معرفة أهمية التصميم يف اجملاالت الفنية .

الصف:الثالث االبتدائي

حتضري مادة  :الرتبية الفنية

نشاطات التعليم والتعلم
-1

أسأل عن التصميم ومعناه .

 -2أناقشهم حول معنى التصميم .
 -3أوضح تعريف التصميم .
-4

أسأل عن بداية التصميم .

-5

أوضح بداية التصميم .

 -6أعرض الوسيلة .

المطلوب تنفيذة
رسم مساحات حرة باااخلط أو النقطااة

أو كالهمااا باساات دام القلاام األسااود
السائل وأقالم الرصاص .

التقييم
األهداف التي حتققت
 -1األهداف التي مل تتحقق
 -2االجيابيات التي حدثت يف الدرس
 -3السلبيات التي حدثت يف الدرس

التقويم

 -7أشرح خطوات تصميم اللوحة .
 -8أناقش الطالب  /الطالبات أوىل خطوات رسم اللوحة .
 -9أسأل عن أهمية التصميم .
 -10أسأل عن استخدامات التصميم .
 -11أناقشهم حول استخدامات التصميم .
 -12أطلب منهم استنتاج أهمية التصميم .
 -13أوضح أهمية التصميم .

 -1طرق حتقيق األهداف التي مل

تتحقق

 -2طرق التأكيد علي اإلجيابيات
-3طرق تاليف السلبيات

-4املتابعة وإمكانياتها

وحدات الملك عبداهلل – فواز الحربي

الوحدة
تمهيد

لى
األو ى

مى
جمالىالرس ى

العنوان

مى ى؟ ى
ماىالتصمي ى

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

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ تعرف التصميم وأهميته
❖ تعدد العناصر التشكيلية للتصميم
❖ تعرف االستكش وتاريخه وأهميته
❖ تتعرف على عالقة االستكش بالفن العربي – بالفنان السعودي
❖ تتعرف على مفهوم فن الكاريكاتير
❖ تتعرف على البدايات التاريخية لفن الكاريكاتير
❖ تستنتج مالمح فن الكاريكاتير في الوطن العربي والمملكة العربية السعودية
❖ تتعرف على مجال عرض الرسم الكاريكاتيري
❖ تذكر أنواع الكاريكاتير
❖ توضح المراد بالمسلسل الكاريكاتيري
األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
األسئلة األساسية
الفكرة الكبرى :سنتعرف في هذه الوحدة على التصميم
واالسكتش والكاريكاتير .
ستفهم المتعلمات :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

تعريف التصميم وأهميته
العناصر التشكيلية للتصميم
تعريف االستكش وتاريخه وأهميته
عالقة االستكش بالفن العربي بالفنان السعودي
مفهوم فن الكاريكاتير
البدايات التاريخية لفن الكاريكاتير
مالمح فن الكاريكاتير في الوطن العربي والمملكة
مجال عرض الرسم الكاريكاتيري
أنواع الكاريكاتير
المراد بالمسلسل الكاريكاتيري

السؤال األول  :ما فن الكاريكاتير ؟
السؤال الثاني  :أوضح عالقة االستكش بالفن العربي
بالفنان السعودي .
السؤال الثالث  :ما أنواع الكاريكاتير ؟

ستعرف المتعلمات :
•
•
•
•
•










تعريف التصميم وأهميته
العناصر التشكيلية للتصميم
تعريف االستكش وتاريخه وأهميته
عالقة االستكش بالفن العربي – بالفنان السعودي
مفهوم فن الكاريكاتير

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 :





•
•
•
•
•
•
•

معرفة البدايات التاريخية لفن الكاريكاتير
ذكر مالمح فن الكاريكاتير في الوطن العربي والمملكة
بيان مجال عرض الرسم الكاريكاتيري
ذكر أنواع الكاريكاتير
معرفة المراد بالمسلسل الكاريكاتيري

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 عنىالتصميم .
*أن تحضر الطالبات قصة توضح أهمية االسكتش .
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 األساسيية ميع مناقشية المهميات األدائيية التيي
تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبيرة التعليميية الميراد إكسيابها للطالبيات بترتييب الكتياب لهيا بقصيد
تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة وهي كالتالي :
من خالل العمل على شيكل مجموعيات تعاونيية وبعيد التعيرف عليى مضيمون الوحيدة  ،أطليب مين
الطالبات توضيح أهمية التصميم وعناصره التشكيلية .
أقدم للطالبات عرض بور بوينت عن االسكتش  ،أطلب من الطالبات قراءة العرض جيدا ً ومناقشية
المعلومييات التييي وردت فيييه فييي محاوليية مينهن لتحدييد تعريييف االسييكتش وأهميتييه وتاريخييه مييع
توضيح الهدف منه ومبرراته.
أقدم للطالبات مطوية عن أنواع الكاريكاتير  ،اطلب مين الطالبيات قيراءة المطويية بطريقية عمليية
مركزة تعتمد على تحلييل المعلوميات التيي وردت بهيا مين خيالل إسيتيعاب العالقيات بيين العنياوين
الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن أنواع الكاريكاتير .
أطلب من الطالبات جمع معلومات عن فن الكاريكاتير ويتم ذلك من خالل االستعانة بشبكة االنترنيت
أو من خالل مكتبة المدرسة ،أقيدم الطالبيات المعلوميات فيي شيكل مقيال كتييب صيالير ال يزييد عين
عشرين سطراً.
أطلييب ميين الطالبييات كتابيية مقاليية قصيييرة عيين االسييكتش مييع توضيييح الهييدف ميين كتابيية المقاليية
ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

التوقعات

مبتدئ

نام

عمل بحث
يوضح مالمح
فن الكاريكاتير
في المملكة

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

( المييهمة األدائييية )
اسم الوحدة  :مجال الرسم
الصف  :الثالث االبتدائي
تتمثل مهمتك في كتابة مقالة عن االسكتش عن :
( تعريف االسكتش – تاريخ االستكش وأهميته – عالقة االسكتش بالفن العربي والفنان السعودي )

مهمتك  :صحفية .
الهدف :توظيف الدروس اللالوية .
هي الهدف
المشكلة والتحدي :أن تطرحيها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة
والمتعة للقارئ .
أنت  :صحفية متميزة .
الدور
د
وظيفتك  :تنفيذ المقالة والملصق .
ج الجمهور طالبات المدرسة أو المجتمع .
م الموقف السياق الذي تجدين نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي .
الناتج
ا واألداء تنفيذ رسم المقالة والملصق .
والالرض
❖ اإللمام بجوانب المقالة والملصق .
معايير
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
ع ومحكات
❖ الشمولية .
النجاح
❖ الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي .

جدول تنظيم التدريس
المكون
( الموضوع )

اليوم

التاريخ

❖ عناصر التصميم

14 / /هـ

❖ اإلسكتش

14 / /هـ

❖ فن الكاريكاتير ( )1

14 / /هـ

❖ فن الكاريكاتير ( )2

14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

مسرد فواز الحربي

عنوان الوحدة
الفصل

احلصة

التاريخ

األسبوع

مجال الرسم
اهلدف

املكون

املعيار

إسرتاتيجية التدريس

أداء التقويم

اإلجراءات

 -1تعريف التصميم .
 -2معرفة اتريخ التصميم .
 -3معرفة أمهية التصميم .

 oالتعليم التعاوني
 oحل المشكالت

 -4الشعور أبمهية التصميم .
عناصر

التصميم

 -5معرفة أمهية التصميم يف اجملاالت الفنية

كتاب الطالبة (

 oمالحظة

 oاسلوب الحوار

 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

استراتيجيات التعلم النشط

المادة
الدرس
المهارة المستهدفة
المهمة

التربية الفنية – 3ب ف1
عناصر التصميم
كتابة تقرير  -استخالص النتائج عبر الحوار والمناقشة
المهارات
دور المعلمة

كتابة تقرير

•

تقديم المعلومات المتوافرة عن
مفهوم التصميم وأهميته،
وتوزيع األسئلة لمناقشتها من
قبل كل مجموعة.
تقسيم التلميذات إلى مجموعات
صغيرة متعاونة.
تزويد التلميذات باإلرشادات
الالزمة للعمل ،واختيار منسقة
كل مجموعة.
تقديم المساعدة وقت الحاجة.

•

تحديد أهداف المناقشة حول
أهمية التصميم في المجاالت
الفنية.
تقسيم موضوع المناقشة إلى
عناصر فرعية.
طرح األسئلة.
مناقشة التلميذات كل عنصر
على حدة في ضوء األسئلة
المطروحة.

•

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

•
•

اإلجراءات
دور المتعلمة
•

•
•
•

استخالص
النتائج عبر
الحوار
والمناقشة

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

•
•
•

الواجب المنزلي :حل أنشطة الكتاب المدرسي5( .دقائق)

•
•
•

التعاون فيما بينهن بغرض فهم
المشكلة أو المهمة المطروحة
(مفهوم التصميم وأهميته)،
وتحديد معطياتها ،ووضع
التكليفات واإلرشادات ،والوقت
المخصص لتنفيذها.
االتفاق على توزيع األدوار،
وكيفية التعاون وتحديد
المسؤليات.
التعاون في إنجاز المطلوب
حسب األسس والمعايير المتفق
عليها.
كتابة التقرير أو عرض ما
توصلت إليه المجموعة في
جلسة الحوار العام.
التناقش الجاد حول أهمية
التصميم في المجاالت الفنية.
تلخيص ما تم التوصل إليه مع
ربط األفكار والمفاهيم.
استخالص النتائج والتوصيات،
في ضوء عناصر المناقشة.

اليوم
التاريخ
الحصة

األحد

األدوات
الزمن
20د

بروشور
مطبوع /
الكتاب
المدرسي

االثنين

الثالثاء

االستراتيجيات

األربعاء

الخميس

التقويم

التعلم التعاوني

عرفي التصميم.
وضحي أهمية
التصميم.

20د

أوراق عمل

الحوار والمناقشة

بيني أهمية
التصميم في
المجاالت الفنية.
عددي العناصر
التشكيلية
للتصميم.

استراتيجيات الليزر

موضوع الدرس
المجموعة
تقلبات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية

تربية فنية – الصف الثالث االبتدائي

المادة
عناصر التصميم
المكتسبات والمفردات
الجديدة
مجسمات
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى .......
مراجع ودوريات
ما المقصود بالتصميم؟
المحتوى وفرض الدرس

صور

األنشطة

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

استراتيجيات التعليم
البديلة
oحل المشكالت

فيلم تعليمي

تقييم الهدف

أن تذكر التلميذة مفهوم ◼ تعريف التصميم :التصميم هو التخطيط لشيء وإنشاؤه
بطريقة جميلة وممتعة.
التصميم.
تحدثي عن تاريخ
oاالكتشاف واالستقصاء
أن تتحدث التلميذة عن ◼ أهمية التصميم :إن معظم ما نقوم به من ملبس وتنظيم
التصميم.
للمنزل يعتمد أساسا على التصميم فالتصميم ال يستخدم في
تاريخ التصميم.
استنبطي أهمية التصميم.
oالوصف الذهني
الفنون فقط بل يستخدم في العمارة واألثاث أيضا وحتى
أن تستنبط التلميذة أهمية
ألعابنا تعتمد على التصميم.
التصميم.
لخصي أهمية التصميم
oالخرائط الذهنية
أن تلخص التلميذة أهمية ◼ العناصر التشكيلية للتصميم :هناك عدة عناصر تشكيلية
في المجاالت الفنية.
للتصميم منها :النقطة ـ الخط ـ الشكل ـ الحجم ـ الملمس ـ
التصميم في المجاالت
oالتعلم الذاتي
اللون.
الفنية.
رتبي العناصر التشكيلية
أن ترتب التلميذة العناصر ◼ النقطة :هي أبسط عناصر التصميم وهي بداية أي تكوين
للتصميم.
oالتعلم التعاوني
وليس لها مساحة أو أبعاد هندسية ودائما ما تأخذ شكل
التشكيلية للتصميم.
سمي أنواع الخطوط.
الدائرة.
أن تسمي التلميذة أنواع
oأخرى ........
◼ الخط :هو حركة نقطة في اتجاه ما وله عدة أنواع.
الخطوط.
حددي مدى إمكانية
◼ اعتمد الفنانون العالميون على الخط كعنصر أساسي في
أن تحدد التلميذة مدى
الرسم بالخط.
لوحاتهم الفنية :رسم كثير من الفنانين العالميين لوحات
إمكانية الرسم بالخط.
فنية معتمدة على الخط كعنصر أساسي في لوحاتهم ومن
أشهرهم الفنان العالمي فيكتور فازاريللي شكل ()14
والفنان السعودي عبد هللا فتيني شكل (.)15
االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية المالحظة المناقشة التدريبات األنشطة الواجبات المنزلية أخرى ....
أدوات التقويم
حل أسئلة الكتاب.
الواجب المنزلي
متابعة حل أنشطة الكتاب.
التقويم الختامي
نشاط ( )1ص 9
انظري إلى التصميم
التالي شكل ( )6هل هو
تصميم لـ  :طائرة ـ لوحة
فنية ـ لعبة ـ أثاث منزل
...................
نشاط ( )2ص 20
لدينا في المربع التالي
شكل ( )20رسم للطبيعة
بعنصر النقطة كيف
سنرسمه بالخط؟
...................

اذكري مفهوم التصميم.

التعلم النشط الجديد

المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

التربية الفنية 3ب

عناصر التصميم

موضوع الدرس

اليوم

ما معنى التصميم
❑سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑أوراق نشاط

األحد

التاريخ
الحصة
الفصل

إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

نشاط إثرائي

مراجعة ما سبق دراستة

من خالل الشرح والحوار توضح المعلمة للطالبات أهمية التصميم
تبين المعلمة للطالبات أهمية التصميم في المجاالت الفنية

معلومة إثرائية

الواجبات املنزلية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

رابط تفاعلي

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
⃝

تنفيذ حقيبة اإلنجاز
االختبارات الشفوية ⃝

االختبارات التحريرية ⃝

❑استماع
المالحظة ⃝

المناقشة ⃝

التدريبات ⃝

األنشطة ⃝

عرفي التصميم

وضحي أهمية التصميم

تقويم ختامي

بيني أهمية التصميم في المجاالت الفنية

اخلربات السابقة

تقويم قبلي

التصميم هو التخطيط لشيء وإنشاؤه بطريقة جميلة وممتعة
إن معظم ما نقوم به من ملبس وتنظيم للمنزل يعتمد أساسا على التصميم

التقويم

تقويم بنائي

 -1أن تعرف الطالبة التصميم
 -2أن توضح الطالبة أهمية التصميم
 -3أن تذكر الطالبة العناصر
التشكيلية للتصميم
 -4أن تستشعر الطالبة أهمية
التصميم
 -5أن تبين الطالبة أهمية التصميم
في المجاالت الفنية

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

اذكري العناصر التشكيلية للتصميم
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

❑تحدث

❑قراءة

الواجبات المنزلية ⃝

❑كتابة
أخرى..............

❑تفكير

الطريقة البنائية اجلديدة
تربية فنية 3ب
مجال الرسم
األول

الـمـادة
الوحدة
الدرس

عناصر التصميم

الموضوع
الشاهد
التاريخ

الحصة – الفصل
اإلعداد للدرس
الخامات واألدوات:
أقالم الرصاص .قلم أسود سائل .ورق برستول  35 ×25سم.
الصور الخاصة بالدرس:

الجوانب الضرورية للخبرة في الدرس
 الجوانب المعرفية :تعريف التصميم ـ تاريخ التصميم ـ أهمية التصميم ـ العناصر التشكيلية للتصميم ـ الرسم بالنقطة.
 الجوانب المهارية :التعامل مع النقطة والخط كل على حدة ـ الرسم بالنقطة والخط ـ الرسم بالقلم األسود.
 الجوانب الوجدانية :الشعور بأهمية التصميم ـ الشعور بجمال النقطة والخط ـ تلمس النقطة والخط في الحياة العامة من حولنا.
أهداف الدرس
يتوقع من التلميذة في نهاية الدرس:
تعريف التصميم .معرفة تاريخ التصميم .معرفة أهمية التصميم .الشعور بأهمية التصميم.
معرفة أهمية التصميم في المجاالت الفنية .معرفة العناصر التشكيلية للتصميم.
معرفة النقطة .معرفة طريقة تعامل الفنان مع النقطة في لوحاته الفنية.
اإلحساس بالنقطة من حولنا .معرفة الخط .تذكر أنواع الخطوط .معرفة مدى إمكانية الرسم بالخط.
اإلثارة
يمكن حدوث اإلثارة من خالل:
المساحات الحرة في الرسم.
عنصري النقطة والخط.
الرسم بالقلم األسود السائل.
الوسائل التعليمية
الوسيلة ( :)1بوستر لخطوات رسم لوحة (الجورنيكا) لبابلو بيكاسو.
الوسيلة ( :)2عرض بوربوينت لبعض التصاميم بالنقطة.
الوسيلة ( :)3عرض بوربوينت لصور من الطبيعة والحياة العامة بالنقطة.
الوسيلة ( :)4بوستر ألحد لوحات الفنان فيكتور فازاريللي عن الخط.

إجراءات عرض الدرس
أسأل عن التصميم ومعناه.
()1-1
أناقشهن حول معنى التصميم.
()2-1
أوضح تعريف التصميم.
()3-1
( )1-2أسأل عن بدايات التصميم )2-2( .أوضح بدايات التصميم )3-2( .أعرض الوسيلة (.)1
( )4-2أشرح خطوات تصميم اللوحة )5-2( .أناقش التلميذات أولى خطوات رسم اللوحة.
( )1-3أسأل عن أهمية التصميم )2-3( .أسأل عن استخدامات التصميم )3-3( .أناقشهن حول استخدامات التصميم.
( )4-3أطلب منهن استنتاج أهمية التصميم )1-4( .أسأل عن األلعاب وكيف تبدو دون التصميم المسبق لها.
( )2-4أناقشهن حول الخلل الذي يحدث لأللعاب التي لم تصمم جيدا )1-5( .أسأل عن المقصود بالمجاالت الفنية.
( )2-5أسأل عن أهمية التصميم في المجاالت الفنية )1-6( .أوضح المقصود بالعناصر التشكيلية للتصميم.
( )2-6أذكر بعض العناصر التشكيلية للتصميم )1-7( .أسأل عن النقطة والمقصود بها )2-7( .أسأل عن مساحة وشكل النقطة.
( )3-7أناقش التلميذات حول النقطة ومساحتها وأشكالها )4-7( .أوضح معنى النقطة ومساحتها )1-8( .أسأل عن مدى إمكانية
الرسم بالنقطة )2-8( .أعرض الوسيلة ( )3-8( .)2أطلب رسم مربع بالنقطة )4-8(.أشرح كيفية استخدام الفنان لعنصر
النقطة في اللوحات الفنية )1-9( .أسأل عن مكان وجود النقطة في الطبيعة من حولنا.
المطلوب تنفيذه
رسم مساحات حرة بالخط أو النقطة أو كالهما باستخدام القلم األسود السائل وأقالم الرصاص.
التقييم والتقويم
يتم تعبئة النموذج الخاص بهذه الخطوة والموجود في نهاية الدليل ملحق رقم (.)2
التقييم:
األهداف التي تحققت .األهداف التي لم تتحقق .اإليجابيات التي حدثت في الدرس .السلبيات التي حدثت في الدرس.
التقويم:
طرق تحقيق األهداف التي لم تتحقق .طرق التأكيد على اإليجابيات .طرق تالفي السلبيات .المتابعة وإمكانياتها.

التجيهات الختامية
التأكيد على التلميذات كتابة االسم والصف والعمر خلف األعمال .حثهن على تنظيف المكان.
الجدول التحصيلي
يتم تعبئة الجدول التحصيلي في نهاية الدليل ملحق رقم (.)3
تعريف التصميم .معرفة تاريخ التصميم .معرفة أهمية التصميم .معرفة النقطة .معرفة الخط.
الشعور بأهمية الخط والنقطة .رسم أشكال حرة بالنقطة والخط.
نقد بعض األعمال الفنية.

طريقة مدارس األبناء
الوحدة
الموضوع
 نظري

الحصة
الفصل
التاريخ

مجال الرسم

عناصر التصميم
 عملي

المقدمة
 سؤال محوري عن الدرس السابق

 اختبار مفاجئ

 أسئلة استفهامية

 قصة

عناصر الدرس

األهداف السلوكية

 تعريف التصميم.






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

تاريخ التصميم.
أهمية التصميم.
العناصر التشكيلية للتصميم.
الرسم بالنقطة.
التعامل مع النقطة والخط كل على حدة.

 الرسم بالنقطة والخط.
 الرسم بالقلم األسود.

التقويم

أن تذكر التلميذة مفهوم التصميم.

•

اذكري مفهوم التصميم.

أن تتحدث التلميذة عن تاريخ التصميم.
أن تستنبط التلميذة أهمية التصميم.
أن تلخص التلميذة أهمية التصميم في المجاالت الفنية.
أن ترتب التلميذة العناصر التشكيلية للتصميم.
أن تناقش التلميذة طريقة تعامل الفنان مع النقطة في لوحاته
الفنية.
أن تسمي التلميذة أنواع الخطوط.
أن تحدد التلميذة مدى إمكانية الرسم بالخط.

•
•
•
•
•

تحدثي عن تاريخ التصميم.
استنبطي أهمية التصميم.
لخصي أهمية التصميم في المجاالت الفنية.
رتبي العناصر التشكيلية للتصميم.
ناقشي طريقة تعامل الفنان مع النقطة في لوحاته الفنية.

•
•

سمي أنواع الخطوط.
حددي مدى إمكانية الرسم بالخط.

طريقة التدريس

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
8
الواجب المنزلي :تحدثي عن تاريخ التصميم.

تقويم الهدف

الفصل الدراسي
األول
عناصر
التدريس
المقدمة

الصف
الثالث االبتدائي

المحتوى المعرفي أو
اإلجرائي
توضيح مفهوم التصميم.
التحدث عن تاريخ
التصميم.

العرض

استنتاج أهمية التصميم.
تلخيص أهمية التصميم
في المجاالت الفنية.
ترتيب العناصر التشكيلية
للتصميم.
تحديد أنواع الخطوط.
مناقشة طريقة تعامل
الفنان مع النقطة في
لوحاته الفنية.

التطبيق

التقويم

رسم مساحات حرة بالخط
أو النقطة أو كالهما
باستخدام القلم األسود
السائل وأقالم الرصاص.
عناصر الجدول التحصيلي

التاريخ

األسبوع
من
إلى
الوسيلة التعليمية

الدرس
عناصر التصميم

عدد الفصول

نوع
االستراتيجية
استنتاجية
حوار ومناقشة

شكل وأسلوب
النشاط
------

نوع
النشاط
------

التعليم
البصري
حوار ومناقشة
حوار ومناقشة
استنتاج
وتصنيف
استقصاء
موجه

نشاط 1
الكتاب المدرسي

جماعي
شفهي

خريطة معرفية
الدوائر
المتقاطعة
------

جماعي
كتابي

عرض بوربوينت
لبعض التصاميم
بالنقطة
بوستر لخطوات رسم
لوحة (الجورنيكا)
لبابلو بيكاسو
عرض بوربوينت
لصور من الطبيعة
والحياة العامة بالنقطة
عرض مرئي
فيلم تعليمي
صور
بوستر ألحد لوحات
الفنان فيكتور
فازاريللي عن الخط
عرض بوربوينت
لصور للخط في
الطبيعة ومن حولنا
عرض بوربوينت
لصور من الطبيعة
ومن اللوحات الفنية
دمج فيها الخط مع
النقطة
أدوات وخامات الرسم

خريطة معرفية
استنتاج
الدوائر
حوار ومناقشة
المتقاطعة
نشاط 2
استقصاء
حوار ومناقشة الكتاب المدرسي

جماعي
كتابي

التعليم
البصري
حوار ومناقشة

نشاط 3
الكتاب المدرسي

جماعي
شفهي

البيان العملي

نشاط 4
الكتاب المدرسي

جماعي
كتابي

أعمال التلميذات

حوار ومناقشة

خريطة معرفية

جماعي
كتابي

-----جماعي
شفهي

مسرد الليزر 1

الحصة

المكون

الهدف

المهارة

األولى

عناصر التصميم

الثانية

عناصر التصميم

تعريف المقصود
بالتصميم -استنتاج
أهمية التصميم
ذكر العناصر
التشكيلية للتصميم

الطالقة-
االستنتاج
التذكر

إستراتيجية
التدريس
التعلم التعاوني

اإلجراءات

أداة التقويم

ص 8كتاب الطالبة

أوراق قياس

خرائط مفاهيم

ص 10كتاب الطالبة

تكليف منزلي

مسرد الليزر 2

األسبوع

اليوم والتاريخ الحصة الفصل

المكون

الهدف

عناصر
التصميم

تعريف
المقصود
بالتصميم-
استنتاج أهمية
التصميم
ذكر العناصر
التشكيلية
للتصميم

عناصر
التصميم

عدد
الحصص
حصة

إستراتيجية التدريس
التعلم التعاوني

اإلجراءات
واألنشطة
ص 8كتاب
الطالبة

حصة

خرائط مفاهيم

ص 10كتاب
الطالبة

أداة
التقويم
المالحظة
– أوراق
قياس –
تكليف
منزلي
المالحظة
– أوراق
قياس –
تكليف
منزلي

توقيع
المديرة

مسرد الليزر 3

عناصر المدرسة
التنظيمية
عناصر التصميم

أهداف الدرس
التعرف على
تعريف المقصود بالتصميم.
استنتاج أهمية التصميم.

عناصر التصميم

ذكر العناصر التشكيلية للتصميم.

إستراتيجيات التدريس

الوسائل

إستراتيجية التعلم التعاوني

بوستر لخطوات رسم لوحة
الجورنيكا لبابلو بيكاسو

إستراتيجية العصف الذهني

عرض بوربوينت لبعض
التصاميم بالنقطة

التقويم
 oتعريف المقصود بالتصميم.
 oاستنتاج أهمية التصميم.
 oذكر العناصر التشكيلية للتصميم.

ورقة عمل
اسم الطالبة:

....................................

الـــصـــف :الثالث االبتدائي
التــاريخ14........ / ........ / ........ :هـ

الـمـــادة :التربية الفنية
الموضوع  :الرسم بالنقطة والخط

ضعي عالمة ( )أسفل العبارة الصحيحة وعالمة ( )أسفل العبارة الخاطئة:

يستخدم التصميم في الفنون فقط.
()00
التصميم هو التخطيط لشيء وإنشاؤه بطريقة جميلة وممتعة.

()00
رسم كثير من الفنانين العالميين لوحات فنية معتمدة على الخط كعنصر أساسي
في لوحاتهم.
()00

صلي اإلجابة الصحيحة:
أبسط عناصر التصميم وهي بداية أي
تكوين وليس لها مساحة.

حركة نقطة في اتجاه ما وله عدة
أنواع.

النقطة

الخط

التصميم

المادة/الصف

التربية الفنية الصف الثالث اإلبتدائى

موضوع الدرس

عناصر التصميم
ما معنى التصميم

التمهيد
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□
استراتيجية
االكتشاف□ التلقين
التعليم
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية

تعريف التصميم
معرفة أهمية التصميم
العناصر التشكيلية للتصميم
الشعور بأهمية التصميم
معرفة أهمية التصميم في
المجاالت الفنية

الواجب

اليـوم
التاريخ
الحصة

األحد

الوسائل المساعدة
إجراءات التعليم والتعلم

االثنين

الثالثاء

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
البروجكتور.
التقويم

التصميم هو التخطيط لشيء وإنشاؤه بطريقة جميلة
وممتعة
إن معظم ما نقوم به من ملبس وتنظيم للمنزل يعتمد
أساسا على التصميم

من خالل الشرح والحوار توضح المعلمة للطالبات أهمية
التصميم
تبين المعلمة للطالبات أهمية التصميم في المجاالت الفنية

حل اسئلة الكتاب

األربعاء الخميس

عرفي التصميم
وضحي أهمية
التصميم
اذكري العناصر
التشكيلية للتصميم
رقابة ذاتية
بيني أهمية
التصميم في
المجاالت الفنية

مسرد وسائل

المادة  :التربية الفنية
األسبوع/اليوم

الصف  :الثالث اإلبتدائى

المهارة

)

السبورة

-2تحديد الهدف ( )
-3االتصال (

)

-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

ألقالم الملونة

 -5أن تبين الطالبة أهمية
التصميم في المجاالت الفنية

جهاز العرض

-7اإللقاء ( )

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت

اإلسكتش

-8التقويم (

)

األهداف

عناصر التصميم

-1الترتيب(

الوسيلة

( المكون )
موضوع الدرس

الفصل الدراسي  :االول

 -1أن تعرف الطالبة اإلسكتش
 -2أن تذكر الطالبة تاريخ
اإلسكتش
 -3أن تتعرف الطالبة على
اإلسكتش عند الفنان العالمي
والعربي
 -4أن تدرك الطالبة مدى اهتمام
الفنان والسعودي باإلسكتش
 -5أن توضح الطالبة أهمية
اإلسكتش
 -6أن تذكر الطالبة أدوات
اإلسكتش
 -7أن تبين لدى الطالبة اإلسكتش
كلوحة فنية

استراتيجية التدريس

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

(

آداه التقويم

)

( )
( )
(

)

(
(
(
(

)
)
)
)

عرفي التصميم
وضحي أهمية
التصميم
اذكري العناصر
التشكيلية للتصميم
رقابة ذاتية
بيني أهمية
التصميم في
المجاالت الفنية

عرفي اإلسكتش
بيني تاريخ اإلسكتش
( ) وضحي اإلسكتش عند
( ) الفنان العالمي والعربي
بيني مدى اهتمام
الفنان والسعودي
باإلسكتش
وضحي أهمية
اإلسكتش
اذكري أدوات اإلسكتش
بيني اإلسكتش كلوحة
فنية

وحدات وسائل

الصف

الثالث ابتدائي

الدرس

المــــادة

التربية الفنية

األحد

اليـوم
التاريخ
الحصة
الفترة الزمنية

مجال الرسم

ما التصميم ؟

تمهيد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األفكار الكبرى (اإلفهام الباقية)

األهداف الرئيسية
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :

-

تعرف التصميم وأهميته
تعدد العناصر التشكيلية للتصميم
تعرف االستكش وتاريخه وأهميته
تتعرف على عالقة االستكش بالفن العربي – بالفنان السعودي
تتعرف على مفهوم فن الكاريكاتير
تتعرف على البدايات التاريخية لفن الكاريكاتير
تستنتج مالمح فن الكاريكاتير في الوطن العربي والمملكة العربية السعودية
تتعرف على مجال عرض الرسم الكاريكاتيري
تذكر أنواع الكاريكاتير
توضح المراد بالمسلسل الكاريكاتيري

الفكرررة الكبررر  :سررنتعرف فرري هررذه الوحرردة علررى التصررميم واالسرركتش
والكاريكاتير .
ستفهم المتعلمات :
-

تعريف التصميم وأهميته
العناصر التشكيلية للتصميم
تعريف االستكش وتاريخه وأهميته
عالقة االستكش بالفن العربي بالفنان السعودي
مفهوم فن الكاريكاتير
البدايات التاريخية لفن الكاريكاتير
مالمح فن الكاريكاتير في الوطن العربي والمملكة
مجال عرض الرسم الكاريكاتيري
أنواع الكاريكاتير
المراد بالمسلسل الكاريكاتيري

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
األسئلة األساسية:
السؤال األول  :ما فن الكاريكاتير ؟
السؤال الثاني  :أوضح عالقة االستكش بالفن العربي
بالفنان السعودي .

ستعرف المتعلمات :
•
•
•
•
•

تعريف التصميم وأهميته
العناصر التشكيلية للتصميم
تعريف االستكش وتاريخه وأهميته
عالقة االستكش بالفن العربي – بالفنان السعودي
مفهوم فن الكاريكاتير

ستكون المتعلمات قادرات على :
-

معرفة البدايات التاريخية لفن الكاريكاتير
ذكر مالمح فن الكاريكاتير في الوطن العربي
والمملكة
بيان مجال عرض الرسم الكاريكاتيري
ذكر أنواع الكاريكاتير
معرفة المراد بالمسلسل الكاريكاتيري

السؤال الثالث  :ما أنواع الكاريكاتير ؟
الخطوة  : 2تحديــد البــراهين واألدلــة علــى تح ـ نــواتج
التعلم

المهمة
األدائية

المحكات
الرئيسية

أدلة أخرى

تحقيق
درجات
متقدمة في
االختبارات

من خالل
األدلة التالية:

عمل
أبحاث من
االنترنت
عن
التصميم .
أن تحضر
الطالبات يتم من خالل
قصة
جدول
توضح
أهمية
المتابعة
االسكتش
المعد (
.
مبتدئ  -نام
القدرة على
حل أسئلة
التدريبات
بالكتاب
المدرسي

– كفء –
متميز ) .

نقاشات
الزميالت -
اختبارات
قصيرة -
اختبارات
طويلة -
التذكير
األكاديمي –
المفكرات -
األسئلة
الفجائية -
تقويم األقران
– المطويات -
ملف اإلنجاز.

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم
األنشطة التعليمية التعلمية
األنشطة التعليمية :
مــدخو وتمهيــد إلثــارة انتبــاا الطالبــات بعــر بعــط األســئلة واألنشــطة المتعل ــة
بموضوع الوحدة .
إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بت ديم األسئلة األساسية مع مناقشــة المهمــات
األدائية التي تعمو على تح ي هذا األهداف واإلفهام .
عر المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد إكسابها للطالبات بترتيــا الكتــا
لها ب صد تح ي ها واحدة تلو األخرى وذلك حسا إستراتيجية التدريس المناســبة وهــي
كالتالي :
من خالل العمو على شكو مجموعات تعاونية وبعد التعرف على مضــمون الوحــدة
أطلا من الطالبات توضيح أهمية التصميم وعناصرا التشكيلية .
أقدم للطالبات عر بور بوينت عن االسكتش أطلا من الطالبات قراءة العــر
جيداً ومناقشة المعلومات التي وردت فيــف فــي محاولــة مــنهن لتحديــد تعريــف االســكتش
وأهميتف وتاريخف مع توضيح الهدف منف ومبرراتف.
أقدم للطالبات مطوية عن أنواع الكاريكــاتير اطلــا مــن الطالبــات قــراءة المطويــة
بطري ة عملية مركزة تعتمد على تحليو المعلومات التــي وردت بهــا مــن خــالل إسـتيعا
العالقات بين العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامو عن أنواع الكاريكاتير .
أطلا من الطالبات جمع معلومات عن فن الكاريكاتير ويتم ذلك من خــالل االســتعانة
بشبكة االنترنت أو من خالل مكتبة المدرسة أقــدم الطالبــات المعلومــات فــي شــكو م ــال
كتيا صغير ال يزيد عن عشرين سطراً.
أطلا من الطالبات كتابة م الة قصيرة عن االسكتش مع توضيح الهــدف مــن كتابــة
الم الة ومبرراتها.
توزيع أوراق العمو ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بت ييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .
-

ست وم المتعلمات
بمايأتي

ست وم المعلمة
بما يأتي
ي دم التمهيد .
* يحدد
إستراتيجية
التدريس( تعلم

* المناقشة والحوار.
* كتابة البحث .
* عمو مطوية .
* كتابة قصة.
* تنفيذ نشاطات كتابي
الطالبة والنشاط.
* حو أوراق العمو.
* المشاركة في رسم
خرائط ذهنية أو خرائط
مفاهيم .
* جمع المعلومات

تعاوني – طري ة
أل اءيف– تعلم
نشط – حوار
ومناقشة – تفكير
ناقد
* قراءة نموذجية
للنصوص.
* التعزيز المناسا
* ت سيم
المجموعات.
*إعداد أورق
العمو.
*إعداد
الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم

المــهمة األدائيــة
اسم الوحدة

الصف

مجال الرسم

مهمتك :

الثالث ابتدائي

المادة

التربية ال نية

كتابة م الة

الهدف  :توظيف الدروس اللغوية
المشكلة والتحدي :أن تطرحيها بطري ة شي ة  ,وسلسة وتح
أنت  :صحفية متميزة.
د

الدور

ج

الجمهور

طالبات المدرسة أو المجتمع

م

الموقف

السياق الذي تجد نفسك فيف هو  :سياق الم رر العلمي

ا

الناتج واألداء والغر

ع

معايير ومحكات النجاح

وظيفتك  :تنفيذ الم الة والملص

.

• تنفيذ رسم الم الة والملص .
❖ اإللمام بجوانا المطوية وكذلك البحث .
❖ إجرائف بطري ة مشوقف وممتعة.
❖ الشمولية .
❖ مراعاة الجانا اللغوي والعلمي الشي .

الفائدة والمتعة لل ارئ .

الشواهد واألدلة ومجموع الن اط

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

متميز

جمع الصور

جمعت الصور كلها

جمعت صور أجمل مما
سبق

جمعت الصور وزودتها بعبارات
جميلة

جمعت الصور وأحسنت في ترتيبها
وكتابة جمال موضحة لها

الترتيب والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

متميز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

في الموعد المحدد

جدول تنظيم التدريس
المكون( الموضوع )

اليوم

التاريخ

❖ عناصر التصميم

14 / /هر

❖ اإلسكتش

14 / /هر

❖ فن الكاريكاتير ( )1

14 / /هر

❖ فن الكاريكاتير ( )2

14 / /هر

الحصة

الفصل

التوقيع

أسعار مادة التربية الفنية 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

