مادة التربية الفنية

الصف الرابع االبتدائي

توزيع منهج مادة (التربية الفنية) للصف (الرابع االبتدائي)
األسبوع

االحد

االثنين

الثالثاء

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروس

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
مبادئ التكوين الفني
الضوء والظل في الثمار

4

2/22

2/23

2/24

2/25

2/26

رسم أوراق األشجار

5

2/29

2/30

3/1

3/2

3/3

اخراج االعمال السابقة

6

3/6

3/7

3/8

3/9

3/10

الزخرفة الهندسية

7

3/13

3/14

3/15

3/16

3/17

األقطار في الزخرفة الهندسية

8

3/20

3/21

3/22

3/23

3/24

اخراج االعمال الزخرفية

9

3/27

3/28

3/29

4/1

4/2

الطباعة بقوالب مختلفة الخامات

10

4/5

4/6

4/7

4/8

4/9

الطباعة بقوالب الشكل واألرضية

11

4/12

4/13

4/14

4/15

4/16

درس بديل اثرائي

12

4/19

4/20

4/21

4/22

4/23

مراجعة عامة

13

4/26

4/27

4/28

4/29

4/30

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
إجازة نهاية أسبوع مطولة

الخميـــــــس
االحد واالثنين

1444/02/26-25هـ
1444/3/21-20هـ

2022/9/22-21م
2022/10/17-16م

بداية اختبار الفصل الدراسي االول
بداية اجازة الفصل الدراسي االول

األحـــــــد
نهاية دوام يوم الخميس

1444/4/26هـ
1444/4/30هـ

2022/11/13م
2022/11/24م

معلم/ة المادة:

المشرف/ة التربوي/ة:

مدير/ة المدرسة:

الشكل()1
تكوين عشوائي
غير منظم.

الشكل()2
تكوين منظم غير .1

الشكل()3
تكوين منظم 2

نشاط ()1
أياً من األشكال (  )3 -2 -1ينال استحساننا؟ ولماذا؟

أشكال التكوين
وتتنوع أشكال اللوحات الفنية ،إال أن أكثرها
شيوعاً المستطيل ،ويبدأ التكوين فيها عندما نضع
أي عنصر من عناصر التكوين على سطح
الورقة ،ويمكننا االستفادة من التقسيمات األفقية
والرأسية في توزيع وتنظيم العناصر على مساحة
المستطيل ،األشكال
8-7-6-5-4

تحضير التعلم الرقمي

تربية فنية – الصف
الرابع االبتدائي

موضوع الدرس

مبادئ التكوين الفني

نوع الدرس

اليوم

الثالثاء

االهداف

األربعاء
الخميس

عــن بــعــد O

أن تذكر التلميذة مفهوم مبسط عن التكوين.
أن تعدد التلميذة أسس التكوين.
أن تحدد التلميذة أوضاع مركز السيادة.
أن توضح التلميذة الطريقة العلمية لتحديد النسب.
أن تستخدم التلميذة الخطوط التوجيهية لرسم أواني مراعاة النسب.
أن ترتب التلميذة العناصر تبعاً ألحد مراكز السيادة في التكوين.
اذكري مفهوم مبسط عن التكوين.
عددي أسس التكوين.

التاريخ

الواجبات والتقويم

المعينات التعليمية
اإلثراءات
األنشطة
االختبارات

حددي أوضاع مركز السيادة.
وضحي الطريقة العلمية لتحديد النسب.
استخدمي الخطوط التوجيهية لرسم أواني مراعاة النسب.
رتبي العناصر تبعاً ألحد مراكز السيادة في التكوين.

⃝ √ 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

طريقة استراتيجيات التعلم النشط – الليزر
المادة
الدرس
المهارة المستهدفة

التربية الفنية – 4ب ف1
رسم أوراق الشجر
كتابة تقرير  -استخالص النتائج عبر الحوار والمناقشة

المهمة

المهارات

كتابة تقرير

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

استخالص النتائج
عبر الحوار
والمناقشة

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

دور المعلمة
•

تقديم المعلومات المتوافرة عن
تاريخ بدايات الرسم وأدواته،
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
القيمة النفعية ألوراق الشجر.
تقسيم موضوع المناقشة إلى
عناصر فرعية.
طرح األسئلة.
مناقشة التلميذات كل عنصر
على حدة في ضوء األسئلة
المطروحة.

•
•
•

اإلجراءات
دور المتعلمة
•

•
•
•

•
•
•

الواجب المنزلي :حل أنشطة الكتاب المدرسي5( .دقائق)

•
•
•

التعاون فيما بينهن بغرض فهم
المشكلة أو المهمة المطروحة
(تاريخ بدايات الرسم وأدواته)،
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 القيمة
النفعية ألوراق الشجر.
تلخيص ما تم التوصل إليه مع
ربط األفكار والمفاهيم.
استخالص النتائج والتوصيات،
في ضوء عناصر المناقشة.

اليوم
التاريخ
الحصة

األحد

األدوات

االثنين

الثالثاء

اإلستراتيجيات

األربعاء

الخميس

التقويم

الزمن
20د

20د

بروشور
مطبوع /
الكتاب
المدرسي

أوراق عمل

التعلم التعاوني

الحوار والمناقشة

اذكري نبذة مبسطة
عن بدايات الرسم.
عددي أدوات
الرسم.

تحدثي عن القيمة
النفعية ألوراق
الشجر.
قارني بين أشكال
وأحجام وتفاصيل
أوراق الشجر.

طريقة استراتيجيات الليزر

موضوع الدرس
المجموعة
تقلبات التعلم والوسائل
التمهيد

تربية فنية – الصف الرابع االبتدائي

المادة
رسم أوراق الشجر
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى .......
مراجع ودوريات
عددي عناصر التعبير الفني.

األهداف السلوكية
أن تذكر التلميذة نبذة
مبسطة عن بدايات الرسم.
أن تحدد التلميذة أدوات
الرسم.
أن تعدد التلميذة عناصر
التعبير الفني.
أن تتحدث التلميذة عن
القيمة النفعية ألوراق
الشجر.
أن تقارن التلميذة أشكال
وأحجام وتفاصيل أوراق
الشجر.
أن تستخدم التلميذة أقالم
متنوعة لرسم أوراق
الشجر.
أدوات التقويم
التقويم الختامي

المحتوى وفرض الدرس
◼
◼
◼
◼
◼

األنشطة

نبذة عن بدايات الرسم :بدأت محاوالت اإلنسان القديم في
مجال الرسم في العصر الحجري القديم وكانت الخطوط هي
أقدم الوسائل التي استخدمت في التعبير الفني.
عناصر التعبير الفني :هي مجموعة من العناصر التي يعتمد
عليها الفنان للتعبير عن أفكاره وتتمثل في النقطة،
المساحة ،اللون ،التكوين ،والخطوط.
أدوات الرسم :أقالم رصاص متدرجة ما بين الصالبة
والليونة وأقالم ملونة وأقالم فحم وأقالم شمعية.
التنوع في أوراق الشجر :لنتأمل الخطوط التي رسمت بها
أوراق الشجر في الشكل ( )5ولنالحظ االختالف في اتجاهات
الخطوط والتنوع في المساحات التي حصرتها تلك الخطوط.
خطوط رسم أوراق الشجر :نستخدم الخط في رسم التخطيط
ألوراق الشجر تظهر فيها أنواع وأشكال الخطوط الشكل ()6
و(.)7

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية
متابعة حل أنشطة الكتاب.

مجسمات

صور

نشاط ( )1ص 17
لنستخدم األلوان
المفضلة لدينا في تلوين
أوراق الشجر وإبراز
تفاصيل الخطوط فيها
الشكل (.)8
نشاط ( )2ص 17
نقوم بتحديد أنواع
الخطوط المستخدمة
الموجودة في لوحة
الفنان "سيمون
الكوديش" التي أطلق
عليها (حديقة متشابكة)
الشكل (.)9

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

إستراتيجيات التعليم
البديلة
oحل المشكالت
oاالكتشاف واالستقصاء
oالوصف الذهني
oالخرائط الذهنية

فيلم تعليمي

تقييم الهدف
اذكري نبذة مبسطة عن
بدايات الرسم.
حددي أدوات الرسم.
عددي عناصر التعبير
الفني.
تحدثي عن القيمة
النفعية ألوراق الشجر.

oالتعلم الذاتي
oالتعلم التعاوني
oأخرى ........

المالحظة المناقشة التدريبات
الواجب المنزلي

قارني أشكال وأحجام
وتفاصيل أوراق الشجر.
استخدمي أقالم متنوعة
لرسم أوراق الشجر.

األنشطة الواجبات المنزلية أخرى ....
حل أسئلة الكتاب.

طريقة التعلم النشط الجديد – الليزر
التربية الفنية 4ب

المادة  -الصف

موضوع الدرس
ما هي النسبة والتناسب؟

التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)

مبادئ التكوين الفني

اليوم

❑سبورة ذكية

استراتيجية التعلَّم النشط

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

 تعلم تعاوني

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑أوراق نشاط

نشاط إثرائي

⃝

االختبارات الشفوية ⃝

االختبارات التحريرية ⃝

قومي بتحليل النتائج الموجودة

أدوات التقويم

رابط تفاعلي

تنفيذ حقيبة اإلنجاز
المالحظة ⃝

تقويم قبلي

الواجبات املنزلية

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
❑استماع
المناقشة ⃝

التدريبات ⃝

األنشطة ⃝

الواجبات المنزلية ⃝

عرفي التكوين

تقويم بنائي

معلومة إثرائية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

التقويم

تقويم ختامي

التكوين هو ماتتكون به عناصر التصميم أو العمل الفنى من شكل أو أرضية
أو مكونات أخرى تصل بالعمل إلى حالة التوازن
البد من وجود بعض األشياء داخل التصميم للوصول به حاله التكوين الجيد
وهى التوازن واإليقاع والنسبة والتناسب بين عناصر التكوين للوصول به
إلى النجاح المطلوب
لرسم أنية من الفخار يتم تحديد الشكل الخارجى للعمل وهو ما يسمى ب
 out – lineويتم مراعاه النسبة والتناسب بين أجزاء األنية وبينها وبين
الطاوله التى وضعت عليها
من أسس التكوين الجيد هو النسبة والتناسب ومراعاه شكل األنية والحجم
وشكل تلك األنية والخلفية التى وضعت عليها
يتم تحليل األعمال ومقارنتها بالنسبة ألشكالها وشكل الخلفية األرضية وما
يوجد بينهامن توازن وإيقاع لونى
تنمية روح حب اإلحترام وعمل الفنانين وتقدير تلك األعمال واإلهتمام بكل
ما ينتج من أعمال فنية متنوعة

مراجعة ما سبق دراستة

أنشطة ملف اإلجناز

الحصة
الفصل

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

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)

اخلربات السابقة

االثنين

األربعاء

التاريخ

إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

 -1أن تعرف الطالبة مفهوم التكوين
 -2أن تذكر الطالبة مبادئ أسس
التكوين
 -3أن تجيد الطالبة رسم آنية
ومراعاة النسب بين أجزاءها
 -4أن تتمكن الطالبة من تطبيق أحد
أسس التكوين
 -5أن تقدر الطالبة على تحليل بعض
األعمال الفنية
 -6أن تحترم الطالبة ويقدر مهارة
الفنانين

األحد

الثالثاء

الخميس

ما هي اسس التكوين الجيد

كيف يتم رسم انيه مع مراعاه النسبه والتناسب
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي

املهارات املستهدفة
❑كتابة
❑قراءة
❑تحدث
أخرى..............

❑تفكير

الطريقة البنائية الجديدة – الليزر
تربية فنية  4ب

الـمـادة

الموضوع

الوحدة

األولى :مجال الرسم.

الدرس

األول

رسم أوراق الشجر.
ب َال يَ ْعلَ ُمهَا إِ َّال ه َُو َويَ ْعلَ ُم َما فِي ا ْلب َِر َوا ْلبَحْ ِر َو َما
قال هللا تعالى َ
{وعِن َدهُ َمفَاتِ ُح ا ْلغَ ْي ِ
ط مِ ن َو َرقَ ٍة إِ َّال يَ ْعلَ ُمهَا َو َال َحبَّ ٍة فِي ُ
سقُ ُ
ب َو َال يَابِ ٍس إِ َّال فِي
ظلُ َما ِ
تَ ْ
ض َو َال َر ْط ٍ
ت األَ ْر ِ
ين} األنعام59:
ِكتَا ٍ
ب ُّمبِ ٍ

الشاهد

التاريخ

الحصة – الفصل

إجراءات عرض الدرس  35دقيقة

اإلعداد للدرس
الخامات واألدوات:
أوراق كانسون ،أقالم رصاص ،أقالم تحبير.
الصور الخاصة بالدرس

وسيلة
()1

وسيلة
()2

 .1الخطوط هي أقدم الوسائل التي أ ستخدمت في التعبير الفني ،فقد كان رجل الكهف يخط بأصابعه عالمات في الطين الرطب ،أو
يرسم خطوطا َ بقطعة من الخشب المحروق على األسطح الصلبة ليحدد مساحات يعبر بواسطتها من األشكال التي يراها بطرق
بدائية متنوعة.
 .2التخطيط نوع من التعبير الفني يستند بشكل رئيس على الرسم بالقلم الرصاص والفحم والريشة وله درجة لونية واحدة  toneأو
درجات لونية متعددة.
الجوانب الضرورية للخبرة في الدرس
رسم أوراق الشجر ذات الخطوط المتنوعة.
الجوانب المعرفية :نبذة مبسطة عن بدايات الرسم - .أدوات الرسم - .عناصر التعبير
أهداف الدرس
يتوقع من التلميذة في نهاية الدرس:
ذكر نبذة مبسطة عن بدايات الرسم .تعداد أدوات الرسم .تعداد عناصر التعبير الفني .التحدث عن القيمة النفعية ألوراق الشجر.
مقارنة أشكال وأحجام وتفاصيل أوراق الشجر .استخدام أقالم متنوعة لرسم أوراق الشجر.
اإلثارة :التركيز على إيجابية التلميذة .إدارة الحوار داخل الصف .التشجيع المستمر بالعبارات المناسبة.
الوسائل التعليمية
•
•
•

وسيلة ( :)1صورة توضح رسومات بدائية.
وسيلة ( :)2صورة توضح بعض التخطيطات لفنان عالمي( .ليوناردو دافنشي).
وسيلة ( :)3عينات أو صور ألدوات الرسم..

أذكر نبذة مبسطة عن بدايات الرسم ( .)1وسيلة (.)1
()1-1
أعرض تخطيطا ً ألحد الفنانين العالميين (ليوناردو دافنشي) ( .)2وسيلة (.)2
()2-1
أعرض عينات أو صور لألدوات المستخدمة في الرسم .وسيلة (.)3
()1-2
أذكر إسم كل أداة .أوضح طريقة استخدام كل أداة )1-3( .أعرف عناصر التعبير الفني (.)3
()2-2
( )2-3إعداد عناصر التعبير الفني )3-3( .أشير إلى العنصر الخاص بالدرس (الخط) )1-4( .أوضح فوائد األوراق للشجرة.
( )2-4أوضح فوائد األوراق النفعية لإلنسان.
( )3-4أؤكد على ضرورة شكر هللا -سبحانه وتعالى– على هذه النعمة.
( )1-5أقارن الشكل الخارجي في مجموعة من األوراق .وسيلة (.)4
( )2-5أسمي نوع الخط الذي يشابه شكل الورقة الخارجي .وسيلة (.)5
( )1-6أعرض ورقة شجر .وسيلة (.)4
المطلوب تنفيذه  45دقيقة
رسم أواني متنوعة ومراعاة النسب بين أجزاء اآلنية.
•
تنسيق وتوزيع األواني وفق مبادئ التكوين.
•
التقييم والتقويم
أقوم بتصوير نموذج رقم ( )2الخاص بالتقييم والتقويم والموجود بنهاية الدليل ثم تعبئته.

التوجيهات الختامية  5دقائق
أوجه التلميذات إلى تنظيف المكان عند اإلنتهاء.
أجمع النتائج وأسجل األسماء عليها.
أشكر التلميذات على أدائهن الجيد.
عناصر التقويم التحصيلي دقائق
أقوم بتصوير نموذج رقم ( )3الخاص بالجدول التحصيلي والموجود بنهاية الدليل ثم تعبئته:
ذكر مبسط عن التكوين.
•
تعداد أسس التكوين.
•
تحديد أساليب مركز السيادة.
•
إيضاح الطريقة العلمية لتحديد النسب.
•

طريقة مدارس األبناء – الليزر
الوحدة:
الموضوع:
 نظري

الحصة
الفصل
التاريخ

مجال الرسم
رسم أوراق الشجر.
 عملي

المقدمة
 سؤال محوري عن الدرس السابق
•
•
•
•
•
•
•
•

 اختبار مفاجئ

عناصر الدرس
نبذة مبسطة عن بدايات الرسم.

•
•
•
•
•
•
•
•

أدوات الرسم.
عناصر التعبير الفني.
التنوع في أوراق الشجر.
استخدام أقالم متنوعة لرسم أوراق الشجر.
رسم أنواع من أوراق الشجر.
إظهار تفاصيل ورقة الشجر.
القيمة النفعية والجمالية لورقة الشجر.
طريقة التدريس

 أسئلة استفهامية

األهداف السلوكية
أن تذكر التلميذة نبذة مبسطة عن بدايات الرسم.

•
•
•
•
•
•
•
•

أن تحدد التلميذة أدوات الرسم.
أن تعدد التلميذة عناصر التعبير الفني.
أن تتحدث التلميذة عن القيمة النفعية ألوراق الشجر.
أن تقارن التلميذة أشكال وأحجام وتفاصيل أوراق الشجر.
أن تستخدم التلميذة أقالم متنوعة لرسم أوراق الشجر.
أن تظهر التلميذة تفاصيل شكل الورقة.
أن توضح التلميذة القيم الجمالية في األوراق.
وسيلة الهدف

التقويم
اذكري نبذة مبسطة عن بدايات الرسم.
حددي أدوات الرسم.
عددي عناصر التعبير الفني.
تحدثي عن القيمة النفعية ألوراق الشجر.
قارني أشكال وأحجام وتفاصيل أوراق الشجر.
تستخدمي أقالم متنوعة لرسم أوراق الشجر.
أظهري تفاصيل شكل الورقة.
وضحي القيم الجمالية في األوراق.
تقويم 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 :عددي عناصر التعبير الفني.

 قصة

 أخرى... ........................................................................... :

طريقة مسرد الليزر 1

الحصة
األولى

الثانية

المكون

الهدف

رسم أوراق الشجر ذكر نبذة عن أوراق
الشجر -تحديد أداوات
الرسم المستخدمة
عند رسمنا لموضوع
معين
رسم أوراق الشجر توضيح خطوات رسم
أوراق الشجر-
المقارنة بين أشكال
وأحجام وتفاصيل
أوراق الشجر

المهارة
التذكر-
األصالة

التوضيح-
التصنيف

إستراتيجية
التدريس
التعلم التعاوني

اإلجراءات

أداة التقويم

ص  13كتاب الطالبة

أوراق قياس

التعلم الذاتي

ص 16كتاب الطالبة

تكليف منزلي

طريقة مسرد الليزر 2

األسبوع

اليوم والتاريخ الحصة الفصل

المكون

الهدف

رسم أوراق ذكر نبذة عن
أوراق الشجر-
الشجر
تحديد أداوات
الرسم
المستخدمة عند
رسمنا لموضوع
معين
رسم أوراق توضيح خطوات
رسم أوراق
الشجر
الشجر -المقارنة
بين أشكال
وأحجام
وتفاصيل أوراق
الشجر

عدد
الحصص
حصة

إستراتيجية التدريس

اإلجراءات
واألنشطة

التعلم التعاوني

ص  13كتاب
الطالبة

حصة

التعلم الذاتي

ص 16كتاب
الطالبة

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

توقيع
المديرة

عناصر المدرسة
التنظيمية
رسم أوراق الشجر

أهداف الدرس
التعرف على
نبذة عن أوراق الشجر.
أداوات الرسم المستخدمة عند رسمنا
لموضوع معين.

رسم أوراق الشجر

خطوات رسم أوراق الشجر.
أوجه المقارنة بين أشكال وأحجام
وتفاصيل أوراق الشجر.

طريقة مسرد الليزر 3
الوسائل
إستراتيجيات
التدريس
صورة توضح رسومات بدائية –
إستراتيجية
صورة توضح بعض التخطيطات
التعلم التعاوني
لفنان عالمي
إستراتيجية
خرائط المفاهيم

التقويم
 oذكر نبذة عن أوراق الشجر.
 oتحديد أداوات الرسم المستخدمة عند
رسمنا لموضوع معين.

عينات أو صور ألدوات الرسم –  oتوضيح خطوات رسم أوراق الشجر.
صور لمجموعة من أوراق الشجر  oالمقارنة بين أشكال وأحجام وتفاصيل
أوراق الشجر
ورسومات للشكل الخارجي
ورسومات للتفاصيل

طريقة تخطيط التدريس
الفصل الدراسي
األول

عناصر
التدريس
المقدمة

العرض

التطبيق
التقويم

الصف
الرابع االبتدائي

األسبوع
األول

التاريخ
من
إلى

الدرس
رسم أوراق
الشجر

عدد الفصول

شكل وأسلوب
النشاط
------

نوع
الوسيلة التعليمية
المحتوى المعرفي أو
االستراتيجية
اإلجرائي
استنتاجية
صورة توضح
ذكر نبذة مبسطة عن
حوار ومناقشة
رسومات بدائية
بدايات الرسم.
نشاط 1
التعليم
عينات أو صور ألدوات
تحديد أدوات الرسم.
الكتاب المدرسي
البصري
الرسم
حوار ومناقشة
صورة توضح بعض حوار ومناقشة خريطة معرفية
استنتاج عناصر التعبير
الدوائر
استنتاج
التخطيطات لفنان
الفني.
المتقاطعة
وتصنيف
عالمي( .ليوناردو
دافنشي)
نشاط 2
استقصاء
عرض مرئي
التحدث عن القيمة النفعية
الكتاب المدرسي
موجه
فيلم تعليمي
ألوراق الشجر.
صور
خريطة معرفية
استنتاج
صور لمجموعة من
مقارنة أشكال وأحجام
حوار ومناقشة
أوراق الشجر
وتفاصيل أوراق الشجر.
ورسومات للشكل
الخارجي ورسومات
للتفا صيل
نشاط 3
استقصاء
صور لمجموعة من
استخدام أقالم متنوعة
أوراق الشجر مع نوع حوار ومناقشة الكتاب المدرسي
لرسم أوراق الشجر.
الخط المشابه لها
نشاط 4
التعليم
صور لمجموعة من
مناقشة القيم الجمالية في
الكتاب المدرسي
البصري
أوراق الشجر
األوراق.
حوار ومناقشة
-----البيان العملي
تطبيق عملي لرسم
رسم أنواع من أوراق
ورقة شجر (الخطوط
الشجر  -إظهار تفاصيل
الرئيسة ،التفاصيل)
ورقة الشجر
حوار ومناقشة خريطة معرفية
أعمال التلميذات
عناصر الجدول التحصيلي

نوع
النشاط
-----جماعي
كتابي
جماعي
كتابي
جماعي
كتابي
جماعي
شفهي

جماعي
شفهي
جماعي
شفهي
-----جماعي
كتابي

التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :
موضوع الوحدة
اليوم

التاريخ

األولى

الزمن المتوقع للوحدة

مجال الرسم
المكون (المحتوى)

 4أسابيع

األسبوع

الصف
الهدف

الحصة
إستراتيجية التدريس

أداء التقويم

المعينات التعليمية

 -1أن تعرف الطالبة مفهوم التكوين
⃝

 -2أن تذكر الطالبة مبادئ أسس التكوين

مبادئ التكوين
الفني

 -3أن جتيد الطالبة رسم آنية ومراعاة النسب بني أجزاءها

نماذج حسية

⃝ √ البرجكتر

⃝ √ االختبارات الشفوية

✓ من أنا  +العمل
الجماعي  +األلعاب

⃝

أقالم ملونة

⃝ √ السبورة
⃝

واإللغاز

⃝√

صور

المالحظة ⃝ √ المناقشة

⃝ √ الكتاب
⃝

أخرى ...................:

⃝ √ االختبارات التحريرية

المسجل

⃝√

األنشطة ⃝ √ التدريبات

⃝ √ البطاقات
⃝

أفالم تعليمية

⃝√

⃝ √ العروض
⃝

⃝

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

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

الطريقة البنائية  – 1فواز الحربي
الفصل

الصف

الرابع

عنوان الدرس

الحصة

طريقة التدريس

استجوابيه – استنتاجيه – حوارية  -إلقائية

التاريخ

العام الدراسي

مبادئ التكوين الفني
التمهيد:

الوسائل التعليمية

ما هي النسبة والتناسب؟

كتاب الطالبة  ،بور بوينت ...

الهدف الفني:

الــمـحــتـــــــــــــــــــــو ى

األهـــــــداف

ررررو

 -1أن تعرررررط الطالبررررة

و التكوين

عرفة

التكوين

إجراءات التدريس

التكوين هو اتتكون به عناصر التصميم أو العمل ال نى ن شكل أو أرضية أو كونات أخرى تصل س

عرفي التكوين

بالعمل إلى حالة التوازن

 -2أن تررر ر الطالبررة بررا

با

أ ر

أ

التكوين

التكوين

البد ن وجو بعض األشياء اخل التصميم للوصول به حاله التكوين الجيد وهى التوازن واإليقاع س
والنسبة والتنا ب بين عناصر التكوين للوصول به إلى النجاح المطلوب

 -3أن تجيرررد الطالبرررة ر رررم نيرررة ر م أنيه و راعاه النسبة بين لر م أنية ن ال خار يتم تحديد الشكل الخارجى للعمل وهو ا يسمى ب  out – lineويتم راعاه
و راعاة النسب بين أجزاءها

أجزاءها

 -4أن تررتمكن الطالبررة ررن تطبي ر

تطبيرر أحررد أ رر

أحد أ

التقويم

التكوين

الجيد
س

النسبة والتنا ب بين أجزاء األنية وبين ا وبين الطاوله التى وضعت علي ا
التكرروين

نأ

ا هي ا

يف يتم ر م انيه ع
راعاه النسبه والتنا ب

التكوين الجيد هو النسبة والتنا ب و راعاه شكل األنية والحجم وشكل تلك األنية والخل ية

الجيد

التى وضعت علي ا

 -5أن تقرردر الطالبررة علررى تحليررل تحليل بعض األعمال ال نية

يتم تحليل األعمال و قارنت ا بالنسبة ألشكال ا وشكل الخل ية األرضية و ا يوجد بين ا ن توازن وإيقاع س

قو ي

بعض األعمال ال نية

لونى

الموجو ة

 -6أن تحتررر الطالبررة ويقرردر ررارة إحترا

ارة ال نانين

تنمية روح حب اإلحترا وعمل ال نانين وتقدير تلك األعمال واإلهتما بكل ا ينتج ن أعمال فنية تنوعة

ال نانين
التطبيق العملي:

التدريب على ر م األواني ع راعاة النسب

الخامات واألدوات:

ورق انسون – ألوان با تيل – أقال رصاص

التطبيق:

س

التكوين

بتحليل

النتائج

الطريقة البنائية  – 2فواز الحربي
الموضوع

الصف

مبادئ التكوين الفني

الرابع
االبتدائي

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

الخامات واالدوات

الخبرة

أوراق كانسون  ،أقالم رصاص  ،أقالم باستيل

الوسائل التعليمية

التدريب على رسم األواني مع مراعاة النسب

كتاب الطالبة – كتاب دليل املعلمة – بور بوينت

الجوانب المعرفية
 -1مفهوم التكوين

 -2مبادئ أسس التكوين

الجوانب المهارية
 -1رسم آنية ومراعاة النسب بني

أجزائها

 -2تطبيق أحد أسس التكوين
 -3حتقيق مركز السيادة

الجوانب الوجدانية

أهداف الدرس

 -1ذكر مفهوم مبسط عن الكوين
 -2تعداد أسس التكوين
 -3حتديد أوضاع مركز السيادة
 -4إيضاح الطريقة العلمية لتحديد النسب
 -5استخدام اخلطوط التوجيهية لرسم أواني مع مراعاة النسب
 -6تنظيم العناصر تبعا ألحد مراكز السيادة يف التكوين

 -1حنليل بعض األعمال الفنية
 -2تقدير مهارة الفنانني

الفصل

 -7حتليل بعض األعمال الفنية
 -8تقدير مهارة الفنانني لتشكيليني

الحصة
التاريخ

االثارة
املبادئ العلمية لفن الرسم التي حيتويها الدرس لتقوية ومترين
ملكة امالحظة لدى الطالبات

الصف:الرابع االبتدائي

حتضري مادة  :الرتبية الفنية

نشاطات التعليم والتعلم

 -1أعرض وسيلة  1املتضمنة صور لعناصر متبعثرة وصور أخرى لنفص العناصر

المطلوب تنفيذة
رسم أواني متنوعةةة مراعةةاة النسةةب

بني آجزاء اآلنية

التقييم

 -2أذكر أن األسس اليت يعتمد عليها التكوين عديدة

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

 -3أشرح مفهوم مركز السيادة أو ما يسمى بالنقطة احملورية

 -3السلبيات التي حدثت يف الدرس

التقويم

-4أشرح مفهوم مبسط عن النسب

 -5أعرض مناذج لبعض األواني
 -1طرق حتقيق األهداف التي مل

 -6أعرض وسيلة  2ألعيد التأكيد على مراكز السيادة

تتحقق

 -2طرق التأكيد علي اإلجيابيات
-3طرق تاليف السلبيات

 -7أعرض وسيلة  6وفيها عدد من أعمال الفنانني العامليني وعرب وحمليني

 -8أدير احلوار مع الطالبات ملناقشة املهارات اليت يتمتع بها الفنان عن سائر األفراد

-4املتابعة وإمكانياتها

حتضري مادة  :الرتبية الفنية

الصف:الرابع االبتدائي

الوحدة
تمهيد

لى
األو ى

طريقة وحدات الملك عبداهلل – فواز الحربي
مى
جمالىالرس ى
العنوان

يى ى؟ ى
ماىمبادئىالتكوينىالفن ى

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

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ تدرس العناصر الشكلية من خط وشكل ولون بتوسع في أعمال فنية مناسبة .
❖ تعبر عن االنفعاالت الوجدانية وتالحظ المعاني التعبيرية في الشكل واللون ورموز الفعل الفني
❖ تدمج مهارات الرسم والزخرفة مع المجاالت األخرى في عمل تصميمات نفعية ذات طبيعة تربوية وجمالية .
❖ تتعرف على خبرات الرسم والتظليل بقلم الرصاص إلبراز التجسيم لرسوم من الطبيعة الصامتة .
❖ تناقش العالقات في القيم التشكيلية المتوفرة في األعمال الفنية التي تنتجها الطالبات .
❖ تتدرب على وصف وتحليل األعمال المنتجة في الصف .
األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
األسئلة األساسية :
الفكرة الكبرى :سنتعرف في هذذه الوحذدة علذى مجذال
الرسم .
السؤال األول  :ما العناصر الشكلية من خط وشكل
ستفهم المتعلمات :
❖
❖
❖
❖
❖
❖

العناصر الشكلية من خط وشكل ولون بتوسع في
أعمال فنية مناسبة .
االنفعاالت الوجدانية وتالحظ المعاني التعبيرية في
الشكل واللون ورموز الفعل الفني
مهارات الرسم والزخرفة مع المجاالت األخرى في
عمل تصميمات نفعية ذات طبيعة تربوية وجمالية .
خبرات الرسم والتظليل بقلم الرصاص إلبراز التجسيم
لرسوم من الطبيعة الصامتة .
العالقات في القيم التشكيلية المتوفرة في األعمال
الفنية التي تنتجها الطالبات .
التدريب على وصف وتحليل األعمال المنتجة في
الصف

ولون بتوسع في أعمال فنية مناسبة ؟
السؤال الثاني  :أوضح العالقات في القيم التشكيلية
المتوفرة في األعمال الفنية التي تنتجها الطالبات .
السؤال الثالث  :ما مهارات الرسم والزخرفة مع
المجاالت األخرى في عمل تصميمات نفعية ذات طبيعة
تربوية وجمالية ؟
ستكون المتعلمات قادرات على :

ستعرف المتعلمات :

• العناصذذر الشذذكلية مذذن خذذط وشذذكل ول ذون بتوسذذع فذذي  بيان خبرات الرسم والتظليل بقلم الرصاص إلبراز التجسيم
لرسوم من الطبيعة الصامتة .
أعمال فنية مناسبة .
• االنفعذذاالت الوجدانيذذة وتالحذذظ المعذذاني التعبيريذذة فذذي  توضيح العالقات في القيم التشكيلية المتوفرة في األعمال
الفنية التي تنتجها الطالبات .
الشكل واللون ورموز الفعل الفني
• مهارات الرسذم والزخرفذة مذع المجذاالت األخذرى فذي  التدريب على وصف وتحليل األعمال المنتجة في الصف
عمل تصميمات نفعية ذات طبيعة تربوية وجمالية .










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 .

•
•
•
•
•
•
•

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 عنىالضوء والظل في الثمار .
*أن تحضر الطالبات قصة توضح مبادئ التكوين الفني .
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 األساسذية مذع مناقشذة المهمذات األدائيذة التذي
تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبذرة التعليميذة المذراد إكسذابها للطالبذات بترتيذب الكتذاب لهذا بقصذد
تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة وهي كالتالي :
من خالل العمل على شذكل مجموعذات تعاونيذة وبعذد التعذرف علذى مضذمون الوحذدة  ،أطلذب مذن
الطالبات توضيح العناصر الشكلية من خط وشكل ولون بتوسع في أعمال فنية مناسبة .
أقدم للطالبات عرض بور بوينت عن مهذارات الرسذم والزخرفذة مذع المجذاالت األخذرى فذي عمذل
تصميمات نفعية ذات طبيعة تربوية وجمالية  ،أطلذب مذن الطالبذات قذراءة العذرض جيذدا ق ومناقشذة
المعلومذذات التذذي وردت فيذ فذذي محاولذذة مذذنهن لتحديذد مهذذارات الرسذذم والزخرفذذة مذذع المجذذاالت
األخرى في عمل تصميمات نفعية ذات طبيعة تربوية وجمالية مع توضيح الهدف من ومبررات .
أقدم للطالبات مطوية عن العالقات في القذيم التشذكيلية المتذوفرة فذي األعمذال الفنيذة التذي تنتجهذا
الطالبات  ،اطلب من الطالبات قراءة المطوية بطريقة عملية مركزة تعتمد علذى تحليذل المعلومذات
التي وردت بها من خالل إستيعاب العالقات بين العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل
عن العالقات في القيم التشكيلية المتوفرة في األعمال الفنية التي تنتجها الطالبات .
أطلب من الطالبات جمع معلومذات عذن الضذوء والظذل فذي الثمذار ويذتم ذلذك مذن خذالل االسذتعانة
بشبكة االنترنت أو من خالل مكتبة المدرسة ،أقدم الطالبات المعلومات في شكل مقذال كتيذب صذيير
ال يزيد عن عشرين سطراق.
أطلب من الطالبات كتابة مقالة قصذيرة عذن مبذادئ التكذوين الفنذي مذع توضذيح الهذدف مذن كتابذة
المقالة ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

التوقعات

مبتدئ

نام

عمل بحث
يوضح كيفية
رسم أوراق
األشجار

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

( المذذهمة األدائيذذة )
اسم الوحدة  :مجال الرسم
الصف  :الرابع االبتدائي
تتمثل مهمتك في كتابة مقالة عن مبادئ التكوين الفني عن :
( مبادئ التكوين الفني )

مهمتك  :صحفية .
الهدف :توظيف الدروس الليوية .
هذ 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 في هو  :سياق المقرر العلمي .
الناتج
ا واألداء تنفيذ رسم المقالة والملصق .
واليرض
❖ اإللمام بجوانب المقالة والملصق .
معايير
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
ع ومحكات
❖ الشمولية .
النجاح
❖ الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي .

المادة/الصف

الطريقة البنائية
التربية الفنية الصف الرابع اإلبتدائى

اليـوم

موضوع الدرس

مبادئ التكوين الفني

التاريخ

التمهيد

ما هي النسبة والتناسب؟

الحصة

األحد

االثنين

الثالثاء األربعاء

الخميس

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

 -1أن تعرف الطالبة مفهوم التكوين
 -2أن تذكر الطالبة مبادئ أسس
التكوين
 -3أن تجيد الطالبة رسم آنية ومراعاة
النسب بين أجزاءها
 -4أن تتمكن الطالبة من تطبيق أحد
أسس التكوين
 -5أن تقدر الطالبة على تحليل بعض
األعمال الفنية
 -6أن تحترم الطالبة ويقدر مهارة
الفنانين

الواجب

معرفة مفهوم التكوين
مبادئ أسس التكوين
رسم أنيه ومراعاه النسبة بين أجزاءها
تطبيق أحد أسس التكوين الجيد
تحليل بعض األعمال الفنية
إحترام مهارة الفنانين

التكوين هو ماتتكون به عناصر التصميم أو العمل الفنى
من شكل أو أرضية أو مكونات أخرى تصل بالعمل إلى
حالة التوازن
البد من وجود بعض األشياء داخل التصميم للوصول به
حاله التكوين الجيد وهى التوازن واإليقاع والنسبة
والتناسب بين عناصر التكوين للوصول به إلى النجاح
المطلوب
لرسم أنية من الفخار يتم تحديد الشكل الخارجى للعمل
وهو ما يسمى ب  out – lineويتم مراعاه النسبة
والتناسب بين أجزاء األنية وبينها وبين الطاوله التى
وضعت عليها
من أسس التكوين الجيد هو النسبة والتناسب ومراعاه
شكل األنية والحجم وشكل تلك األنية والخلفية التى
وضعت عليها
يتم تحليل األعمال ومقارنتها بالنسبة ألشكالها وشكل
الخلفية األرضية وما يوجد بينهامن توازن وإيقاع لونى
تنمية روح حب اإلحترام وعمل الفنانين وتقدير تلك
األعمال واإلهتمام بكل ما ينتج من أعمال فنية متنوعة

حل اسئلة الكتاب

عرفي التكوين
ما هي اسس التكوين الجيد
كيف يتم رسم انيه مع مراعاه
النسبه والتناسب
قومي بتحليل النتائج الموجودة

طريقة المسرد – وسائل
المادة  :التربية الفنية
األسبوع/اليوم

الصف  :الرابع اإلبتدائى
الوسيلة

المهارة

( المكون ) موضوع الدرس

السبورة
-1الترتيب(

-2تحديد الهدف ( )
-3االتصال (

)

-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

ألقالم الملونة

مبادئ التكوين الفني

)

جهاز العرض

)

-7اإللقاء ( )

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

شرائح الباوربوينت

رسم أوراق األشجار

-8التقويم (

)

الكتاب المدرسي

الفصل الدراسي  :االول
األهداف

 -1أن تعرف الطالبة مفهوم
التكوين
 -2أن تذكر الطالبة مبادئ أسس
التكوين
 -3أن تجيد الطالبة رسم آنية
ومراعاة النسب بين أجزاءها
 -4أن تتمكن الطالبة من تطبيق
أحد أسس التكوين
 -5أن تقدر الطالبة على تحليل
بعض األعمال الفنية
 -6أن تحترم الطالبة ويقدر
مهارة الفنانين
 أن تعرف الطالبة نبذهمبسطة عن بدايات الرسم
 -2أن تذكر الطالبة أدوات
الرسم
 -3أن تعدد الطالبة عناصر
التعبير الفني
 -4أن تصف الطالبة التنوع في
أوراق الشجر من حيث الحجم
والشكل والتفاصيل
 -5أن تجيد الطالبة استخدام
أقالم متنوعة لرسم أوراق
الشجر
 -6أن ترسم الطالبة أنواع من
أوراق الشجر
 -7أن تتقن الطالبة إظهار
تفاصيل ورقة الشجر
 -8أن تهتم الطالبة بمعرفة
القيمة النفعية والجمالية لورقة
الشجر

استراتيجية التدريس

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

آداه التقويم

( )
( )
( )
(

)

(
(
(
(

)
)
)
)

(

)

(

)

عرفي التكوين
ما هي اسس التكوين
الجيد
كيف يتم رسم انيه مع
مراعاه النسبه والتناسب
قومي بتحليل النتائج
الموجودة

عرفي الرسم
اذكري أدوات الرسم
عددي عناصر التعبير الفني
صفي ورق الشجر
كيف ترسم اوراق االشجار
ما هي اعم تفاصيل ورق الشجر
ما هي القيم النفعيه والجماليه
لورق الشجر

طريقة وحدات وسائل
الصف

المــــادة

رابع ابتدائي

تربية فنية

اليـوم

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

التاريخ

الدرس

مجال الرسم

ملخص الوحدة

رسم أوراق الشجر – الضوء والظل والثمار  -مبادىء التكوين الفني

الحصة

الفترة الزمنية

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

األهداف الرئيسية

الفكرة الكبرى:
يتوقع من الطالبة في نهاية هذه الوحدة أن :
تنفيذ رسم أرواق الشجر والضوء والظل.
-1تفهم العناصر الشكلية من خط وشكل ولون بتوسع في أعمال فنية مناسبة .
ستفهم المتعلمات أن :
-2تعبر عن االنفعاالت الوجدانية ,ومالحظة المعاني التعبيرية في الشكل واللون ورموز العمل
 بداية الرسم القديم كانت مع العصر الحجري القديم .عناصر - -الفني .
التعبير الفني هي مجموعة من العناصر يعتمد عليها الفنان
 -3دمج مهارات الرسم والزخرفة مع المجاالت األخرى في عمل تصميمات نفعية ذات طبيعة
للتعبير.
تربوية وجمالية .
 الضوء والظل والثمار لها خطوات محددة لرسمها . -4تدرس العناصر الشكلية من خط وشكل ولون بتوسع في أعمال فنية مناسبة .
 مبادئ التكوين الفني هي طريقة تجميع العناصر -5تتعرف على خبرات الرسم والتظليل بقلم الرصاص إلبراز التجسيم لرسوم من الطبيعة الصامتة
 معالجة األخطاء في الرسم من إهمال األدوات وعدم تناسق.
األلوان .
 -6تتدرب على وصف وتحليل األعمال المنتجة في الصف .

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
األسئلة األساسية:
س  :عرفي عناصر التعبير الفني .
س عددي أدوات الرسم .
س بيني خطوات رسم أوراق الشجر.
س عرفي كل م الجسم الكروي – اإليهام بالتجسيم -ألوان الباستيل

س اذكري خطوات رسم الثمرة وتلوينها .
س عرفي التكوين الفني واذكر أسسه.

ستعرف المتعلمات :
❖ رسم أوراق الشجر
❖ الضوء والظل والثمار
❖ مبادئ التكوين الفني.

ستكون المتعلمات قادرات على :
اكتساب اتجاهات وقيم في مجال الرسم.
تعرف بداية الرسم وخطوات رسم أوراق
شجرة .
تعرف الضوء والظل والثمار وطريقة رسمها
بيان المقصود بالتكوين .
تعرف اسس التكوين .

الخطوة : 2
المهمة األدائية

تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المحكات الرئيسية

تحقيق درجات
متقدمة في
❖ رسم أوراق االختبارات .
شجر.
❖ مطوية .
❖ عمل
ملصق.

الخطوة : 3

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

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

✓

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(رسم أوراق الشجر – الضوء والظل والثمار  -مبادئ التكوين الفني
) 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 .
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 مواد 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

