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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:

الوحدة األولى

الخامات المختلفة والمنظور والنسب
والتناسب

الخامات واأللوان:
ترتبط عناصر العمل الفني سواءً كان مسطح ًا
أو مجسماً ارتباطاً وثيقاً بالخامة المنفذ عليها
العمل وباأللوان المناسبة لهذه الخامة
وتختلف األلوان باختالف الخامات ،كما أن
لكل خامة العديد من األلوان فمثالً للقماش
هناك عدة ألوان تختلف باختالف نوع القماش
فالحرير تستخدم ألوان سيتاسيلك .Seta Silk

تحضير التعلم الرقمي

تربية فنية – الصف
الخامس االبتدائي

موضوع الدرس

المآذن والقباب في العمارة اإلسالمية

نوع الدرس

اليوم

الثالثاء

االهداف

األربعاء
الخميس

التاريخ

الواجبات والتقويم

المعينات التعليمية
اإلثراءات
األنشطة
االختبارات

عــن بــعــد O

أن تذكر التلميذة نبذة تاريخية عن المآذن والقباب.
أن تتعرف التلميذة على تاريخ ألوان الباستيل.
أن تسمي التلميذة أنواع ألوان الباستيل.
أن تستنتج التلميذة مميزات ألوان الباستيل.
أن تتحدث التلميذة عن كيفية التعامل مع أنواع مختلفة من األلوان.
أن تشرح التلميذة طريقة الرسم بألوان الباستيل.
اذكري نبذة تاريخية عن المآذن والقباب.
تعرفي على تاريخ ألوان الباستيل.
سمي أنواع ألوان الباستيل.
استنتجي مميزات ألوان الباستيل.
تحدثي عن كيفية التعامل مع أنواع مختلفة من األلوان.
اشرحي طريقة الرسم بألوان الباستيل..

⃝ √ 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 – 5ب ف1
المآذن والقباب في العمارة اإلسالمية
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)

اإلجراءات
دور المتعلمة

دور المعلمة
•

تقديم المعلومات المتوافرة
عن نبذة تاريخية عن المآذن
والقباب ،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
دور الفن السعودي والعالمي
في توضيح القيم الجمالية
في المآذن والقباب.
•
تقسيم موضوع المناقشة
إلى عناصر فرعية.
•
طرح األسئلة.
مناقشة التلميذات كل عنصر
على حدة في ضوء األسئلة
المطروحة.

•
•
•

•
•
•

الواجب المنزلي :حل أنشطة الكتاب المدرسي5( .دقائق)

•

•
•
•
•

التعاون فيما بينهن بغرض فهم
المشكلة أو المهمة المطروحة (نبذة
تاريخية عن المآذن والقباب)،
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 دور الفن
السعودي والعالمي في توضيح القيم
الجمالية في المآذن والقباب.
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
تاريخية عن
المآذن والقباب.

وضحي دور الفن
السعودي والعالمي
في توضيح القيم
الجمالية في المآذن
والقباب.

موضوع الدرس
المجموعة
تقلبات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية
أن تذكر التلميذة نبذة
تاريخية عن المآذن
والقباب.
أن تتعرف التلميذة على
تاريخ ألوان الباستيل.
أن تسمي التلميذة أنواع
ألوان الباستيل.
أن تستنتج التلميذة
مميزات ألوان الباستيل.
أن تتحدث التلميذة عن
كيفية التعامل مع أنواع
مختلفة من األلوان.
أن تشرح التلميذة طريقة
الرسم بألوان الباستيل.

أدوات التقويم
التقويم الختامي

طريقة استراتيجيات الليزر
تربية فنية الصف الخامس االبتدائي
المادة
المآذن والقباب في العمارة اإلسالمية
المكتسبات والمفردات
الجديدة
مجسمات صور
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى .......
مراجع ودوريات
ما أنواع ألوان الباستيل؟
المحتوى وفرض الدرس

األنشطة

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

إستراتيجيات التعليم
البديلة
oحل المشكالت

فيلم تعليمي

تقييم الهدف

نشاط ( )2ص 20
◼ المآذن والقباب في العمارة اإلسالمية :تعتبر المآذن عنصر
صممي تكوينا للمآذن
من عناصر العمارة اإلسالمية الخاصة بالمساجد ولقد تفنن
oاالكتشاف واالستقصاء
والقباب باستخدام
المعماريون المسلمون في بناء القباب فمنها القبة
تعرفي على تاريخ ألوان
المستديرة والمضلعة والمؤلفة من دور واحد أو أكثر وهناك الحاسب اآللي ومن خالل
الباستيل.
برنامج (الفوتوشوب)o .الوصف الذهني
القباب ذان الزخارف الدقيقة واألخرى المغطاة بصفائح
سمي أنواع ألوان
الذهب أو الرصاص كما أن هناك بعض المساجد المغطاة
الباستيل.
oالخرائط الذهنية
نشاط ( )3ص 21
بعدة قباب مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.
استنتجي مميزات ألوان
من خالل الخطوات
كما اتخذت المآذن عدة أشكال فمنها المئذنة المربعة كما في
الباستيل.
oالتعلم الذاتي
السابقة شكل ()16
الجامع األموي ومئذنة سامراء الملوية الشهيرة ومآذن القاهرة.
تحدثي عن كيفية التعامل
أرسم عنصري المآذن
◼ ألوان الباستيل :للرسم بألوان الباستيل طابع خاص حيث
مع أنواع مختلفة من
والقباب مستخدما ألوان oالتعلم التعاوني
تتميز هذه األلوان من غيرها بإمكانية الحصول على ألوان
األلوان.
الباسيل الناعم.
جديدة عن طريق خلط األلوان في اللوحة مباشرة.
اشرحي طريقة الرسم
oأخرى ........
◼ أنواع ألوان الباستيل :باسيل الطباشير (الباسيل الناعم)
بألوان الباستيل.
يصنع من الجبس المفتول مضاف إليه اللون ,ثم يصب في
القالب وهذا النوع ال يمكن محوه بالممحاه اللينة حيث أنها
تتسبب في إفساد الورق ولكن يمحو بالفرشاة.
◼ كيف نرسم بالباستيل؟ يتطلب عمل لوحة بألوان الباستيل
ورق كنسون خشن وألوان باسيل ومثبت للون.
االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية المالحظة المناقشة التدريبات األنشطة الواجبات المنزلية أخرى ....
حل أسئلة الكتاب.
الواجب المنزلي
متابعة حل أنشطة الكتاب.
اذكري نبذة تاريخية عن
المآذن والقباب.

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

التربية الفنية 5ب

موضوع الدرس

الخامات المختلفة المنظور والنسب
والتناسب

اذكري نبذة عن تاريخ استخدام اللون علي الخامات المختلفة ؟
❑سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

❑أوراق نشاط

اليوم

األحد

التاريخ
الحصة
الفصل

نشاط إثرائي

إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

بيني مفهوم النسب و التناسب

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 ⃝

تقويم بنائي

مراجعة ما سبق دراستة

بيني نبذة عن تاريخ استخدام اللون
علي الخامات المختلفة

وضحي مهارة استخدام خامة اللون
المناسبة علي الخامات المختلفة

تقويم ختامي

يقصد بالنسب دراسة العالقات بين الطول والعرض أو الفراغات
واألشكال في الرسوم ثنائية األبعاد واألحجام والمساحات في
المجسمات
تنقد المعلمة للطلبات بعض األعمال الفنية

اخلربات السابقة

التقويم
تقويم قبلي

 -1أن تبين الطالبة نبذة عن تاريخ
استخدام اللون علي الخامات المختلفة ترتبط عناصر العمل الفني سواء كان مسطحا أو مجسما ارتباطا
 -2أن توضح الطالبة مهارة استخدام وثيقا بالخامة المنفذة عليها العمل وباأللوان المناسبة لهذه الخامة
خامة اللون المناسبة علي الخامات
من خالل الشرح والحوار تبين المعلمة للطلبات مهارة استخدام
المختلفة
خامة اللون المناسبة علي الخامات المختلفة
 -3أن تبين الطالبة مفهوم المنظور
الخطي البسيط
المنظور الخطي  :يقصد به مظهر األشياء ويتحدد من خالل
 -4أن تذكر الطالبة قواعد المنظور
أوضاعها والمسافات التي بينها
 -5أن تبين الطالبة مفهوم النسب و
قواعد المنظور هي نقطة التالشي والخطوط المتوازية وخط األفق
التناسب

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 ⃝

بيني مفهوم المنظور الخطي البسيط
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

❑تحدث

❑قراءة

الواجبات المنزلية ⃝

❑كتابة
أخرى..............

❑تفكير

الطريقة البنائية الجديده – الليزر
الـمـادة

تربية فنية 5ب

الوحدة

األولى :مجال الرسم

الدرس

األول

الموضوع

المآذن والقباب في العمارة اإلسالمية

الشاهد

التاريخ

الحصة – الفصل

إجراءات عرض الدرس

اإلعداد للدرس
الخامات واألدوات:
ورق كانسون (نوع من الوق المقوى) .ألوان باستيل ناعم .مثبت لون .مفارش بالستيك.
الصور الخاصة بالدرس

شكل ()1

شكل ()2

الجوانب الضرورية للخبرة في الدرس
 الجوانب المعرفية :المآذن والقباب عبر التاريخ ـ دور الفن السعودي والعالمي في توضيح القيم الجمالية في المآذن والقباب ـ
تاريخ ألوان الباستيل ـ أنواع ألوان الباستيل ـ مميزات ألوان الباستيل ـ نقد بعض اللوحات الفنية.
أهداف الدرس
يتوقع من التلميذة في نهاية الدرس:
معرفة نبذة تاريخية عن المآذن والقباب .م عرفة بعض الفنانين السعوديين والمسلمين الذين اهتموا بتجسيد المآذن والقباب في لوحاتهم
الفنية .الشعور بروحانية المسجد من خالل المآذن والقباب .معرفة نبذة تاريخية عن ألوان الباستيل.
اإلثارة
 -1األلوان المستخدمة .استخدام اليد في تحقيق التدرج اللوني.
الوسائل التعليمية
•
•
•
•
•
•

الوسيلة رقم ( )1صور ألنواع مختلفة من المآذن والقباب.
الوسيلة رقم ( )2بوستر للوحات مختلفة للمآذن والقباب (.)9
الوسيلة رقم ( )3بوستر للوحات عبرت عن الروحانية للمآذن والقباب (.)10
الوسيلة رقم ( )4نوعيات مختلفة من ألوان الباستيل.
الوسيلة رقم ( )5بوستر للوحة الفنان محمد صبري.
الوسيلة رقم ( )6بوستر لخطوات عمل لوحة بألوان الباستيل.

أوضح للتلميذات أن أول قبة في التاريخ اإلسالمي كانت قبة الصخرة وأول مئذنة كانت مئذنة الجامع األموي
()1-1
بدمشق)2( .
أذكر التلميذات أنواع القباب وأن منها القبة المستديرة والمضلعة والمؤلفة من دور واحد أو أكثر.
()2-1
أشرح أشكال المآذن وأعرض الوسيلة (.)1
()3-1
( )1-2أسأل عن دور الفنان السعودي والمسلم في تجسيد المآذن والقباب في لوحات فنية )2-2(.أعرض الوسيلة (.)2
( ) 3-2أطلع التلميذات على بعض اللوحات التي أظهر فيها الفنان الزخرفة الدقيقة للمآذن والقباب.
( )1-3أذكر التلميذات بدور الفن )2-3( .أوضح للتلميذات دور المآذن والقباب في بناء المساجد وكيف وظفها الفنان
المسلم في أعماله الفنية )3-3( .أشعرهن بروحانية المساجد ودور الفن اإلسالمي في الشعور بهذه
الروحانية وكيف جسدها الفنان المسلم في لوحاته )1-4( .أسأل عن ألوان الباستيل وما تعرفن عنها )2-4( .أذكر تاريخ ألوان
الباستيل وأول من تعامل مع هذا النوع من األلوان ومتى ( )3-4( .)5أعرف التلميذات أنواع ألوان الباستيل وأعرض الوسيلة
( )1-5( .)4أسأل عن األلوان التي استخدموها قبل هذا الموضوع وما الفرق بينها وبين ألوان الباستيل.
( )2-5أوضح للتلميذات أهمية التعرف والتعامل مع أنواع مختلفة من األلوان.
المطلوب تنفيذة
التعبير عن جماليات المآذن والقباب في العمارة اإلسالمية بإستخدام ألوان الباستيل.
التقييم والتقويم
تقوم المعلمة بتصوير نسخة من نموذج رقم ( )2من نهاية الدليل الخاص بعملية التقييم والتقويم.

التوجيهات الختامية
التأكيد على التلميذات كتابة االسم والصف والعمر خلف األعمال.
•
حث التلميذات على تنظيف المكان وإعادة األدوات إلى أماكنها.
•
الجدول التحصيلي
تقوم المعلمة بتصوير النموذج رقم ( )3من نهاية الدليل والخاص بالجدول التحصيلي وتقوم بتعبئته.
تاريخ المآذن والقباب أنواعها.
العمارة اإلسالمية في المآذن والقباب.
وصف أعمال فنية سعودية ركزت على الموضوعات المحلية أو التراثية.

طريقة مدارس األبناء – الليزر
الوحدة:
الموضوع:
 نظري

الحصة
الفصل
التاريخ

مجال الرسم
المآذن والقباب في العمارة اإلسالمية.
 عملي

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

 اختبار مفاجئ

عناصر الدرس
المآذن والقباب عبر التاريخ.

•

تاريخ ألوان الباستيل.
أنواع ألوان الباستيل.
مميزات ألوان الباستيل.
نقد بعض اللوحات الفنية.
التعامل مع نوع من أنواع ألوان الباستيل.
طريقة الرسم بألوان الباستيل.
تحقيق التدرج اللوني في ألوان الباستيل.
طريقة التدريس

األهداف السلوكية
أن تذكر التلميذة نبذة تاريخية عن المآذن والقباب.

•
•
•
•
•
•
•
•

أن تتعرف التلميذة على تاريخ ألوان الباستيل.
أن تسمي التلميذة أنواع ألوان الباستيل.
أن تستنتج التلميذة مميزات ألوان الباستيل.
أن تتحدث التلميذة عن كيفية التعامل مع أنواع مختلفة من األلوان.
أن تنقد التلميذة بعض اللوحات الفنية.
أن تشرح التلميذة طريقة الرسم بألوان الباستيل.
أن تصف التلميذة كيفية تحقيق التدرج اللوني في ألوان الباستيل.
وسيلة الهدف

التقويم
اذكري نبذة تاريخية عن المآذن والقباب.
تعرفي على تاريخ ألوان الباستيل.
سمي أنواع ألوان الباستيل.
استنتجي مميزات ألوان الباستيل.
تحدثي عن كيفية التعامل مع أنواع مختلفة من األلوان.
انقدي بعض اللوحات الفنية.
اشرحي طريقة الرسم بألوان الباستيل.
صفي كيفية تحقيق التدرج اللوني في ألوان الباستيل.
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 :سمي أنواع ألوان الباستيل.

•
•
•
•
•
•
•

 قصة

 أسئلة استفهامية

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

طريقة مسرد الليزر 1

الحصة
األولى
الثانية

المكون

الهدف

المآذن والقباب في ذكر نبذة تاريخية عن
المآذن والقباب
العمارة اإلسالمية
المآذن والقباب في استنتاج بعض أشكال
المآذن والقباب في
العمارة اإلسالمية
الفن التشكيلي-
استعراض بعض
أساليب الفنانين
التشكيليين في التعبير
عن المآذن والقباب

المهارة

إستراتيجية
التدريس
التعلم التعاوني

ص 10كتاب الطالبة

االستنتاج-

مهارة تفكير

ص 14كتاب الطالبة

التذكر

المرونة

اإلجراءات

أداة التقويم
أوراق قياس
تكليف منزلي

طريقة مسرد الليزر 2

األسبوع

اليوم والتاريخ الحصة الفصل

المكون

الهدف

ذكر نبذة
المآذن
والقباب في تاريخية عن
العمارة المآذن والقباب
اإلسالمية
استنتاج بعض
المآذن
والقباب في أشكال المآذن
والقباب في الفن
العمارة
التشكيلي-
اإلسالمية
استعراض بعض
أساليب الفنانين
التشكيليين في
التعبير عن
المآذن والقباب

عدد
الحصص
حصة

حصة

إستراتيجية التدريس

اإلجراءات
واألنشطة

التعلم التعاوني

ص 10كتاب
الطالبة

مهارة تفكير

ص 14كتاب
الطالبة

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

توقيع
المديرة

عناصر المدرسة
التنظيمية
المآذن والقباب في
العمارة اإلسالمية

أهداف الدرس
التعرف على
نبذة تاريخية عن المآذن والقباب.

المآذن والقباب في
العمارة اإلسالمية

بعض أشكال المآذن والقباب في الفن
التشكيلي.
بعض أساليب الفنانين التشكيليين في التعبير
عن المآذن والقباب.

طريقة مسرد الليزر 3
التقويم
الوسائل
إستراتيجيات
التدريس
صور ألنواع مختلفة  oذكر نبذة تاريخية عن المآذن والقباب.
إستراتيجية
من المآذن والقباب
التعلم التعاوني
إستراتيجية
الحوار
والمناقشة

بوستر للوحات
عبرت عن
الروحانية للمآذن
والقباب

 oاستنتاج بعض أشكال المآذن والقباب في الفن
التشكيلي.
 oاستعراض بعض أساليب الفنانين التشكيليين في
التعبير عن المآذن والقباب.

طريقة تخطيط التدريس – الليزر
الفصل الدراسي
األول

الصف
الخامس االبتدائي

عناصر
التدريس
المقدمة

المحتوى المعرفي أو
اإلجرائي
ذكر نبذة تاريخية عن
المآذن والقباب.
التعرف على تاريخ ألوان
الباستيل.

العرض

تمييز أنواع ألوان
الباستيل.
استنتاج مميزات ألوان
الباستيل.

التطبيق

التقويم

التحدث عن كيفية التعامل
مع أنواع مختلفة من
األلوان.
شرح طريقة الرسم بألوان
الباستيل.
مناقشة كيفية تحقيق
التدرج اللوني في ألوان
الباستيل.
التعبير عن جماليات
المآذن والقباب في العمارة
اإلسالمية باستخدام ألوان
الباستيل.
عناصر الجدول التحصيلي

األسبوع
األول

التاريخ
من
إلى

الوسيلة التعليمية
صور ألنواع مختلفة
من المآذن والقباب
بوستر للوحات عبرت
عن الروحانية للمآذن
والقباب
نوعيات مختلفة من
ألوان الباستيل
عرض مرئي
فيلم تعليمي
صور
بوستر للوحة الفنان
محمد صبري
بوستر لخطوات عمل
لوحة بألوان الباستيل
لوحات توضح التدرج
اللوني في ألوان
الباسيل
فيلم تعليمي عن
جماليات المآذن
والقباب
أعمال التلميذات

الدرس
المآذن والقباب في
العمارة اإلسالمية

عدد الفصول

شكل وأسلوب
نوع
النشاط
االستراتيجية
نشاط 1
استنتاجية
حوار ومناقشة الكتاب المدرسي
نشاط 2
التعليم
الكتاب المدرسي
البصري
حوار ومناقشة
حوار ومناقشة خريطة معرفية
استنتاج
وتصنيف
-----استقصاء
موجه
استنتاج
حوار ومناقشة

جماعي
كتابي
------

خريطة معرفية

جماعي
شفهي

------

------

استقصاء
حوار ومناقشة
نشاط 3
التعليم
الكتاب المدرسي
البصري
حوار ومناقشة
-----البيان العملي

حوار ومناقشة

ن وع
النشاط
جماعي
كتابي
جماعي
شفهي

خريطة معرفية

جماعي
كتابي
------

جماعي
كتابي

التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :
موضوع الوحدة
اليوم

التاريخ

األولى

 3أسابيع

الزمن المتوقع للوحدة

مجال الرسم

األسبوع

الصف
الهدف

المكون (المحتوى)

الحصة
إستراتيجية التدريس

أداء التقويم

المعينات التعليمية

يتوقع من الطالبة يف هناية الدرس :

املنظور و النسب
والتناسب

-1

معرفة نبذة عن اتريخ استخدام اللون علي

-2

معرفة مهارة استخدام خامة اللون املناسبة علي

-3

الشعور بتناسب اللون املستخدم مع اخلامة

-5

معرفة قواعد املنظور .

اخلامات املختلفة

اخلامات املختلفة .

معرفة مفهوم املنظور اخلطي البسيط .

-4

معرفة مفهوم النسب و التناسب .

-6
-7
-8
-9

نقد بعض األعمال الفنية .

الشعور بمهية املنظور و النسب و التناسب يف

اإلعمال الفنية .

-10

معرفة أنواع خمتلفة من ألوان الباستيل .
استخدام البيئة كموضوع للرسم .

⃝

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

عنوان الدرس

اخلامات املختلفة املنظور

الحصة

والنسب والتناسب
التمهيد:

الصف

الخامس

طريقة التدريس
استجوابيه – استنتاجيه – حوارية  -إلقائية
العام الدراسي

التاريخ

الوسائل التعليمية

س اذكري نبذة عن تاريخ استخدام اللون علي الخامات المختلفة ؟

 14هـ
كتاب الطالبة – بور بوينت

الهدف الفني:

األهـــــــداف

الــمـحــتــــــــــــــــــــــــــــو ى

اجراءات التدريس

 -1أن تبين الطالبة نبذة عن
تاريخ استخدام اللون علي
الخامات المختلفة

نبذة عن تاريخ استخدام اللون علي
الخامات المختلفة

ترتبط عناصر العمل الفني سواء كان مسطحا أو مجسما ارتباطا وثيقا بالخامة المنفذة
عليها العمل وباأللوان المناسبة لهذه الخامة

بيني نبذة عن تاريخ استخدام
اللون علي الخامات المختلفة

 -2أن توضح الطالبة مهارة
استخدام خامة اللون المناسبة
علي الخامات المختلفة

مهارة استخدام خامة اللون المناسبة
علي الخامات المختلفة

من خالل الشرح والحوار تبين المعلمة للطلبات مهارة استخدام خامة اللون المناسبة
علي الخامات المختلفة

وضحي مهارة استخدام خامة
اللون المناسبة علي الخامات
المختلفة

 -3أن تبين الطالبة مفهوم
المنظور الخطي البسيط

مفهوم المنظور الخطي البسيط

المنظور الخطي  :يقصد به مظهر األشياء ويتحدد من خالل أوضاعها والمسافات التي
بينها

بيني مفهوم المنظور الخطي
البسيط

 -4أن تذكر الطالبة قواعد
المنظور

قواعد المنظور

قواعد المنظور هي نقطة التالشي والخطوط المتوازية وخط األفق

اذكري قواعد المنظور

 -5أن تبين الطالبة مفهوم النسب
و التناسب

مفهوم النسب و التناسب

يقصد بالنسب دراسة العالقات بين الطول والعرض أو الفراغات واألشكال في الرسوم
ثنائية األبعاد واألحجام والمساحات في المجسمات

بيني مفهوم النسب و التناسب

 -6أن تنقد الطالبة بعض األعمال
الفنية

نقد بعض األعمال الفنية

تنقد المعلمة للطلبات بعض األعمال الفنية

انقدي بعض األعمال الفنية

التطبيق العملي:

رسم لوحة فنية ( من البيئة السعودية ) باستخدام ألوان الباستيل و الرتكيز علي املنظور اخلطي البسيط و النسب و التناسب

الخامات واألدوات:
التطبيق:

س

التقويم

الطريقة البنائية  – 2فواز الحربي

-1
-1
-2
-3
-4
-2
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-1
-2

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-1
-2
-3
-4

-1
-2
-3

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

 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

الوحدة
تمهيد

لى
األو ى

طريقة وحدات الملك عبداهلل – فواز الحربي
مى
جمالىالرس ى
العنوان

بى ى؟ ى
أذكرىنبذةىتارخييةىعنىاملآذنىوال ىقبا ى

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

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ تذكر نبذة تاريخية عن المآذن والقباب
❖ توضح الشعور بروحانية المسجد من خالل المآذن والقباب
❖ تذكر أنواع مختلفة من ألوان الباستيل
❖ تعرف مفهوم التراث الشعبي والحرف الشعبية
❖ تقارن بين الحرفي والفنان
❖ تذكر خطوات التلوين بألوان الباستيل الزيني
❖ تبين نبذة عن تاريخ استخدام اللون على الخامات المختلفة
❖ تعدد قواعد المنظور
❖ توضح نقد بعض األعمال الفنية
األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
األسئلة األساسية :
الفكرة الكبرى :سنتعرف في هذذه الوحذدة علذى مجذال
الرسم .
السؤال األول  :ما مفهوم التراث الشعبي والحرف
ستفهم المتعلمات :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

نبذة تاريخية عن المآذن والقباب
أنواع مختلفة من ألوان الباستيل
مفهوم التراث الشعبي والحرف الشعبية
المقارنة بين الحرفي والفنان
خطوات التلوين بألوان الباستيل الزيني
نبذة عن تاريخ استخدام اللون على الخامات المختلفة
قواعد المنظور
نقد بعض األعمال الفنية

الشعبية ؟
السؤال الثاني  :أذكر أنواع مختلفة من ألوان الباستيل.
السؤال الثالث  :ما قواعد المنظور ؟

ستعرف المتعلمات :
•
•
•
•
•
•
•
•










نبذة تاريخية عن المآذن والقباب
أنواع مختلفة من ألوان الباستيل
مفهوم التراث الشعبي والحرف الشعبية
المقارنة بين الحرفي والفنان
خطوات التلوين بألوان الباستيل الزيني
نبذة عن تاريخ استخدام اللون على الخامات المختلفة
قواعد المنظور
نقد بعض األعمال الفنية

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 نبذة تاريخية عن المآذن والقباب
ذكر أنواع مختلفة من ألوان الباستيل
معرفة مفهوم التراث الشعبي والحرف الشعبية
المقارنة بين الحرفي والفنان
ذكر خطوات التلوين بألوان الباستيل الزيني
بيان نبذة عن تاريخ استخدام اللون على الخامات المختلفة
ذكر قواعد المنظور
نقد بعض األعمال الفنية

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 عنىالمآذن والقباب في العمارة اإلسالمية .
*أن تحضر الطالبات قصة توضح الحرف الشعبية .
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 دور الفن السعودي والعالمي في توضيح القيم الجمالية في المآذن والشباب .
أقذذدم للطالبذذات عذذرض بذذور بوينذذت عذذن تذذاريخ ألذذوان الباسذذتيل وأنواعذذو ومميزاتذذو  ،أطلذذب مذذن
الطالبات قراءة العرض جيدا ً ومناقشة المعلومات التي وردت فيو في محاولة مذنهن لتحديذد تذاريخ
ألوان الباستيل وأنواعو ومميزاتو مع توضيح الهدف منو ومبرراتو.
أقدم للطالبات مطوية عن قواعذد المنظذور  ،اطلذب مذن الطالبذات قذراءة المطويذة بطريقذة عمليذة
مركزة تعتمد على تحليذل المعلومذات التذي وردت بهذا مذن خذالل إسذتيعاب العالقذات بذين العنذاوين
الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن قواعد المنظور .
أطلب مذن الطالبذات جمذع معلومذات عذن الحذرف الشذعبية ويذتم ذلذك مذن خذالل االسذتعانة بشذبكة
االنترنت أو من خالل مكتبة المدرسة ،أقدم الطالبات المعلومات في شكل مقال كتيب صذيير ال يزيذد
عن عشرين سطراً.
أطلب من الطالبات كتابة مقالة قصيرة عن ألذوان الباسذتيل مذع توضذيح الهذدف مذن كتابذة المقالذة
ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

التوقعات

مبتدئ

نام

عمل بحث
يوضح قواعد
المنظور

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  :الخامس االبتدائي
تتمثل مهمتك في كتابة مقالة عن ألوان الباستيل عن :
( تاريخ ألوان الباستيل وأنواعها ومميزاتها وأقالمها )

هذ

الهدف

د

الدور

ج
م
ا

ع

مهمتك  :صحفية .
الهدف :توظيف الدروس الليوية .
المشكلة والتحدي :أن تطرحيها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة
للقارئ .
أنت  :صحفية متميزة .
وظيفتك  :تنفيذ المقالة والملصق .
طالبات المدرسة أو المجتمع .
السياق الذي تجدين نفسك فيو هو  :سياق المقرر العلمي .

الجمهور
الموقف
الناتج
واألداء تنفيذ رسم المقالة والملصق .
واليرض
❖ اإللمام بجوانب المقالة والملصق .
معايير
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
ومحكات
❖ الشمولية .
النجاح
❖ الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي .

جدول تنظيم التدريس
المكون
( الموضوع )

❖ المنظور والنسب
والتناسب
❖ المآذن والقباب في
العمارة اإلسالمية
❖ الحرف الشعبية

اليوم

التاريخ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

الطريقة البنائية – وسائل
اليـوم
المادة/الصف
التربية الفنية الصف الخامس اإلبتدائى
التاريخ
الخامات المختلفة المنظور والنسب والتناسب
موضوع الدرس
الحصة
اذكري نبذة عن تاريخ استخدام اللون علي الخامات المختلفة ؟
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
األحد

االثنين

الثالثاء األربعاء

ترتبط عناصر العمل الفني سواء كان مسطحا أو
مجسما ارتباطا وثيقا بالخامة المنفذة عليها العمل
وباأللوان المناسبة لهذه الخامة
من خالل الشرح والحوار تبين المعلمة للطلبات
مهارة استخدام خامة اللون المناسبة علي
نبذة تاريخية عن المآذن و القباب
الخامات المختلفة
بعض الفنانين السعوديين والمسلمين الذين اهتموا
المنظور الخطي  :يقصد به مظهر األشياء
بتجسيد المآذن و القباب في لوحاتهم الفنية
ويتحدد من خالل أوضاعها والمسافات التي بينها
الشعور بروحانية المسجد من خالل المآذن و
القباب
قواعد المنظور هي نقطة التالشي والخطوط
معرفة نبذة تاريخية عن ألوان الباستيل
المتوازية وخط األفق
التعامل مع أنواع مختلفة من األلوان
يقصد بالنسب دراسة العالقات بين الطول
نقد بعض اللوحات الفنية
والعرض أو الفراغات واألشكال في الرسوم
ثنائية األبعاد واألحجام والمساحات في
المجسمات
تنقد المعلمة للطلبات بعض األعمال الفنية
الواجب

حل اسئلة الكتاب

الخميس

بيني نبذة عن تاريخ استخدام
اللون علي الخامات المختلفة
وضحي مهارة استخدام خامة
اللون المناسبة علي الخامات
المختلفة
بيني مفهوم المنظور الخطي
البسيط
اذكري قواعد المنظور
بيني مفهوم النسب و التناسب
انقدي بعض األعمال الفنية

طريقة المسرد – وسائل
المادة  :التربية الفنية
المهارة

-1الترتيب(

)

السبورة

-2تحديد الهدف ( )
-3االتصال (

)

-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

ألقالم الملونة

جهاز العرض

-8التقويم (

)

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

 -1أن تبين الطالبة نبذة عن
تاريخ استخدام اللون علي
الخامات المختلفة
 -2أن توضح الطالبة مهارة
استخدام خامة اللون المناسبة
علي الخامات المختلفة
 -3أن تبين الطالبة مفهوم
المنظور الخطي البسيط
 -4أن تذكر الطالبة قواعد
المنظور
 -5أن تبين الطالبة مفهوم
النسب و التناسب
 -6أن تنقد الطالبة بعض
األعمال الفنية

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت

المآذن و القباب في العمارة اإلسالمية

-7اإللقاء ( )

( المكون ) موضوع الدرس

األهداف

الخامات المختلفة المنظور والنسب والتناسب

األسبوع/اليوم

الصف  :الخامس اإلبتدائى
الوسيلة

الفصل الدراسي  :االول

 أن توضح الطالبة نبذةتاريخية عن المآذن و القباب
 -2أن تذكر الطالبة بعض
الفنانين السعوديين والمسلمين
الذين اهتموا بتجسيد المآذن و
القباب في لوحاتهم الفنية
 -3أن تستشعر الطالبة
بروحانية المسجد من خالل
المآذن و القباب
 -4أن توضح الطالبة نبذة
تاريخية عن ألوان الباستيل
 -5أن تتعامل الطالبة مع أنواع
مختلفة من األلوان
 -6أن تنقد الطالبة بعض
اللوحات الفنية

استراتيجية التدريس

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

آداه التقويم

( )
( )
( )
(

)

(
(
(
(

)
)
)
)

(

)

(

)

بيني نبذة عن تاريخ استخدام
اللون علي الخامات المختلفة
وضحي مهارة استخدام خامة
اللون المناسبة علي الخامات
المختلفة
بيني مفهوم المنظور الخطي
البسيط
اذكري قواعد المنظور
بيني مفهوم النسب و التناسب
انقدي بعض األعمال
الفنية

وضحي نبذة تاريخية عن
المآذن والقباب
اذكري بعض الفنانين
السعوديين والمسلمين الذين
اهتموا بتجسيد المآذن والقباب
في لوحاتهم الفنية
رقابة ذاتية
وضحي نبذة تاريخية عن
ألوان الباستيل
بيني كيفية التعامل مع أنواع
مختلفة من األلوان
انقدي بعض اللوحات الفنية

طريقة وحدات وسائل
الصف

المــــادة

خامس ابتدائي

تربية فنية

اليـوم

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

التاريخ

الدرس

مجال الرسم

ملخص الوحدة

المآذن والقباب في العمارة اإلسالمية -الحرف الشعبية – الخامات المختلفة
والمنظور والنسب والتناسب

الحصة

الفترة الزمنية

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرئيسية
يتوقع من الطالبة في نهاية هذه الوحدة أن :
 -1تعرف االشكال المختلفة للمآذن والقباب ويفرق بنها .
 -2تكتسب مهارة الرسم بألوان الباستيل .
 -3تفرق بين الحرفي والفنان في مجال الرسم .
 -4تعرف كيفية االستفادة من الخامات واأللوان ويربط بنهما .
 -5تتدرب على رسم المآذن والقباب اإلسالمية .
 -6تقدر الحرف الشعبية وأصحابها .

األفكار الكبرى (اإلفهام الباقية)
الفكرة الكبرى:
رسم مآذن وقباب إسالمية وتقدير الحرف الشعبية .
ستفهم المتعلمات أن :
 المآذن والقباب عمارة إسالمية قديمة لها أشكال مختلفة. ألوان الباستيل لها ألوان مختلفة ولكنها ال تدوم ولها طريقة خاصة فياستخدامها .
 الحرف الشعبية في المملكة قديمة ويجب احترام أصحابها. معالجة األخطاء إهمال التراث اإلسالمي وتحقير أصحاب الحرفالشعبية .

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
األسئلة األساسية:
س
س
س
س
س

 :بيني تاريخ المآذن والقباب في تاريخنا اإلسالمي .
شاهدي صور لمآذن وقباب وحاكيها بالرسم .
اذكري خطوات وأدوات تنفيذ لوحة بألوان البستيل .
عددي ما تعرفه من الحرف الشعبية السعودية وما موقفك
منها ؟
ارسمي نموذجا لقصر المصمك مستخدما النسب والتناسب
.

ستعرف المتعلمات :
❖ المآذن والقباب في العمارة اإلسالمية.
❖ الحرف الشعبية
❖ الخامات المختلفة والمنظور والنسب والتناسب

ستكون المتعلمات قادرات على :
اكتساب اتجاهات وقيم في مجال الرسم.
تعرف بداية العمارة اإلسالمية وبخاصة المآذن
والقباب .
تعرف خطوات وخامات رسم لوحة بألوان
البستيل.
احترام وتقدير أصحاب الحرف الشعبية .
تكوين اتجاه ايجابي نحو الفن اإلسالمي .

الخطوة : 2
المهمة األدائية

تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المحكات الرئيسية

❖ رسم مأذنة تحقيق درجات
متقدمة في
مسجد.
❖ مطوية عن االختبارات .
العمارة
اإلسالمية .
❖ عمل ملصق
الحرف
الشعبية في
مملكتنا.

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(المآذن والقباب في العمارة اإلسالمية -الحرف الشعبية – الخامات
المختلفة والمنظور والنسب والتناسب ) 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
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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

أوراق العمل لقياس المهارات  -الصف  :الخامس االبتدائي  -المادة  :تربية فنية
االسم :

التاريخ / :

الصف / 5 :

14 /هـ

لم تتقن

أتقنت

هيا أيتها البطلة  ،استعيني باهلل و أجبي عن األسئلة اآلتية
السؤال األول  :أكملي المخطط اآلتي :

األلوان
قسمان

ألوان ............................

ألوان أساسية

وهي

و هي

االخضرو....و.....
.......... .

األحمرو....و....
 .و...........
==================================================================
السؤال الثاني :

ضعي عالمة ( √ ) إذا كانت اإلجابة صحيحة وعالمة (× ) إذا كانت اإلجابة خاطئة :
هذا السؤال

م
1
2
3
4
5
6

معلمة المادة :

أمثلة
األزرق من األلوان الثانوية
البرتقالي من األلوان األساسية
البنفسجي من األلوان الثانوية
األخضر من األلوان الثانوية
األحمر من األلوان األساسية
األصفر من األلوان األساسية

√ أم ×

سهل جدا

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

