مادة التربية الفنية

الصف األول المتوسط

الشكل ()4

ففى نجد والمنطقة الوسطى مثالً كانت
الخامة األساسية المستخدمة لتنفيذ
البيوت من مادة الطين كمادة
أساسية،وكذلك اللبِن وأخشاب األثل
وجذوع النخل واألعمدة الحجرية (
الشكالن .) 4،3

تحضير التعلم الرقمي

التربية الفنية  1م

موضوع الدرس

البيوت التراثية

نوع الدرس

عــن بــعــد O

االسرتاتيجيات

المادة

عنوان الوحدة

مجال الرسم

حــضــــوري O

االثنين

اليوم

الثالثاء

•
•
•
•
•

األهداف

األربعاء

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

األحد

أن تتعرف الطالبة على األلوان والخامات اللونية.
أن تعرف الطالبة مفردات الوسائط اللونية.
أن تستعمل الطالبة األدوات الفنية المعنية باللون مثل سكين الرسم والفرشاة.
أن توضح الطالبة كيفية إستخراج ألوان األكريليك من األنبوب على صحن األلوان.
أن تشرح الطالبة كيفية إضافة مالمس على سطح اللوحة

الخميس

التاريخ

الواجبات والتقويم

املعينات التعليمية

⃝

البرجكتر ⃝

اإلثراءات

فيديوهات

األنشطة

نشاط مدرسي O
اختبار وحدة O

االختبارات

توقيع المعلم/ة

السبورة ⃝
⃝ بوربوينت

•
•
•
•
•
الكتاب ⃝

تعرفي على األلوان والخامات اللونية.
عرفي مفردات الوسائط اللونية.
استعملي األدوات الفنية المعنية باللون مثل سكين الرسم والفرشاة.
وضحي كيفية إستخراج ألوان األكريليك من األنبوب على صحن األلوان.
اشرحي كيفية إضافة مالمس على سطح اللوحة.
البطاقات ⃝

⃝ أوراق عمل

نشاط منزليO
اختبار فترة O

توقيع المشرف/ة

أقالم ملونة ⃝

صور ⃝

المسجل ⃝

أفالم تعليمية ⃝

أخرى ..........

⃝ أخرى .............

مسابقة مدرستي Oأخرى O
اختبار اسبوعي  Oأخرى O

توقيع القائد/ة

الحقوق

التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :
موضوع الوحدة
اليوم

التاريخ

األولى

 3أسابيع

الزمن المتوقع للوحدة

مجال الرسم

الصف

المكون (المحتوى)

الحصة

الهدف

• يف هناية هذا دذس ت ونذال دبادقذة ةذاذ
على أل:
• أل و رف دتلميا دقيات دت ثية
البيوت الرتاثية

األسبوع

• أل واكر دتلميا مناانت بيات دت ث
• أل وتقني دتلميا خصائص ولك دقيات

استراتيجية التدريس

أداء التقويم

المعينات التعليمية

تل ىل و ذا

✓ العصف الذهني +
الكرسي الساخن +
االستقراء

⃝

أقالم ملونة

⃝ √ االختبارات التحريرية

⃝ √ البرجكتر

⃝

نماذج حسية

⃝ √ االختبارات الشفوية

⃝ √ السبورة
⃝

المسجل

⃝√

األنشطة ⃝ √ التدريبات

⃝

أفالم تعليمية

⃝√

الواجبات المنزلية

⃝

أخرى........

⃝ √ الكتاب

⃝

صور

⃝√

المالحظة ⃝ √ المناقشة

⃝ √ البطاقات

أخرى ...................:
⃝ √ العروض

⃝

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

• أل وتقن دتلميا سم ملاضاع

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

الطريقة البنائية  – 1فواز الحربي
عنوان الدرس
البيوت التراثية
التمهيد:
الهدف الفني:
األهـــــــداف

طريقة التدريس

الفصل
الحصة

الصف

التاريخ

أول متوسط

ما هي البيوت التراثية ؟؟

الوسائل التعليمية

استجوابيه – استنتاجيه – حوارية  -إلقائية
العام الدراسي
كتاب الطالبة  ،بور بوينت .....

لوني
الــمـحــتـــــــــــــــــــــــــــو ى

 -1أن تعرف معرفة البيوت التراثية
الطالبة البيوت
التراثية
أن تذكر الطالبة كيفية بناء بيوت التراث
مكونات بيوت
التراث
أن تتبين الطالبة خصائص بيوت التراث
تلك
خصائص
البيوت
أن تتقن الطالبة رسم الموضوع
رسم الموضوع
تلوين تلوين الموضوع
الطالبة
الموضوع

اجراءات التدريس

التطبيق:

التقويم

البيوت التراثية هي البيوت التي تتميز بالتراث وهى موجودة في س عرفي
أماكن كثيرة من المملكة مثل منطقة الجنوب والشمال ونجد وكل
التراثية
منها له مميزاته
مكونات
كان يستخدم في بناء البيوت التراثية الطين والقش والحصى س اذكري
وغيرها لبناء تلك البيوت
البيوت التراثية؟
البيوت

تتميز البيوت التراثية بروعة الشكل وجمال الزخارف

س ب ّيني خصائص تلك
البيوت؟

تقوم الطالبة بالبدء في رسم الشكل الخارجي للبيوت التراثية س كيف يتم
واالهتمام بما بها من زخارف وتستخدم األلوان الزيتية في التلوين
الموضوع؟
تستخدم األلوان الزيتية في التلوين وتعمل لها التدرج المناسب
س ما هي األلوان
في
المستخدمة
التلوين؟
رسم

التطبيق العملي:
الخامات واألدوات:

14هـ

لوحة كانفوس – ألوان زيتية  -فرش

الطريقة البنائية  – 2فواز الحربي
الموضوع

الصف

استراتيجية التدريس

البيوت الرتاثية

أول متوسط

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

الفصل
الحصة

الخبرة

الخامات واالدوات
ألوان أكريليك  ،فرش رسم مبقاسات متنوعة أو سكني رسم ،
لوحات قماشية ( كانفس )  ،صحن ألوان ( بلتة )

الوسائل التعليمية

رسم بيوت تراثية بألوان أكريليك

كتاب الطالبة  ،دليل املعلمة  ،بور بوينت ...

أهداف الدرس

الجوانب المعرفية
-1معرفة مفهوم الرسم

 -2التعرف على مسميات األشياء وبعض

املصطلحات الفنية اجلديدة

 -3التعرف على الوسائط اللونية وأنواع األلوان

املستخدمة

 -4توضيح العالقات اجلمالية التي تربزها ألوان

األكريليك

الجوانب المهارية
-1استخدام فرش الرسم مباشرة

 -2استخدام سكني الرسم وإحداث مالمس

متنوعة

 -1التعرف على األلوان واخلامات اللونية بأنواعها
 -2التعرف على مفردات الوسائط اللونية وخصائص كل لون
 -3استعمال األدوات الفنية املعنية باللون

 -3إضافة بعض العناصر امللمسية على سطح

 -4استخراج ألوان األكريليك من األنبوب مباشرة على صحن األلوان التعامل املباشر معها

 -4التعامل املباشر مع طريقة مزج ألوان

 -5إضافة مالمس على سطح اللوحة

الرسم

األكريليك

الجوانب الوجدانية
-1اإلحساس بالثقة يف النفس للتعامل مع اخلامات

الفنية املباشرة

 -2تقدير العمل الفني كقيمة

التاريخ

االثارة
التلوين بألوان األكريليك باستخدام السكني يف الرسم

الصف:األول متوسط

حتضري مادة  :الرتبية الفنية

المطلوب تنفيذة

نشاطات التعليم والتعلم

إنتاااج عماال فنااي بواسااطة ألااوام
األكريليك على لوحات قماشية

التقييم

 -1أوضح للطالبات بالشرح أنواع األلوان اليت يستخدمها الفنان لصياغة لوحاته
 -2أمزج عمليا ألوان األكريليك امام الطالبات وأجعلهم ميارسون هذا املزج يدويا مع إشراف مباشر من املعلمة
 -3أساعد الطالبات على اكتشاف ما أحدثته الفرشاة وما أحدثته سكني الرسم وأجعلهم يتحدثون لفظيا عن الفرق بني اجلانبني
 -4التأكد من معرفة الطالبات أنواع وخصائص األلوان من خالل املناقشة واحلوار
 -5التأكيد على أهمية املالمس إلضافة بعد لوني وقيمة فنية للعمل الفين

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

التقويم
 -1طرق حتقيق األهداف التي مل

تتحقق

 -2طرق التأكيد علي اإلجيابيات
-3طرق تاليف السلبيات
-4املتابعة وإمكانياتها

طريقة وحدات الملك عبداهلل – فواز الحربي
الوحدة
تمهيد

لى
األو ى

العنوان

ماىطرقىتنفيذىاملختلفةىلبعضىا ىألعمالىالقدميةى ى؟ ى

مى
جمالىالرس ى

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

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ معرفة إنتاج لوحات باستخدام ألوان األكريليك مع التأكيد على أساليب استخدام الفرشاة وسكين الرسم .
❖ استخدام العجائن الورقية إلحداث تأثيرات ملمسية متنوعة وتلوينها باأللوان الزيتية .
❖ مناقشة أعمال فنية معاصرة من الفن السعودي والعربي والعالمي للتعرف على األساليب واالتجاهات المختلفة في
المهارات المقدمة .
❖ استعراض بعض األعمال من الحضارات القديمة ومعرفة طرق التنفيذ المختلفة .
❖ فهم دور الفن في الحياة اليومية من خالل دراسة الرموز في نماذج من اإلعالنات المعاصرة .

األسئلة األساسية :

األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :

الفكرة الكبرى:سنتعرف في هذه الوحدة على مجال الرسم .السؤال األول  :ما أساليب استخدام الفرشاة وسكين
ستفهم المتعلمات :
❖ كيفية إنتاج لوحات باستخدام ألوان األكريليك مع
التأكيد على أساليب استخدام الفرشاة وسكين الرسم .
❖ طريقة استخدام العجائن الورقية إلحداث تأثيرات
ملمسية متنوعة وتلوينها باأللوان الزيتية .
❖ أعمال فنية معاصرة من الفن السعودي والعربي
والعالمي للتعرف على األساليب واالتجاهات المختلفة
في المهارات المقدمة .
❖ بعض األعمال من الحضارات القديمة ومعرفة طرق
التنفيذ المختلفة .
❖ دور الفن في الحياة اليومية من خالل دراسة الرموز
في نماذج من اإلعالنات المعاصرة .

الرسم ؟
السؤال الثاني  :أذكر األساليب واالتجاهات المختلفة
في المهارات المقدمة .
السؤال الثالث  :ما دور الفن في الحياة اليومية من
خالل دراسة الرموز في نماذج من اإلعالنات
المعاصرة ؟
ستكون المتعلمات قادرات على :

ستعرف المتعلمات :
• كيفية إنتاج لوحات باستتتخدام ألتتوان األكريليتتك متتع التأكيتتد 
•
•
•
•










على أساليب استخدام الفرشاة وسكين الرسم .
طريقة استخدام العجائن الورقية إلحتتداث تتتأثيرات ملمستتية
متنوعة وتلوينها باأللوان الزيتية .
أعمال فنية معاصرة من الفن السعودي والعربتتي والعتتالمي
للتعرف على األساليب واالتجاهات المختلفة فتتي المهتتارات
المقدمة .
بعض األعمال من الحضارات القديمة ومعرفة طرق التنفيذ
المختلفة .
دور الفن في الحياة اليومية من ختتالل دراستتة الرمتتوز فتتي
نماذج من اإلعالنات المعاصرة .

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.






•
•
•
•
•
•

بيان كيفية إنتاج لوحات باستخدام ألوان األكريليك مع التأكيد
على أساليب استخدام الفرشاة وسكين الرسم .
توضيح طريقة استخدام العجائن الورقية إلحداث تأثيرات
ملمسية متنوعة وتلوينها باأللوان الزيتية .
ذكر أعمال فنية معاصرة من الفن السعودي والعربي والعالمي
للتعرف على األساليب واالتجاهات المختلفة في المهارات
المقدمة .
بيان بعض األعمال من الحضارات القديمة ومعرفة طرق التنفيذ
المختلفة .
توضيح دور الفن في الحياة اليومية من خالل دراسة الرموز في
نماذج من اإلعالنات المعاصرة .

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.

 جمع المعلومات .

•

إعداد الخرائط الذهنية وخرائط المفاهيم .

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
*عمل أبحاث من االنترنت عنىالبيوت التراثية .
*أن تحضر الطالبات قصة توضح دورق الماء .
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 األساستية متع مناقشتة المهمتات األدائيتة التتي
تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبترة التعليميتة المتراد إكستابها للطالبتات بترتيتب الكتتاب لهتا بقصتد
تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة وهي كالتالي :
من خالل العمل على شتكل مجموعتات تعاونيتة وبعتد التعترف علتى مضتمون الوحتدة  ،أطلتب متن
الطالبات توضيح إنتاج لوحات باستخدام ألوان األكريليك مع التأكيد على أساليب استتخدام الفرشتاة
وسكين الرسم .
أقدم للطالبات عرض بور بوينت عن استخدام العجائن الورقية إلحتداث تتأثيرات ملمستية متنوعتة
وتلوينها باأللوان الزيتية  ،أطلب من الطالبات قراءة العرض جيدا ومناقشة المعلومات التي وردت
فيه في محاولة منهن لتحديد استخدام العجائن الورقية إلحداث تأثيرات ملمستية متنوعتة وتلوينهتا
باأللوان الزيتية مع توضيح الهدف منه ومبرراته.
أقدم للطالبات مطوية عن أعمال فنية معاصرة من الفن السعودي والعربي والعتالمي للتعترف علتى
األساليب واالتجاهات المختلفة في المهارات المقدمة  ،اطلب من الطالبات قراءة المطويتة بطريقتة
عمليتتة مركتتزة تعتمتتد علتتى تحليتتل المعلومتتات التتتي وردت بهتتا متتن ختتالل إستتتيعاب العالقتتات بتتين
العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عتن أعمتال فنيتة معاصترة متن الفتن الستعودي
والعربي والعالمي للتعرف على األساليب واالتجاهات المختلفة في المهارات المقدمة .
أطلب من الطالبات جمتع معلومتات عتن الفتن والحيتاة االجتماعيتة ويتتم ذلتك متن ختالل االستتعانة
بشبكة االنترنت أو من خالل مكتبة المدرسة ،أقدم الطالبات المعلومات في شكل مقتال كتيتب صترير
ال يزيد عن عشرين سطرا.
أطلب من الطالبات كتابة مقالة قصيرة عن البيوت التراثيتة متع توضتيح الهتدف متن كتابتة المقالتة
ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .

تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .
التوقعات

مبتدئ

نام

عمل بحث
يوضح بعض
األعمال من
الحضارات
القديمة

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

( المتتهمة األدائيتتة )
اسم الوحدة  :مجال الرسم
الصف  :األول المتوسط
تتمثل مهمتك في كتابة مقالة عن البيوت التراثية عن :
( إنتاج لوحات باستخدام ألوان األكريليك مع التأكيد على أساليب استخدام الفرشاة وسكين الرسم )

مهمتك  :صحفية .
الهدف :توظيف الدروس اللروية .
هت 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 .
والررض
❖ اإللمام بجوانب المقالة والملصق .
معايير
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
ع ومحكات
❖ الشمولية .
النجاح
❖ الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي .

جدول تنظيم التدريس
المكون
( الموضوع )

اليوم

التاريخ

❖ البيوت التراثية

14 / /هـ

❖ دورق الماء

14 / /هـ

❖ الفن والحياة
االجتماعية

14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

الموضوع :البيوت التراثية

كان الباء واألجداد يعيشون في بيوت لها خصوصيتها.

أصبح الطوب البلك األسمنتي منتشر بشكل ملحوظ .

األلوان الزيتية هي األقل شيوعا في المعارض.

صحن األلوان:

هي عبارة عن ساعد خشبي به جزء
مصنوع من شعر الحيوان.

الفرشاة:

هي أداة من أدوات إضافة األلوان على
السطح كبديل للفرشاة.

سكين الرسم:

هو مسطح خشبي أو بالستيكي يمزج عليه
اللون قبل وضعه على اللوحة مباشرة.
أوراق عمل (التربية الفنية للصف األول المتوسط)

طريقة استراتيجيات التعلم النشط – الليزر
المادة
الدرس
المهارة المستهدفة

التربية الفنية – الصف األول المتوسط
البيوت التراثية
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)

اليوم
التاريخ
الحصة

اإلجراءات
دور المعلمة

•

•
•
•

دور المتعلمة

•

تقديم المعلومات المتوافرة
عن مفردات الوسائط اللونية،
وتوزيع األسئلة لمناقشتها من
قبل كل مجموعة.
تقسيم الطالبات إلى
مجموعات صغيرة متعاونة.
تزويد الطالبات باإلرشادات
•
الالزمة للعمل ،واختيار
منسقة كل مجموعة.
تقديم المساعدة وقت الحاجة.
•
•

•
•
•
•

الواجب المنزلي :حل أنشطة كتاب الطالبة5( .دقائق)

تحديد أهداف المناقشة حول
توضيح العالقات الجمالية
التي تبرزها ألوان األكريليك.
تقسيم موضوع المناقشة إلى
عناصر فرعية.
طرح األسئلة.
مناقشة الطالبات كل عنصر
على حدة في ضوء األسئلة
المطروحة.

•
•
•

التعاون فيما بينهن بغرض
فهم المشكلة أو المهمة
المطروحة (مفردات الوسائط
اللونية) ،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 توضيح
العالقات الجمالية التي تبرزها
ألوان األكريليك.
تلخيص ما تم التوصل إليه
مع ربط األفكار والمفاهيم.
استخالص النتائج
والتوصيات ،في ضوء
عناصر المناقشة.

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

األدوات

اإلستراتيجيات

التقويم

بروشور
مطبوع /
كتاب الطالبة

التعلم التعاوني

عرفي مفردات
الوسائط اللونية.

الزمن

20د

20د

أوراق عمل

الحوار والمناقشة

وضحي كيفية
استخراج ألوان
األكريليك من
األنبوب على
صحن األلوان.

الطريقة البنائية اجلديدة – الليزر
الـمـادة
الوحدة
الدرس
الحصة – الفصل

الموضوع
تربية فنية 1م
الوحدة االولى :مجال الرسم
األول

اإلعداد للدرس
الخامات واألدوات:
ألوان أكريليك  -فُ َرش رسم  -لوحات قماشية  -بلتة.
الجوانب الضرورية للخبرة في الدرس
الجوانب المعرفية :مفهوم الرسم  -التعرف على مسميات األشياء مثل سكين الرسم  -التعرف
على الوسائط اللونية  -توضيح العالقات الجمالية التي تبرزها ألوان األكريليك.
الجوانب المهارية :اسخدام فرش الرسم – استخدام سكين الرسم – إضافة بعض العناصر
الملمسية على سطح الرسم .الجوانب الوجدانية :اإلحساس بالثقة  -تقدير القيم – تقدير العمل
الفني ككل.
أهداف الدرس
يتوقع من الطالبة في نهاية الدرس :التعرف على األلوان والخامات اللونية .التعرف على
مفردات الوسائط اللونية .إستعمال األدوات الفنية المعنية باللون مثل سكين الرسم والفرشاة.
إستخراج ألوان األكريليك من األنبوب على صحن األلوان.
اإلثارة :التلوين بألوان األكريليك باستخدام السكين في الرسم.
الوسائل التعليمية
• عرض صور فوتوغرافية تشتمل على األدوات الفنية المعنية بالرسم.
• عرض صور فنان محلي يتعامل بحرفية مع األلوان.
• لوحة توضح خطوات كيفية إحداث مالمس بواسطة سكين الرسم.
• صور لمجموعات من اللوحات التراثية التي تعبر عن البيوت التراثية.
• لوحة تبين كيفية خلط ومزج ألوان األكريليك.

الشاهد

البيوت التراثية
َ
ْ
ْ
{وتَن ِحت ُونَ ِم ْن ال ِجبَا ِل بُيُوتا ً ف ِار ِهينَ } الشعراء:
قال تعالى َ
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التاريخ
إجراءات عرض الدرس
( )1-1أوضح للطالبات بالشرح أنواع األلوان التي يستخدمها الفنان في صياغة لوحاته.
( )2-1أشرح عمليا ً للطالبات طريقة المزج بالوسائط المتنوعة )3-1( .أحضر مجموعة
من علب األلوان وأتحدث عن الفروقات فيما بينها وكيفية التفريق بين بعضها البعض.
المطلوب تنفيذه
إنتاج عمل فني بواسطة ألوان األكريليك على لوحات قماشية أو تجهيز ألواح أبلكاج
ويتحدث الموضوع عن البيوت التراثية والطينية مستخدما ً الفرشاة وسكين الرسم محدثا ً
مالمس متنوعة على سطح العمل.
التقييم والتقويم
أقوم بتصوير نسخة من نموذج رقم ( )2من نهاية الدليل الخاص بعملية التقييم والتقويم.

التوجيهات الختامية
أطلب من الطالبات تنظيف الصف.
الجدول التحصيلي
معرفة المفردات اللونية والوسائط الرئيسة في الدرس .وصف بعض الظواهر والمالمس
الناتجة على السطح من خالل المزج .كيفية تقسيم السطح إلى أجزاء معينة وتلوينها.
القدرة على مناقشة وشرح األعمال الفنية المعروضة بأسلوب فني مدروس.

صور إضافية لدرس البيوت التراثية

العام الدراسي:

الفصل الدراسي:

الصـف:

األسبوع:

الوحــــــــــــــدة:

الدرس:

التقييم

.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8

التقويم

1

األهداف التي تحققت

1

طرق تحليل األهداف

2

األهداف التي لم تتحقق

2

طرق التأكيد على اإليجابيات

3

اإليجابيات التي حدثت في الدرس

3

طرق تالفي السلبيات

4

السلبيات التي حدثت في الدرس

4

المتابعة وإمكانيتها

التقـــييم
....................................................................................................................... .................................................................................................
............................................................................... .........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................... .............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. .......................................
.......................................................................................................................................... ..............................................................................
..................................................................................................................................... ...................................................................................
التقويــــم
........................................................................................................... .............................................................................................................
................................................................... .....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
............................................................................. ...........................................................................................................................................
................................................................................ ............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. ..........................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
اسم المعلمة
.............................

المشرفة التربوية
...............................

مديرة المدرسة
.............................

طريقة استراتيجيات الليزر
موضوع الدرس
المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية
أن تتعرف الطالبة جانب
من الجوانب الثقافية.
أن تصف الطالبة أهمية
العجائن في إحداث
المالمس.
أن تبين الطالبة كيفية
التعامل مع خامة األلوان
الزيتية.
أن تشرح الطالبة أهمية
العجائن في إحداث
المالمس.
أن توضح الطالبة طريقة
رسم دورق الماء.
أن تستنتج الطالبة أهمية
ربط الفنان ببيئته من
خالل األعمال التي
يقدمها.
أدوات التقويم
التقويم الختامي

المادة
دورق الماء
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى .......
مراجع ودوريات
وضحي كيفية تجهيز عجينة الورق.
المحتوى وفرض الدرس

تربية فنية الصف األول المتوسط
مجسمات

صور

األنشطة

◼ دورق الماء:
• يساهم تصميم اآلنية والدورق األنيق في انسيابية وتدفق
الماء بشكل سلس بحيث يظهر رأس اآلنية كأقل أجزائها
تقاربا وذلك لحفظ الماء من التدفق الزائد وفي أسفل العنق
يزداد الحجم والمساحة وذلك إلبقاء أكبر قدر من الماء في
بطن اآلنية.
• نقصد بالمالمس في اللوحة أن يكون هناك تكوين وإقحام
لمتناقضات على سطح اللوحة بأكثر من خامة ولكل خامة
مميزات وخصائص تختلف عن األخرى ومن خالل هذا
التجانس تبرز المالمس.
• يعتبر اللوم في اللوحة هو أساس العمل الفني هو الفضاء
وهو التضاد وهو اإلحساس والتناغم البصري لهذا البد من
األخذ في االعتبار أهمية هذا الجزء أثناء الصياغة الفنية
للعمل الفني.
• عجينة الورق تعتبر بديال جيدا للصلصال والطين لبعض
الخصائص التشكيلية وهي في متناول اليد وسهلة
التحضير وكل ما تحتاجه إلعداد العجينة الورقية هو ورق
ممزق إلى قطع صغيرة  +الماء  +غراء  +خشب أو نشا.
االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية المالحظة المناقشة التدريبات
الواجب المنزلي
متابعة حل أنشطة الكتاب
نشاط ( )1ص 31
نصف خطوات كيفية إعداد
عجينة مختلفة وبخامة
مختلفة وذلك إلعداد
وتنفيذ لوحة فنية بخالف
العجينة الورقية التي
تناولناها في الدرس
ونجرب ذلك عمليا في
المنزل.

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

استراتيجيات التعليم
البديلة
 oحل المشكالت
o
o
o
o
o

فيلم تعليمي

تقييم الهدف

تعرفي جانب من
الجوانب الثقافية.
االكتشاف واالستقصاء صفي أهمية العجائن في
إحداث المالمس.
الصف الذهني
بيني كيفية التعامل مع
خامة األلوان الزيتية.
الخرائط الذهنية
اشرحي أهمية العجائن
في إحداث المالمس.
التعلم الذاتي
وضحي طريقة رسم
دورق الماء.
التعلم التعاوني

 oأخرى ........

استنتجي أهمية ربط
الفنان ببيئته من خالل
األعمال التي يقدمها.

األنشطة الواجبات المنزلية أخرى ....
حل أسئلة الكتاب

طريقة مدارس األبناء – الليزر
الوحدة:
الموضوع:
 نظري
المقدمة
 سؤال محوري عن الدرس
السابق

الحصة
الفصل
التاريخ

مجال الرسم
البيوت التراثية
 عملي
 اختبار
مفاجئ

 قصة

عناصر الدرس
•
• مفهوم الرسم.
• التعرف على مسميات األشياء مثل سكين •
الرسم.
•
• التعرف على الوسائط اللونية.
•

• توضيح العالقات الجمالية التي تبرزها
ألوان األكريليك.
• اسخدام فرش الرسم.

•

• استخدام سكين الرسم.

•

• إضافة بعض العناصر الملمسية على
سطح الرسم.
• تقدير العمل الفني ككل.

•
•

 أسئلة
استفهامية

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

األهداف السلوكية
أن تذكر الطالبة مفهوم الرسم.
أن تتعرف الطالبة على األلوان والخامات
اللونية.
أن تشرح الطالبة مسميات األشياء مثل
سكين الرسم.
أن تستعرض الطالبة مفردات الوسائط
اللونية.
أن توضح الطالبة العالقات الجمالية التي
تبرزها ألوان األكريليك.
أن تبين الطالبة طريقة استخدام فرش
الرسم.
أن تستعمل الطالبة األدوات الفنية المعنية
باللون مثل سكين الرسم والفرشاة.
أن تستخرج الطالبة ألوان األكريليك من
األنبوب على صحن األلوان.

التقويم
• اذكري مفهوم الرسم.
• تعرفي على األلوان والخامات اللونية.
• اشرحي مسميات األشياء مثل سكين
الرسم.
• استعرضي مفردات الوسائط اللونية.
• وضحي العالقات الجمالية التي تبرزها
ألوان األكريليك.
• بيني طريقة استخدام فرش الرسم.
• استعملي األدوات الفنية المعنية باللون
مثل سكين الرسم والفرشاة.
• استخرجي ألوان األكريليك من األنبوب
على صحن األلوان.

وسيلة الهدف
االستنتاج

المناقشة

االستكشاف

المشكالت
االستقصاء

التعلم
الذاتي
حل

تعلم تعاوني

تمثيل ادوار

تعليم فردي

المدرسي
تذكر
أخرى

لوحة -
مجسم
الكتاب

ورقة عمل

شرائح
فلمشفافة
تعليمي

صور

وعينات
آلي
حاسب

مراجع
علمية
وات
أد

مباشر
تذكر
أخرى

تطبيق
فردي
سؤال

الواجب المنزلي :وضحي العالقات الجمالية التي تبرزها ألوان األكريليك.

واجب
منزلي
المالحظة

رقم الهدف

طريقة التدريس

أخرى تذكر

1
2
3
4
5
6
7
8

تقويم الهدف

طريقة مسرد الليزر 1
الحصة

المكون

الهدف

المهارة

استراتيجية
التدريس

اإلجراءات

أداة التقويم

األولى

الموضوع األول:
البيوت التراثية.

ذكر أسس تصميم
البيوت التراثية.

التذكر

خرائط المفاهيم

ص  19كتاب الطالبة

أوراق قياس

الثانية

الموضوع األول:
البيوت التراثية.

معرفة إنتاج لوحات
فنية باستخدام ألوان
األكريليك مع التأكيد
على أساليب استخدام
الفرشاة وسكين الرسم.

التوضيح

التعلم الذاتي

ص  19كتاب الطالبة

تكليف منزلي

طريقة مسرد الليزر 2

المكون

الهدف

عدد
الحصص

إستراتيجية التدريس

اإلجراءات
واألنشطة

أداة
التقويم

األسبوع اليوم والتاريخ الحصة الفصل
14 / /هـ

الموضوع
األول:
البيوت
التراثية.

ذكر أسس
تصميم البيوت
التراثية.

حصة

خرائط المفاهيم

ص  19كتاب
الطالبة

14 / /هـ

الموضوع
األول:
البيوت
التراثية.

معرفة إنتاج
لوحات فنية
باستخدام ألوان
األكريليك مع
التأكيد على
أساليب استخدام
الفرشاة وسكين
الرسم.

حصة

التعلم الذاتي

ص  19كتاب
الطالبة

المالحظة
– أوراق
قياس –
تكليف
منزلي
المالحظة
– أوراق
قياس –
تكليف
منزلي

توقيع
المديرة

طريقة مسرد الليزر 3

عناصر المدرسة
التنظيمية
الموضوع األول:
البيوت التراثية.
الموضوع األول:
البيوت التراثية.

أهداف الدرس
التعرف على
• أسس تصميم البيوت التراثية.
• أسس إنتاج لوحات فنية باستخدام
ألوان األكريليك مع التأكيد على
أساليب استخدام الفرشاة وسكين
الرسم.

إستراتيجيات
التدريس
إستراتيجية خرائط
المفاهيم
إستراتيجية التعلم
التعاوني

الوسائل
عرض صورة فنان محلي يتعامل
بحرفية مع األلوان
لوحة توضح خطوات كيفية إحداث
مالمس بواسطة سكين الرسم

التقويم
• ذكر أسس تصميم البيوت التراثية.
• معرفة إنتاج لوحات فنية باستخدام
ألوان األكريليك مع التأكيد على أساليب
استخدام الفرشاة وسكين الرسم.

طريقة مهارات تخطيط الدروس – الليزر
الفصل الدراسي
األول

عناصر
التدريس
المقدمة

العرض

التطبيق

التقويم

الصف
األول المتوسط

األسبوع
األول

التاريخ
من
إلى

الدرس
البيوت التراثية

نوع
االستراتيجية
استنتاجية
حوار ومناقشة
التعليم البصري
حوار ومناقشة

عدد الفصول

شكل وأسلوب
النشاط
------

الوسيلة
المحتوى المعرفي أو اإلجرائي
التعليمية
التعرف على األلوان والخامات صور لألدوات
الفنية
اللونية بأنواعها
نشاط 1
صور
التعرف على البيوت التراثية
الكتاب المدرسي
والشعبية المختلفة تاريخياً والتي لمجموعة من
اللوحات لبيوت
تناولها الفنان في رسوماته
تراثية وشعبية
وتعبيراته الفية
متنوعة
نشاط 2
حوار ومناقشة
عرض مرئي
التعرف على مفردات الوسائط
الكتاب المدرسي
استنتاج
صور ذات
اللونية والطرح اللوني لها
وتصنيف
وسائط مختلفة
عرض مرئي استقصاء موجه خريطة معرفية
المقارنة بين أدوات التشكيل
الدوائر
فيلم تعليمي
اللوني إلحداث مالمس فنية
المتقاطعة
صور
متنوعة وأبعاد لونية
-----استنتاج
عرض مرئي
توضيح المنظور وأهميته في
حوار ومناقشة
لصور عن
إبراز مالمح األشكال
المنظور
خريطة معرفية
استقصاء
عرض صور
المقارنة بين ألوان األكريلك
الدوائر
ونماذج لونية حوار ومناقشة
واأللوان الزيتية
المتقاطعة
------عرض مرئي التعليم البصري
توضيح العالقات الجمالية التي
حوار ومناقشة
تبرزها ألوان األكريلك والمالمس فيلم تعليمي
صور
المتنوعة على اللوحات الفنية
------البيان العملي
صور لوحات
تنفيذ البيوت التراثية بألوان
فنية
األكريلك باستخدام الفرشاة
والسكين وإضافة مالمس
متنوعة على سطح اللوحة
أعمال الطالبات حوار ومناقشة خريطة معرفية
عناصر الجدول التحصيلي

نوع
النشاط
-----جماعي
كتابي

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

جماعي
كتابي

الطريقة البنائية – وسائل
المادة/الصف

التربية الفنية الصف األول متوسط

موضوع الدرس

البيوت التراثية
ما هي البيوت التراثية ؟؟

التمهيد

اليـوم
التاريخ

األحد

االثنين

الثالثاء األربعاء

الخميس

الحصة

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 البيوت
التراثية
أن تذكر الطالبة مكونات بيوت
التراث
أن تتبين الطالبة خصائص تلك
البيوت
أن تتقن الطالبة رسم
الموضوع
الطالبة تلوين الموضوع

الواجب

معرفة البيوت التراثية
كيفية بناء بيوت التراث
خصائص بيوت التراث
رسم الموضوع
تلوين الموضوع

البيوت التراثية هي البيوت التي تتميز
بالتراث وهى موجودة في أماكن كثيرة من
المملكة مثل منطقة الجنوب والشمال ونجد
عرفي البيوت التراثية
وكل منها له مميزاته
اذكري مكونات البيوت
كان يستخدم في بناء البيوت التراثية الطين
التراثية؟
والقش والحصى وغيرها لبناء تلك البيوت
بيّني خصائص تلك
تتميز البيوت التراثية بروعة الشكل وجمال
البيوت؟
الزخارف
تقوم الطالبة بالبدء في رسم الشكل
كيف يتم رسم الموضوع؟
الخارجي للبيوت التراثية واالهتمام بما بها
من زخارف وتستخدم األلوان الزيتية في ما هي األلوان المستخدمة
في التلوين؟
التلوين
تستخدم األلوان الزيتية في التلوين وتعمل
لها التدرج المناسب
حل اسئلة الكتاب

طريقة المسرد – وسائل
المادة  :التربية الفنية
األسبوع/اليوم

الصف  :األول متوسط

المهارة
-1الترتيب(

الوسيلة
)

السبورة

-3االتصال (
-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

ألقالم الملونة

جهاز العرض

-7اإللقاء ( )

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت

األهداف

 -1أن تعرف الطالبة
البيوت التراثية
أن تذكر الطالبة
مكونات بيوت التراث
أن تتبين الطالبة
خصائص تلك البيوت
أن تتقن الطالبة رسم
الموضوع
الطالبة تلوين
الموضوع
أن تعرف الطالبة الطبيعة
الصامتة

دورق المياه.

-8التقويم (

)

البيوت التراثية

-2تحديد الهدف ( )
)

( المكون ) موضوع الدرس

الفصل الدراسي  :االول

أن تتبين الطالبة كيفية
رسم دورق الماء
أن تتقن الطالبة طريقة
عمل عجينة الورق
أن تلون الطالبة الشكل
المطلوب

استراتيجية التدريس

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

(

آداه التقويم

)

( )
( )
(

)

(
(
(
(

)
)
)
)

(

)

(

)

عرفي البيوت التراثية
اذكري مكونات البيوت
التراثية؟
بيّني خصائص تلك
البيوت؟
كيف يتم رسم الموضوع؟
ما هي األلوان
المستخدمة في
التلوين؟

عرّفي الطبيعة الصامتة
بيّني كيف رسم الدورق
كيف يتم تشكيل عجينة
الورق؟
ما هو التلوين باألكربلك

طريقة الوحدات – وسائل
الصف

المــــادة

األول المتوسط

التربية الفنية

الدرس

مجال الرسم

تمهيد

ما طرق تنفيذ المختلفة لبعض األعمال القديمة ؟

اليـوم

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

التاريخ
الحصة
الفترة الزمنية

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرئيسية

األفكار الكبرى (اإلفهام الباقية)

األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ معرفة إنتاج لوحات باستخدام ألوان األكريليك مع التأكيد على أساليب استخدام الفرشاة وسكين الرسم .
❖ استخدام العجائن الورقية إلحداث تأثيرات ملمسية متنوعة وتلوينها باأللوان الزيتية .
❖ مناقشة أعمال فنية معاصرة من الفن السعودي والعربي والعالمي للتعرف على األساليب واالتجاهات
المختلفة في المهارات المقدمة .
❖ استعراض بعض األعمال من الحضارات القديمة ومعرفة طرق التنفيذ المختلفة .
فهم دور الفن في الحياة اليومية من خالل دراسة الرموز في نماذج من اإلعالنات المعاصرة .

الفكرة الكبرى:سنتعرف في هذه الوحدة على مجال الرسم.
ستفهم المتعلمات :
 كيفية إنتاج لوحات باستخدام ألوان األكريليك مع التأكيد على أساليباستخدام الفرشاة وسكين الرسم .
 طريقة استخدام العجائن الورقية إلحداث تأثيرات ملمسية متنوعة وتلوينهاباأللوان الزيتية .
 أعمال فنية معاصرة من الفن السعودي والعربي والعالمي للتعرف علىاألساليب واالتجاهات المختلفة في المهارات المقدمة .
 بعض األعمال من الحضارات القديمة ومعرفة طرق التنفيذ المختلفة . دور الفن في الحياة اليومية من خالل دراسة الرموز في نماذج مناإلعالنات المعاصرة .

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
األسئلة األساسية:
السؤال األول  :ما أساليب استخدام الفرشاة وسكين الرسم ؟
السؤال الثاني  :أذكر األساليب واالتجاهات المختلفة في المهارات المقدمة
.
-

السؤال الثالث  :ما دور الفن في الحياة اليومية من خالل
دراسة الرموز في نماذج من اإلعالنات المعاصرة ؟

ستعرف المتعلمات :
 كيفيــة إنتــاج لوحــات باســتخدام ألــوان األكريليــك مــع التأكيــد علــىأساليب استخدام الفرشاة وسكين الرسم .
 طريقة استخدام العجائن الورقية إلحداث تأثيرات ملمسـية متنوعـةوتلوينها باأللوان الزيتية .
 أعمال فنية معاصرة من الفن السعودي والعربي والعـالمي للتعـرفعلى األساليب واالتجاهات المختلفة في المهارات المقدمة .
 بعــض األعمــال مــن الحضــارات القديمــة ومعرفــة طــرق التنفيــذالمختلفة .
 دور الفن في الحياة اليومية من خالل دراسة الرموز في نماذجمن اإلعالنات المعاصرة .

ستكون المتعلمات قادرات على :
 بيان كيفية إنتاج لوحات باستخدام ألوان األكريليك مع التأكيدعلى أساليب استخدام الفرشاة وسكين الرسم .
 توضيح طريقة استخدام العجائن الورقية إلحداث تأثيراتملمسية متنوعة وتلوينها باأللوان الزيتية .
 ذكر أعمال فنية معاصرة من الفن السعودي والعربي والعالميللتعرف على األساليب واالتجاهات المختلفة في المهارات
المقدمة .
 بيان بعض األعمال من الحضارات القديمة ومعرفة طرق التنفيذالمختلفة .
 توضيح دور الفن في الحياة اليومية من خالل دراسة الرموزفي نماذج من اإلعالنات المعاصرة .

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية

المحكات الرئيسية

تحقيق درجات
متقدمة في
االختبارات
*عمل أبحـاث مـن
االنترنـــــ عـــــن
البيوت التراثية .
*أن تحضر
الطالبات قصة
توضح دورق
الماء .

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 التعلمية

األنشطة التعليمية :
 مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعـرض بعـض األسـئلة واألنشـطة المتعلقـة بموضـوالوحدة .
 إبراز األفكار واإلفهام الب اقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة المهمات األدائيـةالتي تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
 عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المـراد إكسـابها للطالبـات بترتيـب الكتـاب لهـابقصد تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة وهي كالتالي
:
 من خالل العمل على شكل مجموعات تعاونية وبعد التعرف على مضـمون الوحـدة أ أطلـبمن الطالبات توضـيح إنتـاج لوحـات باسـتخدام ألـوان األكريليـك مـع التأكيـد علـى أسـاليب
استخدام الفرشاة وسكين الرسم .
 أقدم للطالبات عرض بور بوين عن استخدام العجائن الورقيـة إلحـداث تـأثيرات ملمسـيةمتنوعة وتلوينهـا بـاأللوان الزيتيـة أ أطلـب مـن الطالبـات قـراءة العـرض جيـداق ومناقشـة
المعلومات التي وردت فيه فـي محاولـة مـنهن لتحديـد اسـتخدام العجـائن الورقيـة إلحـداث
تأثيرات ملمسية متنوعة وتلوينها باأللوان الزيتية مع توضيح الهدف منه ومبرراته.
 أقدم للطالبـات مطويـة عـن أعمـال فنيـة معاصـرة مـن الفـن السـعودي والعربـي والعـالميللتعرف على األساليب واالتجاهات المختلفة فـي المهـارات المقدمـة أ اطلـب مـن الطالبـات
قراءة المطوية بطريقة عملية مركزة تعتمد علـى تحليـل المعلومـات التـي وردت بهـا مـن
خالل إ ستيعاب العالقات بين العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن أعمـال
فنية معاصرة من الفن السـعودي والعربـي والعـالمي للتعـرف علـى األسـاليب واالتجاهـات
المختلفة في المهارات المقدمة .
 أطلـب مــن الطالبــات جمــع معلومــات عــن الفــن والحيــاة االجتماعيــة ويــتم ذلــك مــن خــاللا الستعانة بشبكة االنترن أو من خالل مكتبة المدرسةأ أقدم الطالبات المعلومات فـي شـكل
مقال كتيب صغير ال يزيد عن عشرين سطراق.
 أطلب من الطالبات كتابة مقالة قصيرة عن البيوت التراثية مـع توضـيح الهـدف مـن كتابـةالمقالة ومبرراتها.
 توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها . -تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

ستقوم المتعلمات
بمايأتي

ستقوم المعلمة بما
يأتي
يقدم التمهيد .
* يحدد
إستراتيجية
التدريس( تعلم

* 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

تعاوني – طريقة
ألقاءيه– تعلم
نشط – حوار
ومناقشة – تفكير
ناقد
* قراءة نموذجية
للنصوص.
* التعزيز المناسب
* تقسيم
المجموعات.
*إعداد أورق
العمل.
*إعداد
الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم

المــهمة األدائيــة
مهمتك  :صحفية .
الهدف  :توظيف الدروس اللغوية
المشكلة والتحدي :أن تطرحها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .
أن  :صحفية متميزة .
د

الدور

ج

الجمهور

طالبات المدرسة أو المجتمع

م

الموقف

السياق الذي تجد نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي

ا

الناتج واألداء والغرض

معايير ومحكات النجاح

وظيفتك  :تنفيذ المقالة والملصق .

• تنفيذ رسم المقالة والملصق .
❖ اإللمام بجوانب المقالة والملصق .
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
❖ الشمولية .
❖ الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي .

الشواهد واألدلة ومجمو النقاط

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

متميز

جمع الصور التي
توضح بر الوالدين
وصلة األقارب

جمع الصور كلها

جمع صور أجمل مما
سبق

جمع الصور وزودتها بعبارات
جميلة

جمع الصور وأحسن 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( الموضو )

❖ البيوت التراثية
❖ دورق الماء
❖ الفن والحياة االجتماعية

اليوم

التاريخ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ

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

