مادة التربية الفنية

الصف الثاني المتوسط

تاريخ الخط الكانتوري
الخطوط هي من أقدم الوسائل
التي استخدمت في التعبير الفني
حيث كان رجل الكهف يخط
بأصبعه أو بالخشب المحروق أو
بالطين على األسطح الصلبة ليعبر
عن األشكال التي يراها وبغض شكل ( )1كهف السكو في
النظر عما تحويه هذه الصور
فرنسا ونالحظ التعبير عن
بعض الحيوانات والقوة في
الخطوط الخارجية للعمل.

تاريخ الخط الكانتوري
فهي عبارة عن خطوط
متنوعة وقد ظهر الخط
الكانتوري في العصر
الحجري القديم سنوات
قبل الميالد في كهف
(السكو) بفرنسا ،شكل
(.)1

شكل ( )1كهف السكو في
فرنسا ونالحظ التعبير عن
بعض الحيوانات والقوة في
الخطوط الخارجية للعمل.

تحضير التعلم الرقمي

التربية الفنية  2م

موضوع الدرس

الخط الخارجي للشكل

نوع الدرس

عــن بــعــد O

االسرتاتيجيات

المادة

عنوان الوحدة

مجال الرسم

حــضــــوري O

االثنين

اليوم

الثالثاء

•
•
•
•
•

األهداف

األربعاء

أن توضح الطالبة تعريف الخط الكانتوري.
أن تذكر الطالبة نبذة تاريخية عن الخط الكانتوري.
أن تناقش الطالبة أهمية الخط الكانتوري.
أن تصف الطالبة بعض اللوحات العالمية والمحلية من الخط الكانتوري.
أن ترسم الطالبة لوحة فنية باستخدام األلوان الزيتية وبالتركيز على الخط الكانتوري

الخميس

التاريخ

الواجبات والتقويم

املعينات التعليمية

⃝

البرجكتر ⃝

اإلثراءات

فيديوهات

األنشطة

نشاط مدرسي O
اختبار وحدة O

االختبارات

توقيع المعلم/ة

السبورة ⃝
⃝ بوربوينت

•
•
•
•
•
الكتاب ⃝

وضحي تعريف الخط الكانتوري.
اذكري نبذة تاريخية عن الخط الكانتوري.
ناقشي أهمية الخط الكانتوري.
صفي بعض اللوحات العالمية والمحلية من الخط الكانتوري.
ارسمي لوحة فنية باستخدام األلوان الزيتية وبالتركيز على الخط الكانتوري
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

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

األحد

التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :
موضوع الوحدة
اليوم

التاريخ

األولى

الزمن المتوقع للوحدة

مجال الرسم

األسبوع
الصف

الهدف

المكون (المحتوى)

الحصة
إستراتيجية التدريس

المعينات التعليمية
⃝

اخلط اخلارجي
للشكل

-1

استنتاج تعريف اخلط الكانتوري

-2

معرفة نبذة اترخيية عن اخلط الكانتوري

-3

الشعور أبمهية اخلط الكانتوري

االستقراء +

-4

وصف ف ففف لعف ف ففع الةوم ف ف ففا العا يف ف ففة مف ف ففن اخل ف ف ففط

الكرسي الساخن

الكانتوري

⃝ √ البرجكتر

✓ تدوين المالحظات +

أخرى ...................:

-5

وصف لعع الةوما احملةية من اخلط الكانتوري

-6

نقد لعع الةوما الفنية

نماذج حسية
⃝

⃝ √ االختبارات الشفوية

أقالم ملونة

⃝ √ السبورة
⃝

⃝ √ االختبارات التحريرية
⃝√

المالحظة ⃝ √ المناقشة

⃝√

األنشطة ⃝ √ التدريبات

⃝√

الواجبات المنزلية

صور

⃝ √ الكتاب
⃝

المسجل
⃝

أفالم تعليمية
⃝

أخرى........

⃝ √ البطاقات
⃝ √ العروض

أداء التقويم

⃝

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

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

الطريقة البنائية  -1فوازالحربي
الفصل

عنوان الدرس

الحصة

املنظور و الظل و النور
التمهيد:
الهدف الفني:

الصف

ثاني متوسط

طريقة التدريس
استجوابيه – استنتاجيه – حوارية  -إلقائية

التاريخ

العام الدراسي
الوسائل التعليمية

ما المنظور ؟

 14هـ

كتاب الطالبة – بور بوينت ...

تكوين من الطبيعة الصامتة و بالرتكيز علي الظل و النور و املنظور و اخلط الكانتوري وباستخدام األلوان الزيتة

األهـــــــداف

اجراءات التدريس

الــمـحــتــــــــــــــــــــــــــــو ى

التقويم

 -1أن تتعرف الطالبة على المنظور
تاريخه وتعريفه

معرفة المنظور تاريخه وتعريفه

يظن البعض أن ليوناردو دافنشي هو من اكتشف فن المنظور إال أن الحقيقة تقول أن
نشأة فن المنظور كانت قبل ذلك على يد اليوناني اسكيلوس  ،والمنظور هو تمثيل
األجسام المرئية على سطح منبسط ال كما هي في الواقع

بيني المنظور تاريخه وتعريفه

 -2أن تذكر الطالبة قواعد المنظور

معرفة قواعد المنظور

 -1خط األفق
 -2نقطة النظر والتالشي

اذكري قواعد المنظور

 -3أن تتعرف الطالبة على المنظور
في الفن اإلسالمي

معرفة المنظور في الفن االسالمي

اتبع الفنان منظور البعد الثاني في الفن اإلسالمي حيث تظهر األشكال شبه مسطحة
خالية من الظالل

وضحي المنظور في الفن
اإلسالمي

 -4أن توضح الطالبة الظل و النور

معرفة الظل و النور

قبل عصر النهضة كان الظل والنور داللة من دالالت العمق الفراغي لإلحساس
بالتجسيم فقط فالشكل حيث تسقط عليه اإلضاءة من جانب يقابله ظل من الجانب اآلخر

وضحي الظل و النور

 -5أن تبين الطالبة المنظور والظل
والنور في الفن العالمي

المنظور والظل والنور في الفن
العالمي

اهتم الفنان العالمي بالمنظور والظل والنور كعناصر أساسية لألعمال الفنية إضافة إلى
الخط الكانتوري في لوحات زيتية

بيني المنظور والظل والنور في
الفن العالمي

 -6أن تشرح الطالبة المنظور
والظل والنور في الفن السعودي

المنظور والظل والنور في الفن
السعودي

مثلما اهتم الفنان العالمي بهذه العناصر اهتم الفنان السعودي شكل  27لوحة للفنان
محمد حيدر وشكل  28لوحة الفنانة رضية برقاوي

اشرحي المنظور والظل والنور
في الفن السعودي

التطبيق العملي:

رسم لوحة ملنظر من الطبيعة الصامتة بالرتكيز علي املنظور و الظل و النور و اخلط الكانتوري

الخامات واألدوات:

ألوان زيتية – فرش – بلته ألوان و ميكن استبداهلا بكاسات بالستيك فارغة – مفارش بالستيك – كتان مشدود

التطبيق:

س

الموضوع

الصف

استراتيجية التدريس

اخلط اخلارجي للشكل

ثاني متوسط

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

الحصة

الخامات واالدوات

الخبرة

اخلامات و األدوات  :ألوان زيتية – فرش – بلته ألوان و ميكن استبداهلا

بكاسات بالستيك فارغة – مفارش بالستيك – كتان مشدود

الوسائل التعليمية

رسم اخلط الكانتورى لتكوين من الطبيعة الصامتة بااللوان
الزيتية

عبارة عن بوسرت للوحة الفنان فاضل ابو شومي

أهداف الدرس

 -1تعريف اخلط الكانتوري

 -2اخلط الكانتورى عرب التاريخ
 -3أهمية اخلط الكانتورى
 -5االلوان الزيتية

 -6أدوات االلوان الزيتية
الجوانب المهارية
 -1استخدام االسلوب التخطيطي يف الرسم بااللوان الزيتية

 -2الرسم بااللوان الزيتية

 -3معاجلة االخطاء يف الرسم بااللوان الزيتية
الجوانب الوجدانية
 -1االحساس بأهمية تاريخ الفن العاملي

 -2الشعور بأهمية الرسم يف احلضارات القدمية
 -3االحساس بأهمية تاريخ الفن العاملي

 -5االحساس بدور اخلط الكانتوري يف العمل الفني

التاريخ

االثارة
عنوان الدرس  - .مفهوم اخلط الكانتوري  -استخدام االلوان الزيتية

عبارة عن عرض صور عن تاريخ اخلط الكانتوري  -عبارة عن بوسرت للوحات عاملية عن اخلط الكانتوري  -عبارة عن بوسرت للوحات سعودية عن اخلط الكانتوري

الجوانب المعرفية

 -4الشعور بأهمية الرسم يف احلضارات القدمية

الفصل

 -1استنتاج تعريف اخلط الكانتوري
 -2معرفة نبذة تارخيية عن اخلط الكانتوري
 -3الشعور بأهمية اخلط الكانتوري
 -4وصف بعض اللوحات العاملية من اخلط الكانتوري
 -5وصف بعض اغللوحات احمللية من اخلط الكانتوري
 -6نقد بعض اللوحات الفنية

الصف:الثاني املتوسط

حتضري مادة  :الرتبية الفنية

نشاطات التعليم والتعلم
 -1أسأل عن معين اخلط الكانتوري
 -2أناقش حول تعريف اخلط الكانتوري
 -3أطلب استنتاج تعريف اخلط الكانتوري
 -4أذكر أن اخلط الكانتور يظهر منذ العصر حلجري يف كهوف فرنسا و أسبانيا وبعض كهوف و جبال اململكة .
 -5أشرح كيف متيز اخلط الكانتوري يف احلضارة املصرية القدمية .
 -6أوضح أن اخلط الكانتوري القديم موجود حيت يف بعض كهوف وجبال اململكة
 -7أسأل عن أقدم أساليب التعبري لدي االنسان
 -8أوضح أن أهمية اخلط الكانتوري تظهر بشكل واضح يف رسوم االطفال مبختلف أعمارهم

المطلوب تنفيذة
رسم لوحةةة فنيةةة باسةةتخدام األلةوان

الزيتيةةةة و بةةةالرتكيز علةةةي اخلةةةط
الكانتوري .

التقييم

 -1األهداف التي حتققت
 -2األهداف التي مل تتحقق
 -3االجيابيات التي حدثت يف الدرس
 -4السلبيات التي حدثت يف الدرس

 -9أعرف بعض أنواع اخلطوط املستخدمة يف اخلط الكانتوري

التقويم

 -10أسأل عن مدي أهتمام الفنان العاملي للخط الكانتوري .
 -11أوضح أهمية اخلط الكانتوري يف اللوحة و كيف أعطاها قوة .
-12أسأل عن أنواع اخلطوط اليت استخدامها الفنان والوانها
-13أوضح أهمية استخدام االلوان الزيتية يف هذا النوع من الرسم
 -14أذكر أن أول من اكتشف االلوان الزيتية كان ( جان فان أيك )
 -15أوضح أن أشهر الفنانني و أغلبهم استخدم خصائص ومميزات الرسم

 -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

مى
جمالىالرس ى

العنوان

يى ى؟ ى
ماىاخلطىالكانتور ى

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

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ تبين الجوانب المعرفية في هذه الوحدة .
❖ تذكر الجوانب المهارية في هذه الوحدة .
❖ توضح الجوانب الوجدانية في هذه الوحدة .
األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
الفكرة الكبرى:سنتعرف في هذه الوحدة على مجال الرسم.
ستفهم المتعلمات :
❖ تعريف الخط الكانتوري وتاريخه .
❖ أهمية الخط الكانتوري .
❖ تاريخ األلوان الزيتية ومميزاتها .
❖ خطوات عمل لوحة باأللوان الزيتية .
❖ المنظور وقواعده .
❖ مفهوم الظل والنور والقاتم والفاتح .
❖ المنظور والظل والنور في الفن العالمي والسعودي .
❖ التكنولوجيا الحديثة والفن .
❖ الكالج في الفن السعودي .
❖ الخامات في فن الكالج .

السؤال األول  :ما قواعد المنظور ؟
السؤال الثاني  :أذكر خطوات عمل لوحة باأللوان
الزيتية .
السؤال الثالث  :ما تاريخ األلوان الزيتية ومميزاتها ؟

ستعرف المتعلمات :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•










تعريف الخط الكانتوري وتاريخه .
أهمية الخط الكانتوري .
تاريخ األلوان الزيتية ومميزاتها .
خطوات عمل لوحة باأللوان الزيتية .
المنظور وقواعده .
مفهوم الظل والنور والقاتم والفاتح .
المنظور والظل والنور في الفن العالمي والسعودي .
التكنولوجيا الحديثة والفن .
الكالج في الفن السعودي .
الخامات في فن الكالج .

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 .

األسئلة األساسية :

ستكون المتعلمات قادرات على :










•
•
•
•
•
•
•

معرفة الخط الكانتوري وتاريخه .
بيان أهمية الخط الكانتوري .
توضيح تاريخ األلوان الزيتية ومميزاتها .
ذكر خطوات عمل لوحة باأللوان الزيتية .
معرفة المنظور وقواعده .
بيان مفهوم الظل والنور والقاتم والفاتح .
توضيح المنظور والظل والنور في الفن العالمي والسعودي
بيان التكنولوجيا الحديثة والفن .
توضيح الكالج في الفن السعودي .
بيان الخامات في فن الكالج .

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 عنىالخط الخارجي للشكل .
*أن تحضر الطالبات قصة توضح المنظور والظل والنور .
المحكات الرئيسية :
* تحقيق درجات متقدمة في االختبارات .
* القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي .
* يتم من خالل جدول المتابعة المعد ( مبتدئ  -نام – كفء – متميز ) .
أدلة أخرى :
من خالل األدلة التالية :
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات  -األسئلة
الفجائية  -تقويم األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز .

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم :
األنشطة التعليمية :
مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض بعض األسئلة واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة .
إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسيية ميع مناقشية المهميات األدائيية التيي
تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبيرة التعليميية الميراد إكسيابها للطالبيات بترتييب الكتياب لهيا بقصيد
تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة وهي كالتالي :
من خالل العمل على شيكل مجموعيات تعاونيية وبعيد التعيرف عليى مضيمون الوحيدة  ،أطليب مين
الطالبات توضيح الخط الكنتوري .
أقدم للطالبات عرض بور بوينت عن األليوان الزيتيية  ،أطليب مين الطالبيات قيراءة العيرض جييدا
ومناقشة المعلومات التي وردت فيه في محاولة منهن لتحديد تاريخ األلوان الزيتية ومميزاتهيا ميع
توضيح الهدف منه ومبرراته.
أقدم للطالبات مطوية عن مفهوم الظل والنور والقاتم والفاتح  ،اطلب من الطالبات قيراءة المطويية
بطريقة عملية مركزة تعتمد على تحليل المعلومات التي وردت بها من خالل إستيعاب العالقات بيين
العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن مفهوم الظل والنور والقاتم والفاتح .
أطلب من الطالبات جمع معلومات عن التكنولوجييا الحديثية والفين وييتم ذليك مين خيالل االسيتعانة
بشبكة االنترنت أو من خالل مكتبة المدرسة ،أقدم الطالبات المعلومات في شكل مقيال كتييب يي ير
ال يزيد عن عشرين سطرا.
أطلب من الطالبات كتابة مقالة قصيرة عن األلوان الزيتيية ميع توضييح الهيدف مين كتابية المقالية
ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

التوقعات

مبتدئ

نام

عمل بحث
يوضح الخامات
في فن الكالج

شمل بعض
جوانب
الموضوع ولم
يتطرق للبعض
األخر

شمل أغلب
جوانب
الموضوع
وأغفل جانب
واحد

كفء

متميز

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

الترتيب
والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

متميز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

( المييهمة األدائييية )
اسم الوحدة  :مجال الرسم
الصف  :الثاني المتوسط
تتمثل مهمتك في كتابة مقالة عن األلوان الزيتية عن :
( تاريخ األلوان الزيتية – مميزات األلوان الزيتية – خطوات عمل لوحة باأللوان الزيتية )

مهمتك  :يحفية .
الهدف :توظيف الدروس الل وية .
هي الهدف
المشكلة والتحدي :أن تطرحيها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة
والمتعة للقارئ .
أنت  :يحفية 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 .
وال رض
❖ اإللمام بجوانب المقالة والملصق .
معايير
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
ع ومحكات
❖ الشمولية .
النجاح
❖ الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي .

جدول تنظيم التدريس
المكون
( الموضوع )

❖ الخط الخارجي
للشكل
❖ المنظور والظل
والنور
❖ الخامات المختلفة في
اللوحات المسطحة

اليوم

التاريخ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

التحضير الطولي

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

-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-1
-2
-3
-4
-5

-1
-2
-3

-1
-2
-3

الموضوع :الخط الخارجي للشكل

الخط الذي يحدد الشكل
من الخارج ،ويظهر في
رسوم األطفال
والحضارات القديمة.

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

الخطوط من أقدم الوسائل التي استخدمت في
التعبير الفني.

ظهر الخط الكانتوري في العصر الحجري
الحديث.

اعتمد التصوير المصري على الخط الكانتوري
اعتماد كلي في الرسم والنحت والنقش.

أوراق عمل (التربية الفنية للصف الثاني المتوسط)

طريقة استراتيجيات التعلم النشط – الليزر
المادة
الدرس
المهارة المستهدفة

التربية الفنية – الصف الثاني المتوسط
الخط الخارجي للشكل
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)

•

•
•
•

•

•
•
•

الواجب المنزلي :حل أنشطة كتاب الطالبة5( .دقائق)

دور المعلمة
تقديم المعلومات المتوافرة عن
تعريف الخط الكانتوري ،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.

تحديد أهداف المناقشة حول
كيفية رسم لوحة فنية باستخدام
األلوان الزيتية وبالتركيز على
الخط الكانتوري.
تقسيم موضوع المناقشة إلى
عناصر فرعية.
طرح األسئلة.
مناقشة الطالبات كل عنصر على
حدة في ضوء األسئلة
المطروحة.

اإلجراءات
دور المتعلمة
• التعاون فيما بينهن بغرض فهم
المشكلة أو المهمة المطروحة
(تعريف الخط الكانتوري)،
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 كيفية رسم
لوحة فنية باستخدام األلوان
الزيتية وبالتركيز على الخط
الكانتوري.
• 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 /
كتاب الطالبة

أوراق عمل

التعلم التعاوني

الحوار والمناقشة

وضحي تعريف
الخط الكانتوري.

وضحي كيفية رسم
لوحة فنية
باستخدام األلوان
الزيتية وبالتركيز
على الخط
الكانتوري.

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

التربية الفنية 2م

المنظور و الظل و النور

موضوع الدرس

ما المنظور ؟
❑سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑أوراق نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

بيني المنظور تاريخه وتعريفه

ما الخط الكانتوري ؟
معلومة إثرائية

مثلما اهتم الفنان العالمي بهذه العناصر اهتم الفنان السعودي شكل 27
لوحة للفنان محمد حيدر وشكل  28لوحة الفنانة رضية برقاوي

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 قبلي

اخلربات السابقة

نشاط إثرائي

اذكري قواعد المنظور

تقويم بنائي

 -1أن تتعرف الطالبة على المنظور
تاريخه وتعريفه
 -2أن تذكر الطالبة قواعد المنظور
 -3أن تتعرف الطالبة على المنظور
في الفن اإلسالمي
 -4أن توضح الطالبة الظل و النور
 -5أن تبين الطالبة المنظور والظل
والنور في الفن العالمي
 -6أن تشرح الطالبة المنظور والظل
والنور في الفن السعودي

يظن البعض أن ليوناردو دافنشي هو من اكتشف فن المنظور إال أن الحقيقة
تقول أن نشأة فن المنظور كانت قبل ذلك على يد اليوناني اسكيلوس ،
والمنظور هو تمثيل األجسام المرئية على سطح منبسط ال كما هي في
الواقع
 -1خط األفق
 -2نقطة النظر والتالشي
اتبع الفنان منظور البعد الثاني في الفن اإلسالمي حيث تظهر األشكال شبه
مسطحة خالية من الظالل
قبل عصر النهضة كان الظل والنور داللة من دالالت العمق الفراغي
لإلحساس بالتجسيم فقط فالشكل حيث تسقط عليه اإلضاءة من جانب يقابله
ظل من الجانب اآلخر
اهتم الفنان العالمي بالمنظور والظل والنور كعناصر أساسية لألعمال الفنية
إضافة إلى الخط الكانتوري في لوحات زيتية

التقويم

وضحي المنظور في الفن اإلسالمي

تقويم ختامي

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)

أدوات التقويم

األربعاء

❑تفكير ناقد (ابداعي) ❑استقصاء ❑عصف ذهني ❑التواصل اللغوي التقويم البنائي ❑االكتشاف المباشر ❑أخرى........................... :
إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

أنشطة ملف اإلجناز

األحد

االثنين

الثالثاء

الخميس

التدريبات ⃝

األنشطة ⃝

وضحي الظل و النور
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

❑تحدث

❑قراءة

الواجبات المنزلية ⃝

❑كتابة
أخرى..............

❑تفكير

الطريقة الباانئة اجلديده – الليزر
الـمـادة
الوحدة
الدرس

تربية فنية 2م

الموضوع
الوحدة األولى :مجال الرسم
األول

الحصة – الفصل

الخط الخارجي للشكل
الشاهد
التاريخ

اإلعداد للدرس
الخامات واألدوات:
• ألوان زيتية.
• فر ش .
• بالتة ألوان ويمكن استبدالها بكاسات بالستيكية فارغة.
• مفارش بالستيك.
• كتان مشدود (كانفس) ويمكن استبداله بألواح خشبية مجهزة للرسم.
الجوانب الضرورية للخبرة في الدرس
الجوانب المعرفية :تعريف الخط الكانتوري ـ الخط الكانتوري عبر التاريخ ـ أهمية الخط الكانتوري ـ نماذج من الخط
الكانتوري في الفن التشكيلي العالمي والسعودي ـ األلوان الزيتية ـ أدوات األلوان الزيتية ـ نقد بعض
اللوحات الفنية.
الجوانب المهارية :استخدام األسلوب التخطيطي في الرسم باأللوان الزيتية ـ الرسم باأللوان الزيتية ـ معالجة األخطاء في
الرسم باأللوان الزيتية.
الجوانب الوجدانية :اإلحساس بأهمية تاريخ الفن العالمي ـ الشعور بأهمية الرسم في الحضارات القديمة ـ اإلحساس بدور
الخط الكانتوري في العمل الفني ـ الشعور بجمال األلوان الزيتية.
أهداف الدرس
يتوقع من الطالبة في نهاية الدرس:
• استنتاج تعريف الخط الكانتوري .معرفة نبذة تاريخية عن الخط الكانتوري .الشعور بأهمية الخط الكانتوري .وصف
بعض اللوحات العالمية من الخط الكانتوري .وصف بعض اللوحات المحلية من الخط الكانتوري .نقد بعض اللوحات
الفنية.
• معرفة األلوان الزيتية وأدواتها ومميزاتها ومشاكلها .اإلحساس بجمال تأثيرات األلوان الزيتية.
اإلثارة عنوان الدرس .مفهوم الخط الكانتوري .استخدام األلوان الزيتية.
الوسائل التعليمية
• الوسيلة ( )1عبارة عن عرض صور عن تاريخ الخط الكانتوري .الوسيلة ( )2عبارة عن بوستر للوحات عالمية عن
الخط الكانتوري.
• الوسيلة ( )3عبارة عن بوستر للوحات سعودية عن الخط الكانتوري .الوسيلة ( )4عبارة عن بوستر للوحة الفنان
فاضل أبو شومي.

إجراءات عرض الدرس
( )1-1أسال عن معنى الخط الكانتوري.
( )2-1أناقش تعريف الخط الكانتوري.
( )3-1أطلب استنتاج تعريف للخط الكانتوري.
( )1-2أذكر الطالبات أن الخط الكانتوري ظهر منذ العصر الحجري في كهوف فرنسا وأسبانيا وبعض كهوف وجبال
المملكة وأعرض لهن وسيلة (.)1
( )2-2أشرح كيف تميز الخط الكانتوري في الحضارة المصرية القديمة.
المطلوب تنفيذه
رسم لوحة فنية باستخدام األلوان الزيتية وبالتركيز على الخط الكانتوري.

التقييم والتقويم
أقوم بتصوير نسخة من نموذج رقم ( )2من نهاية الدليل الخاص بعملية التقييم والتقويم.
التقييم
▪ األهداف التي تحققت .األهداف التي لم تحقق .اإليجابيات التي حدثت في الدرس .السلبيات التي حدثت في الدرس
التقويم
▪ طرق تحقيق األهداف التي لم تحقق .طرق التأكيد على اإليجابيات .طرق تالفي السلبيات .المتابعة وإمكانيتها.
التوجيهات الختامية
التأكيد على كتابة اإل سم والصف والعمر خلف األعمال .حثهن على تنظيف المكان وإعادة األدوات إلى أماكنها.
التأكيد على وضع األعمال في أماكنها المخصصة لحمايتها من التلف.
الجدول التحصيلي
أقوم بتصوير النموذج رقم ( )3من نهاية الدليل والخاص بالجدول التحصيلي وأقوم بتعبئته.
• مفهوم الخط الكانتوري .نقد بعض اللوحات الفنية .الشعور بأهمية الخط الكانتوري .خطوات عمل لوحة باأللوان
الزيتية .رسم لوحة فنية من الطبيعة الصامتة مع التركيز على الخط الكانتوري وباستخدام األلوان الزيتية.

صور إضافية لدرس الخط الخارجي للشكل

العام الدراسي:

الفصل الدراسي:

الصـف:

األسبوع:

الوحــــــــــــــدة:

الدرس:

التقييم

.1
.2
.3
.4

.1
.2
.3
.4

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

المادة
الخط الخارجي للشكل
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى .......
مراجع ودوريات
اذكري تعريف الخط الكانتوري.
المحتوى وفرض الدرس

تربية فنية الصف الثاني المتوسط

مجسمات

صور

األنشطة

أن توضح الطالبة تعريف ◼ تعريف الخط الكانتوري:
الخطوط هي من أقدم الوسائل التي استخدمت في التعبير الفني
الخط الكانتوري.
حيث كان رجل الكهف يخط بأصبعه أو بالخشب المحروق أو
أن تذكر الطالبة نبذة
بالطين على األسطح الصلبة ليعبر عن األشكال التي يراها
تاريخية عن الخط
وبغض النظر عما تحويه هذه الصور فهي عبارة عن خطوط
الكانتوري.
أن تناقش الطالبة أهمية متنوعة وقد ظهر الخط الكانتوري في العصر الحجري القديم
سنوات قبل الميالد في كهف السكو بفرنسا.
الخط الكانتوري.
◼ انتشار الخط الكانتوري:
أن تصف الطالبة بعض انتشر الخط الكانتوري المعبر ذو السمك الواحد الذي رسمه
الفنان بيد واثقة وبشكل علمي في الفن المصري القديم حيث
اللوحات العالمية
اعتمد التصوير المصري على هذا الخط اعتماد كلي في الرسم
والمحلية من الخط
والنحت والنقش.
الكانتوري.
أن ترسم الطالبة لوحة ◼ أهمية الخط الكانتوري:
كانت كما سبق بداية الرسم مع الخط الذي حدد به اإلنسان
فنية باستخدام األلوان
الزيتية وبالتركيز على البدائي معالم األشكال التي حفرها على جدران الكهوف ومازالت
هذه البداية ماثلة في رسوم األطفال حيث تتخذ الخطوط
الخط الكانتوري.
الخارجية للرسم أهمية واضحة.
االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية المالحظة المناقشة التدريبات
أدوات التقويم
الواجب المنزلي
متابعة حل أنشطة الكتاب
التقويم الختامي
نشاط ( )1ص 22
 -1هل استخدم الفنان في
اللوحة السابقة الخط
الكانتوري؟
 -2ما نوع الخطوط
المستخدمة في
اللوحة؟
 -3اللون األسود للخطوط
هل يناسب ألوان
اللوحة؟

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

استراتيجيات التعليم
البديلة
 oحل المشكالت
o
o
o
o
o
o

فيلم تعليمي

تقييم الهدف

وضحي تعريف الخط
الكانتوري.
االكتشاف واالستقصاء اذكري نبذة تاريخية عن
الخط الكانتوري.
ناقشي أهمية الخط
الصف الذهني
الكانتوري.
الخرائط الذهنية
صفي بعض اللوحات
العالمية والمحلية من
التعلم الذاتي
الخط الكانتوري.
ارسمي لوحة فنية
التعلم التعاوني
باستخدام األلوان الزيتية
وبالتركيز على الخط
أخرى ........
الكانتوري.

األنشطة الواجبات المنزلية أخرى ....
حل أسئلة الكتاب

طريقة مدارس األبناء الليزر
الوحدة:
الموضوع:
 نظري
المقدمة

مجال الرسم
الخط الخارجي للشكل
 عملي

 سؤال محوري عن الدرس
السابق

 اختبار
مفاجئ

الحصة
الفصل
التاريخ
 قصة

عناصر الدرس
• تعريف الخط الكانتوري.

•

• الخط الكانتوري عبر التاريخ.

•

• أهمية الخط الكانتوري.

•

• نماذج من الخط الكانتوري في الفن
التشكيلي العالمي والسعودي.
• األلوان الزيتية.
• أدوات األلوان الزيتية.

•
•
•

• نقد بعض اللوحات الفنية.

•

• معالجة األخطاء في الرسم باأللوان
الزيتية.

•

 أسئلة
استفهامية

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

األهداف السلوكية
أن تستنتج الطالبة تعريف الخط
الكانتوري.
أن تذكر الطالبة نبذة تاريخية عن الخط
الكانتوري.
أن تستعرض الطالبة أهمية الخط
الكانتوري.
أن تصف الطالبة بعض اللوحات العالمية
من الخط الكانتوري.
أن تنقد الطالبة بعض اللوحات الفنية.
أن تتعرف الطالبة على األلوان الزيتية
وأدواتها ومميزاتها ومشاكلها.
أن تشرح الطالبة خطوات عمل لوحة
باأللوان الزيتية.
أن ترسم الطالبة الخط الكانتوري لتكوين
من الطبيعة الصامتة.

التقويم
• استنتجي تعريف الخط الكانتوري.
• اذكري نبذة تاريخية عن الخط الكانتوري.
• استعرضي أهمية الخط الكانتوري.
•
•
•
•
•

صفي بعض اللوحات العالمية من الخط
الكانتوري.
انقدي بعض اللوحات الفنية.
تعرفي على األلوان الزيتية وأدواتها
ومميزاتها ومشاكلها.
اشرحي خطوات عمل لوحة باأللوان
الزيتية.
ارسمي الخط الكانتوري لتكوين من
الطبيعة الصامتة.

وسيلة الهدف
طريقة التدريس
رقم الهدف

االستنتاج

المناقشة

االستكشاف

حل
المشكالت
االستقصاء

التعلم الذاتي

تعلم تعاوني

تمثيل ادوار

تعليم فردي

لوحة -
مجسم
الكتاب
المدرسي
أخرى تذكر

ورقة عمل

شرائح
شفافة
فلم تعليمي

صور

أدوات
وعينات
حاسب آلي

مراجع علمية

أخرى تذكر

سؤال مباشر

تطبيق فردي

المالحظة

واجب منزلي

الواجب المنزلي :اذكري نبذة تاريخية عن الخط الكانتوري.

أخرى تذكر

1
2
3
4
5
6
7
8

تقويم الهدف

طريقة مسرد الليزر 2
المكون

الهدف

األسبوع اليوم والتاريخ الحصة الفصل
14 / /هــ

الخط
الخارجي
للشكل.

تعريف الخط
الكانتوري.

14 / /هــ

الخط
الخارجي
للشكل.

ذكر نبذة
تاريخية عن
الخط
الكانتوري.

إستراتيجية التدريس

عدد
الحصص
حصة

خرائط المفاهيم

حصة

التعلم التعاوني

أداة
اإلجراءات
التقويم
واألنشطة
ص  28 / 17المالحظة
كتاب الطالبة – أوراق
قياس –
تكليف
منزلي
ص  28 / 17المالحظة
كتاب الطالبة – أوراق
قياس –
تكليف
منزلي

توقيع
المديرة

طريقة مسرد الليزر 3

عناصر المدرسة
التنظيمية
الخط الخارجي
للشكل.
الخط الخارجي
للشكل.

أهداف الدرس
التعرف على
• مفهوم الخط الكانتوري.
• نبذة تاريخية عن الخط الكانتوري.

الوسائل

إستراتيجيات
التدريس
إستراتيجية العصف
الذهني

صور توضح مفهوم الخط
الكانتوري

إستراتيجية التعلم
التعاوني

شريط فيديو يعرض نبذة تاريخية
عن الخط الكانتوري

التقويم
• تعريف الخط الكانتوري.
• ذكر نبذة تاريخية عن الخط الكانتوري.

طريقة مسرد الليزر 1

الحصة

المكون

الهدف

المهارة

استرايجية
التدريس

اإلجراءات

أداة التقويم

األولى

الخط الخارجي
للشكل.

تعريف الخط
الكانتوري.

الطالقة

خرائط المفاهيم

ص  28 / 17كتاب
الطالبة

أوراق قياس

الثانية

الخط الخارجي
للشكل.

ذكر نبذة تاريخية عن
الخط الكانتوري.

التذكر

التعلم التعاوني

ص  28 / 17كتاب
الطالبة

تكليف منزلي

طريقة مهارات تخطيط الدروس – الليزر
الفصل الدراسي
األول

عناصر
التدريس
المقدمة

العرض

الصف
الثاني المتوسط

األسبوع
األول

المحتوى المعرفي أو اإلجرائي
التعرف على مفهوم الخط
الكانتوري
التعرف على نبذة تاريخية عن
الخط الكانتوري
وصف بعض اللوحات العالمية
من الخط الكانتوري
وصف بعض اللوحات العالمية
من الخط الكانتوري
التعرف على األلوان الزيتية
وأدواتها
تحديد مميزات األلوان الزيتية
وأشكالها
توضيح خطوات عمل لوحة
باأللوان الزيتية.

التطبيق
التقويم

رسم لوحة فنية باستخدام
األلوان الزيتية وبالتركيز على
الخط الكانتوري.
عناصر الجدول التحصيلي

التاريخ
من
إلى

الوسيلة
التعليمية
صور عن الخط
الكانتوري
صور عن تاريخ
الخط الكانتوري
بوستر للوحات
عالمية عن الخط
الكانتوري
بوستر للوحات
سعودية عن
الخط الكانتوري
عرض مرئي
لصور عن
األلوان الزيتية
ألوان زينية
متنوعة
عرض مرئي
فيلم تعليمي
صور
شريط فيديو
لخطوات التطبيق
أعمال الطالبات

الدرس
الخط الخارجي
للشكل

نوع
االستراتيجية
استنتاجية
حوار ومناقشة
التعليم البصري
حوار ومناقشة
حوار ومناقشة
استنتاج
وتصنيف
استقصاء موجه
استنتاج
حوار ومناقشة
استقصاء
حوار ومناقشة
التعليم البصري
حوار ومناقشة
البيان العملي
حوار ومناقشة

عدد الفصول

شكل وأسلوب
النشاط
------

نوع
النشاط
------

------

------

نشاط 1
الكتاب
المدرسي
------

جماعي
شفهي
-----جماعي
كتابي

نشاط 2
الكتاب
المدرسي
خريطة معرفية جماعي
شفهي
-----------------

-----

خريطة معرفية جماعي
كتابي

الطريقة البنائية – وسائل
األحد

اليـوم
الثانى متوسط
التربية الفنية
المادة/الصف
التاريخ
موضوع الدرس
الخط الخارجي للشكل
الحصة
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

استنتاج تعريف الخط الكانتوري
معرفة نبذة تاريخية عن الخط الكانتوري
الشعور بأهمية الخط الكانتوري
وصف بعض اللوحات العالمية من الخط
الكانتوري
وصف بعض اللوحات المحلية من الخط
الكانتوري
نقد بعض اللوحات الفنية

الواجب

االثنين

الثالثاء األربعاء

الخميس

الخط الكانتوري هو الخط الذي يحدد الشكل
من الخارج ويظهر في رسومات األطفال
والحضارات القديمة
الخطوط هي من أقدم الوسائل التي استخدمت
استنتجي تعريف الخط
في التعبير الفني حيث كان رجل الكهف يخط
الكانتوري
بأصبعه أو بالخشب المحروق أو بالطين على
األسطح الصلبة
وضحي نبذة تاريخية عن
بداية الرسم مع الرسم الذي حدد به اإلنسان
الخط الكانتوري
البدائية معالم األشكال التي حفرها على
جدران الكهوف  ،وما زالت هذه البداية ماثلة
صفي بعض اللوحات
في رسوم األطفال
العالمية من الخط
ظهر االهتمام بالخط الخارجي عند أغلب
الكانتوري
فناني العالم وأشهر من استخدام الخط
الكانتوري كل من الفنان العالمي جورج روو
بيني أهمية الخط
والفنان فان جوخ
الكانتوري
اهتم أغلب الفاني السعوديين بالخط الكانتوري
ومنهم الفنان عبد الحليم رضوي
من خالل عرض بعض اللوحات الفنية تنقد
المعلمة هذه اللوحات الفنية

حل اسئلة الكتاب

طريقة المسرد
المادة  :التربية الفنية
األسبوع/اليوم

الصف  :الثانى متوسط

المهارة
-1الترتيب(

الوسيلة
)

السبورة

-3االتصال (
-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

ألقالم الملونة

جهاز العرض

-7اإللقاء ( )

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

األهداف
 -1أن تستنتج الطالبة تعريف
الخط الكانتوري
 -2أن تتعرف الطالبة على نبذة
تاريخية عن الخط الكانتوري
 -3أن تبين الطالبة أهمية الخط
الكانتوري
 -4أن تصف الطالبة بعض
اللوحات العالمية من الخط
الكانتوري
 -5أن تصف الطالبة بعض
اللوحات المحلية من الخط
الكانتوري
 -6أن تنقد الطالبة بعض
اللوحات الفنية

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت

المنظور و الظل و النور

-8التقويم (

)

الخط الخارجي للشكل

-2تحديد الهدف ( )
)

( المكون ) موضوع الدرس

الفصل الدراسي  :االول

 -1أن تتعرف الطالبة على
المنظور تاريخه وتعريفه
 -2أن تذكر الطالبة قواعد
المنظور
 -3أن تتعرف الطالبة على
المنظور في الفن اإلسالمي
 -4أن توضح الطالبة الظل و
النور
 -5أن تبين الطالبة المنظور
والظل والنور في الفن العالمي
 -6أن تشرح الطالبة المنظور
والظل والنور في الفن السعودي

استراتيجية التدريس

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

(

آداه التقويم

)

استنتجي تعريف
الخط الكانتوري

( )
( )

وضحي نبذة تاريخية
عن الخط الكانتوري

(

)

(
(
(
(

)
)
)
)

صفي بعض اللوحات
العالمية من الخط
الكانتوري

(

)

(

)

بيني أهمية الخط
الكانتوري
اذكري قواعد المنظور
وضحي المنظور في الفن
اإلسالمي
بيني المنظور تاريخه
وتعريفه
وضحي الظل و النور

طريقة الوحدات – وسائل
الصف

المــــادة

ثاني متوسط

تربية فنية

األحد

اليـوم

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

التاريخ

الدرس

مجال الرسم

ملخص الوحدة

الخط الخارجي للشكل – المنظور والظل والنور – الخامات المختلفة في
اللوحات المسطحة

الحصة

الفترة الزمنية

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرئيسية

يتوقع من الطالبة في نهاية هذه الوحدة أن :
 تتعرف على طريقة رسم الخط الخارجي للشكل بشكل جميل .
 تتعرف على المنظور والظل والنور ودورها في عملية الرسم .
 تعدد الخامات المختلفة في اللوحات المسطحة .
 تتذوق الجانب الجمالي في الخطوط الخارجية لعمل فني .

األفكار الكبرى (اإلفهام الباقية)
الفكرة الكبرى :
مجال الرسم يعبر عن ذوقيات الرسام وحضارته وبيئته التي يعيش فيها وينقل لنا
معان وقيم جميلة
ستفهم المتعلمات أن :
-

الخط الخارجي للشكل يبن مدى جمال العمل الفني وهو مرآة له .

-

المنظور والظل والنور تزيد العمل الفني روعة وجماال .

-

تنوع الخامات في اللوحات المسطحة يضفي عليها جماال .

-

معالجة األخطاء مثل استخدام أدوات غير مناسبة أو ألوان غير مناسبة أو الخلط بين
المنظور والظل والنور.

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

ستعرف المتعلمات :

س أبين دور الخط الخارجي في العمل الفني .
س أعرف كال من المنظور والظل والنور ودوره في مجال
الرسم.
س أعدد دور الخامات المختلفة في اللوحات المسطحة .

❖ الخط الخارجي للشكل
❖ لمنظور والظل والنور
❖ الخامات المختلفة في اللوحات المسطحة

ستكون المتعلمات قادرات على :
تنفيذ عمل فني بالرسم موضحا الخط
الخارجي ودوره .
رسم لوحة مسطحة مختلفة الخامات .
بين العالقة بين الفن والحياة االجتماعية
تكوين اتجاه ايجابي نحو حب الفن واالبداع .

الخطوة : 2
المهمة األدائية

❖ كتابة
قصة .
تنفيذ عمل
فني من
مفردات
الوحدة
❖ عمل
مطوية
.

الخطوة : 3

تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المحكات الرئيسية

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

أدلة أخرى

خبرات التعليم والتعلم

األنشطة التعليمية التعلمية

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

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

✓

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

ستقوم المتعلمات بما يأتي

ستقوم المعلمة بما
يأتي

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

ألقاءيه– تعلم نشط

* كتابة البحث .

– حوار ومناقشة

* عمل مطوية .

– تفكير ناقد

* كتابة قصة.

* قراءة نموذجية

* تنفيذ نشاطات كتابي الطالبة

للنصوص.

والنشاط.

* التعزيز

* حل أوراق العمل.

المناسب

* المشاركة في رسم خرائط

* تقسيم

ذهنية أو خرائط مفاهيم .

المجموعات.

* جمع المعلومات

*إعداد أورق
العمل.
*إعداد
الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

متميز

عناصر قصة

استوف بعض عناصر
القصة وافتقد الى الربط
بين عناصره

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

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

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

األسلوب

اختار األسلوب المباشر
في كتابة القصة

اختار األسلوب المباشر
في كتابة القصة مع نوع
من التشويق

اختار األسلوب المشوق في كتابة القصة وابتعد عن
األسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق في كتابة القصة وابتعد
عن المباشرة

المحتوى

اشتمل جانب واحد
فقت بعض من
األحوال

اشتمل على اغلب
األحوال

اشتمل جميع األحوال

اشتمل جميع األحوال مع التدعيم بدالئل

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

أسعار مادة 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

