مادة التربية الفنية

الصف الثالث المتوسط

الموضوع األول

الفن التشكيلي المعاصر واستخدام
الخامات المتعددة.

تميز الفن التشكيلي في القرن العشرين
باستخدامه وسائط متنوعة للتعبير عن فكرة
العمل الفني ،وذلك بإضافة خامات أخرى غير
األلوان ،ووسائط مزجها للتعبير عن
الموضوع المتناول ،بحيث يأخذ أبعاداً أكثر
عمقاً وتأثيراً.

تحضير التعلم الرقمي

التربية الفنية  3م

موضوع الدرس

الفن التشكيلي المعاصر واستخدام الخامات المتعددة

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 تذكر الطالبة أهمية التخطيط والتصميم الفني.
أن تتعرف الطالبة الخامات الضرورية لعمل لوحة ببودرة الرخام.
أن توضح الطالبة أهمية استخدام الخامات المختلفة في التعبير الفني.
أن تشرح الطالبة مراحل تنفيذ لوحة فنية باستخدام مادة بودرة الرخام

الخميس

التاريخ

الواجبات والتقويم

املعينات التعليمية

⃝ البرجكتر ⃝ السبورة ⃝ الكتاب ⃝ البطاقات ⃝ أقالم ملونة ⃝ صور ⃝ المسجل ⃝ أفالم تعليمية ⃝ أخرى ..........

اإلثراءات

فيديوهات

األنشطة

نشاط مدرسي O
اختبار وحدة O

االختبارات

توقيع المعلم/ة

•
•
•
•

اذكري أهمية التخطيط والتصميم الفني.
تعرفي الخامات الضرورية لعمل لوحة ببودرة الرخام.
وضحي أهمية استخدام الخامات المختلفة في التعبير الفني.
اشرحي مراحل تنفيذ لوحة فنية باستخدام مادة بودرة الرخام

⃝ بوربوينت

⃝ أوراق عمل

نشاط منزليO
اختبار فترة O

توقيع المشرف/ة

⃝ 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

األسبوع

الصف
الهدف

المكون (المحتوى)

الحصة
استراتيجية التدريس

المعينات التعليمية
⃝

نماذج حسية

⃝ √ االختبارات الشفوية

⃝

أقالم ملونة

⃝ √ االختبارات التحريرية

⃝ √ البرجكتر

✓ الكرسي الساخن +
الفن التشكيلي
املعاصر واستخدام
اخلامات املتعددة

-1
-2

تعريف الفن التشكيلي .
ذكر املقصود ابخلامات البينية .

⃝ √ السبورة
⃝

صور
⃝

المسجل

خرائط المفاهيم +
تدوين المالحظات
أخرى ...................:

⃝ √ الكتاب
⃝ √ البطاقات
⃝ √ العروض

أداء التقويم

⃝

أفالم تعليمية
⃝

أخرى........

⃝√

المالحظة ⃝ √ المناقشة

⃝√

األنشطة ⃝ √ التدريبات

⃝

⃝√

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

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

الطريقة البنائية  – 1فواز الحربي
الفصل

عنوان الدرس

الحصة

الفن التشكيلي املعاصر

واستخدام اخلامات املتعددة
التمهيد:
الهدف الفني:

األهـــــــداف

الصف

ثالث متوسط

طريقة التدريس
استجوابيه – استنتاجيه – حوارية  -إلقائية
العام الدراسي

التاريخ

الوسائل التعليمية

س ما الفن التشكيلي ؟

 14هـ
كتاب الطالبة – بور بوينت

استخدام وسائل متنوعة للتعبري عن الفن التشكيلي .

الــمـحــتــــــــــــــــــــــــــــو ى

التقويم

اجراءات التدريس

 -1أن تعرف الطالبة الفن
التشكيلي

تعريف الفن التشكيلي

من خالل الشرح والحوار تبين المعلمة للطالبات تعريف الفن التشكيلي

عرفي الفن التشكيلي

 -2أن تذكر الطالبة المقصود
بالخامات البينية

ذكر المقصود بالخامات البينية

تذكر المعلمة للطالبات المقصود بالخامات البيئية

اذكري المقصود بالخامات البينية

 -3أن تفسر الطالبة معنى كلمة
توليف

تفسير معنى كلمة توليف

من خالل عرض صور كتاب الطالبة تفسر المعلمة للطالبات معنى كلمة توليف

فسري معنى كلمة توليف

 -4أن تعدد الطالبة طرق تثبيت
الخامات المختلفة

توضيح طرق تثبيت الخامات المختلفة

توضح المعلمة للطالبات طرق تثبيت الخامات المختلفة

وضحي طرق تثبيت الخامات
المختلفة

 -5أن تشرح الطالبة الخامات
التي يمكن استخدامها

شرح الخامات التي يمكن استخدامها

تشرح المعلمة للطالبات الخامات التي يمكن استخدامها

اشرحي
استخدامها

يمكن

 -6أن توضح الطالبة الخامات
وشرح خصائص كل منها

تنويع الخامات وشرح خصائص كل
منها

من خالل الشرح والحوار تبين المعلمة للطالبات كيفية تنويع الخامات وشرح خصائص
كل منها

وضحي الخامات وشرح خصائص
كل منها

التطبيق العملي:

استخدام اخلامات الفنية املتنوعة لعمل لوحة فن تشكيلي .

الخامات واألدوات:

خامات فنية وبيئية متنوعة الشكل وامللمس واللون – لوحة كانفوس – غراء مسدس .

التطبيق:

س

الخامات

التي

الطريقة البنائية  – 2فواز الحربي
الموضوع

الصف

استراتيجية التدريس

ثالث متوسط

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

الحصة

الفن التشكيلي املعاصر

واستخدام اخلامات املتعددة
الخامات واالدوات

الخبرة

خامات فنية وبيئية متنوعة الشكل وامللمس واللون – لوحة
كانفوس – غراء مسدس .

الوسائل التعليمية

استخدام وسائل متنوعة للتعبري عن الفن التشكيلي .

عرض لوحات فن تشكيلي لفنانني خمتلفني  - .عرض لوحات فنية لفنانني عامليني  - .عرض صور متنوعة ألعمال فنية سابقة .

الجوانب المعرفية
-1أن يعرف الطالب الفن التشكيلي .

-2أن يذكر الطالب املقصود باخلامات .

-3أن يفسر الطالب معىن كلمة توليف .

الجوانب المهارية
-1أن جييد الطالب استخدام اخلامات الفنية
-2أن يتقن الطالب عملية التنسيق
والتثبيت .

الجوانب الوجدانية
-1أن حيرتم البيئة واستخدام ما خيرج
منها من خامات متنوعة .

الفصل

أهداف الدرس

 -1تعريف الفن التشكيلي .
 -2ذكر املقصود باخلامات البينية .
 -3فسري معنى كلمة توليف .
 -4توضيح طرق تثبيت اخلامات املختلفة .
 -5شرح اخلامات اليت ميكن استخدامها .
 -6تنويع اخلامات وشرح خصائص كل منها .

التاريخ

االثارة
عرض اخلامات املتنوعة  - .ترك األلوان املختلفة الشكل .

الصف:الثالث متوسط

حتضري مادة  :الرتبية الفنية

المطلوب تنفيذة

نشاطات التعليم والتعلم

استتتخدام اخلامتتات الفنيتتة املتنوعتتة

لعمل لوحة فن تشكيلي .

التقييم
األهداف التي حتققت
 -1األهداف التي مل تتحقق

أقوم أوالً بشرح معنى كلمة فن تشكيلي وتفسري املقصود بعملية توليف وهو عملية انسجام وتركيب اخلامات املتنوعة وطرق تثبيتها سواء بغراء اخلشب أو غراء
املسدس احلار أو الغراء البارد وبعد ذلك تقوم بعملية التكوين .

 -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

مى
جمالىالرس ى

العنوان

أذ ىكرىاخلاماتىالصناعيةىى .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 ) :
األسئلة األساسية :
الفكرة الكبرى :سننتعرف فني هنذه الوحندة علنى الفنن
التشكيلي المعاصر .
ستفهم المتعلمات :
❖ كيفية استخدام الفنان الخامات المختلفة إلضفاء
أبعاد تخدم موضوع العمل الفني .
❖ الخامات الصناعية واستخدامها.
❖ طريقة استخدام الخامات المستهلكة للتعبير عن
القضية .
ستعرف المتعلمات :
• كيفية استخدام الفننان الخامنات المختلفنة إلضنفاء
أبعاد تخدم موضوع العمل الفني .
• الخامات الصناعية واستخدامها.
• طريقة اسنتخدام الخامنات المسنتهلكة للتعبينر عنن
القضية .
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 .

السؤال األول  :ما استخدامات الخامات الصناعية ؟
السؤال الثاني  :أستخدم الخامات المستهلكة للتعبير
عن القضية .
ستكون المتعلمات قادرات على :
 توضيح كيفية استخدام الفنان الخامات المختلفة
إلضفاء أبعاد تخدم موضوع العمل الفني .
 معرفة الخامات الصناعية واستخدامها.
 بيان طريقة استخدام الخامات المستهلكة للتعبير عن
القضية .
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 عنىالفن التشكيلي المعاصر .
*أن تحضر الطالبات قصة توضح استخدام الخامات المتعددة .
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 األساسنية منع مناقشنة المهمنات األدائينة التني
تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبنرة التعليمينة المنراد إكسنابها للطالبنات بترتينب الكتناب لهنا بقصند
تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة وهي كالتالي :
من خالل العمل على شنكل مجموعنات تعاونينة وبعند التعنرف علنى مضنمون الوحندة  ،أطلنب منن
الطالبات توضيح استخدام الفنان الخامات المختلفة إلضفاء أبعاد تخدم موضوع العمل الفني .
أقدم للطالبات عرض بور بوينت عن الخامات الصناعية  ،أطلب من الطالبات قراءة العنرض جيندا
ومناقشة المعلومات التني وردت فينف فني محاولنة مننهن لتحديند الخامنات الصنناعية منع توضنيح
الهدف منف ومبرراتف.
أقدم للطالبات مطوية عنن اسنتخدامات الخامنات الصنناعية  ،اطلنب منن الطالبنات قنراءة المطوينة
بطريقة عملية مركزة تعتمد على تحليل المعلومات التي وردت بها من خالل إستيعاب العالقات بنين
العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن استخدامات الخامات الصناعية .
أطلب من الطالبات جمع معلومات عن استخدام الخامات المستهلكة للتعبير عن القضنية وينتم ذلنك
من خالل االستعانة بشبكة االنترنت أو منن خنالل مكتبنة المدرسنة ،أقندم الطالبنات المعلومنات فني
شكل مقال كتيب صغير ال يزيد عن عشرين سطرا.
أطلب من الطالبات كتابة مقالة قصيرة عن الفن التشكيلي المعاصر واستخدام الخامات المتعددة مع
توضيح الهدف من كتابة المقالة ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

التوقعات

مبتدئ

نام

عمل بحث
يوضح استخدام
الخامات
المتعددة

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

( المننهمة األدائيننة )
اسم الوحدة  :مجال الرسم
الصف  :الثالث المتوسط
تتمثل مهمتك في كتابة مقالة عن الفن التشكيلي المعاصر واستخدام الخامات المتعددة عن :
( استخدام الفنان الخامات المختلفة إلضفاء أبعاد تخدم موضوع العمل الفني  -الخامات الصناعية واستخدامها
)

هن

الهدف

د

الدور

ج
م
ا

ع

مهمتك  :صحفية .
الهدف :توظيف الدروس اللغوية .
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 فيف هو  :سياق المقرر العلمي .

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

جدول تنظيم التدريس
المكون
( الموضوع )

❖ الفن التشكيلي
المعاصر واستخدام
الخامات المتعددة

اليوم

التاريخ
14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

أكملي ما يأتي:
تستخدم بودرة الرخام إلعطاء مالمس متنوعة
لألسطح مثل:

.1
.......................... .2
......................... .3
..........................

ضعي خط ًا تحت اإلجابة الصحيحة:
• في الشكل المقابل ،هل يوجد أجزاء بارزة؟
( )2ال)

( )1نعم)

• توجد األجزاء البارزة في . .............................
( )2األرضية)

( )1الشكل)

• ما هي المادة المستخدمة؟
( )1بودرة الرخام)

( )2مادة أخرى)

أوراق عمل (التربية الفنية للصف الثالث المتوسط)

استراتيجيات التعلم النشط – الليزر
المادة
الدرس
المهارة المستهدفة

التربية الفنية – الصف الثالث المتوسط
الفن التشكيلي المعاصر واستخدام الخامات المتعددة
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
تقديم المعلومات المتوافرة عن
أهمية التخطيط والتصميم الفني،
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
كيفية مراحل تنفيذ لوحة فنية
باستخدام مادة بودرة الرخام.
تقسيم موضوع المناقشة إلى
عناصر فرعية.
طرح األسئلة.
مناقشة الطالبات كل عنصر على
حدة في ضوء األسئلة
المطروحة.

•
•
•

دور المتعلمة
التعاون فيما بينهن بغرض فهم
المشكلة أو المهمة المطروحة
(أهمية التخطيط والتصميم
الفني) ،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 مراحل تنفيذ
لوحة فنية باستخدام مادة بودرة
الرخام.
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

اذكري أهمية
التخطيط والتصميم
الفني.

الزمن

20د

20د

أوراق عمل

الحوار والمناقشة

اشرحي مراحل
تنفيذ لوحة فنية
باستخدام مادة
بودرة الرخام.

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

التربية الفنية 3م

موضوع الدرس

الفن التشكيلي المعاصر واستخدام الخامات
المتعددة

ما الفن التشكيلي ؟
❑سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑أوراق نشاط

اليوم

األحد

االثنين

التاريخ
الحصة
الفصل

إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

 -1أن تعرف الطالبة الفن التشكيلي
 -2أن تذكر الطالبة المقصود بالخامات
البينية
 -3أن تفسر الطالبة معنى كلمة توليف
 -4أن تعدد الطالبة طرق تثبيت الخامات
المختلفة
 -5أن تشرح الطالبة الخامات التي يمكن
استخدامها
 -6أن توضح الطالبة الخامات وشرح
خصائص كل منها

التقويم

نشاط إثرائي

تذكر المعلمة للطالبات المقصود بالخامات البيئية
من خالل عرض صور كتاب الطالبة تفسر المعلمة للطالبات معنى كلمة توليف
توضح المعلمة للطالبات طرق تثبيت الخامات المختلفة
تشرح المعلمة للطالبات الخامات التي يمكن استخدامها
من خالل الشرح والحوار تبين المعلمة للطالبات كيفية تنويع الخامات وشرح خصائص
كل منها

ي

ام

خت

⃝

تنفيذ حقيبة اإلنجاز
االختبارات الشفوية ⃝

االختبارات التحريرية ⃝

❑استماع
المالحظة ⃝

المناقشة ⃝

التدريبات ⃝

األنشطة ⃝

م

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة

فسري معنى كلمة توليف
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي

وي

الواجبات املنزلية

رابط تفاعلي

اذكري المقصود بالخامات البينية

تق

معلومة إثرائية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

عرفي الفن التشكيلي

تقويم بنائي

وضحي طرق تثبيت الخامات المختلفة

تقويم قبلي

من خالل الشرح والحوار تبين المعلمة للطالبات تعريف الفن التشكيلي

اخلربات السابقة

أدوات التقويم

األربعاء

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

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)

أنشطة ملف اإلجناز

الثالثاء

الخميس

املهارات املستهدفة

❑تحدث

❑قراءة

الواجبات المنزلية ⃝

❑كتابة
أخرى..............

❑تفكير

الطريقة البنائية اجلديدة – الليزر
الـمـادة
الوحدة
الدرس
الحصة – الفصل

تربية فنية 3م

الموضوع
الوحدة األولى :مجال الرسم
األول

عمل لوحة تشكيلية ببودرة الرخام (اإلعداد)
الشاهد
التاريخ

اإلعداد للدرس
الخامات واألدوات:
بودرة رخام ناعمة وخشنة.
أقالم رصاص.
أوراق مقاس  20 ×15سم.
مادة الباستا.
الجوانب الضرورية للخبرة في الدرس
الجوانب المعرفية :أهمية التخطيط للعمل الفني ـ الخامات الضرورية للعمل ـ خطوات التخطيط ـ أسس
التصميم الجيد .الجوانب المهارية :تصميم (اسكتشات) العمل الرئيسية ـ نقل التصميم على اللوحة ـ
تجربة العمل بمادة الباستا ـ اختيار درجات بودرة الرخام .الجوانب الوجدانية :اإلحساس بأهمية العمل
اليدوي ـ تقدير اإلنتاج الفني ـ تقدير ابداعات الفنان التشكيلي.
أهداف الدرس
يتوقع من الطالبة في نهاية الدرس :معرفة أهمية التخطيط والتصميم الفني .معرفة الخامات الضرورية
لعمل لوحة ببودرة الرخام .معرفة خطوات التخطيط .إدراك أسس التصميم الجيد .إتقان نقل التصميم
على اللوحة .تجربة عمل الخطوط والمساحات بمادة الباستا .اختيار بودرة الرخام المناسبة.
اإلحساس بقيمة الصبر واألناة في إنتاج العمل الفني .تقدير العمل اليدوي الجميل .المقارنة بين
التصميم اإلبداعي وغيره .ذكر أسماء مفاهيم الخبرة باللغة االنجليزية.
اإلثارة طبيعة الموضوع وخاماته .الوسائل السمعية والبصرية .الحوار مع الطالبات.
المخرج النهائي.
الوسائل التعليمية
عبارة عن نماذج من أنواع بودرة الرخام .عبارة عن لوحتين توضحان استخدام بودرة الرخام .عبارة
عن لوحات لفنانين استخدموا بودرة الرخام .مادة الباستا .لوحات تخطيطية لعمل بيكاسو (جرينيكا).
لوحات لبكر شيخون وعلى الرزيزاء.

إجراءات عرض الدرس
( )1-1استعراض أهمية التخطيط والتصميم للعمل الفني )3-2( .أطلب لمسها والتعرف عليها.
( )4-2أعرفهن إلى أماكن الحصول عليها )5-2( .أعرف البدائل لهذه الخامة )1-3( .أطلب
إحضار كميات مناسبة للدرس المقبل )3-4( .أعرض أعماالَ توضح هذه األسس (وسيلة .)2
( )1-5أطلب تطبيق هذه األسس أثناء التخطيط )4-5( .أقوم بتفقد سير العمل )3-8( .أقوم
بتطبيق عملي لطريقة مزج الباستا )4-7( .أطلب نقل التصاميم الناحجة على اللوحة.
المطلوب تنفيذه
التخطيط واإلعداد لعمل لوحة ببودرة الرخام.

التقييم والتقويم
أقوم بتصوير نسخة من نموذج رقم ( )2من نهاية الدليل الخاص بعملية التقييم والتقويم .التقييم
األهداف التي تحققت .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
قبل انتهاء الدرس توجه الطالبات بعمل التالي :كتابة اإلسم خلف العمل الفني .تنظيف المكان
وجمع بقايا الخامات .إعادة الماصات والكراسي لوضعها الطبيعي
الجدول التحصيلي
أقوم بتصوير النموذج رقم ( )3من نهاية الدليل والخاص بالجدول التحصيلي وأقوم بتعبئته.
أهمية التخطيط والتصميم الفني .الخامات الضرورية للعمل .خطوات إعداد اللوحة للعمل .إدراك
أسس التصميم الجيد .خصائص بودرة الرخام ومادة الباستيا والبدائل .مفاهيم الخبرة باللغة
االنجليزية.

طريقة استراتيجيات الليزر
موضوع الدرس
المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية

المادة
المميزات التشكيلية للخط العربي
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى .......
مراجع ودوريات
وضحي مفهوم الخط العربي.
المحتوى وفرض الدرس

تربية فنية الصف الثالث المتوسط

مجسمات

صور

األنشطة

أن تذكر الطالبة نبذة
• يعتبر الخط العربي من أهم مجاالت الفن التشكيلي العربي
مختصرة عن تاريخ
وأكثرها أصالةً وارتباطا ً بالفنان العربي والمسلم وتراثه
الخط العربي.
وثقافته ،وقد كان الخط العربي هم الفنان األول فهو العنصر
أن تحدد الطالبة مفهوم
األساسي للفن العربي واإلسالمي ولم يتحقق هذا إال بعد
الخط العربي.
استقرار الدولة اإلسالمية حيث بدأ الخلفاء في بناء المساجد
واألبنية والقصور وبدأت العمارة اإلسالمية بالظهور فأدخل
أن تعدد الطالبة أنواع
الفنان العربي الحروف العربية كعنصر رئيسي من عناصر
الخط العربي.
الزخرفة وال شك أن استعمال الكتابة في أول األمر على
أن تشرح الطالبة
المنتجات الفنية كان وسيلة من وسائل الحمد والشكر هلل ،إال
المميزات التشكيلية للخط
أن الفنان أستعل هذا العنصر استغالالً جماليا ً رائعا ً ويالحظ
العربي.
استعمال اآليات القرآنية لتزيين المساجد ،شكل ( )1قبة جامع
أن توضح الطالبة مفهوم
السلطان سليم في أدرنه.
الزخرفة الكتابية.
• ولم يقتصر استخدام الخط العربي والزخرفة اإلسالمية على
العمارة القصور والمباني والمساجد بل استخدم على األواني
أن تستنتج الطالبة
الفخارية والمعدنية والخشب تارةً بالتلوين وأخرى بالحفر
خطوات رسم وحدة
الغائر والبارز ،الشكالن (.)3 ،2
زخرفية من حرف واحد • .تعريف الخط العربي :قال ابن خلدون في مقدمته عن الخط:
(هو رسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات المسموعة الدالة
على ما في النفس اإلنسانية من معاني ومشاعر).
االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية المالحظة المناقشة التدريبات
أدوات التقويم
الواجب المنزلي
متابعة حل أنشطة الكتاب
التقويم الختامي
نشاط ( )1ص 36
استنتج من اللوحة التالية
ما يلي:
هل يوجد تناظر في
اللوحة؟
هل تعتبر هذه اللوحة
زخرفة كتابية؟

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

استراتيجيات التعليم
البديلة
 oحل المشكالت
o
o
o
o
o

فيلم تعليمي

تقييم الهدف

اذكري نبذة مختصرة عن
تاريخ الخط العربي.
حددي مفهوم الخط
االكتشاف واالستقصاء
العربي.
الصف الذهني
عددي أنواع الخط
العربي.
الخرائط الذهنية
اشرحي المميزات
التشكيلية للخط العربي.
التعلم الذاتي
وضحي مفهوم الزخرفة
الكتابية.
التعلم التعاوني

 oأخرى ........

استنتجي خطوات رسم
وحدة زخرفية من حرف
واحد.

األنشطة الواجبات المنزلية أخرى ....
حل أسئلة الكتاب

طريقة مدارس األبناء – الليزر
الوحدة:
الموضوع:
 نظري
المقدمة

مجال الرسم
عمل لوحة تشكيلية ببودرة الرخام (التنفيذ)
 عملي

 سؤال محوري عن الدرس السابق

 اختبار مفاجئ

عناصر الدرس
• مكونات بودرة الرخام.

 قصة

•
•

• الخامات المساعدة في عمل لوحة ببودرة
الرخام.
• جمالية التكوين الملمسي.

•

• عالقة الملمس بالخطوط.

•

• خطوات العمل من مرحلة تحضير اللوحة إلى
مرحلة االنتهاء.
• إعداد سطح اللوحة وتوزيع الفراغات.

•
•

• عمل الخطوط العازلة بواسطة مادة الباستا.

•

• اختيار أنواع البودرة المناسبة.

•

الحصة
الفصل
التاريخ
 أسئلة استفهامية

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

األهداف السلوكية
أن تلخص الطالبة مكونات بودرة الرخام
وأنواعها.
أن تبين الطالبة أهمية استخدام الخامات
المختلفة في التعبير الفني.
أن تتعرف الطالبة على الخامات المصاحبة
الستخدام بودرة الرخام.
أن تتحدث الطالبة عن جمالية المالمس التي
تحدثها بودرة الرخام.
أن تميز الطالبة جمالية الخط في أعمال بودرة
الرخام.
أن تصف الطالبة خصائص العمل الفني
الحديث.
أن تقارن الطالبة بين أعمال محلية وعالمية
خدِمَت بها خامات متنوعة للتعبير الفني.
اسْتُ ْ
أن تذكر الطالبة أهم التطبيقات النفعية لبودرة
الرخام.

التقويم
• لخصي مكونات بودرة الرخام وأنواعها.
•
•
•
•

بيني أهمية استخدام الخامات المختلفة في
التعبير الفني.
تعرفي على الخامات المصاحبة الستخدام بودرة
الرخام.
تحدثي عن جمالية المالمس التي تحدثها بودرة
الرخام.
ميزي جمالية الخط في أعمال بودرة الرخام.

• صفي خصائص العمل الفني الحديث.
خدِمَت بها
• قارني بين أعمال محلية وعالمية اسْتُ ْ
خامات متنوعة للتعبير الفني.
• اذكري أهم التطبيقات النفعية لبودرة الرخام.

طريقة مسرد الليزر 1

الحصة

المكون

الهدف

المهارة

استراتيجية
التدريس

اإلجراءات

أداة التقويم

األولى

الفن التشكيلي
المعاصر واستخدام
الخامات المتعددة.

الثانية

الفن التشكيلي
المعاصر واستخدام
الخامات المتعددة.

اكتساب خبرة الرسم
باستخدام الخامات
المختلفة إلحداث
مالمس سطوح مختلفة
والتأكيد على استخدام
العناصر الشكلية في
التلوين.
اكتساب خبرة الرسم
باستخدام الخامات
المختلفة إلحداث
مالمس سطوح مختلفة
والتأكيد على استخدام
العناصر الشكلية في
التلوين.

اكتساب
الخبرات

التعلم الذاتي

كتاب الطالبة

أوراق قياس

اكتساب
الخبرات

التعلم الذاتي

كتاب الطالبة

تكليف منزلي

طريقة مسرد الليزر 2

األسبوع اليوم والتاريخ الحصة الفصل
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المكون

الهدف

الفن التشكيلي مناقشة بعض
أسس التصميم
المعاصر
وطريقة توظيفها
واستخدام
في األعمال
الخامات
الفنية من قبل
المتعددة.
فنانين تشكيليين
مبدعين.
الفن التشكيلي مناقشة أعمال
فنية من التراث
المعاصر
اإلسالمي في
واستخدام
العصر التيموري
الخامات
– توضيح قضايا
المتعددة.
فن التصوير في
العصر
التيموري.

عدد
الحصص

إستراتيجية التدريس

اإلجراءات
واألنشطة

أداة
التقويم

حصة

التعلم التعاوني

كتاب الطالبة

المالحظة
– أوراق
قياس –
تكليف
منزلي

حصة

التعلم التعاوني

كتاب الطالبة

المالحظة
– أوراق
قياس –
تكليف
منزلي

توقيع
المديرة

طريقة مسرد الليزر 3
أهداف الدرس
عناصر المدرسة
التعرف على
التنظيمية
الفن التشكيلي
• جوانب خبرة الرسم باستخدام الخامات
المعاصر واستخدام
المختلفة إلحداث مالمس سطوح مختلفة
الخامات المتعددة.
والتأكيد على استخدام العناصر الشكلية
في التلوين.

الوسائل

التقويم

إستراتيجيات
التدريس
إستراتيجية
لوحة الجورنيكا للفنان • اكتساب خبرة الرسم باستخدام الخامات المختلفة
التعلم التعاوني بيكاسو -نماذج من الباستا
إلحداث مالمس سطوح مختلفة والتأكيد على استخدام
وأنواع بودرة الرخام
العناصر الشكلية في التلوين.

طريقة مهارات تخطيط التدريس – الليزر
الفصل الدراسي

الصف

األسبوع

األول

الثالث المتوسط

األول

عناصر
التدريس

المقدمة

العرض

التطبيق
التقويم

المحتوى المعرفي أو اإلجرائي

التاريخ

من
إلى

الوسيلة التعليمية

الدرس

عدد الفصول

الفن التشكيلي
المعاصر واستخدام
الخامات المتعددة
نوع االستراتيجية

شكل وأسلوب
النشاط

نشاط 1
استنتاجية
لوحات تخطيطية
التعرف على أهمية التخطيط
حوار ومناقشة الكتاب المدرسي
لعمل بيكاسو
والتصميم الفني.
(جرينيكا)
نشاط 2
التعليم
التعرف على الخامات الضرورية نماذج من أنواع
الكتاب المدرسي
البصري
بودرة الرخام
لعمل لوحة ببودرة الرخام.
حوار ومناقشة
نشاط 3
حوار ومناقشة
لوحتين
تحديد خطوات التخطيط.
الكتاب المدرسي
استنتاج
توضحان
وتصنيف
استخدام بودرة
الرخام
نشاط 4
استقصاء
أعمال فنية
وصف جمالية الخط في أعمال
الكتاب المدرسي
موجه
خدِمَت بها
اسْتُ ْ
بودرة الرخام.
خامات متنوعة
نشاط 5
استنتاج
عرض مرئي
التعرف خصائص العمل الفني
حوار ومناقشة الكتاب المدرسي
لصور عن
الحديث.
األلوان الزيتية
خريطة معرفية
استقصاء
لوحات لبكر
المقارنة بين أعمال محلية
شيخون وعلى حوار ومناقشة
خدِمَت بها خامات
وعالمية اسْتُ ْ
الرزيزاء
متنوعة للتعبير الفني.
نشاط 6
التعليم
عرض مرئي
توضيح تطبيقات نفعية لبودرة
الكتاب المدرسي
البصري
فيلم تعليمي
الرخام.
حوار ومناقشة
صور
نشاط 7
البيان العملي
شريط فيديو
تنفيذ لوحة فنية باستخدام مادة
الكتاب المدرسي
لخطوات التطبيق
بودرة الرخام.
أعمال الطالبات حوار ومناقشة خريطة معرفية
عناصر الجدول التحصيلي

نوع
النشاط

جماعي
كتابي
جماعي
كتابي
جماعي
شفهي
جماعي
كتابي
جماعي
كتابي
جماعي
شفهي
جماعي
كتابي
جماعي
كتابي
جماعي
كتابي

الطريقة البنائية – وسائل
األحد

اليـوم
الصف الثالث متوسط
التربية الفنية
المادة/الصف
التاريخ
الفن التشكيلي المعاصر واستخدام الخامات المتعددة
موضوع الدرس
الحصة
التمهيد
ما الفن التشكيلي ؟
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

تعريف الفن التشكيلي
ذكر المقصود بالخامات البينية

من خالل الشرح والحوار تبين المعلمة
للطالبات تعريف الفن التشكيلي
تذكر المعلمة للطالبات المقصود بالخامات

تفسير معنى كلمة توليف

البيئية

توضيح طرق تثبيت الخامات

من خالل عرض صور كتاب الطالبة تفسر

المختلفة

المعلمة للطالبات معنى كلمة توليف

شرح الخامات التي يمكن

الواجب

االثنين

الثالثاء األربعاء

الخميس

توضح المعلمة للطالبات طرق تثبيت
الخامات المختلفة

استخدامها

تشرح المعلمة للطالبات الخامات التي

تنويع الخامات وشرح خصائص

يمكن استخدامها

كل منها

من خالل الشرح والحوار تبين المعلمة
للطالبات كيفية تنويع الخامات وشرح
خصائص كل منها

حل اسئلة الكتاب

عرفي الفن
التشكيلي
اذكري المقصود
بالخامات البينية
وضحي طرق
تثبيت الخامات
المختلفة
فسري معنى كلمة
توليف

طريقة المسرد – وسائل
المادة  :التربية الفنية
األسبوع/اليوم

الصف  :الثالث متوسط

المهارة

-1الترتيب(

الوسيلة

)

السبورة

-3االتصال (
-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

ألقالم الملونة

جهاز العرض

-8التقويم (

)

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت

المميزات التشكيلية للخط
العربي

-7اإللقاء ( )

ما الفن التشكيلي ؟

-2تحديد الهدف ( )
)

( المكون ) موضوع الدرس

الفصل الدراسي  :االول
األهداف
 -1أن تعرف الطالبة الفن
التشكيلي
 -2أن تذكر الطالبة
المقصود بالخامات البينية
 -3أن تفسر الطالبة
معنى كلمة توليف
 -4أن تعدد الطالبة طرق
تثبيت الخامات المختلفة
 -5أن تشرح الطالبة
الخامات التي يمكن
استخدامها
 -6أن توضح الطالبة
الخامات وشرح
خصائص كل منها

 -1أن تعرف الطالبة
الخط العربي
 -2أن تعدد الطالبة
أنواع الخط العربي
 -3أن تذكر الطالبة
أنواع الخط الكوفي
 -4أن توضح الطالبة
المميزات التشكيلية
للخط العربي

استراتيجية التدريس

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

(

آداه التقويم

)

( )
( )
(

)

(
(
(
(

)
)
)
)

(

)

(

)

عرفي الفن التشكيلي
اذكري المقصود
بالخامات البينية
وضحي طرق تثبيت
الخامات المختلفة
فسري معنى كلمة
توليف

عرفي الخط العربي
عددي أنواع الخط العربي
وضحي المميزات
التشكيلية للخط العربي
اذكري أنواع الخط الكوفي

طريقة الوحدات – وسائل
الصف

الثالث متوسط

الدرس
تمهيد

المــــادة

التربية الفنية

مجال الرسم

أذكري الخامات الصناعية .

األحد

اليـوم
التاريخ
الحصة
الفترة الزمنية

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

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

األهداف الرئيسية

الفكرة الكبرى :سنتعرف في هذه الوحدة على الفن التشكيلي المعاصر .
ستفهم المتعلمات :
 كيفية استخدام الفنان الخامات المختلفة إلضفاء أبعاد تخدم موضوعالعمل الفني .
 الخامات الصناعية واستخدامها. -طريقة استخدام الخامات المستهلكة للتعبير عن القضية .

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 .

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
األسئلة األساسية:
السؤال األول  :ما استخدامات الخامات الصناعية ؟
السؤال الثاني  :أستخدم الخامات المستهلكة للتعبير
عن القضية .

ستعرف المتعلمات :
• كيفية استخدام الفنان الخامات المختلفة إلضفاء
أبعاد تخدم موضوع العمل الفني .
• الخامات الصناعية واستخدامها.
• طريقة استخدام الخامات المستهلكة للتعبير عن
القضية .

ستكون المتعلمات قادرات على :
 توضيح كيفية استخدام الفنان الخامات المختلفةإلضفاء أبعاد تخدم موضوع العمل الفني .
 معرفة الخامات الصناعية واستخدامها. بيان طريقة استخدام الخامات المستهلكة للتعبيرعن القضية .

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلــة علــى تح ـ نــواتج
التعلم

المهمة
األدائية

المحكات
الرئيسية

أدلة أخرى

تحقيق
درجات
متقدمة في
االختبارات

من خالل
األدلة التالية:

عمل
أبحاث
القدرة على
من
حل أسئلة
االنترنت
التدريبات
عن الفن
بالكتاب
التشكيلي المدرسي
المعاصر.
أن تحضر يتم من خالل
الطالبات
جدول
قصة
توضح
المتابعة
استخدام
المعد (
الخامات
المتعددة .مبتدئ  -نام
– كفء –
متميز ) .

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

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم
األنشطة التعليمية التعلمية
األنشطة التعليمية :
 مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض بعض األسئلة واألنشطة المتعل ة بموضــوالوحدة .
 إبراز األفكــار واإلفهــام الباقيــة للوحــدة بت ــديم األســئلة األساســية مــش مناقشــة المهمــاتاألدائية التي تعمل على تح ي هذه األهداف واإلفهام .
 عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد إكسابها للطالبات بترتيــا الكتــاا لهــاب صد تح ي ها واحدة تلــو األخــرى وذلــإ حســا إســتراتيجية التــدريس المناســبة وهــي
كالتالي :
 من خالل العمل على شكل مجموعات تعاونية وبعد التعرف على مضمون الوحدة  ،أطلامن الطالبات توضيح اســتخدام الفنــان الخامــات المختلفــة إلضــفاء أبعــاد تخــدم موضــو
العمل الفني .
 أقدم للطالبات عرض بور بوينت عــن الخامــات الصــناعية  ،أطلــا مــن الطالبــات قــراءةالعرض جيداً ومناقشة المعلومــات التــي وردت فيــح فــي محاولــة مــنهن لتحديــد الخامــات
الصناعية مش توضيح الهدف منح ومبرراتح.
 أقدم للطالبات مطوية عن اســتخدامات الخامــات الصــناعية  ،اطلــا مــن الطالبــات قــراءةالمطوية بطري ة عملية مركزة تعتمد على تحليل المعلومات التــي وردت بهــا مــن خــالل
إســتيعاا العالقــات بــين العنــاوين الرئيســة والفرعيــة للخــرو بمفهــوم شــامل عــن
استخدامات الخامات الصناعية .
 أطلا من الطالبات جمش معلومات عن استخدام الخامات المستهلكة للتعبيــر عــن ال ضــيةويتم ذلإ من خالل االستعانة بشبكة االنترنت أو من خالل مكتبة المدرسة ،أقدم الطالبات
المعلومات في شكل م ال كتيا صغير ال يزيد عن عشرين سطراً.
 أطلا من الطالبات كتابة م الة قصيرة عن الفن التشــكيلي المعاصــر واســتخدام الخامــاتالمتعددة مش توضيح الهدف من كتابة الم الة ومبرراتها.
 توزيش أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها . -تختتم الوحدة بت ييم ذاتي للطالبات في تلإ الوحدة .

ست وم المتعلمات
بمايأتي

ست وم المعلمة
بما يأتي
ي دم 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 .
* جمش المعلومات

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

المــهمة األدائيــة
اسم الوحدة

الصف

مجال الرسم

مهمتإ :

الثالث متوسط

المادة

التربية الفنية

تنفيذ مطوية -

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

م
ا

الدور

وظيفتإ  :تنفيذ الم الة والملص

.

الجمهور

طالبات المدرسة أو المجتمش

الموقف

السياق الذي تجد نفسإ فيح هو  :سياق الم رر العلمي

الناتج واألداء والغرض

معايير ومحكات النجاح

• تنفيذ رسم الم الة والملص .
❖ اإللمام بجوانا المطوية وكذلإ البحث .
❖ إجرائح بطري ة مشوقح وممتعة.
❖ الشمولية .
❖ مراعاة الجانا اللغوي والعلمي الشي .

الفائدة والمتعة لل ارئ .

الشواهد واألدلة ومجمو الن اط

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

متميز

جمع الصور

جمعت الصور كلها

جمعت صور أجمل مما
سبق

جمعت الصور وزودتها بعبارات
جميلة

جمعت الصور وأحسنت في ترتيبها
وكتابة جمال موضحة لها

الترتيب
والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

متميز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

في الموعد المحدد

جدول تنظيم التدريس
المكون( الموضوع )

اليوم

التاريخ

❖ الفن التشكيلي المعاصر واستخدام
الخامات المتعددة.
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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

