تحضير مـــــــــــادة
التربية الفنية
الصف الثالث التعليم المستمر

األهداف العامة لتعليم المستمر
أوالً  /محو األمية والذي يهدف إلى:
• تنمية حب هللا وتقواه في قلوب الدارسات وتزويدهم بالقدر الضروري من العلوم الدينية.
• إكساب الدارسات مهارات القراءة والكتابة والحساب.
• تزويد الدارسات بالمعلومات والمهارات واالتجاهات التي تمكن الفرد من تطوير نفسه وأسرته ومن المشاركة في النهوض
بمجتمعه ومن القيام بواجبات المواطن المستنير

ثانيا ً  /تعليم مستمر:
يهدف تعليم الكبيرات إلى تحقيق األمور األساسية التالية:
• تعميق حب هللا وتقواه في قلوب الدارسات وتزويدهم بما يحتاجون إليه في حياتهم من العلوم الدينية
• إتاحة الفرصة للذين أنهوا المرحلة األساسية من محو األمية لمواصلة التعليــم في المراحل األخرى
• توفير الفرص الالزمة الستمرار الكبيرات في القراءة منعا ً لرجوعهم إلى األمية وتوفير البيئة المتعلمةة
• تنظيم برامج ثقافية متنوعة للكبيرات تلبي احتياجاتهم الثقافية واالجتماعية واالقتصادية

األهداف الخاصة لتدريس مادة التربية الفنية
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تسعى إلى تنمية القدرة االبتكارية لدى المتعلمة.
تسعى إلى تنمية القدرة على المالحظة والتدقيق.
تعلم كيفية استخدام الخامات واألدوات المختلفة والتعامل معها.
تعلم االستفادة من خامات البيئة المختلفة.
تنمي القدرة على التذوق واإلحساس الجمالي.
اكتســاب المتعلمة الخبرات والمهارات اليدوية المختلفة.
التعرف على الفن والفانين وأسـاليبهم المختلفة بقدر المستطــاع.
التعرف على الدور الذي يقوم به الفن في الحياة والتطور الحضاري.
اإلحســاس بالعمل اليدوي ومن يقوم به وإبداء االحترام والتقدير لهـــم.
تعميق المفاهيم والقيم والمبادئ اإلسالمية العريقة.
تعليم المتعلمة على النظافــة والدقة واالحترام.

توزيع منهج مادة (التربية الفنية) للصف (الثالث تعليم مستمر )
األسبوع

التاريخ

الدروس

من

إلى

1

االحد 1443/8/17هـ

الخيس 1443/8/21هـ

التشكيل بالشرائح المعدنية بطريقة الثني والربط

2

االحد 1443/8/24هـ

الخميس 1443/8/28هـ

التشكيل بالشرائح المعدنية بطريقة الثني والربط

3

االحد 1443/9/2هـ

الخميس 1443/9/6هـ

تكوين مجسمات جمالية بالعلب المعدنية

4

االحد 1443/9/9هـ

الخميس 1443/9/13هـ

تكوين مجسمات جمالية بالعلب المعدنية

5

االحد 1443/9/16هـ

الخميس 1443/9/20هـ

تقويم الوحدة

6

االحد 1443/9/23هـ

االثنين 1443/9/24هـ

إعداد النول وتسديته

الثالثاء 1443/9/25هـ

الخميس 1443/10/4هـ

بداية اجازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم االثنين 1443/9/24هـ الى 1443/10/4هـ

7

االحد 1443/10/7هـ

الخميس 1443/10/11هـ

إعداد النول وتسديته

8

االحد 1443/10/14هـ

الخميس 1443/10/18هـ

إعداد النول وتسديته

9

االحد 1443/10/21هـ

الثالثاء 1443/10/23هـ

10

االحد 1443/10/28هـ

الخميس 1443/11/3هـ

النسيج الشعبي

11

االحد 1443/11/6هـ

الخميس 1443/11/10هـ

المشروع الفصلي

12

االحد 1443/11/13هـ

الثالثاء 1443/11/15هـ

13

االحد 1443/11/20هـ

الخميس 1443/11/24هـ

14

االحد 1443/11/27هـ

الخميس 1443/12/1هـ

النسيج الشعبي
األربعاء والخميس إجازة مطولة

المشروع الفصلي
األربعاء والخميس إجازة مطولة

االختبارات

موعد
االجازات
بداية الدراسة
للفصل الثالث
1443/08/17هـ
2022/03/20م
بداية إجازة
عيد الفطر
1443/09/24هـ
2022/04/25م
بداية الدراسة بعد
اجازة عيد الفطر
1443/10/07هـ
2022/05/08م

اجازة نهاية أسبوع
مطولة
1443/10/24هـ
2022/05/25م
اجازة نهاية أسبوع
مطولة
1443/11/16هـ
2022/06/15م
بداية اجازة نهاية
العام الدراسي
1443/12/01هـ
2022/06/30م

التحضير بطريقة التعلم النشط الجديد
المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

موضوع الدرس التشكيل بالشرائح المعدنية بطريقة الثني و
التربية الفنية 3ب
الربط
ان تذكر التلميذة نبذة تاريخية بسيطة عن المعادن

التاريخ
الحصة
الفصل

❑شرائح إلكترونية
❑عرض مرئي
❑سبورة ذكية
❑تجارب عملية ❑ قطع الورق والفلين
 تعلم تعاوني ❑تفكير ناقد (ابداعي) ❑استقصاء ❑عصف ذهني ❑التواصل اللغوي التقويم البنائي ❑االكتشاف المباشر ❑أخرى........................... :

 -1اذكري نبذة عن استخدام المعادن في العصور اإلسالمية
 -2أوضح مفهوم المعدن
 -3أعدد أقسام المعادن
 -4أوضح أساليب الوصل الميكانيكي
 -5أعرض العدد واألدوات الالزمة للتنفيذ
 -6أنفذ نموذجا باستخدام شرائح النحاس و العلب المستهلكة
 -7أعرض نماذج من األعمال الفنية المنفذة بالمعادن المختلفة
 -8أعرض صورا توضح كيفية استغالل العلب و المخلفات المعدنية في
تنفيذ أعمال فنية

طبقي أساليب الوصل الميكانيكي

اعمال المعدن بالتشكيل

نشاط إثرائي
تقويم قبلي

الخبرات السابقة

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلمة

معلومة إثرائية

تقويم ختامي

 -9أوجه لكيفية االستفادة من توظيف اإلنتاج في دعم حياتهم االقتصادية
-10

أعرض صور إلعمال فنية معدنية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

التقويم

تقويم بنائي

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)
ان تذكر التلميذة نبذة تاريخية بسيطة
عن المعادن
ان تعرف التلميذة بعض أنواع
المعادن
ان تشرح التلميذة مفهوم الوصل
الميكانيكي
ان تجيد التلميذة تطبيق أساليب
الوصل الميكانيكي
ان توظف التلميذة اإلنتاج لتحقيق
الجانب النفعي و الجمالي
ان تقدر التلميذة األعمال الفنية المنفذة
بالمعادن

❑أوراق نشاط

اليوم

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

رابط تفاعلي

اذكري نبذة تاريخية بسيطة عن المعادن

عرفي بعض أنواع المعادن

اشرحي مفهوم الوصل الميكانيكي

الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي

التحضير بطريقة البنائية
الموضوع

تشكيل الشرائح المعدنية بطريقة الثني و الربط

الـمـادة
التهيئة

ما هي اعمال المعدن بالتشكيل ؟

المكتسبات

المعادن – مفهومه – أقسامه

الوسائل المساعدة

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة  +البروجكتور

الطريقة

إلقائية  +حواريه  +استجوابيه  +استنتاجيه

استراتيجية التدريس

التربية الفنية

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

األهداف السلوكية
ان تذكر التلميذة نبذة
تاريخية بسيطة عن
المعادن
ان تعرف التلميذة بعض
أنواع المعادن
ان تشرح التلميذة
مفهوم الوصل
الميكانيكي
ان تجيد التلميذة تطبيق
أساليب الوصل
الميكانيكي
ان توظف التلميذة
اإلنتاج لتحقيق الجانب
النفعي و الجمالي
ان تقدر التلميذة األعمال
الفنية المنفذة بالمعادن
الـواجــب

الـدرس

6

المحتوى وعرض الدرس

 -11اذكري نبذة عن استخدام المعادن في العصور اإلسالمية
 -12أوضح مفهوم المعدن
 -13أعدد أقسام المعادن
 -14أوضح أساليب الوصل الميكانيكي
 -15أعرض العدد واألدوات الالزمة للتنفيذ
 -16أنفذ نموذجا باستخدام شرائح النحاس و العلب المستهلكة

اإلجراءات وأنشطة التعلم

-1
-2
-3
-4

التقويم

اذكري نبذة تاريخية بسيطة
عن المعادن

عبارة عن عرض فليم وثائقي عن انواع
المعادن أو صور من الموسوعات
عبارة عن عرض أساليب وصل المعادن
عبارة عن عرض نماذج من األعمال المنفذة
عرفي بعض أنواع المعادن
بأساليب الوصل
اشرحي مفهوم الوصل
عبارة عن صور أعمال معدنية لتحليل
قيمتها الفنية والجمالية
الميكانيكي

 -17أعرض نماذج من األعمال الفنية المنفذة بالمعادن المختلفة
 -18أعرض صورا توضح كيفية استغالل العلب و المخلفات المعدنية

طبقي أساليب الوصل
الميكانيكي
تطبيق

في تنفيذ أعمال فنية
 -19أوجه لكيفية االستفادة من توظيف اإلنتاج في دعم حياتهم
االقتصادية

-20

رقابة

أعرض صور إلعمال فنية معدنية

حل اسئلة الكتاب المدرسي

التقويم النهائي

طرق تحقيق األهداف التي لم تتحقق

تحضير المسرد
موضوع الدرس
األسبوع اليوم التاريخ الفصل

التشكيل بالشرائح المعدنية بطريقة الثني والربط
الهدف قصير
المدى (الدرس)

الهدف التدريسي

الوسيلة

المهارة

استراتيجية التدريس

آداه التقويم

األحد

14 / /هـ

السبورة
.1

الثالثاء

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

االثنين

14 / /هـ
14 / /هـ

الخميس

14 / /هـ

األربعاء

التعرف على نبذة تاريخية بسيطة عن المعادن

.2
.3
.4
.5
.6

ان تذكر التلميذة نبذة
تاريخية بسيطة عن
المعادن
ان تعرف التلميذة
بعض أنواع المعادن
ان تشرح التلميذة
مفهوم الوصل
الميكانيكي
ان تجيد التلميذة
تطبيق أساليب الوصل
الميكانيكي
ان توظف التلميذة
اإلنتاج لتحقيق الجانب
النفعي والجمالي
ان تقدر التلميذة
األعمال الفنية المنفذة
بالمعادن

الترتيب

(

)

تحديد
الهدف

(

)

الحوار
والمناقشة

األقالم الملونة

االتصال

(

)

اإللقاء

(

)

التذكر

(

)

االستيعاب

(

)

التقويم

(

)

الكتابة

(

)

القراءة

(

)

الفهم

(

)

جهاز العرض

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت

(

)

 استثمارات البيئة

حل
المشكالت

(

)

التعلم
التعاوني

(

)

االستكشاف
واالستقصاء

(

)

تمثيل الدوار

(

)

القصة

(

)

أرى

(

)

العصف
الذهني

(

)

عمليات
التفكير
اإلبداعي

(

)

التفكير
الناقد

المحيطة
 إرسال ورقة تعليمات
لألسرة
 عمل تدريبات فنية
 عمل تدريبات منزلية
 زيارات ورحالت
 استثمار المواقف

(

)

 عمل مسابقات

تحضير وحدات الملك عبد هللا

ورق عمل

األخوة المعلمين والمعلمات
َّللا اوبا ار اكاتُهُ
س اال ُم ا
علاي ُك ْم اورحمة َّ ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
ان تقدم لكم كافة التحاضير الخاصة بـ مادة التربية الفنية
الصف الثالث تعليم مستمر
للفصل الدراسي الثالث للعام  1443هـ
أنواع تحاضير التعليم المستمر
تحضير باالستراتيجيات  +الطريقة العرضية  +التعلم النشط الجديد  +المسرد
مرفقات مناهج التعليم المستمر
أوراق عمل لكل درس
+
الكتاب االلكتروني

+
عروض بور بوينت لكل درس
+
شرح فيديو لكل الدروس
*سعر المادة على سي دي 20لاير*
*سعر المادة عن طريق االيميل 20لاير*
*سعر المادة مع السي دي طباعة عادية 30لاير*
*سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة 60لاير*
*اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير عشر اسابيع  550لاير *
التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس (من  24ساعة الى  48ساعة
التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس (من  24ساعة الى  48ساعة)
يمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط

https://c.mta.sa
كذلك يمكننا التوصيل عن طريق االيميل او سمسا لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
تواصل معنا عبر الواتس أو الهاتف علي أرقام
0558396119
0558396006
0558396004
0505107025
0551092444
0557977722
0555107025
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————

حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي
233608010954856
اي بان
SA5780000233608010954856
---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539

اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البالد

900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الجزيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
----------------------------------------------

بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
----------------------------------------------------------------------------

