التربية الفنية
التعليم الثانوي – نظام المقررات

يهدف نظام المقررات بالمرحلة الثانوية إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم الثانوي ،بأهدافه وهياكله وأساليبه ومضامينه ،ويسعى إلى تحقيق اآلتي:
▪ المساهمة في تحقيق مرامي سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية من التعليم الثانوي ،ومن ذلك
▪ تعزيز العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالبة للكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة.
▪ تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتماعية لدى الطالبة.
▪ المساهمة في إكساب المتعلمات القدر المالئم من المعارف والمهارات المفيدة ،وفق تخطيط منهجي يراعي خصائص الطالبات في هذه المرحلة.
▪ تنمية شخصية الطالبة شموليا ً ؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة لهما.
▪ تقليص الهدر في الوقت والتكاليف ،وذلك بتقليل حاالت الرسوب والتعثر في الدراسة وما يترتب عليهما من مشكالت نفسية واجتماعية واقتصادية ،وكذلك عدم إعادة العام
الدراسي كامال.
▪ تقليل وتركيز عدد المقررات الدراسية التي تدرسها الطالبة في الفصل الدراسي الواحد.
▪ تنمية قدرة الطالبة على اتخاذ القرارات الصحيحة بمستقبلها ،مما يعمق ثقتها في نفسها ،ويزيد إقبالها على المدرسة والتعليم ،طالما أنها تدرس بنا ًء على اختيارها ووفق
قدراتها ،وفي المدرسة التي تريدها.
▪ رفع المستوى التحصيلي والسلوكي من خالل تعويد الطالبة للجدية والمواظبة.
▪ إكساب الطالبة المهارات األساسية التي تمكنها من امتالك متطلبات الحياة العملية والمهنية من خالل تقديم مقررات مهارية يتطلب دراستها من قبل جميع الطالبات.
▪ تحقيق مبدأ التعليم من أجل التمكن واإلتقان باستخدام استراتيجيات وطرق تعلم متنوعة تتيح للطالبة فرصة البحث واالبتكار والتفكير اإلبداعي.
▪ تنمية المهارات الحياتية للطالبة ،مثل :التعلم الذاتي ومهارات التعاون والتواصل والعمل الجماعي ،والتفاعل مع اآلخرين والحوار والمناقشة وقبول الرأي اآلخر ،في إطار
من القيم المشتركة والمصالح العليا للمجتمع والوطن.
▪ تطوير مهارات التعامل مع مصادر التعلم المختلفة و التقنية الحديثة والمعلوماتية و توظيفها ايجابيا في الحياة العملية
▪ تنمية االتجاهات اإليجابية المتعلقة بحب العمل المهني المنتج ،واإلخالص في العمل وااللتزام به
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تربية الفرد ليعيش عيشة جمالية راقية وسط اإلطار االجتماعي المتطور وتعمق المفاهيم والقيم اإلسالمية في نفوس طالباتنا أثناء
ممارستهم للعمل الفني والنشاط المنهجي و الالمنهجي
الكشف عن الطالبات الموهوبين وتنمية مواهبهم وقدراتهم الفنية والمهنية
تأكيد ذاتية الطالبات وإتاحة الفرص للتعبيري عن انفعاالتهم ومشاعرهم و تكوين شخصيتهم
القدرة على المالحظة والرؤية الدقيقة والنقد والتذوق الفني الهادف
القدرة على التفكير والتأمل في بديع صنع هللا وموازنة األمور
نمو اإلحساس واإلدراك الفني
اكتساب الخبرات والمهارات المتدرجة التي تتالءم مع أعمار الطالبات ومستوياتهم وربطهم ببيئتهم والسير بالثقافة الفنية في
مجاالت تراثنا الفني والشعبي .
احترام العمل اليدوي ومن يقومون به
إتاحة الفرصة للطالبات للتعبير عن أي موضوع يختارونه عندما تقوم الرغبة في نفوسهم للتعبير عنه
إثارة ما يكمن في نفوس الطالبات للتعبير عنه عن طريق الرسم واألشغال منفعلين ببعض المواقف الشائعة أو المثيرة ألن تكون
وسيلة خارجية إلثارة الرغبة في التعبير واإلنتاج الفني
منح المعلمة الفرصة لليعرف على رغبات طالباته واالستفادة منها في القيام ببعض المشروعات البسيطة التي تالءم مستوى
تعبيرهم وإنتاجهم الفني و في هذا مجال خصب لكثير من النشاط ،للتصميم والبناء والعمل والتركيب والتصوير والزخرفة
مساعدة الطالبات على استخدام بعض الخامات المحلية المختلفة حسب اختيارهم في التعبير عن الموضوعات تتصل بحياتهم
العامة
تعويد الطالبات اكتساب خصال حميدة كالنظافة والمثابرة والصبر والثقة والمالحظة الدقيقة وتحمل المسؤولية
إبراز الطابع الخاص في التعبير الفني مما يكون له األثر اإليجابي في تكامل الشخصية فالفن عملية تجديد وابتكار وليس نقالً أو
تلقينا ً حرفيا ً

توزيع منهج مادة (التربية الفنية) ( نظام المقررات )
التاريخ
من

إلى

الدروس

1

االحد 1443/8/17هـ

الخيس 1443/8/21هـ

الفن وضرورته لإلنسان  -البعد اإلدراكي للعمل الفني

2

االحد 1443/8/24هـ

الخميس 1443/8/28هـ

3

االحد 1443/9/2هـ

الخميس 1443/9/6هـ

تصميم النوتان
علم المنظور واأللوان وتأثيرها النفسي والنسبة الذهبية

4
5

االحد 1443/9/9هـ

الخميس 1443/9/13هـ

فن الخداع البصري  -تصميم النوتان

االحد 1443/9/16هـ

الخميس 1443/9/20هـ

الفن الحديث والمدارس الفنية  -انتاج اللوحات الفنية

6

االحد 1443/9/23هـ

االثنين 1443/9/24هـ

الطباعة اليدوية  -الفنون االسالمية

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

المنسوجات االسالمية  -صناعه المعادن

8

االحد 1443/10/14هـ

الخميس 1443/10/18هـ

الفسيفساء (الموزاييك )

9

االحد 1443/10/21هـ

الثالثاء 1443/10/23هـ

10

االحد 1443/10/28هـ

الخميس 1443/11/3هـ

فنّا الكوالج والديكوباج

11

االحد 1443/11/6هـ

الخميس 1443/11/10هـ

الفن الرقمي

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

األسبوع

صناعة الورق والتجليد والرسم على الماء
األربعاء والخميس إجازة مطولة

الشعارات Logos
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

نموذج من البوربوينت

طريقة تحضير التعلم النشط – الليزر

طريقة تحضير التعلم الرقمي – الليزر
االسرتاتيجيات

تحضير التعلم الرقمي
عنوان الوحدة

المادة

موضوع الدرس

التربية الفنية
مقررات

الفن وضرورته لإلنسان

نوع الدرس

عــن بــعــد O

حــضــــوري O

االثنين

اليوم

الثالثاء
األربعاء

أن تدرك الطالبة مدى تعريف الفن عند العلماء .
أن تبين الطالبة االستخدامات المختلفة للفنان التشكيلي .
أن تناقش الطالبة ضرورة الفن في المجتمع المعاصر .

االهداف

الخميس

التاريخ

الواجبات والتقويم

املعينات التعليمية
اإلثراءات
األنشطة

االختبارات
مالحظات

أعرف الفن ؟
سّ ِّ :1
أعرف للفنان التشكيلي ؟
سّ ِّ :2
س:3أ بين الفرق بين الفن في المجتمع المعاصر والفنان التشكيلي ؟

⃝ √ البرجكتر ⃝ √ السبورة ⃝ √ الكتاب ⃝ √ البطاقات ⃝ √ أقالم ملونة ⃝ √ صور ⃝ √ المسجل ⃝ √ أفالم تعليمية ⃝ √ أخرى
⃝ √ فيديوهات

نشاط مدرسي O
اختبار وحدة O

⃝ √ بوربوينت

⃝ √ أوراق عمل

نشاط منزلي O
اختبار فترة O

⃝ √ أخرى ..............

مسابقة مدرستي  Oأخرى O
اختبار اسبوعي  Oأخرى O

..........

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

االحد

الطريقة البنائة  -الليزر

وحدات الملك عبد هللا – الليزر

ورق عمل

ن
المعلمي والمعلمات
األخوة
ه ا َ ُ ُ
ّ ا ُ اَ ُ ْ ا
اَّلل اوب اركاته
السَلم عليكم ورحمة ِ

نقدم لكم
تحاضي مواد نظام المقررات نقدم لكم كافة التحاضي الخاصة بـ تحاضي مواد نظام المقررات من مؤسسة التحاضي
الحديثة
www.mta.sa

تحاضي مواد نظام المقررات
أنواع
ر
ر
وحدات ر
االسياتيجيات الحديثة  +التعلم النشط  +الطريقة البنائية  +المشد
مشوع الملك عبدهللا +

المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة

+
أوراق عم ــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
االلكيونن
ر
الكتاب
+
سجل متابعة
+
حل اسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
ن
متمي بالفيديو لجميع دروس المنهج
رشح
+
سجل انجاز معلمة

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس

)من  48ساعة اىل  72ساعة(
ويمكنكم كذلك تسجيل الطلب
ً
ر
إلكيونيا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
)س دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة عىل س دي  50ريال
سعر المادة عن طريق االيميل  20ريال
سعر المادة مع الس دي طباعة عادية  80ريال
سعر المادة مع الس دي طباعة ملونة  120ريال
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس المستعجل

مدرست االسبوع الواحد  60ريال ر
ر
عش اسابيع  550ريال*
*اعمال منصة
ن
للمعلمي
وهنا أرقام حسابات المؤسسة
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيت"
==========================

الراجح
233608010954856
اي بان
SA5780000233608010954856

---------------------------------------------البنك األهىل

21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940

---------------------------------------------البنك السعودي الفرنس
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
----------------------------------------------------------------------------

للتواصل عي الواتس أو االتصال تليفونيا عىل احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

