الصف الثاني الثانوي مسارات

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهارات المفيدة واالتجاهات والقيم المرغوبة لدى الطالب ليشبوا رجاالا -أو نساء فاهمين لدددورهم فددح الحيدداة
واعين بعقيدتهم مدافعين عنها وعاملين فح ضوئها لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2توفير الكوادر البشرية الالزمة لتطوير المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بما يخدم خطط التنمية الطموحة فح المملكة ويدفع هذه الخطط من نجاح إلى نجدداح
.
 -3الحرص على مصلحة الفرد والجماعة معا فهو يبتغح مصلحة الفرد من خالل تعليمه تعليما كافيا مفيدا لذاته كما يبتغح مصلحة الجماعة باإلفادة ممددا يتعلمدده
األفراد لتطوير المجتمع بصورتين :
أ ) مبددددددداشدددرة  :وذلك من خالل اإلسهام فح اإلنتاج والتنمية .
ب ) غير مباشرة  :وذلك من خالل القضاء على األمية ونشر الوعح

لدى جميع أبناء األمة بشكل يضمن لهم حياة واعية مستنيرة

ودورا أكثر فاعلية فح بناء مجتمعاتهم .

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

األهداف الخاصة للمسارات

▪ تهدف لتنمية مهارات التفكير العليا وحل المشكالت ،والمهارات البحثية
▪ برامج المجال االختياري التي تتسق مع احتياجات سوق العمل وميول الطالب ،حيث يمكن الطلبة من االلتحاق بمجال
اختياري محدد وفق مصفوفة مهارات وظيفية محددة.
▪ مقياس ميول يضمن تحقيق كفاءة الطلبة وفاعليتهم ،ويساعدهم في تحديد اتجاهاتهم وميولهم ،وكشف مكامن القوة
لديهم ،مما يعزز من فرص نجاحهم في المستقبل.
▪ العمل التطوعي المصمم للطلبة خصيصا بما يتسق مع فلسفة النشاط في المدارس ،ويعد أحد متطلبات التخرج؛ مما
يساعد على تعزيز القيم اإلنسانية ،وبناء المجتمع وتنميته وتماسكه.
▪ التجسير الذي يمكن الطلبة من االنتقال من مسار إلى آخر وفق آليات محددة.
▪ حصص اإلتقان التي يتم من خاللها تطوير المهارات وتحسين المستوى التحصيلي ،من خالل تقديم حصص إتقان ما
إثرائية وعالجية.
▪ خيارات التعليم المدمج ،والتعلم عن بعد ،والذي بني في نظام المسارات على أسس من المرونة ،والمالءمة والتفاعل
والفعالية.

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

األهداف الخاصة للمادة

▪ التعرف علي المنجزات الفنية في الحضارات المختلفة واالستفادة من المنجز الفني اإلنساني عبر التاريخ
▪ ربط الفنون بحياة المتعلمين وتعريفهم بأهمية الفن لإلنسان ودوره في المجتمع
▪ فهم دور الفن في توجيه السلوك الجمالي للفرد والمجتمع والمحافظة على البيئة  ،والنمو االقتصادي وعالقته بالصناعة والتسويق
▪إحياء التراث والفلكور الشعبي والفني ،ونقله بما يخدم المجتمع ويؤصل التراث
▪ إتاحة الفرصة للمتعلم لممارسة نقد وتذوق األعمال الفنية
▪ تنمية التفكير اإلبداعي (الطالقة ،والمرونة واألصالة) من خالل األنشطة الفنية
▪ تلبية حاجات ورغبات المتعلم من خالل إنتاج أعمال فنية متنوعة
▪مواكبة التطور التقني والمخترعات الحديثة في مجال الفنون الرقمية والجرافيك
▪ تعزيز قيم التعاون وتقبل اآلخرين ،والعمل بروح الجماعة من خالل دمج المتعلمين في األنشطة الفنية
▪ إنتاج مشروع فصلي يتضمن استخدام نوعين على األقل من أنواع الفن التشكيلي والرقمي واألدائي

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

معلومات عن المعلمة

توقيع المعلم/ة



االسم:



املؤهل:



التخصص:



الصفوف اليت تدرسها:



مواد التدريس:



أسم املدرسة:

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

المســرد
م

التاريخ

اسم الدرس

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

بسم اهلل الرحمن الرحيم
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة إن تقدم لكم
(تحضير التعلم الرقمي) لجميع المواد الدراسية
(ابتدائي ومتوسط ومقررات) والذي تشتمل على المحتوى التعليمي
(اضغط على الدرس أو الصورة) للدروس بشرح فيديو من عين وأوراق عمل وعرض بوربوينت لكل درس كما يشمل على اإلثراءات
واالنشطة والواجبات واالستراتيجيات

نسألكم
❖
❖
❖

باهلل العلي العظيم بأن ال تبيعوا هذا التحضير أو تعطوه أحد غيركم إال بعلمنا وموافقتنا وأن ال تنشروه على صفحات االنترنت.
وذلك حفظاً لحقوقنا.
ال نحل لكم بيع هذا العمل وكل محتوياته.
ال نحل لكم االستفادة من هذا العمل إذا لم تدفع ثمنه.
ال نحل للمكتبات أو األشخاص بيع هذا العمل وال نحل لهم ثمنه بدون علمنا.

ِ
❖ تذكر قوله تعاىل (( َوَم ْن يَت َِّق َّ
ب))
اَّللَ ََْي َع ْل لَهُ ََمَْرجاًَ ،ويَ ْرُزقْهُ ِم ْن َح ْي ُ
ث ال ََْيتَس ُ

حساب مؤسسة التحاضير الحديثة
=======================
مصرف الراجحح) 233608010954856اي بان( SA5780000233608010954856
حسابات اخرى
اضغط هنا
مؤسسة التحاضير الحديثة
لتسجيل طلب شراء مواد أخرى الكترونيا أضغط هنا

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

توزيع منهج مادة (الفنون) للصف (الثاني الثانوي – نظام المقررات)
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروس

األسبوع االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس

1

2/1

2-2

2-3

2-4

2-5

تعريف الفن

2

2/8

2-9

2-10

2-11

2-12

بناء العمل الفني

3

2/15

2/16

2/17

2/18

2/19

مكونات العمل الفني

4

2/22

2/23

2/24

2/25

2/26

تاريخ الفن

5

2/29

2/30

3/1

3/2

3/3

تطور الفن السعودي

6

3/6

3/7

3/8

3/9

3/10

اللون

7

3/13

3/14

3/15

3/16

3/17

المنظور

8

3/20

3/21

3/22

3/23

3/24

اإلنتاج في الفن التشكيلي

9

3/27

3/28

3/29

4/1

4/2

اإلنتاج في الفن الرقمي

10

4/5

4/6

4/7

4/8

4/9

اإلنتاج في الفن االدائي

11

4/12

4/13

4/14

4/15

4/16

المشروع الفصلي

12

4/19

4/20

4/21

4/22

4/23

مراجعة عامة

13

4/26

4/27

4/28

4/29

4/30

االختبارات

بداية الدراسة للفصل االول

األحــــــــــد

1444/02/01هـ

2022/8/28م

إجازة نهاية أسبوع مطولة

الخميـــــــس

1444/4/16هـ

2022/11/10م

إجازة اليوم الوطني

الخميـــــــس

1444/02/26-25هـ

2022/9/22-21م

بداية اختبار الفصل الدراسي االول

األحــــــــــد

1444/4/26هـ

2022/11/13م

إجازة نهاية أسبوع مطولة

االحد واالثنين

1444/3/21-20هـ

2022/10/17-16م

بداية اجازة الفصل الدراسي االول

نهاية دوام يوم الخميس

1444/4/30هـ

2022/11/24م

معلم/ة المادة:

توقيع المعلم/ة

المشرف/ة التربوي/ة:

توقيع المشرف/ة

مدير/ة المدرسة:

توقيع القائد/ة

الحقوق

اجلدول ادلراس
الحصة االولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

الحصة السادسة

األحد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

هاتف المدرسة

هاتف المرشد

هاتف المعلم

هاتف ولي االمر

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

المادة
فنون2ث مسارات

اليوم

الثالثاء
األربعاء

األهداف

الخميس

التاريخ
األنشطة

االختبارات

توقيع المعلم/ة

⃝

فيديوهات

نشاط مدرسي O
اختبار وحدة O

⃝

عــن بــعــد O

ان تعرف الطالبة الفن
ان تذكر الطالبة ضرورة الفن
ان تعدد الطالبة وظائف الفن
ان تذكر الطالبة أنواع الفن
ان تعدد الطالبة أنواع الفن التشكيلي
ان توضح الطالبة النسب في الفن

 عرفي الفن
 اذكري ضرورة الفن
 اذكري أنواع الفن
 عددي أنواع الفن التشكيلي
• وضحي النسب في الفن

الواجبات والتقويم

البرجكتر ⃝

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

•
•
•
•
•
•

االثنين

اإلثراءات

موضوع الدرس

تعريف الفن

نوع الدرس

األحد

املعينات التعليمية

عنوان الوحدة

االولى :مفهوم الفن

االسرتاتيجيات

تحضير التعلم الرقمي

السبورة ⃝

الكتاب ⃝

بوربوينت

⃝

البطاقات ⃝

أوراق عمل

نشاط منزليO
اختبار فترة O

توقيع المشرف/ة

أقالم ملونة ⃝
⃝

المسجل ⃝

صور ⃝

أفالم تعليمية ⃝

أخرى ..........

أخرى .............

مسابقة مدرستي Oأخرى O
اختبار اسبوعي  Oأخرى O

توقيع القائد/ة

الحقوق

استراتيجيات الليزر
موضوع الدرس

تعريف الفن

المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية

أجهزة عرض
مراجع ودوريات
ما هو تعريف الفن؟

المادة

الفنون ثاني ثانوي نظام المسارات

المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أخرى.......

مجسمات

صور

األنشطة
المحتوى وفرض الدرس
نشاط 1
اختار نوعين في تنفيذ
ان تعرف الطالبة الفن
ان تذكر الطالبة ضرورة تعريف الفن :هو جزء من التطور البشري النه يتصل اتصاالً وثيقاء بعمليات
عمل فني تشكيلي
االدراك العقلي والتفكير .:
بخامات مناسبة :
الفن
ضرورة الفن  :رفع اهلل تعالي شأن اإلنسان وميزه عن باقي مخلوقاته ،بقدرات
o ...............................
عقلية عالة ومهارات فكرية تساعده على انتاج العديد من األعمال واألنشطة
...............................
الفنية التي تساهم في تحقيق التوازن بين االنسان والعالم الذي يعيش فيه .:
وظائف الفن :
o
...
اإلنساني
والترابط
للتفاهم
عالمية
لغة
 -1الفن
نشاط 2
ان تعدد الطالبة وظائف
 -2الفن هو غاية في حد ذاته  ،فالبحث في الفن يكون من اجل الفن نفسه
o
قم بمحاكاة أحد هذه
الفن
 -3التنفيس عن االنفعاالت ،واستبدال المشاعر المؤلمة بإحداث تغيير في
اإلنسانية
النفس
الرقصات السعودية
 -4حفظ ونقل ما أنتجه الفنان من ابداع وفكر وأثر جمالي لتسمتع به
o
الشهيرة فى المملكة
األجيال الالحقة
العربية السعودية
ان تذكر الطالبة أنواع
أنواع الفن :الفنون التشكيلية – الفنون الرقمية – الفنون األدائية
أنواع الفن التشكيلي :الرسم – النحت – الطباعة – الفن الجداري – االشغال o ...............................
الفن
الفنية
...............................
ان تعدد الطالبة أنواع
النسب في الفن  :كان اليونانيون يعتقدون بأن الجمال يقاس بمقدار ما في
o
...
الفن التشكيلي
التصميم من تنسق واتزان وتمكنوا فيما بعد من إيجاد عالقة رياضية بين تعدد
نشاط 3
العناصر وتناسقها وتنوعها ،وهذه النسبة موجودة في متتالية رياضية تبدأ من
الرقم  1ثم جمع العددين التاليين لنحصل على العدد الذي يليهما
كيف أرسم مخطط النسبة o
فالنسبة  5:8تمثل عددين متتاليين من أعداد (فيبوناتشي) مكتشفها وهي
الذهبية؟
تساوي  1.618وهذه النسبة ال زالت تتبع في معظم التصميمات واالعمال الفنية
...............................
ان توضح الطالبة النسب الجميلة
...............................
في الفن
...
االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية المالحظة المناقشة التدريبات
أدوات التقويم
الواجيبي المنزلي
متابعة حل أنشطة الكتاب.
التقويم الختامي

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

استراتيجيات التعليم البديلة

فيلم تعليمي

تقييم الهدف
عرفي الفن

حل المشكالت
االكتشاف واالستقصاء

اذكري ضرورة الفن

الصف الذهني
الخرائط الذهنية

اذكري أنواع الفن

التعلم الذاتي
التعلم التعاوني

عددي أنواع الفن
التشكيلي

أخرى ........
وضحي النسب في
الفن
األنشطة الواجبات المنزلية أخرى....
حل أسئلة الكتاب.

التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :
موضوع الوحدة
ليوم

التاريخ

األولى

الزمن المتوقع للوحدة

مفهوم الفن

األسبوع
الصف

الهدف

المكون (المحتوى)

الحصة
استراتيجية التدريس

المعينات التعليمية

• ان تعرف الطالبة الفن
• ان تذكر الطالبة ضرورة الفن
تعريف الفن

• ان تعدد الطالبة وظائف الفن
• ان تذكر الطالبة أنواع الفن
• ان تعدد الطالبة أنواع الفن التشكيلي

✓ العصف الذهني +
الحوار والنقاش +
االستقراء
⃝

أخرى ...................:

⃝

⃝

⃝

√
√
√
√
√

⃝

⃝

البرجكتر
السبورة
الكتاب
البطاقات
العروض

نماذج حسية
أقالم ملونة
صور
المسجل
أفالم تعليمية
أخرى........

أداء التقويم

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝√
⃝√
⃝√
⃝√
⃝√
⃝

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

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

• ان توضح الطالبة النسب يف الفن

االختبارات الشفوية
االختبارات التحريرية
المالحظة ⃝ √ المناقشة
األنشطة ⃝ √ التدريبات
الواجبات المنزلية
أخرى ......................

• ان تعرف الطالبة مفهوم بناء العمل الفين

بناء العمل الفني

• ان تذكر الطالبة أنواع البعد االداركي للفنون البصرية
✓ الرؤوس المرقمة
• ان تعدد الطالبة مبادئ التنظيم االدراكي
 +األلعاب
• ان تتع رررف الطالب ررة علر ر البع ررد االدراك رري يف تص ررميم
واأللغاز+الكرسي
الساخن
الشعارات
• ان تدرك الطالبة البعد االدراكي للفنون االدائية
•

ان تذكر الطالبة أعمال الفنان الفرنسي روبرت
ديلون

أخرى ...................:

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

√
√
√
√
√

البرجكتر
السبورة
الكتاب
البطاقات
العروض
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

نماذج حسية
أقالم ملونة
صور
المسجل
أفالم تعليمية
أخرى........
..........................

⃝

⃝√
⃝√
⃝√
⃝√
⃝√

االختبارات الشفوية
االختبارات التحريرية
المالحظة ⃝ √ المناقشة
األنشطة ⃝ √ التدريبات
الواجبات المنزلية
أخرى ......................
.................................

الوحدة
تمهيد

لى
األو ى

مفهوم

العنوان

فىعليىأنوا ىعىالفنونىالثالث ىةىى(التشكيلي ىةىوالرقمي ىةىواألدائي ىةى) ى
التعر ى

الفن ى

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

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :
األهداف العامة :بعد دراستك لهذه الوحدة سوف تكون قادرا  -بإذن هللا تعالى على:





















تعريف الفن.
تعداد أنواع الفنون الثالثة (التشكيلية والرقمية واألدائية).
شرح ضرورة الفن لإلنسان وضرورته في الحياة ،وأثره في نقل الثقافة والحضارة اإلنسانية.
تعداد وظائف الفن.
تعداد أنواع الفن البصري.
تنفيذ تصميم مبسط لعمل فني تشكيلي من خالل تجريب نوعين من أنواع الفن التشكيلي وتنفيذه بخامات مناسبة.
تعريف الفن الرقمي.
محاكاة لوحة فنية باستخدام أحد التقنيات التشكيلية أو الرقمية.
تعريف الفن األدائي وأنواعه.
محاكاة إحدى الرقصات الشعبية.
معرفة كيفية استخدام النسبة الذهبية كمقياس للجمال في اللوحات الفنية وفي الطبيعة.
رسم مخطط النسبة الذهبية
وصف وتحليل بعض األعمال الفنية ،لتذوق القيم الجمالية في مكونات العمل الفني.
شرح أبعاد بناء العمل الفني اإلدراكية والبنائية.
التمييز بين البعد اإلدراكي والبنائي في العمل الفني.
تطبيق مفهوم قانون اإلغالق في تنفيذ شعار مبسط.
شرح البعد اإلدراكي للفنون األدائية.
انتاج عمل فني باستخدام الدائرة مع مراعاة أسس العمل الفني.
تصميم عمل فني باستخدام الدراسة األولية التخطيطية.
المقارنة بين مكونات العمل الفني البصري ومكونات العمل الفني األدائي..

األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
الفكرة الكبرى :سيتعرف الطالب في هذه الوحدة على مفهوم
الفن.
ستفهم المتعلمات :
 تعريف الفن.
 أنواع الفنون الثالثة (التشكيلية والرقمية واألدائية).
 ضرورة الفن لإلنسان وضرورته في الحياة ،وأثره
في نقل الثقافة والحضارة اإلنسانية.
 وظائف الفن.
 أنواع الفن البصري.
 تصميم مبسط لعمل فني تشكيلي من خالل تجريب
نوعين من أنواع الفن التشكيلي وتنفيذه بخامات
مناسبة.
 الفن الرقمي.
 محاكاة لوحة فنية باستخدام أحد التقنيات التشكيلية أو
الرقمية.
 الفن األدائي وأنواعه.
 محاكاة إحدى الرقصات الشعبية.
 كيفية استخدام النسبة الذهبية كمقياس للجمال في
اللوحات الفنية وفي الطبيعة.
 رسم مخطط النسبة الذهبية
 تحليل بعض األعمال الفنية ،لتذوق القيم الجمالية في
مكونات العمل الفني.
 أبعاد بناء العمل الفني اإلدراكية والبنائية.
 التمييز بين البعد اإلدراكي والبنائي في العمل الفني.
 قانون اإلغالق في تنفيذ شعار مبسط.

األسئلة األساسية :

السؤال األول  :اذكري ضرورة الفن ؟
السؤال الثاني  :اذكري أنواع البعد االداركي للفنون البصرية
السؤال الثالث :عددي مجاالت الهندسة ؟
السؤال الرابع :ميزي بين شكل العمل الفني ومضمونه؟

 البعد اإلدراكي للفنون األدائية.
 انتاج عمل فني باستخدام الدائرة مع مراعاة أسس
العمل الفني.
 تصميم عمل فني باستخدام الدراسة األولية
التخطيطية.
• المقارنة بين مكونات العمل الفني البصري ومكونات
العمل الفني األدائي

ستعرف المتعلمات :
 تعريف الفن.
 تعداد أنواع الفنون الثالثة (التشكيلية والرقمية
واألدائية).
 شرح ضرورة الفن لإلنسان وضرورته في الحياة،
وأثره في نقل الثقافة والحضارة اإلنسانية.
 تعداد وظائف الفن.
 تعداد أنواع الفن البصري.
 تنفيذ تصميم مبسط لعمل فني تشكيلي من خالل
تجريب نوعين من أنواع الفن التشكيلي وتنفيذه
بخامات مناسبة.
 تعريف الفن الرقمي.
 محاكاة لوحة فنية باستخدام أحد التقنيات التشكيلية أو
الرقمية.
 تعريف الفن األدائي وأنواعه.
 محاكاة إحدى الرقصات الشعبية.
 معرفة كيفية استخدام النسبة الذهبية كمقياس للجمال
في اللوحات الفنية وفي الطبيعة.
 رسم مخطط النسبة الذهبية
 وصف وتحليل بعض األعمال الفنية ،لتذوق القيم
الجمالية في مكونات العمل الفني.
 شرح أبعاد بناء العمل الفني اإلدراكية والبنائية.
 التمييز بين البعد اإلدراكي والبنائي في العمل الفني.
 تطبيق مفهوم قانون اإلغالق في تنفيذ شعار مبسط.
 شرح البعد اإلدراكي للفنون األدائية.
 انتاج عمل فني باستخدام الدائرة مع مراعاة أسس
العمل الفني.
 تصميم عمل فني باستخدام الدراسة األولية
التخطيطية.
 المقارنة بين مكونات العمل الفني البصري ومكونات العمل
الفني األدائي.

ستكون المتعلمات قادرات على :





















ستقوم المتعلمات بما يأتي :









المناقشة والحوار .
كتابة البحث .
عمل مطوية .
كتابة قصة.
تنفيذ نشاطات كتاب الطالبة .
حل أوراق العمل .
المشاركة في رسم خرائط ذهنية أو خرائط مفاهيم.
جمع المعلومات .

معرفة الفن.
تعداد أنواع الفنون الثالثة (التشكيلية والرقمية واألدائية).
شرح ضرورة الفن لإلنسان وضرورته في الحياة ،وأثره في نقل
الثقافة والحضارة اإلنسانية.
معرفة وظائف الفن.
معرفة أنواع الفن البصري.
تنفيذ تصميم مبسط لعمل فني تشكيلي من خالل تجريب نوعين
من أنواع الفن التشكيلي وتنفيذه بخامات مناسبة.
تعريف الفن الرقمي.
محاكاة لوحة فنية باستخدام أحد التقنيات التشكيلية أو الرقمية.
معرفة الفن األدائي وأنواعه.
محاكاة إحدى الرقصات الشعبية.
معرفة كيفية استخدام النسبة الذهبية كمقياس للجمال في
اللوحات الفنية وفي الطبيعة.
رسم مخطط النسبة الذهبية
وصف وتحليل بعض األعمال الفنية ،لتذوق القيم الجمالية في
مكونات العمل الفني.
شرح أبعاد بناء العمل الفني اإلدراكية والبنائية.
التمييز بين البعد اإلدراكي والبنائي في العمل الفني.
معرفة مفهوم قانون اإلغالق في تنفيذ شعار مبسط.
شرح البعد اإلدراكي للفنون األدائية.
انتاج عمل فني باستخدام الدائرة مع مراعاة أسس العمل الفني.
تصميم عمل فني باستخدام الدراسة األولية التخطيطية.
المقارنة بين مكونات العمل الفني البصري ومكونات العمل الفني
األدائي.

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 عن ضرورة الفن
*أن تحضر الطالبات قصة توضح البعد االداركي للفنون البصرية
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 الباق ية للوحدة بتقديم األسئلة األساسيية ميع مناقشية المهميات األداايية التيي تعميل علي
تحقيق هذه األهداف واإلفهام.
عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد إكسابها للطالبات بترتيب الكتاب لهيا بقصيد تحقيقهيا واحيدة
تلو األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة وهي كالتالي:
من خالل العمل عل شكل مجموعات تعاونية وبعد عرض أهداف الوحدة ،أطليب مين الطالبيات توضيي أهميية
الوحدة
أقدم للطالبات عرض بور بوينت عن البعد االداركي للفنون البصرية
أطلب من الطالبات قراءة العرض جيداً ومناقشة المعلومات التي وردت فيه في محاولة منهن لتوضي الدرس
مع توضي الهدف منه ومبرراته.
أقدم للطالبات مطوية عن البعد االدراكي في تصميم الشعارات
اطلب من الطالبات قراءة المطوية بطريقة عملية مركزة تعتمد عل تحليل المعلومات التي وردت بها من خالل
إستيعاب العالقات بين العناوين الرايسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن تعريف مكونات العمل الفني.
أطلب من الطالبات جمع معلومات عن الدرس ويتم ذلك من خالل االستعانة بشبكة االنترنت أو من خالل مكتبية
المدرسة
أقدم الطالبات المعلومات في شكل مقال كتيب صغير ال يزيد عن عشرين سطراً.
أطلب من الطالبات كتابة مقالة قصيرة عن الدرس مع توضي الهدف من كتابة المقالة ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها.
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة.

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

متميز

جمع الصور التي
توضح دروس
الوحدة

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

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

البطاقات – فواز الحربي
اليوم

الصف

التاريخ

الحصة

المالحظات

الوحدة

14 .... / .... / ....هـ
14 .... / .... / ....هـ
14 .... / .... / ....هـ
14 .... / .... / ....هـ
14 .... / .... / ....هـ

حل أنشطة حول مضمون الوحدة .

اسئلة التقويم
( كتاب الطالبة)

المحتوى
( كتاب الطالبة)

األهداف

تعريف الفن :هو جزء من التطور البشري النه يتصل اتصاالً وثيقاء بعمليات
ان تعرف الطالبة الفن
االدراك العقلي والتفكير .:
ضرورة الفن  :رفي هللا تعالي شأن اإلنيان وميزه عن باقي مخلوقاته ،بقدرات
ان تذكر الطالبة ضرورة الفن
عقلية عالة ومهارات فكرية تياعده على انتاج العديد من األعمال واألنشطة
الففية التي تياهم في تحقيق التوازن بين االنيان والعالم الذي يعيش فيه .:
ان تعدد الطالبة وظائف الفن
وظائف الفن :
-1الفن لغة عالمية للتفاهم والترابط اإلنياني
-2الفن هو غاية في حد ذاته  ،فالبحث في الفن يكون من اجل الفن نفيه
ان تذكر الطالبة أنواع الفن
-3التففيس عن االنفعاالت ،واستبدال المشاعر المؤلمة بإحداث تغيير في الففس
ان تعـــدد الطالبـــة أنـــواع الفـــن اإلنيانية
-4حفظ ونقل ما أنتجه الففان من ابداع وفكر وأثر جمالي لتيمتي به األجيال
التشكيلي
الالحقة
أنواع الفن :الففون التشكيلية – الففون الرقمية – الففون األدائية
ان توضــا الطالبــة الفيــ فــي
أنواع الفن التشكيلي :الرسم – الفحت – الطباعة – الفن الجداري – االشغال
الفن
الففية -
الفي في الفن  :كان اليونانيون يعتقدون بأن الجمال يقاس بمقدار ما في
أن تيـــــتمي للبيتـــــين الـــــذين التصميم من تفيق واتزان وتمكفوا فيما بعد من إيجاد عالقة رياضية بين تعدد
تفشدهما المعلمة
العفاصر وتفاسقها وتفوعها ،وهذه الفيبة موجودة في متتالية رياضية تبدأ من
الرقم  1ثم جمي العددين التاليين لفحصل على العدد الذي يليهما
فالفيبة  5:8تمثل عددين متتاليين من أعداد (فيبوناتشي) مكتشفها وهي
أن تجي الطالبة عن االسئلة
تياوي  1.618وهذه الفيبة ال زالت تتبي في معظم التصميمات واالعمال
المتعلقة بالبيتين
الففية الجميلة
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

نشاط رقمي
حدث واقعي
قصة
طرح مشكلة
قراءة نص من مرجي
عرض صور
مشاهد فيلم تعليمي
مدخل تاريخي
آية قرآنية أو حديث شريف
أخرى...................... :
أخرى...................... :
أخرى...................... :

التعيفات المفزلية:

الوحدة األولي
تعريف الفن

األولى

الكفاية األساسية للدرس:

التهيئة

الدرس

استراتيجيات التدريس الحديثة
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

الحوار والمفاقشة
حل المشكالت
التعليم التعاوني
االستكشاف
االستقصاء
العصف الذهفي
تمثيل األدوار
القصة
التخيل
الخرائط الذهفية
التعلم باللع
أسلوب الفدوة
أسلوب صحائف األعمال
أخرى..................... :

الوسائل التعليمية
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

كتاب الطالبة
كتاب الفشاط
أجهزة عرض
شفافيات
جهاز تيجيل
مراجي  ,صحف
مجيمات
عيفات
لوحات ورسومات
فيلم تعليمي
أخرى...................... :
أخرى...................... :

o
o
o
o
o
o

اذكري ضرورة الفن

اذكري أنواع الفن

عددي أنواع الفن التشكيلي

وضحي الفي في الفن

مهارات التفكير:

أسالي التقويم وأدواته

المالحظة
التصفيف
القياس
االستفتاج
عالقات األرقام
أخرى...................... :

التقويم المعتمد على األداء
التواصل
المالحظة
سلم التقدير
قائمة الشط
األسئلة واألجوبة
أخرى...................... :
أخرى...................... :

مهارات التفكير اإلبداعي:
o
o
o
o
o
o
o

عرفي الفن

التوضيا
األصالة
الطالقة
التطبيق
التذكر
المرونة
أخرى...................... :

o
o
o
o
o
o
o
o

التفكير الفاقد:
 oمهارة تحديد األولويات
 oمهارة التمييز بين
المعلومات
o
o

حل اسئلة الكتاب .................................................................................................. :.

معلمة املادة....................... :

املشرفة الرتبوية.................... :

مديرة املدرسة..................... :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

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

فنون 2ث مسارات

موضوع الدرس

تعريف الفن

اليوم

ما هو تعريف الفن؟
❑أوراق نشاط

األحد

االثنين

األربعاء

الثالثاء

الخميس

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:
...........................

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلمة

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)

نشاط إثرائي
تقويم قبلي

تتحقق أهداف الدرس من خالل اإلجراءات التالية :

عرفي الفن

الخبرات السابقة

اذكري أنواع الفن

بعد شرح الدرس أقوم بالتعقيب والتعليق على استجابات الطالبات
تقويم ختامي

واإلجابة على استفساراتهم ،وتوضيح أهم األفكار التي جاءت في
الدرس.
معلومة إثرائية
الواجبات المنزلية
أنشطة ملف اإلنجاز
أدوات التقويم

اذكري ضرورة الفن

تقويم بنائي

ان تعرف الطالبة الفن
ان تذكر الطالبة ضرورة الفن
ان تعدد الطالبة وظائف الفن
ان تذكر الطالبة أنواع الفن
ان تعدد الطالبة أنواع الفن
التشكيلي
ان توضح الطالبة النسب في الفن









ما هو تعريف الفن؟
أبدأ الدرس بسؤال تمهيدي س
أستعين بمجموعة من الشرائح التعليمية بوربوينت لعرض وتوضيح تعريف الفن.
أقوم بتوضيح ضرورة الفن
أوضح للطالبات من خالل الشرح وظائف الفن
أناقش الطالبات حول أنواع الفن
أكلف الطالبات بعمل بحث بسيط ال يزيد عن صفحة عن أنواع الفن التشكيلي
أوزع على الطالبات ورقة العمل الخاصة بالدرس ،وأطلب منهن حلها بشكل جاد بغرض
تقويم الطالبات لتحصيلهن بشكل يسهم في تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف والعمل على
تالفيها.

التقويم

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

⃝ االختبارات الشفوية ⃝

رابط تفاعلي

الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي

المهارات المستهدفة

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
تنفيذ حقيبة اإلنجاز
التحريرية
⃝
االختبارات

وضحي النسب في الفن

❑استماع
المالحظة ⃝ المناقشة ⃝

❑تحدث

❑قراءة

المنزلية
⃝
التدريبات ⃝ األنشطة ⃝ الواجبات

❑كتابة
أخرى.......

❑تفكير

موضوع الدرس

تعريف الفن

الصف

ثاني ثانوي نظام المسارات

حل أنشطة حول ما سبق دراسته

التاريخ
الحصة

ﺱ

ما هو تعريف الفن؟

األهداف السلوكية

ان تعرف الطالبة الفن
ان تذكر الطالبة ضرورة الفن

ان تعدد الطالبة وظائف الفن

ان تذكر الطالبة أنواع الفن
ان تعدد الطالبة أنواع الفن
التشكيلي

ان توضح الطالبة النسب في
الفن
التقويم الختامي

المكتسبات والمفردات
الجديدة

اليوم

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

أساليب وطرق التدريس

التمهيد

الطريقة البنائية – فواز الحربي
المادة
الفنون

المحتوى وعرض الدرس

إجراءات التعليم والتعلم

تقويم الهدف

تعريف الفن :هو جزء من التطور البشري النه يتصل اتصاالً وثيقاء بعمليات
االدراك العقلي والتفكير .:
ضرورة الفن  :رفع اهلل تعالي شأن اإلنسان وميزه عن باقي مخلوقاته ،بقدرات
عقلية عالة ومهارات فكرية تساعده على انتاج العديد من األعمال واألنشطة الفنية
التي تساهم في تحقيق التوازن بين االنسان والعالم الذي يعيش فيه .:

تتحقق أهداف الدرس من خالل اإلجراءات التالية :
 أبدأ الدرس بسؤال تمهيدي س ما هو تعريف
الفن؟
 أستعين بمجموعة من الشرائح التعليمية
بوربوينت لعرض وتوضيح تعريف الفن.
 أقوم بتوضيح ضرورة الفن
 أوضح للطالبات من خالل الشرح وظائف الفن
 أناقش الطالبات حول أنواع الفن
 أكلف الطالبات بعمل بحث بسيط ال يزيد عن
صفحة عن أنواع الفن التشكيلي
 أوزع على الطالبات ورقة العمل الخاصة
بالدرس ،وأطلب منهن حلها بشكل جاد بغرض
تقويم الطالبات لتحصيلهن بشكل يسهم في تحديد
نقاط القوة ونقاط الضعف والعمل على تالفيها.
 بعد شرح الدرس أقوم بالتعقيب والتعليق على
استجابات الطالبات واإلجابة على استفساراتهم،
وتوضيح أهم األفكار التي جاءت في الدرس.

عرفي الفن

وظائف الفن :

 -1الفن لغة عالمية للتفاهم والترابط اإلنساني
 -2الفن هو غاية في حد ذاته  ،فالبحث في الفن يكون من اجل الفن نفسه
 -3التنفيس عن االنفعاالت ،واستبدال المشاعر المؤلمة بإحداث تغيير في
النفس اإلنسانية
 -4حفظ ونقل ما أنتجه الفنان من ابداع وفكر وأثر جمالي لتسمتع به
األجيال الالحقة
أنواع الفن :الفنون التشكيلية – الفنون الرقمية – الفنون األدائية
أنواع الفن التشكيلي :الرسم – النحت – الطباعة – الفن الجداري – االشغال
الفنية -
النسب في الفن  :كان اليونانيون يعتقدون بأن الجمال يقاس بمقدار ما في
التصميم من تنسق واتزان وتمكنوا فيما بعد من إيجاد عالقة رياضية بين تعدد
العناصر وتناسقها وتنوعها ،وهذه النسبة موجودة في متتالية رياضية تبدأ من
الرقم  1ثم جمع العددين التاليين لنحصل على العدد الذي يليهما
فالنسبة  5:8تمثل عددين متتاليين من أعداد (فيبوناتشي) مكتشفها وهي تساوي
 1.618وهذه النسبة ال زالت تتبع في معظم التصميمات واالعمال الفنية الجميلة

متابعة حل انشطة الكتاب

الواجب المنزلي

اذكري ضرورة الفن

اذكري أنواع الفن

عددي أنواع الفن
التشكيلي
وضحي النسب في الفن

حل أسئلة الكتاب

الحصة:

اليوم والتاريخ:

بطاقة تخطيط الدروس لمادة الفنون
الصف :ثاني ثانوي نظام
المادة :الفنون
المسارات

التمهيد :ما هو تعريف الفن؟
طرح مشكلة
حديث جاري
التهيئة :قصة
أخرى ...................
نشاط رقم ( )

قراءة نص من مرجع صحيح

الموضوع :تعريف الفن
عرض صور

الوحدة :ــــــــــــــــــــــــــ المجال ـــــــــــــــــــــــــ

المكون :ــــــــــــــــــــــ  ،ـــــــــــــــــــــ  ،ــــــــــــــــــــــ

أهداف المكون

إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون

 ان تعرف الطالبة الفن
 ان تذكر الطالبة ضرورة الفن
 ان تعدد الطالبة وظائف الفن
 ان تذكر الطالبة أنواع الفن
 ان تعدد الطالبة أنواع الفن التشكيلي
 ان توضح الطالبة النسب في الفن

استراتيجيات التدريس
مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أدوات التقويم

تتحقق أهداف الدرس من خالل اإلجراءات التالية :
ما هو تعريف الفن؟
 أبدأ الدرس بسؤال تمهيدي س
 أستعين بمجموعة من الشرائح التعليمية بوربوينت لعرض وتوضيح
تعريف الفن.
 أقوم بتوضيح ضرورة الفن
 أوضح للطالبات من خالل الشرح وظائف الفن
 أناقش الطالبات حول أنواع الفن
 أكلف الطالبات بعمل بحث بسيط ال يزيد عن صفحة عن أنواع الفن
التشكيلي
 أوزع على الطالبات ورقة العمل الخاصة بالدرس ،وأطلب منهن حلها
بشكل جاد بغرض تقويم الطالبات لتحصيلهن بشكل يسهم في تحديد
نقاط القوة ونقاط الضعف والعمل على تالفيها.
بعد شرح الدرس أقوم بالتعقيب والتعليق على استجابات الطالبات واإلجابة
على استفساراتهم ،وتوضيح أهم األفكار التي جاءت في الدرس.

التواصل اللغوي

عرض فلم تعليمي

التقويم

 عرفي الفن
 اذكري ضرورة الفن
 اذكري أنواع الفن
 عددي أنواع الفن التشكيلي
 وضحي النسب في الفن

الخرائط الذهنية

لعب األدوار

االستقصاء
التقويم البنائي
التعلم التعاوني
أخرى ………………
حل المشكالت
االستنتاج أخرى ……)( ،التفكير اإلبداعي :الطالقة
(عمليات العلم األساسية :المالحظة التصنيف القياس
أخرى ……( ،)..التفكير الناقد :تحديد األولويات التمييز بين المعلومات
العصف الذهني
األصالة
المرونة
أخرى ………….)..
لوحات ورسومات
مجسمات صور
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى ……………..
مراجع ودوريات
فيلم تعليمي
الواجبات المنزلية
التدريبات األنشطة
المالحظة المناقشة
االختبارات الشفوية االختبارات التحريري
أخرى …………………

فواز الحربي مسرد
مفهوم الفن

عنوان الوحدة(الفصل)
الصف

الحصة

التاريخ

المكون

تعريف الفن

التاريخ

األسبوع

الهدف ( المحتوى )

•
•
•
•
•
•

ان تعرف الطالبة الفن
ان تذكر الطالبة ضرورة الفن
ان تعدد الطالبة وظائف الفن
ان تذكر الطالبة أنواع الفن
ان تعدد الطالبة أنواع الفن التشكيلي
ان توضح الطالبة النسب يف الفن

إستراتيجية التعلم النشط









التعليم التعاوني
الحوار
العصف الذهني
التفكير االبداعي
االستقصاء
التعلم باللعب
صحائف األعمال
فكر-زاوج-شارك










حل المشكالت
االستنتاج
خرائط المفاهيم
هيكلة السمكة
القصة
أسلوب الندوة
االستكشاف
.................

مهارات التفكير







المالحظة
التصنيف
القياس
االستنتاج
عالقات األرقام
التوضيح








األصالة
الطالقة
التطبيق
التذكر
المرونة
.................

مهارات التفكير







المالحظة
التصنيف
القياس
االستنتاج
عالقات األرقام
التوضيح








اإلجراءات

األصالة
الطالقة
التطبيق
التذكر
المرونة
.................

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

أداء التقويم

 اختبار تشخيصي
 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 

ورقة عمل

إدارة التعليم
المدرسة ..................................................................

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

االســم:

مادة الفنون الصف الثاني ثانوي نظام املسارات

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

االولى :مفهوم الفن

الوحدة:

`

الفصل:

بناء العمل الفني

الدرس:

• اذكري أنواع البعد االداركي للفنون البصرية ؟

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

• اذكري أعمال الفنان الفرنسي روبرت ديلوني؟

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

متفوقة

متقدمة

متمكنة

غير مجتازة

 متقن المعيار %100

 متقن المعيار من  %90إلى أقل من %100

 متقن المعيار من  %80إلى أقل من %90

 غير متقن أقل من % 80

معلمة المادة....................................... /

مديرة المدرسة....................................... /

أسعار مواد المسارات للفصل الدراسي األول  1444هـ
سعر المادة عن طريق االيميل  10لاير
سعر المادة على السي دى فقط  50لاير
سعر المادة طباعه عادية مع السي دي  80لاير
سعر المادة طباعه ملونة مع السي دى  120لاير

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

