اإلدارة العامة للتعليم مبحافظة -----
مدرسة ......................................... :

مادة التربية الفنية
تحضير بوابة التعليم الوطنية }عين{
)

الصف الثاني الإبتدائي
معلم/ة المادة
قائد/ة المدرسة
المشرف/ة
التربوي/ة

أهداف تعليم المرحلة االبتدائية
 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفسيه الطفلة ورعايتها بتربية إسالمية متكاملة ،في خلقها،
وجسمها ،وعقلها ،ولغتها ،وانتمائها إلى أمة اإلسالم.
 -2تدريب الطالبات على إقامة الصالة ،واألخذ بآداب السلوك والفضائل .
 -3تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية والمهارة العددية ،والمهارات الحركية .
 -4تزويد الطالبة بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات .
 -5تعريف الطالبة بنعم هللا عليها في نفسها ،وفي بيئتها االجتماعية والجغرافية لتحسن استخدام الن عنِّعم،
وتنفع نفسها وبيئتها .
 -6تربية ذوقهن البديعي ،وتعهد نشاطهن االبتكاري ،وتنمية تقدير العمل اليدوي لديهن .
 -7تنمية وعي الطالبة لتدرك ما عليها منن الواجبنات ومالهنا منن الحقنو
المرحلة التي تمر بها  ،وغرس حب وطنها  ،واإلخال

فني حندود سن عنِّه وخصنائ

لوالة أمرها .

 -8توليد الرغبة لدي الطالبات في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح وتدريبهن علنى االسنتفادة منن
أوقات الفراغ .
 -9إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتها.
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إعادة بلورة التراث الفني األصيل فيما يخدم االتجاهات الفنية الحديثة
برؤى معاصرة مما يحقق الهوية والخصوصية للمجتمع المسلم.
تعريف المتعلم برموز العمل الفني الجمالي في الفنون اإلسالمية
والشعبية والعربية المعاصرة ،حتى يتمكن الناشئ من معرفة
إنجازات الحضارة العربية واإلسالمية.
االستفادة من المفاهيم الفكرية والجمالية للفنون اإلسالمية
والشعبية.
التعرف على األساليب المعاصرة المرتبطة بهذه المفاهيم.
توجيه المتعلم لزيارة المتاحف والمهرجانات الفنية والقرى التراثية؛
لالطالع على نماذج من التراث والحرف اليدوية المختلفة.
التأكيد على دور المتحف التعليمي ،بهدف إطالع المتعلم على التحف
الفنية اإلسالمية ومكانتها في السياق التاريخي واالقتصادي
والسياسي للمرحلة التي عمل فيها.
تزويد المتعلم بقدر مناسب من الثقافة الفنية.
مساعدة المتعلم على تكوين اتجاهات إيجابية نحو الفنون التشكيلية،
من خالل التعرف على المنجزات الفنية للحضارات المختلفة
واالستفادة من المنجز اإلنساني الفني عبر التاريخ.

دور الفن في المجتمع:

ربط الفنون التشكيلية بحياة المتعلم وفتح آفاق رحبة للعمل الفني
وتوظيفه أمام المتعلم واإلحساس بأهمية الفن في المجتمع ودوره في
خدمته.
إنتاج أعمال فنية ذات طبيعة نفعية تطبيقية تساهم في تلبية حاجات
المتعلم في مختلف المراحل التعليمية ،وإتاحة الفرصة له في
المساهمة في تقديم المنتج النفعي لمجتمعه.
دمج المتعلم في األنشطة الفنية الجماعية؛ لتعزيز قيم التعاون وتقبل
اآلخرين والعمل بروح الفريق.
فهم دور الفن في توجيه السلوك الجمالي للفرد والمجتمع ،مما يعزز
فرص المحافظة على البيئة الطبيعية والبيئة المصنوعة من قبل
اإلنسان.

 فهم دور الفن في توجيه السلوك االقتصادي (الشرائي) بما يحويه
من فنون الدعاية واإلعالن المرئي.
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مجال الرسم :
 التعرف على أنواع الخطوط في عناصر شكلية من بيئة المتعلم وفي األعمال
الفنية التراثية والصور الفوتوغرافية والموضوعات التي تجذب المتعلم وتحرك
خياله.
 التعرف على ألوان الطيف (قوس الرحمة أو المطر) واأللوان األساسية واأللوان
الثانوية ومسميات األلوان في علبة األلوان التي يستخدمها المتعلم.
 إستخدام الخيال واإلستفادة مما يشاهده المتعلم في الطبيعة واألعمال الفنية
إلنتاج رسومات تناسب المرحلة.
 معرفة الكيفيات الضرورية لممارسة التلوين باستخدام األلوان الشمعية
والفلوماستر.
 التعرف على مالمس السطوح من خالل اللمس باليد وبالنظر والتعبير عن
المالمس المختلفة بمسمياتها المناسبة مثل :خشن ،ناعم ،شائك .......
 مشاهدة أعمال فنية تراثية تتحد فيها األلوان والخطوط والمالمس.
مجال الزخرفة:
 مشاهدة نماذج من الزخارف ال بسيطة في بيئته للتعرف على مفهوم الزخرفة.
 تكرار رسم عددين أو حرفين بالتبادل :لملء مساحة الورق المعطاة.
 تكرار شكل هندسي واحد مرة صغيرة وأخرى كبيرة بالتبادل.
 عرض أعمال المتعلم واإلشادة بعمله وذكر ميزة واحدة له.
مجال التشكيل بالطين الصلصال:
 التعرف على أنواع الطينات الطبيعية والصناعية.
 إدراك مفهوم الليونة والصالبة واإلحساس بالطينة الطبيعية.
 إنتاج بعض األشكال البسيطة باستخدام طينة الصلصال.
 اإلحساس بجمال أعمال طين الصلصال.
 مشاهدة بعض األعمال المنتجة بالطين الصلصال.
مجال الطباعة:
 مالحظة اآلثار التي تحدثها األجسام المختلفة على السطوح المستوية.
 معرفة الفكرة األساسية للطباعة.
 إحداث تأثيرات خطية أو لونية على الورق بغمس أجسام مختلفة في الصبغة.
 استعراض نماذج طباعية من التراث الشعبي القديم.
 الحديث عما أعجبه من أعمال اآلخرين.
 كشف ناحية جمالية تعلمها.
مجال التشكيل المباشر بالخامات:
 التمييز بين الشكل المسطح والمجسم.
 تجربة التشكيل المباشر ببعض الخامات المستهلكة البسيطة المتوفرة.
 استعراض نماذج من أدوات العصر البدائي القديم.
 اكتساب بعض المصطلحات عن التشكيل البسيط بالخامات المستهلكة.
 المفاضلة بين أعمال المجموعة.
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ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻱ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺼﺺ

ﺍﻟﺼﻒ ﻭﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ-ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ-ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ-ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻷﻭﻝ

2

ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﻋﺪﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﻭﻝ

ﺃﻥ ﻳﺼﻒ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ
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ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺪﻑ

ﻓﻬﻢ

ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺍﻟﻌﺼﻒ ﺍﻟﺬﻫﻨﻲ

ﻭﺻﻒ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻳﺘﺒﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺃﺳﻠﻮﺑﺎً ﻣﻨﻈﻤﺎً ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺜﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﺃﺫﻫﺎﻧﻬﻢ ،ﺍﺳﺘﻤﻄﺎﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﺑﻬﺪﻑ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻟﺤﻠﻬﺎ ،ﻣﻊ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺇﻟﯩﻤﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ.

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﻴﻦ ،ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻭﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺃﺻﻴﻠﺔ ﻭﻣﻔﻴﺪﺓ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ.

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻭﺳﺮﻳﻊ ﻭﺣﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﺎ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺃﺭﺍء ﺃﻗﺮﺍﻧﻪ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻣﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻛﺘﺎﺏ ﻭﺭﻗﻲ

ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻛﺘﺎﺏ ﻭﺭﻗﻲ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.

ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ

ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
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ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ
ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺪﻑ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺍﻟﻌﺼﻒ ﺍﻟﺬﻫﻨﻲ

ﻭﺻﻒ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻳﺘﺒﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺃﺳﻠﻮﺑﺎً ﻣﻨﻈﻤﺎً ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺜﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﺃﺫﻫﺎﻧﻬﻢ ،ﺍﺳﺘﻤﻄﺎﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﺑﻬﺪﻑ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻟﺤﻠﻬﺎ ،ﻣﻊ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺇﻟﯩﻤﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ.

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﻴﻦ ،ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻭﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺃﺻﻴﻠﺔ ﻭﻣﻔﻴﺪﺓ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ.

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻭﺳﺮﻳﻊ ﻭﺣﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﺎ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺃﺭﺍء ﺃﻗﺮﺍﻧﻪ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻣﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻛﺘﺎﺏ ﻭﺭﻗﻲ

ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻛﺘﺎﺏ ﻭﺭﻗﻲ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.

ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺃﻥ ﻳﻌﺒّﺮ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ.
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ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ
ﺗﻄﺒﻴﻖ

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺪﻑ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺍﻟﻌﺼﻒ ﺍﻟﺬﻫﻨﻲ

ﻭﺻﻒ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻳﺘﺒﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺃﺳﻠﻮﺑﺎً ﻣﻨﻈﻤﺎً ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺜﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﺃﺫﻫﺎﻧﻬﻢ ،ﺍﺳﺘﻤﻄﺎﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﺑﻬﺪﻑ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻟﺤﻠﻬﺎ ،ﻣﻊ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺇﻟﯩﻤﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ.

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﻴﻦ ،ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻭﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺃﺻﻴﻠﺔ ﻭﻣﻔﻴﺪﺓ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ.

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻭﺳﺮﻳﻊ ﻭﺣﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﺎ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺃﺭﺍء ﺃﻗﺮﺍﻧﻪ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻣﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻛﺘﺎﺏ ﻭﺭﻗﻲ

ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻛﺘﺎﺏ ﻭﺭﻗﻲ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.

ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ

ﺃﻥ ﻳﻌﺪﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﺃﻗﻼﻡ ﺍﻟﺒﺎﺳﺘﻴﻞ ﺍﻟﺨﺸﺒﻴﺔ.

ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ
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ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺪﻑ

ﻓﻬﻢ

ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺍﻟﻌﺼﻒ ﺍﻟﺬﻫﻨﻲ

ﻭﺻﻒ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻳﺘﺒﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺃﺳﻠﻮﺑﺎً ﻣﻨﻈﻤﺎً ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺜﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﺃﺫﻫﺎﻧﻬﻢ ،ﺍﺳﺘﻤﻄﺎﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﺑﻬﺪﻑ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻟﺤﻠﻬﺎ ،ﻣﻊ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺇﻟﯩﻤﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ.

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﻴﻦ ،ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻭﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺃﺻﻴﻠﺔ ﻭﻣﻔﻴﺪﺓ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ.

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻭﺳﺮﻳﻊ ﻭﺣﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﺎ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺃﺭﺍء ﺃﻗﺮﺍﻧﻪ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻣﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻛﺘﺎﺏ ﻭﺭﻗﻲ

ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻛﺘﺎﺏ ﻭﺭﻗﻲ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.

ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﺳﺘﻴﻞ

ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ
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ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺪﻑ

ﻓﻬﻢ

ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺍﻟﻌﺼﻒ ﺍﻟﺬﻫﻨﻲ

ﻭﺻﻒ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻳﺘﺒﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺃﺳﻠﻮﺑﺎً ﻣﻨﻈﻤﺎً ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺜﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﺃﺫﻫﺎﻧﻬﻢ ،ﺍﺳﺘﻤﻄﺎﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﺑﻬﺪﻑ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻟﺤﻠﻬﺎ ،ﻣﻊ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺇﻟﯩﻤﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ.

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﻴﻦ ،ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻭﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺃﺻﻴﻠﺔ ﻭﻣﻔﻴﺪﺓ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ.

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻭﺳﺮﻳﻊ ﻭﺣﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﺎ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺃﺭﺍء ﺃﻗﺮﺍﻧﻪ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻣﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻛﺘﺎﺏ ﻭﺭﻗﻲ

ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻛﺘﺎﺏ ﻭﺭﻗﻲ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.

ﺍﻷﺧﻄﺎء ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻼﺏ

ﺍﻷﺧﻄﺎء ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ /ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ

ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ

ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﻋﻴﻦ https://ien.edu.sa

