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مادة التربية الفنية
تحضير بوابة التعليم الوطنية }عين{
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الصف الثالث متوسط
معلم/ة المادة
قائد/ة المدرسة
المشرف/ة
التربوي/ة

أهداف التعليم في المملكة
\غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهارات المفيدة واالتجاهات والقيم المرغوبة لدى الطالب
ليشبوا رجاالا -أو نساء فاهمين لدورهم في الحياة ،واعين بعقيدتهم مدافعين عنها وعاملين في ضوئها لخير
الدنيا واآلخرة معا.
 -1توفير الكوادر البشرية الالزمةة لتطةوير المجتمة اقتصةاديا واجتماعيةا واقافيةا بمةا يخةدم خطةط التنميةة
الطموحة في المملكة ويدف هذه الخطط من نجاح إلى نجاح .
 - 2الحرص على مصلحة الفرد والجماعة معةا  ،فهةو يبت ةي مصةلحة الفةرد مةن خةالل تعليمةي تعليمةا كافيةا
مفيدا لذاتي  ،كما يبت ي مصلحة الجماعة باإلفادة مما يتعلمي األفراد لتطوير المجتم بصورتين :
أ ) مباشةةةةةةةةةةرة وذلةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةن

خةةةةةةةةةةالل اإلسةةةةةةةةةةهام فةةةةةةةةةةي اإلنتةةةةةةةةةةا والتنميةةةةةةةةةةة .

ب ) غير مباشرة وذل من خالل القضاء على األمية  ،ونشر الوعي
لدى جمي أبناء األمة بشكل يضمن لهم حياة واعية مستن يرة
ودورا أكار فاعلية في بناء مجتمعاتهم .

()1

أهداف تعليم المرحلة المتوسطة

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
- 10

تمكةةين العقيةةدة اإلسةةالمية فةةي نفةةس الطالب ةة وجعلهةةا ضةةابطة لسةةلوكها وتصةةرفاتها ،وتنميةةة محبةةة
وتقواه وخشيتي في قلبي.
تزويةةدها بةةالخبرات والمعةةارف المالئمةةة لسةةني  ،حتةةى تلةةم باألصةةول العامةةة والمبةةادة األساسةةية للاقافةةة
والعلوم.
تشويقها إلى البحث عن المعرفة ،وتعويدها التأمل العلمي.
تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى الطالبة ،وتعهدها بالتوجيي والتهذيب.
تربيته ةا علةةى الحيةةاة االجتماعيةةة اإلسةةالمية التةةي يسةةودها اإلخةةاء والتعةةاون  ،وتقةةدير التبعةةة ،وتحمةةل
المسؤولية.
تدريبها على خدمي مجتمعها ووطنها  ،وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة أمرها .
حفز همتها الستعادة أمجاد أمتها المسلمة التي تنتمي إليها واستئناف السير في طريق العزة والمجد.
تعويدها االنتفاع بوقتها في القراءة المفيدة  ،واستامار فراغها في األعمال النافعةة ،وتصةريف نشةاطها
بما يجعل شخصيته ا اإلسالمية مزدهرة قوية.
تقويةةة وعةةي الطالبةةة ل تعةةرف – بقةةدر سةةني – كيةةف ت واجةةي اإلشةةاعات المضةةللة ،والمةةذاهب الهدامةةة،
والمبادة الدخيلة.
إعدادها لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة .
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األهداف العامة للتربية الفنية

عليي وسةلم ((

 -1تحقيق الخلق القرآني للتلميذة والتأكيد على الضوابط الخلقية الستعمال المعرفة من منطلق قولة صلى
إنما بعات ألتمم مكارم األخالق ))
 -2دراسة ما في هذا الكون الفسةيح مةن عمةيم الخلةق وعجيةب الصةن واكتشةاف مةا ينطةو يعلية ي مةن أسةرار الخةالق لتقويةة
قدراتهم على التأمل والمشاهدة والتوصل الى إدرا الحمن من خلق لقولة تعالى (( وفي اآلفاق أفال تتفكرون (( .
 3تكوين الفكر اإلسالمي المنهجي لألفراد ليصةدروا بأفكةار ذا تصةور إسةالمي موحةد فيمةا يتعلةق بةالكون واإلنسةان والحيةاة
وما يتفرع عنها من تفصيالت لقولة تعالى (( وكل شئ خلقناه بقدر((
 4تنمية مهارات القدرة على التعبير الصحيح في الفنون المباحة وإيجاد اإلبداع واالبتكار في أعمالهم ومنتجاتهم بل ةة فنيةة
سليمة إسالمية مدروسة ومنممة .
 -5تشجي تنمية روح البحث والتفكير وإيجاد البةدائل للخامةات واألدوات أا نةاء العمةل التطبيقةي ) لتقويةة القةدرة علةى التأمةل
والمشاهدة والخرو إلى نتائج واضحة ونافعة ) وتقوية الذوق وحب الجمال ( من خالل مماهر الجمال المحيطة( .
 -6رفة مسةتوى الصةحة النفسةية مةن خةال ل تفريةا الطاقةات الكامنةة فةي الةنفس مةن خةالل التعبيةر الفنةي بالرسةم والتشةكيل
والمهارات اليدوية أاناء بذل الجهد في العمل اليدوي واحترام تل األعمال بالتالي :
 -7تعويد التلميذات على عادات صحية سليمة من خالل اكتساب المهارات الحركية التي تساعد علةى القواعةد السةليمة لنشةر
الوعي الصحي من نمام ونمافة وصحة عامة للجلوس السليم واالقتصاد وعدم اإلشراف والتعاون والدقة والقةدرة علةى
التحمل … .الخ
 -8إدخال المتعة والراحة النفسية والشعور بالسعادة أاناء مزاولة العمل الفني العملي .
-

-

األهداف الخاصة للتربية الفنية

 - 1تنمية الرؤية المحيطة ومماهر الجمال بها وتفصيالت الخلق وتقرير القيم الجمالية والتشكيلية بهذه العناص ر.
 -2االستمتاع بمجةال الطبيعةة ومماهرهةا المختلفةة إلدرا القةيم الفنيةة ومةا تحملةة مةن تةوازن وتنمةيم وتبةاين وانسةجام
رباني.
 -3أن تتعود على التعاون والنمام والنمافة واالقتصاد أاناء قيامها بالنشطات الفنية المختلفة.
 - 4أن تحدد الخامات البيئية والمستهلكة والحدياة المختلفة الصالحة لألعمال .

 -5أن تتدرب التلميذة على استخدام األدوات والخامات بمهارة واقة م مراعاة أسس السالمة أاناء العمل بها .
 -6أن تستفيد التلميذة من األعمال في الحياة العملية كموضوعات (الطباعة

–

النسيج

–

واألعمال الجدارية) ….الخ.

 7تدريب التلميذات على تشكيل وبناء بعض ا لنماذ الطبيعية والصناعية.
-

 -8ش ل أوقات الفراغ بما يعود عليهن بالنف والفائدة في الحياة العامة .
 -9تشجي التلميذات على البحث والتجريب واإلبداع ينمي فيهن الطالقة و المرونة والقدرة على التكيف.
 -10التعرف على التراث الفني ( بدائي – شعبي -إسالمي )وربط الماضي بالحاضر
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اﻟﻤﺎدة
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻔﻨﻴﺔ

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪرس

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

اﻟﻔﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ واﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺨﺎﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة

ﻋﺪد
اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ-اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ-اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻷول

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﻻﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﻔﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﺷﺎة ﻓﻘﻂ او اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﻞ ﺑﺘﻌﺪى اﻛﺜﺮﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺨﺎﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻬﻢ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﻦ

اﻟﻬﺪف اﻷول

أ ن ﻳﻌ ﺮ ّف اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ.
3

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻓﻬﻢ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ

أ ن ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺨﺎﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﻓ ﻨ ﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻮدرة اﻟﺮﺧﺎم.
5

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻓﻬﻢ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻤﺠﺴﻤﺎت واﻟﻨﻤﺎذج

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻋﻴﻨﺎت وﻧﻤﺎذج ﺗﻤﺜﻞ أو ﺗﺤﺎﻛﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ.

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺧﺘﺎﻣﻲ
ﻣﻢ ﺗﺘﻜﻮن ﺑﻮدرة اﻟﺮﺧﺎم ؟

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺪﻳﻞ ﺟﻴﺪ ﻟﺒﻮردة اﻟﺮﺧﺎم ؟

أ ن ﻳ ﻨ ﺎ ﻗ ﺶ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑ ﻌ ﺾ أ ﺳ ﺲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺠﻴﺪ.
10

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻤﺠﺴﻤﺎت واﻟﻨﻤﺎذج

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻋﻴﻨﺎت وﻧﻤﺎذج ﺗﻤﺜﻞ أو ﺗﺤﺎﻛﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ.

اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ

أ ن ﻳ ﺠ ﺮ ب اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﻣﻌﺠﻮن اﻟﺒﺎﺳﺘﺎ.

3
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اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﺗﻄﺒﻴﻖ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

أ ن ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺑﻮدرة اﻟﺮﺧﺎم.

اﻟﻬﺪف اﻟﺨﺎﻣﺲ

5

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻓﻬﻢ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻟﻬﺪف اﻟﺴﺎدس

أ ن ﻳ ﻮ ﺿ ﺢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻤﻴﺰات اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺎﻣﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻔﻨﻲ.
10

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻓﻬﻢ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻻﻛﺘﺸﺎف

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﺰز ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺗﺮﻛﻴﺐ وﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ
اﻟﻤﺸﻜﻼت واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬات ﻋﻨﺪ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻛﺘﺸﺎف ﻣﺎ.

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ وﻃﺮﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﺴﺎؤل أو ﻣﺸﻜﻠﺔ ،وإﻋﺪاد
اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺪرس  ،وﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﺌﻠﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻨﻤﻲ ﻣﻬﺎرة
ﻓﺮض اﻟﻔﺮوض ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ،وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻧﺸﻄﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرب اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻨﻔﺬﻫﺎ اﻟﻄﻼب .

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

اﻛﺘﺸﺎف اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺤﻠﻮل ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻜﻲ ﻳﺸﻌﺮوا ﺑﺎﻟﺮﺿﻰ واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ .وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ واﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﻳﺼﻠﻮا إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻘﺮاء أو
اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط أو أي ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ،واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﻪ .

اﻟﻬﺪف اﻟﺴﺎﺑﻊ

أ ن ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻮدرة اﻟﺮﺧﺎم ﻓ ﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ.
20

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﺗﻄﺒﻴﻖ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

أ ن ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮاﺋﺪ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻴﺪوي.

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻣﻦ

5

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﺗﻄﺒﻴﻖ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻤﺠﺴﻤﺎت واﻟﻨﻤﺎذج

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻋﻴﻨﺎت وﻧﻤﺎذج ﺗﻤﺜﻞ أو ﺗﺤﺎﻛﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ.

اﻟﻬﺪف اﻟﺘﺎﺳﻊ

أ ن ﻳ ﺼ ﻒ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ.
20

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب

اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ

ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﻤﺼﺎدر
ﻣﻘﺮر اﻟﻮزارة

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

