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

مادة التربية الفنية
تحضير بوابة التعليم الوطنية }عين{
)

الصف الثالث 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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ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﺪرس

اﻟﻤﺎدة
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻔﻨﻴﺔ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ

ﻋﺪد
اﻟﺤﺼﺺ

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

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﻼ ﻓﻨﻴﴼ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻻﺳﻜﺘﺶ؟
ﻛﻴﻒ ﻧﺼﻤﻢ ﻋﻤ ً

اﻟﻬﺪف اﻷول

أ ن ﻳﻌ ﺮ ّف اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺑﺪﻗﺔ
20

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ

أ ن ﻳ ﻨ ﺎ ﻗ ﺶ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺪرﺳﻲ.
20

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف اﺳﺘﺪﻻل
اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ

أ ن ﻳ ﻌ ﺪ د اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻢ ﺑﺼﻮرة ﺻ ﺤ ﻴ ﺤ ﺔ .
15

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ

أ ن ﻳﻌ ﺒ ّﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﴼ ا ﻟ ﺨ ﻂ واﻟﻨﻘﻄﺔ.
35

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

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