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 ]عنوان المستند[
 ]العنوان الفرعي للمستند[

 نور المعلم والمعلمة

 يخ[]التار

 



 

 األول / الفصل الدراسي     تربية فنية  /  المادة المتوسط  األول/   الصف
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 السابع السادسة الخامسة الرابع الثالثة الثانية األولى 

        األحد

        االثنين

        الثالثاء

        األربعاء

        الخميس

 

 إدارة تعليم منطقة ...........

 

 مدرسة ..................

 
 العام الدراسي الفصل الدراسي المادة الصف

 1440/1441 األول ة الفنيةالتربي المتوسط األول

 

 قائداملدرسة  معلم املادة

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



 

 األول / الفصل الدراسي     تربية فنية  /  المادة المتوسط  األول/   الصف
 

 

 

 الفنيةمسرد تحضير مادة التربية 
 

 

 التوقيع عنوان الدرس الحصة الصف التاريخ اليوم

 األحد
/      /

 هـ14
    

 االثنين
/      /

 هـ14
    

 الثالثاء
/      /

 هـ14
    

 ربعاءاأل
/      /

 هـ14
    

 الخميس
/      /

 هـ14
    

 
 

 

 المدرسة قائد المشرف التربوي معلم المادة

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

 األهداف العامة للمرحلة المتوسطة
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 مجال الرسم  العنوان
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 الفن والحياة االجتماعية  –دورق الماء  –البيوت التراثية  ملخص الوحدة
  الفصل -الحصة 

  الفترة الزمنية

 

  : تحديد نتائج التعلم المرغوبة: تحديد نتائج التعلم المرغوبة  11الخطوة الخطوة 

  األهداف الرسميةاألهداف الرسمية

 :يتوقع من الطالب  في نهاية هذه الوحدة أن 
 ك مع التأكيد على أساليب استخدام الرفشاة وسكين الرسم .يتعرف إنتاج لوحات فنية باستخدام ألوان األكريلي 

 . يستخدم العجائن الورقية إلحداث تأثيرات ملمسية متنوعة ويلونها باأللوان الزيتية 

 . يناقش أعمال فنية معاصرة من الفن السعودي والعربي والعالمي للتعرف على األساليب واالتجلهات في المهارات المقدمة 

 عمال من الحضارات القديمة ومعرفة طرق التنفيذ المختلفة .يستعرض بعض األ 

 يفهم دور الفن في الحياة اليومية من خالل دراسة الرموز في نماذذج من اإلعالنات المعاصر 

 األسئلة األساسية األفكار الكبرى ) األفهام الباقية (

 الفكرة الكبرى :

ه التي يعيش فيها مجال الرسم يعبر عن ذوقيات الرسام وحضارته وبيئت

 وينقل لنا معان وقيم جميلة 

 سيفهم المتعلمون أن :
 البيوت التراثية هي بيوت قديمة بناها األجداد ذات طبيعة خاصة . -

 الفن يجسد الحياة االجتماعية ألي بيئة وحقبة تاريخية معينة. -

معالجة األخطاء مثل استخدام أدوات غير  مناسبة أو ألوان غير مناسبة  -

 ط بين القديم والحديث في الرسم أو الخل

 أبين كيفية إنتاج لوحات فنية بإستخدام ألوان األكريليك . س

 .أذكر أساليب وطرق  استخدام الرفشاة والسكين في الرسم س

 .أوضح طرق استخدام العجائن الورقية إلحداث تأثيرات ملمسية متنوعة  س

 كيف يؤثر الفن في الحياة االجتماعية ؟ س

  ت الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟ت الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟المعرفة والمهاراالمعرفة والمهارا

 سيكون المتعلمون قادرين على سيعرف المتعلمون

  البيوت التراثية 

  دورق الماء 

  الفن والحياة االجتماعية 

 . تنفيذ عمل فني بالرسم لبيوت تراثية  

 رسم أنواع وأشكال من دورق الماء . 

 ماعية بين العالقة بين الفن والحياة االجت 

 . تكوين اتجاه ايجابي نحو حب الفن واالبداع  

  : تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم: تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم  22الخطوة الخطوة 

 المهمة األدائية

  كتابة قصة. 

  من مفردات الوحدة تنفيذ عمل فني 

  عمل مطوية. 

 المحكات الرئيسية

 . تحقيق درجات متقدمة في االختبارات 

 دريبات بالكتاب المدرسي القدرة على حل أسئلة الت 

   متميز (  –كفء  –نام  -يتم من خالل جدول المتابعة المعد ) مبتدئ 

 أدلة أخرى

 من خالل األدلة التالية : -

  *         النشاط المنزلي .                    * اختبارات فجائية قصيرة .                    * تذكير اكاديمي

 المفكرات

    . اختبارات طويلة .                              * المالحظات                    كتابة تلخيص *      

 



 

 األول / الفصل الدراسي     تربية فنية  /  المادة المتوسط  األول/   الصف
 

 

 خبرات التعليم والتعلمخبرات التعليم والتعلم: :   33الخطوة الخطوة 

 األنشطة التعليمية التعلمية
سيقوم المتعلمون 

 بما يأتي

سيقوم المعلم بما 

 يأتي

يها ثم عرض نماذج قصة ومناقشة الطالب ف بعرضمدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالب  

من الصور الطبيعية لبالدي  ورسومات لبعض الفنانين السعوديين وطباعة األثر على 

 بعض األشكال الطبيعية وتعليق الطالب حولها .

إبراز األفكار واألفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة المهمات  

 واألفهام .األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف 

عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد اكسابها للطالب بترتيب الكتاب لها  

وتجهيز بقصد تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب استراتيجية التدريس المناسبة 

الفن والحياة  –دورق الماء  –البيوت التراثية )وهي كالتالي خامات وأدوات الرسم 

تم من خالل معرفة الخبرة السابقة للطالب وعرض نماذج ليحاكيها وي (  االجتماعية

 الطالب وسرد  قصة ليقوم الطالب برسمها

تقسيم الطالب لعدة مجموعات يطرح على كل مجموعة مفردة من مفردات الدرس )  

خبرة تعليمة( ويتم مناقشة المجموعات وتعزيز المعلم لهذه اإليجابات وتثبيت الخبرة 

 المطلوبة .

زع نماذج كبرشور يشرح الخبرات التعليمية المطلوبة مدعوما بالصور والتوضيح  تو 

 على الطالب لمناقشتها وياحيه الطالب.

تقديم خرائط ذهنية حول الموضوع يعدها المعلم ويقوم الطالب بتعبئتها ومتابعة المعلم  

 لهم للوصول التقان الموضوع كامال  .

على أن تشارك المجموعة كاملة في رسم مسابقة بين المجموعات في كل موضوع  

 الموضوع ويعرض على لجنة التحكيم التي يراسها المعلم . 

تنفيذ مشروع المجموعات وهو عمل يشارك فيه الفصل كله كتزيين جدارن فصلنا أو  

 غرفة الفنية   .

يطلب من الطالب عمل مطوية مصورة عن الوحدة كاملة لبيان مدى االستفادة قي نهاية  
 لموضوع .من ا

  عقد اختبار ويكون بطرح موضوعات الوحدة وينفذها كل طالب على حده لتقييمه وال مانع من

   مشاركة الطالب في التقييم كأن يصحح كل طالب ألحد طالب الفصل.

 *استكشاف

 *استقصاء

 *التوقع

 *إبداء االراء

 *التحليل

 *التفكير الناقد

*تقديم أمثلة ما ذكر 

 فى الكتاب

 دعرض التمهي 

  عرض

 المهارات

 .تحديد االهداف 

 مناقشة الطالب 

. 

  تقسيم

 المجموعات

 التعزيز 

 

 متميز كفء نام   مبتدئ التوقعات
الشواهد واألدلة 

 ومجموع النقاط

 عناصر القصة

استوف بعض عناصر 

القصة وافتقد الى 

 الربط بين عناصره

استوف اغلب عناصر 

القصة ولم يكن  

الربط بين عناصره 

حدة من على درجة وا

 القوة

استوف جميع عناصر 

القصة ولم يكن  

الربط بين عناصره 

على درجة واحدة من 

 القوة

استوف جميع عناصر 

القصة وكان  الربط 

بين جميع العناصر 

 وبنفس القوة

 

 األسلوب 

اختار األسلوب 

المباشر في كتابة 

 القصة

اختار األسلوب 

المباشر في كتابة 

القصة مع نوع من 

 التشويق

ار األسلوب اخت

المشوق في كتابة 

القصة وابتعد عن 

 االسلوب المباشر

اختار األسلوب 

المشوق في كتابة 

القصة وابتعد عن 

 المباشرة

 

 المحتوى
اشتمل جانب 

واحد فقت من 

 جوانب التعامل

اشتمل على 

اغلب جوانب 

 التعامل

اشتمل جميع 

 جوانب التعامل

اشتمل جميع  

جوانب التعامل 

مع التدعيم 

 ئلبدال
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 : المشرف التربوي
.............................. 

 

 

 : قائدالمدرسة
.............................. 

 

 

 معلم المادة :

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

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 األول المتوسط الصف مجال الرسم  اسم الوحدة

: 
ية
ائ
ألد
 ا
مة
ه
لم
ا

 

 حول عنوان الوحدة تتمثل مهمتك في كتابة قصة 

 الشخصيات . 

 الحوار. 

 الصراع . 

 األحداث . 

 االطارين : الزماني والمكاني , والحبكة 

 الهدف هـ

  أن تكتب قصةمهمتك :   

 اليومية الحياة في اآلخرين مع التعامل تتناولالهدف : 

 وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .,  شيقةبطريقة  هاأن تطرحالمشكلة والتحدي :

 الدور د

  القصةكاتب أنت : 

 من خالل كتابة قصة قصيرة .اليومية  الحياة في اآلخرين مع التعامل سرد وظيفتك : 

 طالب المدرسة أو المجتمع الجمهور ج

 العلمي المقررسياق اق الذي تجد نفسك فيه هو : السي الموقف م

 ا

الناتج 

واألداء 

 والغرض

   اليومية الحياة في اآلخرين مع التعاملقصة مكتوبة تسرد فيها. 

 ع

معايير 

ومحكات 

 النجاح

  القصةاأللمام بجوانب موضوع . 

  مشوقه وممتعةإجرائة بطريقة. 

 الشمولية . 

 الجانب اللغوي . 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     تربية فنية  /  المادة المتوسط  األول/   الصف
 

 جدول تنظيم التدريس

 المكون

 ) الموضوع (
 التوقيع الفصل الحصة التاريخ اليوم

 . المدخل والتمهيد 

 
 

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

   

  عرض األفكار الباقية واألسئلة

 األساسية.
    

  تقسيم المجموعات وتوزيع

جدول التعلم ومناقشة في 

حدة وتجهيز مفردات وخبرات الو

 أدوات وخامات الرسم.

    

 .توزيع البروشور ومناقشته     

  دورق الماء  –البيوت التراثية– 

 الفن والحياة االجتماعية
    

  خرائط المفاهيم والخرائط

 الذهنية
    

  مسابقة المجموعات

 والفصول.
    

 . اختبار وتقويم ذاتي     

  -خاتمة الوحدة ) عمل ملصق

 قصة( مرس –
    

 



 

 األول / الفصل الدراسي     تربية فنية  /  المادة المتوسط  األول/   الصف
 

 

 توزيع إثبات عدد حصص الوحدة الدراسية
 
 

 

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  قائدالمدرسة  لمدرسةقائدا  قائدالمدرسة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  ةالحص  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 لتاريخا

  الدرس  الدرس  الدرس

  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14      /        /           التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/           /              التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  لدرسا  الدرس  الدرس

  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة



 

 األول / الفصل الدراسي     تربية فنية  /  المادة المتوسط  األول/   الصف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مجال الزخرفة   العنوان
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 ملخص الوحدة
اإلطارات  –األلوان في الزخرفية اإلسالمية  –األفاريز الزخرفية 

 الزوايا الزخرفية   –الزخرفية 

  الفصل -الحصة 

  الفترة الزمنية

 

  ديد نتائج التعلم المرغوبةديد نتائج التعلم المرغوبة: تح: تح  11الخطوة الخطوة 

  األهداف الرسميةاألهداف الرسمية

 :يتوقع من الطالب  في نهاية هذه الوحدة أن 

 . يشاهد صورا نماذج أطر ) أشرطة ( زخرفية لحقبة زمنية إدهر فيها هذاالنوع من الزخرفة 

 . يحلل القيم الفنية في صور النماذج الزخرفية المعروضة 

  ( يتعرف على بعض قواعد زخرفية األطر) األشرطة 

 . يصمم إطار شريط زخرفي ملون  لونين بأحد أنواع الزخارف اإلسالمية وفق القواعد  الزخرفية التي تعلمها 

 . يحلل القيم الجمالية الزخرفية في األعمال المنجزة 

 األسئلة األساسية األفكار الكبرى ) األفهام الباقية (

 الفكرة الكبرى :

تي تضفي روعة وجماال على العمل الفني الزخرفة من الفنون الجميلة ال

  ومنها األفاريز واإلطارات والزوايا 

 سيفهم المتعلمون أن :
 اإلفريز الزخرفي شريط يحيط بالعقود أعلى ويبرز جمال العمل . -

 األلوان اإلسالمية ذات سمت محدد ورائع  -

 اإلطارات والزوايا الزخرفية أعمل تذيد العمل جماال وروعة . -

  الخلط بين األلوان اإلسالمية وغيرها خطاء مثل معالجة األ -

 أعرف األفاريز الزخرفية وأنواعها وما تحدثه  في العمل الفني . س

 أعدد األلوان الزخرفية اإلسالمية  س

 ما المقصود باإلطارات الزخرفية مثل لها . س

 أبين أنواع الزوايا الزخرفية ودورها في العمل الفني . س

  ية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟ية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟المعرفة والمهارات الرئيسالمعرفة والمهارات الرئيس

 سيكون المتعلمون قادرين على سيعرف المتعلمون

  األفاريز الزخرفية 

   اإلطارات الزخرفية  –األلوان في الزخرفية اإلسالمية
 الزوايا الزخرفية   –

 زخرفي ) األفاريز (تنفيذ عمل  

 تلوين عمل باأللوان اإلسالمية . 

 ايا لعمل فني .رسم إيطارات وزو 

 .والزخرفة  تكوين اتجاه ايجابي نحو حب الفن واالبداع  

  : تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم: تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم  22الخطوة الخطوة 

 المهمة األدائية

 . كتابة قصة 

  تنفيذ عمل فني من مفردات الوحدة 

 . عمل مطوية 

 المحكات الرئيسية

 . تحقيق درجات متقدمة في االختبارات 

 على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي  القدرة 

   متميز (  –كفء  –نام  -يتم من خالل جدول المتابعة المعد ) مبتدئ 

 أدلة أخرى

 من خالل األدلة التالية : -

  *         النشاط المنزلي .                    * اختبارات فجائية قصيرة .                    * تذكير اكاديمي

 المفكرات

 كتابة تلخيص .                       * اختبارات طويلة .                              * المالحظات      

 



 

 األول / الفصل الدراسي     تربية فنية  /  المادة المتوسط  األول/   الصف
 

 

 خبرات التعليم والتعلمخبرات التعليم والتعلم: :   33الخطوة الخطوة 

 األنشطة التعليمية التعلمية
سيقوم المتعلمون 

 بما يأتي

سيقوم المعلم بما 

 يأتي

ومناقشة الطالب فيها ثم عرض نماذج  قصة بعرضمدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالب  

من الصور الطبيعية لبالدي  ورسومات لبعض الفنانين السعوديين وطباعة األثر على 

 بعض األشكال الطبيعية وتعليق الطالب حولها .

إبراز األفكار واألفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة المهمات  

 حقيق هذه األهداف واألفهام .األدائية التي تعمل على ت

عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد اكسابها للطالب بترتيب الكتاب لها  

وتجهيز بقصد تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب استراتيجية التدريس المناسبة 

األلوان في الزخرفية  –األفاريز الزخرفية )وهي كالتالي خامات وأدوات الرسم 

ويتم من خالل معرفة الخبرة  (    الزوايا الزخرفية –اإلطارات الزخرفية  –سالمية اإل

 السابقة للطالب وعرض نماذج ليحاكيها الطالب وسرد  قصة ليقوم الطالب برسمها

تقسيم الطالب لعدة مجموعات يطرح على كل مجموعة مفردة من مفردات الدرس )  

زيز المعلم لهذه اإليجابات وتثبيت الخبرة خبرة تعليمة( ويتم مناقشة المجموعات وتع

 المطلوبة .

توزع نماذج كبرشور يشرح الخبرات التعليمية المطلوبة مدعوما بالصور والتوضيح   

 على الطالب لمناقشتها وياحيه الطالب.

تقديم خرائط ذهنية حول الموضوع يعدها المعلم ويقوم الطالب بتعبئتها ومتابعة المعلم  

 ان الموضوع كامال  .لهم للوصول التق

مسابقة بين المجموعات في كل موضوع على أن تشارك المجموعة كاملة في رسم  

 الموضوع ويعرض على لجنة التحكيم التي يراسها المعلم . 

تنفيذ مشروع المجموعات وهو عمل يشارك فيه الفصل كله كتزيين جدارن فصلنا أو  

 غرفة الفنية   .

مطوية مصورة عن الوحدة كاملة لبيان مدى االستفادة  يطلب من الطالب عملقي نهاية  
 من الموضوع .

  عقد اختبار ويكون بطرح موضوعات الوحدة وينفذها كل طالب على حده لتقييمه وال مانع من

   مشاركة الطالب في التقييم كأن يصحح كل طالب ألحد طالب الفصل.

 *استكشاف

 *استقصاء

 *التوقع

 *إبداء االراء

 *التحليل

 تفكير الناقد*ال

*تقديم أمثلة ما ذكر 

 فى الكتاب

 عرض التمهيد 

  عرض

 المهارات

 .تحديد االهداف 

 مناقشة الطالب 

. 

  تقسيم

 المجموعات

 التعزيز 

 

 متميز كفء نام   مبتدئ التوقعات
الشواهد واألدلة 

 ومجموع النقاط

 عناصر القصة

استوف بعض عناصر 

القصة وافتقد الى 

 الربط بين عناصره

غلب عناصر استوف ا

القصة ولم يكن  

الربط بين عناصره 

على درجة واحدة من 

 القوة

استوف جميع عناصر 

القصة ولم يكن  

الربط بين عناصره 

على درجة واحدة من 

 القوة

استوف جميع عناصر 

القصة وكان  الربط 

بين جميع العناصر 

 وبنفس القوة

 

 األسلوب 

اختار األسلوب 

المباشر في كتابة 

 القصة

األسلوب  اختار

المباشر في كتابة 

القصة مع نوع من 

 التشويق

اختار األسلوب 

المشوق في كتابة 

القصة وابتعد عن 

 االسلوب المباشر

اختار األسلوب 

المشوق في كتابة 

القصة وابتعد عن 

 المباشرة

 

 المحتوى
اشتمل جانب 

واحد فقت من 

 جوانب التعامل

اشتمل على 

اغلب جوانب 

 التعامل

اشتمل جميع 

 انب التعاملجو

اشتمل جميع  

جوانب التعامل 

مع التدعيم 

 بدالئل
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 : المشرف التربوي
.............................. 

 

 

 : قائدالمدرسة
.............................. 

 

 

 معلم المادة :

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

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 األول المتوسط الصف زخرفةمجال ال اسم الوحدة

: 
ية
ائ
ألد
 ا
مة
ه
لم
ا

 

 حول عنوان الوحدة تتمثل مهمتك في كتابة قصة 

 الشخصيات . 

 الحوار. 

 الصراع . 

 األحداث . 

 االطارين : الزماني والمكاني , والحبكة 

 الهدف هـ

  أن تكتب قصة:    مهمتك

 اليومية الحياة في اآلخرين مع التعامل تتناولالهدف : 

 وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .,  شيقةبطريقة  هاأن تطرحالمشكلة والتحدي :

 الدور د

  القصةكاتب أنت : 

 رة .من خالل كتابة قصة قصياليومية  الحياة في اآلخرين مع التعامل سرد وظيفتك : 

 طالب المدرسة أو المجتمع الجمهور ج

 العلمي المقررسياق السياق الذي تجد نفسك فيه هو :  الموقف م

 ا

الناتج 

واألداء 

 والغرض

   اليومية الحياة في اآلخرين مع التعاملقصة مكتوبة تسرد فيها. 

 ع

معايير 

ومحكات 

 النجاح

  القصةاأللمام بجوانب موضوع . 

  وممتعة مشوقهإجرائة بطريقة. 

 الشمولية . 

 الجانب اللغوي . 
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 جدول تنظيم التدريس

 المكون

 ) الموضوع (
 التوقيع الفصل الحصة التاريخ اليوم

 . المدخل والتمهيد 

 
 

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

   

  عرض األفكار الباقية واألسئلة

 األساسية.
    

  تقسيم المجموعات وتوزيع

جدول التعلم ومناقشة في 

مفردات وخبرات الوحدة وتجهيز 

 أدوات وخامات الرسم.

    

 شته.توزيع البروشور ومناق     

  األلوان في  –األفاريز الزخرفية

اإلطارات  –الزخرفية اإلسالمية 

   الزوايا الزخرفية –الزخرفية 
    

  خرائط المفاهيم والخرائط

 الذهنية
    

  مسابقة المجموعات

 والفصول.
    

 . اختبار وتقويم ذاتي     

  -خاتمة الوحدة ) عمل ملصق

 قصة( رسم –
    

 

 : المشرف التربوي
.............................. 

 

 

 : قائدالمدرسة
.............................. 

 

 

 معلم المادة :

.............................. 
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 توزيع إثبات عدد حصص الوحدة الدراسية
 
 

 

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة  ةقائدالمدرس

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  ومالي

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة

  لحصةا  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14       //                  التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/             /            التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  قائدالمدرسة  لمدرسةقائدا  قائدالمدرسة
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 مجال النسيج نوانالع
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

  القيم الفنية والجمالية للمنسوجات  –النسيج الشعبي أصلة وجمال  ملخص الوحدة
  الفصل -الحصة 

  الفترة الزمنية

 

  : تحديد نتائج التعلم المرغوبة: تحديد نتائج التعلم المرغوبة  11الخطوة الخطوة 

  األهداف الرسميةاألهداف الرسمية

 :الطالب  في نهاية هذه الوحدة أن يتوقع من 

  على الخامات واألدوات في أعمال الطرق النسجية المختلفة مثل البراويز ونول المنضدة .يتعرف 

  تشكيل عمل نسيجي بسيط باستخدام نول المنضدة 

  يتذوق  القيمة الفنية لبعض أعمال النسيج 

 ي .يصف ويحلل بعض األعمال النسجية من التراث الشعبي السعود 

 . يوظف قيمة جمالية واحدة في األعمال النسجية المنتجة والحكم عليها 

 األسئلة األساسية األفكار الكبرى ) األفهام الباقية (
 الفكرة الكبرى :

النسيج من األعمال الفنبية منها القديم الشعبي والحديث وهي تزيد االقتصاد 

  زدهارا . 

 سيفهم المتعلمون أن :
يبين أصالة الماضي وروعة وجمال الحاضر ومنه النسيج الشعبي  -

 المالبس والخيام وبيوت الشعر.

 التذوق للفن والجمال قيمة رائعة لصاحبها . -

الخلط بين الماضي والحاضر في ألوان معالجة األخطاء مثل استخدام  -

  المنسوجات 

 أمثل ألنواع النسيج الشعبي القديم . س

 يج قديم أبين القيمة الفنية والجمالية لعمل نس س

  المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟

 سيكون المتعلمون قادرين على سيعرف المتعلمون

  النسيج الشعبي أصلة وجمال 

    القيم الفنية والجمالية للمنسوجات 

 وتصميم قطعة نسيج شعبي تبين األصالة والجمال .تنفيذ  

 والجمالية للمنسوجاتتذوق القيمة الفنية  

 . والعمل اليدويتكوين اتجاه ايجابي نحو حب الفن واالبداع  

  : تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم: تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم  22الخطوة الخطوة 

 المهمة األدائية

 . كتابة قصة 

  تنفيذ عمل فني من مفردات الوحدة 

 . عمل مطوية 

 المحكات الرئيسية

 تحقيق درجات متقدمة في االختبارات . 

  القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي 

   متميز (  –كفء  –نام  -يتم من خالل جدول المتابعة المعد ) مبتدئ 

 أدلة أخرى

 من خالل األدلة التالية : -

 *         النشاط المنزلي .                    * اختبارات فجائية قصيرة .                    * تذكير اكاديمي 

 المفكرات

 كتابة تلخيص .                       * اختبارات طويلة .                              * المالحظات      

 



 

 األول / الفصل الدراسي     تربية فنية  /  المادة المتوسط  األول/   الصف
 

 

 خبرات التعليم والتعلمخبرات التعليم والتعلم: :   33الخطوة الخطوة 

 األنشطة التعليمية التعلمية
سيقوم المتعلمون 

 بما يأتي

سيقوم المعلم بما 

 يأتي

قصة ومناقشة الطالب فيها ثم عرض نماذج  بعرض مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالب 

من الصور الطبيعية لبالدي  ورسومات لبعض الفنانين السعوديين وطباعة األثر على 

 بعض األشكال الطبيعية وتعليق الطالب حولها .

إبراز األفكار واألفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة المهمات  

 عمل على تحقيق هذه األهداف واألفهام .األدائية التي ت

عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد اكسابها للطالب بترتيب الكتاب لها  

وتجهيز بقصد تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب استراتيجية التدريس المناسبة 

لفنية القيم ا –النسيج الشعبي أصلة وجمال )وهي كالتالي خامات وأدوات الرسم 

ويتم من خالل معرفة الخبرة السابقة للطالب وعرض نماذج  (والجمالية للمنسوجات  

 ليحاكيها الطالب وسرد  قصة ليقوم الطالب برسمها

تقسيم الطالب لعدة مجموعات يطرح على كل مجموعة مفردة من مفردات الدرس )  

بات وتثبيت الخبرة خبرة تعليمة( ويتم مناقشة المجموعات وتعزيز المعلم لهذه اإليجا

 المطلوبة .

توزع نماذج كبرشور يشرح الخبرات التعليمية المطلوبة مدعوما بالصور والتوضيح   

 على الطالب لمناقشتها وياحيه الطالب.

تقديم خرائط ذهنية حول الموضوع يعدها المعلم ويقوم الطالب بتعبئتها ومتابعة المعلم  

 لهم للوصول التقان الموضوع كامال  .

ابقة بين المجموعات في كل موضوع على أن تشارك المجموعة كاملة في رسم مس 

 الموضوع ويعرض على لجنة التحكيم التي يراسها المعلم . 

تنفيذ مشروع المجموعات وهو عمل يشارك فيه الفصل كله كتزيين جدارن فصلنا أو  

 غرفة الفنية   .

كاملة لبيان مدى االستفادة  يطلب من الطالب عمل مطوية مصورة عن الوحدةقي نهاية  
 من الموضوع .

  عقد اختبار ويكون بطرح موضوعات الوحدة وينفذها كل طالب على حده لتقييمه وال مانع من

   مشاركة الطالب في التقييم كأن يصحح كل طالب ألحد طالب الفصل.

 *استكشاف

 *استقصاء

 *التوقع

 *إبداء االراء

 *التحليل

 *التفكير الناقد

ثلة ما ذكر *تقديم أم

 فى الكتاب

 عرض التمهيد 

  عرض

 المهارات

 .تحديد االهداف 

 مناقشة الطالب 

. 

  تقسيم

 المجموعات

 التعزيز 

 

 متميز كفء نام   مبتدئ التوقعات
الشواهد واألدلة 

 ومجموع النقاط

 عناصر القصة

استوف بعض عناصر 

القصة وافتقد الى 

 الربط بين عناصره

استوف اغلب عناصر 

ن  القصة ولم يك

الربط بين عناصره 

على درجة واحدة من 

 القوة

استوف جميع عناصر 

القصة ولم يكن  

الربط بين عناصره 

على درجة واحدة من 

 القوة

استوف جميع عناصر 

القصة وكان  الربط 

بين جميع العناصر 

 وبنفس القوة

 

 األسلوب 

اختار األسلوب 

المباشر في كتابة 

 القصة

اختار األسلوب 

ابة المباشر في كت

القصة مع نوع من 

 التشويق

اختار األسلوب 

المشوق في كتابة 

القصة وابتعد عن 

 االسلوب المباشر

اختار األسلوب 

المشوق في كتابة 

القصة وابتعد عن 

 المباشرة

 

 المحتوى
اشتمل جانب 

واحد فقت من 

 جوانب التعامل

اشتمل على 

اغلب جوانب 

 التعامل

اشتمل جميع 

 جوانب التعامل

  اشتمل جميع

جوانب التعامل 

مع التدعيم 

 بدالئل

 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     تربية فنية  /  المادة المتوسط  األول/   الصف
 

 : المشرف التربوي
.............................. 

 

 

 : قائدالمدرسة
.............................. 

 

 

 معلم المادة :

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

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 األول المتوسط الصف زخرفةمجال ال اسم الوحدة

: 
ية
ائ
ألد
 ا
مة
ه
لم
ا

 

 حول عنوان الوحدة تتمثل مهمتك في كتابة قصة 

 الشخصيات . 

 الحوار. 

 الصراع . 

 األحداث . 

 االطارين : الزماني والمكاني , والحبكة 

 الهدف هـ

  أن تكتب قصةمهمتك :   

 اليومية الحياة في اآلخرين مع التعامل تتناوللهدف : ا

 وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .,  شيقةبطريقة  هاأن تطرحالمشكلة والتحدي :

 الدور د

  القصةكاتب أنت : 

 من خالل كتابة قصة قصيرة .اليومية  الحياة في اآلخرين مع التعامل سرد وظيفتك : 

 لمدرسة أو المجتمعطالب ا الجمهور ج

 العلمي المقررسياق السياق الذي تجد نفسك فيه هو :  الموقف م

 ا

الناتج 

واألداء 

 والغرض

   اليومية الحياة في اآلخرين مع التعاملقصة مكتوبة تسرد فيها. 

 ع

معايير 

ومحكات 

 النجاح

  القصةاأللمام بجوانب موضوع . 

  مشوقه وممتعةإجرائة بطريقة. 

 الشمولية . 

 جانب اللغويال . 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     تربية فنية  /  المادة المتوسط  األول/   الصف
 

 جدول تنظيم التدريس

 المكون

 ) الموضوع (
 التوقيع الفصل الحصة التاريخ اليوم

 . المدخل والتمهيد 

 
 

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

   

  عرض األفكار الباقية واألسئلة

 األساسية.
    

  تقسيم المجموعات وتوزيع

جدول التعلم ومناقشة في 

مفردات وخبرات الوحدة وتجهيز 

 أدوات وخامات الرسم.

    

 .توزيع البروشور ومناقشته     

 بي أصلة وجمال النسيج الشع– 

القيم الفنية والجمالية 

   للمنسوجات
    

  خرائط المفاهيم والخرائط

 الذهنية
    

  مسابقة المجموعات

 والفصول.
    

 . اختبار وتقويم ذاتي     

  -خاتمة الوحدة ) عمل ملصق

 قصة( رسم –
    

 

 : المشرف التربوي
.............................. 

 

 

 : قائدالمدرسة
.............................. 

 

 

 معلم المادة :

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

 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     تربية فنية  /  المادة المتوسط  األول/   الصف
 

 

 توزيع إثبات عدد حصص الوحدة الدراسية
 
 

 

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14   /        /              التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة  ئدالمدرسةقا

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  سةقائدالمدر  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/               /          التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 خالتاري هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة  ةقائدالمدرس



 

 األول / الفصل الدراسي     تربية فنية  /  المادة المتوسط  األول/   الصف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مجال  أشغال المعادن   العنوان
 الخميس األربعاء ثاءالثال االثنين األحد اليوم

      التاريخ

  مجسمات جمالية  –التشكيل المباشر باألسالك المعدنية  ملخص الوحدة
  الفصل -الحصة 

  الفترة الزمنية

 

  : تحديد نتائج التعلم المرغوبة: تحديد نتائج التعلم المرغوبة  11الخطوة الخطوة 

  األهداف الرسميةاألهداف الرسمية

 :يتوقع من الطالب  في نهاية هذه الوحدة أن 

  في تشكيل أشكال مجسمة جمالية ونفعية . السلك المرنيستخدم 

 . يتعرف على نبذة تاريخية عن  استخدام المعادن في نماذج نفعية وجمالية في العصر السلجوقي 

 . يتعلم مفردات ومصطلحات تساعد على وصف القيم الجمالية للتصميمات  المعدنية 

 األسئلة األساسية األفكار الكبرى ) األفهام الباقية (

 ة الكبرى :الفكر

اشغال المعادن من األعمال الفنية الجميلة التي تزين بها المباني وغيره مجال 

  وهي أنواع كثيرة 

 سيفهم المتعلمون أن :
 تشكيل المعادن بااألسالك أعمال فنية تساعد على إثراء الفن . -

 المجسمات  تزيد العمل جماال وروعة  -

سبة أو ألوان غير مناسبة معالجة األخطاء مثل استخدام أدوات غير  منا -

 أو الخلط بين القديم والحديث في الرسم 

 أبين نماذج من أعمال التشكيل المباشر باألسالك  المعدنية . س

 أعدد انوعا من المجسمات الفنية ودورها في مجال األشغال . س

  المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟

 سيكون المتعلمون قادرين على لمونسيعرف المتع

  التشكيل المباشر باألسالك المعدنية 

  مجسمات جمالية   

 تشكيل باألسالك .تنفيذ عمل  

  القدرة على تنفيذ مجسم جمالي 

 . تكوين اتجاه ايجابي نحو حب الفن واالبداع  

  : تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم: تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم  22الخطوة الخطوة 

 ةالمهمة األدائي

 . كتابة قصة 

  تنفيذ عمل فني من مفردات الوحدة 

 . عمل مطوية 

 المحكات الرئيسية

 . تحقيق درجات متقدمة في االختبارات 

  القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي 

   متميز (  –كفء  –نام  -يتم من خالل جدول المتابعة المعد ) مبتدئ 

 أدلة أخرى

 :من خالل األدلة التالية  -

  *         النشاط المنزلي .                    * اختبارات فجائية قصيرة .                    * تذكير اكاديمي

 المفكرات

 كتابة تلخيص .                       * اختبارات طويلة .                              * المالحظات      

 



 

 األول / الفصل الدراسي     تربية فنية  /  المادة المتوسط  األول/   الصف
 

 

 خبرات التعليم والتعلمخبرات التعليم والتعلم: :   33الخطوة الخطوة 

 األنشطة التعليمية التعلمية
سيقوم المتعلمون 

 بما يأتي

سيقوم المعلم بما 

 يأتي

قصة ومناقشة الطالب فيها ثم عرض نماذج  بعرضمدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالب  

من الصور الطبيعية لبالدي  ورسومات لبعض الفنانين السعوديين وطباعة األثر على 

 طالب حولها .بعض األشكال الطبيعية وتعليق ال

إبراز األفكار واألفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة المهمات  

 األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واألفهام .

عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد اكسابها للطالب بترتيب الكتاب لها  

وتجهيز لك حسب استراتيجية التدريس المناسبة بقصد تحقيقها واحدة تلو األخرى وذ

مجسمات  –التشكيل المباشر باألسالك المعدنية )وهي كالتالي خامات وأدوات الرسم 

ويتم من خالل معرفة الخبرة السابقة للطالب وعرض نماذج ليحاكيها الطالب  (جمالية  

 وسرد  قصة ليقوم الطالب برسمها

على كل مجموعة مفردة من مفردات الدرس ) تقسيم الطالب لعدة مجموعات يطرح  

خبرة تعليمة( ويتم مناقشة المجموعات وتعزيز المعلم لهذه اإليجابات وتثبيت الخبرة 

 المطلوبة .

توزع نماذج كبرشور يشرح الخبرات التعليمية المطلوبة مدعوما بالصور والتوضيح   

 على الطالب لمناقشتها وياحيه الطالب.

ول الموضوع يعدها المعلم ويقوم الطالب بتعبئتها ومتابعة المعلم تقديم خرائط ذهنية ح 

 لهم للوصول التقان الموضوع كامال  .

مسابقة بين المجموعات في كل موضوع على أن تشارك المجموعة كاملة في رسم  

 الموضوع ويعرض على لجنة التحكيم التي يراسها المعلم . 

الفصل كله كتزيين جدارن فصلنا أو  تنفيذ مشروع المجموعات وهو عمل يشارك فيه 

 غرفة الفنية   .

يطلب من الطالب عمل مطوية مصورة عن الوحدة كاملة لبيان مدى االستفادة قي نهاية  
 من الموضوع .

  عقد اختبار ويكون بطرح موضوعات الوحدة وينفذها كل طالب على حده لتقييمه وال مانع من

   طالب ألحد طالب الفصل.مشاركة الطالب في التقييم كأن يصحح كل 

 *استكشاف

 *استقصاء

 *التوقع

 *إبداء االراء

 *التحليل

 *التفكير الناقد

*تقديم أمثلة ما ذكر 

 فى الكتاب

 عرض التمهيد 

  عرض

 المهارات

 .تحديد االهداف 

 مناقشة الطالب 

. 

  تقسيم

 المجموعات

 التعزيز 

 

 متميز كفء نام   مبتدئ التوقعات
الشواهد واألدلة 

 لنقاطومجموع ا

 عناصر القصة

استوف بعض عناصر 

القصة وافتقد الى 

 الربط بين عناصره

استوف اغلب عناصر 

القصة ولم يكن  

الربط بين عناصره 

على درجة واحدة من 

 القوة

استوف جميع عناصر 

القصة ولم يكن  

الربط بين عناصره 

على درجة واحدة من 

 القوة

استوف جميع عناصر 

القصة وكان  الربط 

يع العناصر بين جم

 وبنفس القوة

 

 األسلوب 

اختار األسلوب 

المباشر في كتابة 

 القصة

اختار األسلوب 

المباشر في كتابة 

القصة مع نوع من 

 التشويق

اختار األسلوب 

المشوق في كتابة 

القصة وابتعد عن 

 االسلوب المباشر

اختار األسلوب 

المشوق في كتابة 

القصة وابتعد عن 

 المباشرة

 

 المحتوى
مل جانب اشت

واحد فقت من 

 جوانب التعامل

اشتمل على 

اغلب جوانب 

 التعامل

اشتمل جميع 

 جوانب التعامل

اشتمل جميع  

جوانب التعامل 

مع التدعيم 

 بدالئل

 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     تربية فنية  /  المادة المتوسط  األول/   الصف
 

 : المشرف التربوي
.............................. 

 

 

 : قائدالمدرسة
.............................. 

 

 

 معلم المادة :

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

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 األول المتوسط الصف  أشغال المعادن مجال اسم الوحدة

: 
ية
ائ
ألد
 ا
مة
ه
لم
ا

 

 حول عنوان الوحدة تتمثل مهمتك في كتابة قصة 

 . الشخصيات 

 الحوار. 

 الصراع . 

 األحداث . 

 االطارين : الزماني والمكاني , والحبكة 

 الهدف هـ

  أن تكتب قصةمهمتك :   

 اليومية الحياة في اآلخرين مع التعامل تتناولالهدف : 

 وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .,  شيقةبطريقة  هاأن تطرحالمشكلة والتحدي :

 الدور د

  القصة كاتبأنت : 

 من خالل كتابة قصة قصيرة .اليومية  الحياة في اآلخرين مع التعامل سرد وظيفتك : 

 طالب المدرسة أو المجتمع الجمهور ج

 العلمي المقررسياق السياق الذي تجد نفسك فيه هو :  الموقف م

 ا

الناتج 

واألداء 

 والغرض

   اليومية ةالحيا في اآلخرين مع التعاملقصة مكتوبة تسرد فيها. 

 ع

معايير 

ومحكات 

 النجاح

  القصةاأللمام بجوانب موضوع . 

  مشوقه وممتعةإجرائة بطريقة. 

 الشمولية . 

 الجانب اللغوي . 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     تربية فنية  /  المادة المتوسط  األول/   الصف
 

 جدول تنظيم التدريس

 المكون

 ) الموضوع (
 التوقيع الفصل الحصة التاريخ اليوم

 . المدخل والتمهيد 

 
 

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

   

  عرض األفكار الباقية واألسئلة

 األساسية.
    

  تقسيم المجموعات وتوزيع

ناقشة في جدول التعلم وم

مفردات وخبرات الوحدة وتجهيز 

 أدوات وخامات الرسم.

    

 .توزيع البروشور ومناقشته     

  التشكيل المباشر باألسالك

   مجسمات جمالية –المعدنية 
    

  خرائط المفاهيم والخرائط

 الذهنية
    

  مسابقة المجموعات

 والفصول.
    

 . اختبار وتقويم ذاتي     

  -لوحدة ) عمل ملصقخاتمة ا

 قصة( رسم –
    

 

 : المشرف التربوي
.............................. 

 

 

 : قائدالمدرسة
.............................. 

 

 

 معلم المادة :

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

 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     تربية فنية  /  المادة المتوسط  األول/   الصف
 

 

 توزيع إثبات عدد حصص الوحدة الدراسية
 
 

 

 

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/          /               التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  درسال  الدرس  الدرس

  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  ائدالمدرسةق  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 ريخالتا هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ ـه14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14   /        /              التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  قائدالمدرسة  قائدالمدرسة  ئدالمدرسةقا


