
 
   العام الدراسي : 

  
  التربية الفنية:  المادة
  

  الخامس االبتدائي الصف :
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 
   العام الدراسي : 

  
  التربية الفنية:  المادة
  

  الخامس االبتدائي الصف :
  

 : المدرسة مدير المادة : معلم لمشرف التربوي :ا

  

أسلوب   الهدف  الرقم
  النشاط

  نوع النشاط
 / جماعي / (فردي

  )شفوي
  االستراتيجية المستخدمة

زمن 
  النشاط

  األسئلة الموجهة

  فويش –جماعي   سؤال  اإلسالمية الفنون عن تاريخية نبذة معرفة  ١

  

    األعواد المثلجة
  

    العصف الذهني
  

   الرؤوس المرقمة
  

   االستنباط واالستقصاء
  

     الكرسي الساخن
  

     قراءة الصور
  

     مازلت أفكر
  

   شارك –زاوج  –فكر 
  

   بطاقة المشاعر واألفكار
  

     التصويت
  

       األركان
  

        من أنا

  ما هو مفهوم الفن اإلسالمي؟  دقائق ٢

 أتعرف على تاريخ الفن اإلسالمي  دقائق ٤  شفوي –جماعي   اطالع  اإلسالمية الفنون دراسة بأهمية شعورال  ٢

٣  
 بالفنون األخرى الحضارات تأثر مدى توضيح

  اإلسالمية
  ماذا أعرف عن الفن اإلسالمي؟  دقائق ٤  شفوي –جماعي   نقاش

 اللوحات لبعض والجمالية الفنية القيم وصف  ٤
  اإلسالمية نونالف في الفنية

  أرسم زخرفة اسالمية بسيطة  دقائق ٤  شفوي –جماعي   رسم

 الفنان عند الحديث الفن تأثر مدى توضيح  ٥
  اإلسالمية بالفنون المسلم

 ما خصائص الفن اإلسالمي؟  دقائق ٢  شفوي –جماعي   سؤال

٦  
 المملكة في اإلسالمية الفنون على التعرف

  السعودية العربية
  منافسة في الرسم بين التلميذات  دقائق ٤  يشفو –جماعي   رسم

  

 
   

  الجدول الزمني الستراتيجيات التعلم
  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد اليوم مجال الرسم الوحدة

            التاريخ  الفنون االسالكمية  الدرس

 -  -   -   -   -   الفصل -الحصة   الجواش الوان باستخدام )حروفيات( العربية الحروف جماليات عن يعبر سمر المقدمة والتهيئة



 
   العام الدراسي : 

  
  التربية الفنية:  المادة
  

  الخامس االبتدائي الصف :
  

 : المدرسة مدير المادة : معلم المشرف التربوي :

  

أسلوب   الهدف  الرقم
  النشاط

  نوع النشاط
 / جماعي / (فردي

  )شفوي
  االستراتيجية المستخدمة

زمن 
  النشاط

  األسئلة الموجهة

  شفوي –جماعي   سؤال  الرسم مفهوم ذكر  ١
  

    األعواد المثلجة
  

    العصف الذهني
  

   الرؤوس المرقمة
  

   االستقصاءاالستنباط و
  

     الكرسي الساخن
  

     قراءة الصور
  

     مازلت أفكر
  

   شارك –زاوج  –فكر 
  

   بطاقة المشاعر واألفكار
  

     التصويت
  

       األركان
  

        من أنا

  ما هو مفهوم الرسم؟  دقائق ٢

 دراسة فن الرسمأتعرف على الغاية من   دقائق ٤  شفوي –جماعي   اطالع  الرسم فن دراسة من الغاية استنتاج  ٢

 أعدد أساليب فن الرسم  دقائق ٤  شفوي –جماعي   نقاش  الرسم فن أساليب بعض تعداد  ٣

  أرسم صورة من الطبيعة  دقائق ٤  شفوي –جماعي   رسم  الطبيعة من الرسم مفهوم على التعرف  ٤

  الطبيعة والبيئة؟ ما مفهوم الرسم من  دقائق ٢  شفوي –جماعي   سؤال  البيئة من الرسم مفهوم على التعرف  ٥

  أتعرف على الرسم الخيالي  دقائق ٤  شفوي –جماعي   اطالع  الخيال من الرسم مفهوم استنتاج  ٦

 تكوين عند مراعاتها يجب التي الشروط بعض تطبيق  ٧
  دقائق ٤  شفوي –جماعي   نقاش    الموضوع

 عند مراعاتها يجب التي الشروطما هي 
    الموضوع تكوين

 في المستخدمة واألدوات اماتالخ على التعرف  ٨
  أرسم صورة من بيئتنا  دقائق ٤  شفوي –جماعي   رسم  الدرس

  ما األدوات المستخدمة في الرسم  دقائق ٢  شفوي –جماعي   سؤال  شرحها تم التي أساليب بإحدى فنية لوحة رسم  ٩

 في المنفذة الرسومات في الفنية القيم عن التحد  ١٠
  الحصة

  من أشهر الفنانين في وطننا؟  دقائق ٤  شفوي –جماعي   اطالع

  

 
   

  الجدول الزمني الستراتيجيات التعلم
  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد اليوم مجال الرسم الوحدة

            التاريخ  رسم يعبر عن الطبيعة أو البيئة أو الخبال  الدرس

 -  -   -   -   -   الفصل -الحصة   الخيال أو البيئة أو الطبيعة عن تعبر فنية لوحة رسم المقدمة والتهيئة



 
   العام الدراسي : 

  
  التربية الفنية:  المادة
  

  الخامس االبتدائي الصف :
  

 : المدرسة مدير المادة : معلم المشرف التربوي :

  

أسلوب   الهدف  الرقم
  النشاط

  نوع النشاط
 / جماعي / (فردي

  )شفوي
  االستراتيجية المستخدمة

زمن 
  النشاط

  األسئلة الموجهة

١  
 الحركة نشأة عن مختصرة تاريخية نبذة شرح

  الرسم في
  شفوي –جماعي   سؤال

  

    األعواد المثلجة
  

    لعصف الذهنيا
  

   الرؤوس المرقمة
  

   االستنباط واالستقصاء
  

     الكرسي الساخن
  

     قراءة الصور
  

     مازلت أفكر
  

   شارك –زاوج  –فكر 
  

   بطاقة المشاعر واألفكار
  

     التصويت
  

       األركان
  

        من أنا

  ما مفهوم الحركة في الرسم؟  دقائق ٢

 عن تعبيرال في المتبعة الطرق بعض توضيح  ٢
  الحركة

 أذكر نبذة تاريخية عن الحركة في الرسم  دقائق ٤  شفوي –جماعي   اطالع

 كم لعبة رياضية أعرفها؟  دقائق ٤  شفوي –جماعي   نقاش  الرياضية األلعاب أنواع بعض تعداد  ٣

 التي الرياضية األنشطة بعض استنتاج  ٤
  المدرسة في الطالبات مارسها

 أرسم كرة قدم  دقائق ٤  شفوي –جماعي   رسم

٥  
 الفنية اللوحات في الجمالية القيم وصف

  الحركة عن عبروا لفنانين
  دقائق ٢  شفوي –جماعي   سؤال

ما القيمة الجمالية في رسم الحركات 
  الرياضية؟

٦  
 التي األلعاب في الحركة عن يعبر رسم

 الباستيل ألوان باستخدام الطالبات تمارسها
  الناعمة

 كيف يضع مدرب كرة القدم خطة اللعب؟  دقائق ٤  شفوي –جماعي   اطالع

 نقدا الحصة في المنفذة الرسومات نقد  ٧
  موضوعيا

  ما هي ألوان الباستيل الناعمة؟  دقائق ٤  شفوي –جماعي   نقاش

  

 
   

  الجدول الزمني الستراتيجيات التعلم
  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد اليوم مجال الرسم الوحدة

            التاريخ  رسم االيقاعات الحركية في األلعاب الرياضية  الدرس

 -  -   -   -   -   الفصل -الحصة   المختلفة واألنشطة الرياضية عاباألل في الحركية اإليقاعات عن يعبر رسم المقدمة والتهيئة



 
   العام الدراسي : 

  
  التربية الفنية:  المادة
  

  الخامس االبتدائي الصف :
  

 : المدرسة مدير المادة : معلم المشرف التربوي :

  

أسلوب   الهدف  الرقم
  النشاط

  نوع النشاط
 / جماعي / (فردي

  )شفوي
  االستراتيجية المستخدمة

زمن 
  النشاط

  األسئلة الموجهة

 في والنباتات الطبيعة في النباتات بين المقارنة  ١
  المحورة الزخرفية األشكال

  شفوي –جماعي   سؤال

  

    األعواد المثلجة
  

    العصف الذهني
  

   الرؤوس المرقمة
  

   االستنباط واالستقصاء
  

     الكرسي الساخن
  

     قراءة الصور
  

     مازلت أفكر
  

   شارك –زاوج  –فكر 
  

   ألفكاربطاقة المشاعر وا
  

     التصويت
  

       األركان
  

        من أنا

  ما هي شكل النبتية الزخرفية؟  دقائق ٢

  دقائق ٤  شفوي –جماعي   اطالع  المحورة الزخرفية في التحوير مفهوم معرفة  ٢
أقارن بين النباتات الطبيعية والنباتات 

 المزخرفة

 ماذا نستخدم لزخرفة نبتة؟  قائقد ٤  شفوي –جماعي   نقاش  النباتي العنصر تحوير أسس توضيح  ٣

 أرسم نبتة زخرفية  دقائق ٤  شفوي –جماعي   رسم  النباتي العنصر تحوير  خطوات تطبيق  ٤

  النباتي العنصر تحويرما هي خطوات   دقائق ٢  شفوي –جماعي   سؤال  محورة بسيطة نباتية زخرفيه وحدة رسم  ٥

  

 
   

  الجدول الزمني الستراتيجيات التعلم
  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد اليوم مجال الزخرفة الوحدة

            التاريخ  تحوير الوحدة الزخرفية النباتية  رسالد

 -  -   -   -   -   الفصل -الحصة   الزخرفي التحوير فيها يتضح بسيطة نباتية زخرفية وحدة رسم المقدمة والتهيئة



 
   العام الدراسي : 

  
  التربية الفنية:  المادة
  

  الخامس االبتدائي الصف :
  

 : المدرسة مدير المادة : معلم المشرف التربوي :

  

أسلوب   الهدف  الرقم
  النشاط

  شاطنوع الن
 / جماعي / (فردي

  )شفوي
  االستراتيجية المستخدمة

زمن 
  النشاط

  األسئلة الموجهة

  شفوي –جماعي   سؤال  النباتية الزخرفية الوحدة في االتزان معرفة  ١
  

    األعواد المثلجة
  

    العصف الذهني
  

   الرؤوس المرقمة
  

   االستنباط واالستقصاء
  

     الكرسي الساخن
  

     قراءة الصور
  

     لت أفكرماز
  

   شارك –زاوج  –فكر 
  

   بطاقة المشاعر واألفكار
  

     التصويت
  

       األركان
  

        من أنا

  ما هو مفهوم االتزان؟  دقائق ٢

 خصائص من كخاصية الحركة ماهية استنتاج  ٢
  اإلسالمية النباتية الزخرفة

 ميأتعرف على أهمية االتزان في الفن االسال  دقائق ٤  شفوي –جماعي   اطالع

٣  
 الزخرفية الوحدة من مبتكر تكوين رسم

  المحورة
 أوضح أهمية الحركة في الفن  دقائق ٤  شفوي –جماعي   نقاش

 الزخرفية الوحدة في ومالمس تأثيرات إحداث  ٤
  األسود القلم باستخدام النباتية

  دقائق ٤  شفوي –جماعي   رسم
رسم نبتة من الطبيعة وأقوم بعد ذلك بالنقش 

 خرفيعليها بنقش ز

٥  
 الوحدة لتكرار الشفاف ورق استخدام

  النباتية الزخرفية
  ماذا أعرف عن فن التكرار  دقائق ٢  شفوي –جماعي   سؤال

٦  
 الوحدة في لالتزان الجمالية القيم وصف

  النباتية الزخرفية
  دقائق ٤  شفوي –جماعي   اطالع

 المحورة الزخرفية النماذج بين أقارن
 األسود القلم تأثيرات بها التي والنماذج

 في التاريخية الفنية األعمال بعض عن التحدث  ٧
  اإلسالمي الفن

  دقائق ٤  شفوي –جماعي   نقاش
 من كخاصية الحركة أهميةأتعرف على 

 اإلسالمية النباتية الزخرفة خصائص

  

 
   

  الجدول الزمني الستراتيجيات التعلم
  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد اليوم مجال الزخرفة الوحدة

            التاريخ  تكوينات جمالية مبتكرة من الوحدات الزخرفية النباتية  الدرس

 -  -   -   -   -   الفصل -الحصة   المحورة الزخرفية الوحدات من مبتكر جمالي تكوين رسم المقدمة والتهيئة



 
   العام الدراسي : 

  
  التربية الفنية:  المادة
  

  الخامس االبتدائي الصف :
  

 : المدرسة مدير المادة : معلم التربوي :المشرف 

  

أسلوب   الهدف  الرقم
  النشاط

  نوع النشاط
 / جماعي / (فردي

  )شفوي
  االستراتيجية المستخدمة

زمن 
  النشاط

  األسئلة الموجهة

  شفوي –جماعي   سؤال  الورق صناعة في التطور مراحل على التعرف  ١
  

    األعواد المثلجة
  

    العصف الذهني
  

   الرؤوس المرقمة
  

   االستنباط واالستقصاء
  

     الكرسي الساخن
  

     قراءة الصور
  

     مازلت أفكر
  

   شارك –زاوج  –فكر 
  

   بطاقة المشاعر واألفكار
  

     التصويت
  

       األركان
  

        نامن أ

  ما الفائدة من استخدام الورق؟  دقائق ٢

 أتعرف على تاريخ نشأة الورق  دقائق ٤  شفوي –جماعي   اطالع                            حياتنا في الورق استخدام ذكر  ٢

 أبين خصائص الورق  دقائق ٤  شفوي –جماعي   نقاش  الورق أنواع خصائص على التعرف  ٣

  أرسم رسمة حرة على ورق خشن  دقائق ٤  شفوي –جماعي   رسم  الورق صناعة يرتدو ألهمية المناقشة  ٤

  ما الفرق بين الورق الناعم والخشن؟  دقائق ٢  شفوي –جماعي   سؤال  والخشنة الناعمة الورق عجينة بين التمييز  ٥

  ما هي مراحل تطوير الورق؟  دقائق ٤  شفوي –جماعي   اطالع  الخشبية الورق عجينة تجهيز  ٦

  أي األوراق يفضل في التلوين؟  دقائق ٤  شفوي –جماعي   نقاش  الخشنة الورق بعجينة منتجة فنية أعمال تذوق  ٧

 بالعجينة فني عمل في المجموعة مع المشاركة  ٨
  رسم صورة ملونة على ورق ناعم  دقائق ٤  شفوي –جماعي   رسم  الخشنة

  ماذا أفعل بمخلفات الورق؟  دقائق ٢  شفوي –جماعي   سؤال  الزمالء أمام الجماعي المنتج عن التحدث  ٩

  

 
   

 

  الجدول الزمني الستراتيجيات التعلم
  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد اليوم التشكيل المباشر بالخاماتمجال  الوحدة

            التاريخ  عجينة الورق الناعمة  الدرس

 -  -   -   -   -   الفصل -الحصة   الورق بعجينة التشكيل المقدمة والتهيئة



 
   العام الدراسي : 

  
  التربية الفنية:  المادة
  

  الخامس االبتدائي الصف :
  

 : المدرسة مدير المادة : معلم المشرف التربوي :

  

أسلوب   الهدف  الرقم
  النشاط

  نوع النشاط
 / جماعي / (فردي

  )شفوي
  االستراتيجية المستخدمة

زمن 
  النشاط

  األسئلة الموجهة

  شفوي –جماعي   سؤال  الورق صناعة تاريخ على التعرف  ١
  

    األعواد المثلجة
  

    العصف الذهني
  

   الرؤوس المرقمة
  

   االستنباط واالستقصاء
  

     الكرسي الساخن
  

     قراءة الصور
  

     مازلت أفكر
  

   شارك –زاوج  –فكر 
  

   بطاقة المشاعر واألفكار
  

     التصويت
  

       األركان
  

        من أنا

  أناقشهن في الدرس السابق  دقائق ٢

 ما هي مراحل تطور صناعة الورق؟  دقائق ٤  شفوي –جماعي   اطالع  حياتنا في الورق استخدام تعداد  ٢

 ما هو مفهوم تدوير الورق؟  دقائق ٤  شفوي –جماعي   نقاش   الورق صناعة تدوير ألهمية المناقشة  ٣

  أرسم رسمة حرة على ورق خشن  دقائق ٤  شفوي –جماعي   رسم  والخشنة الناعمة الورق عجينة بين الفرق ذكر  ٤

  الورق الناعم والخشن؟ ما الفرق بين  دقائق ٢  شفوي –جماعي   سؤال  الناعمة الورق عجينة تجهيز  ٥

  ماذا أعرف عن أعمال ورقية ناعمة؟  دقائق ٤  شفوي –جماعي   اطالع  الناعمة الورق بعجينة من منتجة فنية أعمال تذوق  ٦

 بالعجينة فني عمل في المجموعة مع المشاركة  ٧
  أبين مراحل تجهيز عجينة الورق  دقائق ٤  شفوي –جماعي   نقاش  الناعمة

  أرسم صورة وألونها على ورق خشن  دقائق ٤  شفوي –جماعي   رسم  الزمالء أمام الجماعي تجالمن عن التحدث  ٨

  أي األلوان يفضل استخدامها للعجيبنة الخشنة؟  دقائق ٢  شفوي –جماعي   سؤال  الخشنة العجينة ألعمال التلوين  ٩

  

 
   

  الجدول الزمني الستراتيجيات التعلم
  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد اليوم مجال التشكيل المباشر بالخامات الوحدة

            التاريخ  عجينة الورق الخشنة  الدرس

 -  -   -   -   -   الفصل -الحصة   الناعمة بالعجينة الورق تصنيع المقدمة والتهيئة



 
   العام الدراسي : 

  
  التربية الفنية:  المادة
  

  الخامس االبتدائي الصف :
  

 : المدرسة مدير المادة : معلم المشرف التربوي :

  

أسلوب   الهدف  الرقم
  النشاط

  نوع النشاط
 / جماعي / دي(فر

  )شفوي
  االستراتيجية المستخدمة

زمن 
  النشاط

  األسئلة الموجهة

  شفوي –جماعي   سؤال  المعادن عن بسيطة تاريخية نبذة على التعرف  ١

  

    األعواد المثلجة
  

    العصف الذهني
  

   الرؤوس المرقمة
  

   االستنباط واالستقصاء
  

     الكرسي الساخن
  

     قراءة الصور
  

     مازلت أفكر
  

   شارك –زاوج  –فكر 
  

   بطاقة المشاعر واألفكار
  

     التصويت
  

       األركان
  

        من أنا

  ما هي المعادن؟  دقائق ٢

 أتحدث عن استكشاف المعادن  دقائق ٤  شفوي –جماعي   اطالع  المعادن أنواع بعض على التعرف  ٢

  أبين مفهوم الوصل الميكانيكي  ئقدقا ٤  شفوي –جماعي   نقاش  الميكانيكي الوصل مفهوم على التعرف  ٣

  أرسم صورة مبسطة ألحد المعادن  دقائق ٤  شفوي –جماعي   رسم  للتنفيذ الالزمة واألدوات العدد استخدام  ٤

 كم نوع أعرف من المعادن؟  دقائق ٢  شفوي –جماعي   سؤال  الميكانيكي الوصل أساليب تطبيق  ٥

٦  
 إنتاج في المعدنية المستهلكات من االستفادة

  فنية أعمال
  أرسم صورة إلناء من األلومنيوم  دقائق ٤  شفوي –جماعي   رسم

  

 
   

  الجدول الزمني الستراتيجيات التعلم
  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد اليوم اشغال المعادنمجال  الوحدة

            التاريخ  التشكيل بالشرائح المعدنية بطريقة الثني والربط  الدرس

 -  -   -   -   -   الفصل -الحصة   الجواش ألوان باستخدام) حروفيات( العربية الحروف جماليات عن يعبر رسم المقدمة والتهيئة



 
   العام الدراسي : 

  
  التربية الفنية:  المادة
  

  الخامس االبتدائي الصف :
  

 : المدرسة مدير المادة : معلم المشرف التربوي :

  

أسلوب   الهدف  الرقم
  النشاط

  نوع النشاط
 / جماعي / (فردي

  )شفوي
  االستراتيجية المستخدمة

زمن 
  النشاط

  األسئلة الموجهة

  شفوي –جماعي   سؤال  التعرف على مفهوم العلب المعدنية  ١
  

    اد المثلجةاألعو
  

    العصف الذهني
  

   الرؤوس المرقمة
  

   االستنباط واالستقصاء
  

     الكرسي الساخن
  

     قراءة الصور
  

     مازلت أفكر
  

   شارك –زاوج  –فكر 
  

   بطاقة المشاعر واألفكار
  

     التصويت
  

       األركان
  

        من أنا

  ما أهم المعادن حولنا؟  دقائق ٢

 أي المعادن يفضل استخدامها للتشكيل؟  دقائق ٤  شفوي –جماعي   اطالع  على العلب المعدنية أبين كيفية الحصول  ٢

 أبين القيمة الجمالية في العلب المعدنية  دقائق ٤  شفوي –جماعي   نقاش  أوضح القيمية الجمالية في العلب المعدنية  ٣

  م علبة معدنيةتشكيل مجس  دقائق ٤  شفوي –جماعي   رسم  جمالي لمجسم فني عمل تنفيذ  ٤

  بين خطوات تشكيل علبة معدنية  دقائق ٢  شفوي –جماعي   سؤال  فنية أفكار تنفيذ في المعدنية واألغطية العلب استخدام  ٥

  مين أين نستخرج المعادن  دقائق ٤  شفوي –جماعي   اطالع  بالمعادن المنفذة األعمال بمشاهدة االستمتاع  ٦

  تابع تشكيل مجسم علبة معدنية  دقائق ٤  شفوي –جماعي   رسم  مستهلكةال المعدنية النفعية القيمة تقدير  ٧

  

 
   

  الجدول الزمني الستراتيجيات التعلم
  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد اليوم مجال اشغال المعادن الوحدة

            التاريخ  تكوين مجسمات جمالية بالعلب المعدنية  الدرس

 -  -   -   -   -   الفصل -الحصة   الميكانيكي الوصل بطريقة المعدنية المستهلكات من جمالي مجسم كوينت المقدمة والتهيئة



 
   العام الدراسي : 

  
  التربية الفنية:  المادة
  

  الخامس االبتدائي الصف :
  

 : المدرسة مدير المادة : معلم المشرف التربوي :

  

أسلوب   الهدف  الرقم
  النشاط

  نوع النشاط
 / جماعي / (فردي

  )شفوي
  االستراتيجية المستخدمة

زمن 
  النشاط

  األسئلة الموجهة

 الحفر مجال في اإلسالمية الفنون على التعرف  ١
  الخشب على

  شفوي –جماعي   سؤال

  

    ةاألعواد المثلج
  

    العصف الذهني
  

   الرؤوس المرقمة
  

   االستنباط واالستقصاء
  

     الكرسي الساخن
  

     قراءة الصور
  

     مازلت أفكر
  

   شارك –زاوج  –فكر 
  

   بطاقة المشاعر واألفكار
  

     التصويت
  

       األركان
  

        من أنا

  ما هو الفن اإلسالمي؟  دقائق ٢

 المجال هذا يف الحرفيين ودور أهمية إدراك  ٢
  المستخدمة الخامة وأهمية

  دقائق ٤  شفوي –جماعي   اطالع
أتحدث عن تاريخ الفن اإلسالمي في الحفر 

 على الخشب

٣  
 المنتجات في التصميم مصادر على التعرف

  والشعبية اإلسالمية
 أبين مراحل انتاج الخشب المحفور  دقائق ٤  شفوي –جماعي   نقاش

٤  
 على للحفر تصلح وحدة واختيار تصميم

  الخشب
 أرسم نموذج لشجرة عمالقة  دقائق ٤  شفوي –جماعي   رسم

٥  
 الخشب من قطعة إنتاج مراحل على التعرف

  المحفور
 ما خصائص الفن اإلسالمي في حفر الخشب؟  دقائق ٢  شفوي –جماعي   سؤال

  

 
   

  الجدول الزمني الستراتيجيات التعلم
  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد اليوم مجال اشغال الخشب الوحدة

            التاريخ  الحفر على الخشب اإلعداد  الدرس

 -  -   -   -   -   الفصل -الحصة   الخشب من قطعة على وتجهيزه وإعداده للحفر يصلح شكل تصميم المقدمة والتهيئة



 
   العام الدراسي : 

  
  التربية الفنية:  المادة
  

  الخامس االبتدائي الصف :
  

 : المدرسة مدير المادة : معلم ي :المشرف التربو

  

أسلوب   الهدف  الرقم
  النشاط

  نوع النشاط
 / جماعي / (فردي

  )شفوي
  االستراتيجية المستخدمة

زمن 
  النشاط

  سئلة الموجهةاأل

  شفوي –جماعي   سؤال  على عنوان الدرس التعرف  ١

  

    األعواد المثلجة
  

    العصف الذهني
  

   الرؤوس المرقمة
  

   االستنباط واالستقصاء
  

     الكرسي الساخن
  

     قراءة الصور
  

     مازلت أفكر
  

   شارك –زاوج  –فكر 
  

   بطاقة المشاعر واألفكار
  

     التصويت
  

       األركان
  

        من أنا

  أناقشهن في الدرس السابق  دقائق ١٠

 على الحفر إشكال على التعرف  ٢
  الخشب

 أبين أنواع الخشب  دقائق ١٠  شفوي –جماعي   اطالع

 للحفر المناسبة األدوات على التعرف  ٣
  الخشب على

  دقيقة ١٠  شفوي –جماعي   نقاش
ما هي األدوات المستخدمة في التشكيل 

  على الخشب؟

 على للحفر العملية الخطوات قتطبي  ٤
  صحيح بشكل الخشب

  تشكيل نموذج خشبي بسيط  دقائق ١٠  شفوي –جماعي   تشكيل

  

 
   

  الجدول الزمني الستراتيجيات التعلم
  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد اليوم مجال اشغال الخشب الوحدة

            التاريخ  الحفر على الخشب التنفيذ  الدرس

 -  -   -   -   -   الفصل -الحصة   )االبلكاش( المحفور الخشب من قطعة إنتاج المقدمة والتهيئة


