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 السابع السادسة الخامسة الرابع الثالثة الثانیة األولى 

        األحد
        االثنین
        الثالثاء
        األربعاء
        الخمیس

 

 إدارة تعليم منطقة ...........
 

 سة ..................مدر
 

 العام الدراسي الفصل الدراسي المادة الصف

 ھـ ١٤٤١/  ١٤٤٠ األول التربیة الفنیة االبتدائي الثالث
 

   املدرسةاملدرسةاملدرسة   قائدقائدقائد      معلم املادةمعلم املادةمعلم املادة
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 مسرد تحضیر مادة التربیة الفنیة
 

 

 التوقیع عنوان الدرس الحصة الصف التاریخ الیوم

/      / األحد
     ھـ١٤

/      / االثنین
     ھـ١٤

/      / الثالثاء
     ھـ١٤

/      / األربعاء
     ھـ١٤

/      / الخمیس
     ھـ١٤

 
 

 

 ةالمدرس قائد المشرف التربوي معلم المادة
........................................................ ........................................................ ........................................................ 
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 الخمیس األربعاء الثالثاء االثنین األحد الیوم  مجال الرسم العنوان
      التاریخ

   )  ٢فن الكاریكاتیر ( -)  ١فن الكاریكاتیر ( –اإلسكتش  -عناصر التصمیم ملخص الوحدة
  الفصل -الحصة 

  الفترة الزمنیة
 

  لم المرغوبةلم المرغوبة: تحدید نتائج التع: تحدید نتائج التع  ١١الخطوة الخطوة 
  األھداف الرسمیةاألھداف الرسمیة

 یتوقع من الطالب في نھایة ھذه الوحدة أن :
 یذكر تعریف التصمیم . -١
 یعرف االسكتش ویذكر نماذك لالسكتش في الفن السعودي .  -٢
 یعرف الكاریكتیر ویعرف تاریخة واستخدامھ في السعودیة .  -٣
 یعرف این یمكن ان یعرض الفن الكاریكتیري.   -٣
 عناصر التصمیم .یعدد    -٤

 األسئلة األساسیة األفكار الكبرى ( األفھام الباقیة )
 الفكرة الكبرى:

 تنفیذ التصمیم واالسكتش والكاریكاتیر بالرسم یتم بالتدریب علیھ 
 سیفھم المتعلمون أن :

 التصمیم ھو التخطیط لشيء وإنشاؤه بطریقة جمیلة وممتعة. -
 للتصمیم أھمیتھ وعناصر تنفیذه . -
 ولھ أھمیتھ .كتش ھو التخطیط األولي للعمل االس -
  الكاریكتیر ھو رسم بسیط وتعلیق فكاعي دون تعلیق  -
معالجة األخطاء في الرسم من إھمال األدوات وعدم تناسق  -

 األلوان .

 . عرف التصمیم وأھمیتھ اذكر عناصره :  س
 عرف االسكتش وأھمیتھ  س
 ما المقصود بفن الكاریكتیر . س
 یر في المملكة العربیة السعودیة ؟متى بدأ فن الكاریكت س
 كیف نرسم الشخصیة الكاریكاتیریة ؟ س

  المعرفة والمھارات الرئیسیة التي سیكتسبھا المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟المعرفة والمھارات الرئیسیة التي سیكتسبھا المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟
 سیكون المتعلمون قادرین على سیعرف المتعلمون

  عناصر التصمیم 
 -  اإلسكتش 
  ) ١فن الكاریكاتیر  ( 
  ) ٢فن الكاریكاتیر (    

 .الرسم في مجال وقیم اتجاھات ساباكت 
 . التصمیم وأھمیتھ وعناصره تعرف  
 التصمیماالستفادة من تعرف كیفیة  
 . فن االسكتش وفوائده بیان  
 . تعرف فن الكاریكتیر وكیفیة رسم الشخصیة الكاریكتیریة 

  : تحدید البراھین واألدلة على تحقق نواتج التعلم: تحدید البراھین واألدلة على تحقق نواتج التعلم  ٢٢الخطوة الخطوة 

 المھمة األدائیة
  صمیمت رسم . 
  فن االسكتدشمسابقة . 
  فن الكاریكتیرعمل ملصق عن. 

 المحكات الرئیسیة
 . تحقیق درجات متقدمة في االختبارات 
 . القدرة على حل أسئلة التدریبات بالكتاب المدرسي 
   متمیز )  –كفء  –نام  -یتم من خالل جدول المتابعة المعد ( مبتدئ 

 أدلة أخرى
 من خالل األدلة التالیة : -
 النشاط المنزلي .                    * اختبارات فجائیة قصیرة .              * التذكیر االكادیمي         * المفكرات 
 تقویم ذاتي                 كتابة تلخیص .                       * اختبارات طویلة .                        * المالحظات * 
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 علیم والتعلمعلیم والتعلمخبرات التخبرات الت: :   ٣٣الخطوة الخطوة 

سیقوم المتعلمون  األنشطة التعلیمیة التعلمیة
 بما یأتي

سیقوم المعلم بما 
 یأتي

ومناقشة الطالب فیھا ثم عرض قصة  عرضبمدخل وتمھید إلثارة انتباه الطالب  
 . الرسومات والتصامیم لبعض الفنانین والتعلیق علیھانماذج من 

تقدیم األسئلة األساسیة مع مناقشة إبراز األفكار واألفھام الباقیة للوحدة ب 
 المھمات األدائیة التي تعمل على تحقیق ھذه األھداف واألفھام .

عرض المعرفة والمھارة والخبرة التعلیمیة المراد اكسابھا للطالب بترتیب  
الكتاب لھا بقصد تحقیقھا واحدة تلو األخرى وذلك حسب استراتیجیة التدریس 

اإلسكتش  -عناصر التصمیم(وھي كالتالي ات الرسم وتجھیز خامات وأدوالمناسبة 
خالل معرفة الخبرة ن ویتم م )    ) ٢فن الكاریكاتیر ( -)  ١فن الكاریكاتیر ( –

وعرض نماذج لیحاكیھا الطالب وسرد  قصة لیقوم الطالب السابقة للطالب 
 برسمھا

تقسیم الطالب لعدة مجموعات یطرح على كل مجموعة مفردة من مفردات  
رس ( خبرة تعلیمة) ویتم مناقشة المجموعات وتعزیز المعلم لھذه اإلیجابات الد

 وتثبیت الخبرة المطلوبة .
نماذج كبرشور یشرح الخبرات التعلیمیة المطلوبة مدعوما بالصور توزع  

 .والتوضیح  على الطالب لمناقشتھا ویاحیھ الطالب
الب بتعبئتھا ومتابعة تقدیم خرائط ذھنیة حول الموضوع یعدھا المعلم ویقوم الط 

 .  المعلم لھم للوصول التقان الموضوع كامال
في كل موضوع على أن تشارك المجموعة كاملة في مسابقة بین المجموعات  

  رسم الموضوع ویعرض على لجنة التحكیم التي یراسھا المعلم .
یشارك فیھ الفصل كلھ كتزیین جدارن تنفیذ مشروع المجموعات وھو عمل  

 .  غرفة الفنیة فصلنا أو 
عمل مطویة مصورة عن الوحدة كاملة لبیان مدى یطلب من الطالب قي نھایة  

 االستفادة من الموضوع .
عقد اختبار ویكون بطرح موضوعات الوحدة وینفذھا كل طالب على حده لتقییمھ وال  

 مانع من مشاركة الطالب في التقییم كأن یصحح كل طالب ألحد طالب الفصل.  

ة المناقش* 

 والحوار.

 * كتابة البحث .

 * عمل مطویة .

 * كتابة قصة.

* تنفیذ نشاطات 

كتابي الطالب 

 والنشاط.

* حل أوراق 

 العمل.

* المشاركة في 

رسم خرائط 

ذھنیة أو خرائط 

 مفاھیم .

* جمع 

 المعلومات

 

 یقدم التمھید .

* یحدد 

استراتیجیة 

التدریس( تعلم 

طریقة  –تعاوني 

تعلم نشط  –إلقائیة 

حوار ومناقشة  –

 تفكیر ناقد  –

* قراءة نموذجیة 

 للنصوص.

 * التعزیز المناسب

* تقسیم 

 المجموعات.

*إعداد أورق 

 العمل.

*إعداد 

الخرائط 

الذھنیة 

وخرائط 

 المفاھیم
 

الشواھد واألدلة  متمیز كفء نامِ  مبتدئ التوقعات
 ومجموع النقاط

  ممتاز جید مقبول ضعیف الشكل العام 
  متناسقة ومبھرة متناسقة قلیل من التناسق یر متناسقةغ األلوان

  ممتاز جید جدا جید غیر مكتمل المحتوى
  قبل الموعد في الموعد المحدد في الموعد تأخر یوما الزمن 
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 : المشرف التربوي
.............................. 

 

 

 : المدرسة قائد
.............................. 

 

 

 معلم المادة :
.............................. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 االبتدائي الثالث الصف  مجال الرسم اسم الوحدة

ة :
ائی

ألد
ة ا

ھم
الم

 

 تتمثل مھمتك في : -
 .   شخصیة كاریكتریةم رس -١                   

 :  االسكتدش بعنوان  عمل ملصق -٢                    
 .صور جمیلة من الفنانین السعودیین  
 . األعمال المبدعةصور من  
 .نماذج ألعمال فصلي  

 الھدف ھـ

  -  تصمیم وشخصیر كریكاتریةرسم مھمتك :   

 فنیةتوظیف الدروس الالھدف : 
 . للمشاھدوسلسة وتحقق الفائدة والمتعة ،  شیقةبطریقة  ھان تطرحأالمشكلة والتحدي :

 الدور د
 . رسام مبدعأنت : 

 . الرسومات تنفیذ وظیفتك : 

 طالب المدرسة أو المجتمع الجمھور ج

 العلمي المقررسیاق السیاق الذي تجد نفسك فیھ ھو :  الموقف م

 ا
الناتج 
واألداء 
 والغرض

  والملصق یة صورة طبیع رسمتنفیذ . 

 ع
معاییر 

ومحكات 
 النجاح

 والملصق صورة طبیعیة األلمام بجوانب . 
  مشوقھ وممتعةإجرائة بطریقة. 
 الشمولیة . 
  الفني واإلبداعي الجانب . 
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 : المشرف التربوي
.............................. 

 

 

 : المدرسة قائد
.............................. 

 

 

 معلم المادة :
.............................. 

 

 

 
 

 جدول تنظیم التدریس

 التوقیع الفصل الحصة التاریخ الیوم ( الموضوع )   المكون

 ھـ١٤/     /  لمدخل والتمھید .ا    

  عرض األفكار الباقیة واألسئلة
    ھـ١٤/     /  األساسیة.

  تقسیم المجموعات وتوزیع
جدول التعلم ومناقشة في 

وتجھیز  مفردات وخبرات الوحدة
 .أدوات وخامات الرسم

    ھـ١٤/     / 

 .ھـ١٤/     /  توزیع البروشور ومناقشتھ    

 فن  –اإلسكتش  -عناصر التصمیم
    ھـ١٤/     /  )    ٢فن الكاریكاتیر ( -)  ١الكاریكاتیر (

  خرائط المفاھیم والخرائط
    ھـ١٤/     /  الذھنیة

  مسابقة المجموعات
    ھـ١٤/     /  والفصول.

 . ھـ١٤/     /  اختبار وتقویم ذاتي    

  -خاتمة الوحدة ( عمل ملصق
    ھـ١٤/     /  قصة) رسم –

    ھـ١٤/     /  
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 الخمیس األربعاء الثالثاء االثنین األحد الیوم مجال الزخرفة  العنوان
      التاریخ

  الزخارف الشعبیة السعودیة  –الزخرفة البدائیة والشعبیة  ملخص الوحدة
  الفصل -الحصة 

  الفترة الزمنیة
 

  : تحدید نتائج التعلم المرغوبة: تحدید نتائج التعلم المرغوبة  ١١الخطوة الخطوة 
  ھداف الرسمیةھداف الرسمیةاألاأل

 : یتوقع من الطالب في نھایة ھذه الوحدة أن
 یفرق بین اسالیب الزخرفة القدیمة والحدیثة . -١
 یستخدم االشكال الھندسیة في تكوینات زخرفیة . -٢
 یصمم تشكیالت زخرفیھ من العناصر الطبیعیة المحیطة . -٣
 یشاھد بعض الزخارف ویبدي رأیھ فیھا . -٤
 بیة السعودیة .یحاكي بعض نماذج الزخارف الشع -٥

 األسئلة األساسیة األفكار الكبرى ( األفھام الباقیة )

 الفكرة الكبرى:
 من الفن الشعبي السعودي رسم وحدة زخرفیة بسیطة  

 سیفھم المتعلمون أن :
 .القدیمة والحدیثةأنواع الزخارف  -١
 .الفن الشعبي والفن الحدیثالفرق  -٢
ضیاعھا والخلط الخلط بین األلوان واإلھمال فیھا ومعالجة  -٣

 . بین خطوات الطباعة بھا 

 . بدایة فن الزخرفة بین : س

 ما ھي أسالیب الزخرفة الحدیثة . س

 ما ھي العناصر المكونة للزخرفة البدائیة والشعبیة القدیمة . س

 ؟متى بدأ فن الزخرفة  الشعبیة السعودیة  س

 ما خطوات العمل لتشكیل ھندسي من الورق أو االسفنج وزخرفتھ س

  والمھارات الرئیسیة التي سیكتسبھا المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟والمھارات الرئیسیة التي سیكتسبھا المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟  المعرفةالمعرفة
 سیكون المتعلمون قادرین على سیعرف المتعلمون

  الزخرفة البدائیة والشعبیة 
  الزخارف الشعبیة السعودیة 

 . لزخرفة افي مجال  وقیم اتجاھات اكتساب 

 .   الزخرفة أقسام تعرف  

 . الزخرفة الشعبیة السعودیةتعرف  

 . الجمال والزخرفة كوین اتجاه ایجابي في حب ت 

  : تحدید البراھین واألدلة على تحقق نواتج التعلم: تحدید البراھین واألدلة على تحقق نواتج التعلم  ٢٢الخطوة الخطوة 

 المھمة األدائیة
  شعبيزخرفة بشكل. 
   مزھریةزخرفة  . 
  الزخرفة ملصق عمل . 

 المحكات الرئیسیة
 . تحقیق درجات متقدمة في االختبارات 
 لكتاب المدرسي القدرة على حل أسئلة التدریبات با. 
   متمیز )  –كفء  –نام  -یتم من خالل جدول المتابعة المعد ( مبتدئ 

 أدلة أخرى
 من خالل األدلة التالیة : -
  *              . كادیمي         * المفكراتالتذكیر االالنشاط المنزلي .                    * اختبارات فجائیة قصیرة 
              . تقویم ذاتي                 * اختبارات طویلة .                        * المالحظات          كتابة تلخیص * 
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 خبرات التعلیم والتعلمخبرات التعلیم والتعلم: :   ٣٣الخطوة الخطوة 

سیقوم المتعلمون  األنشطة التعلیمیة التعلمیة
 بما یأتي

سیقوم المعلم بما 
 یأتي

لطالب فیھا ثم عرض ومناقشة اقصة  عرضبمدخل وتمھید إلثارة انتباه الطالب  
لبعض الفنانین  وزخارف  البدائیة والشعبیة  من أعمال الزخرفةنماذج 

 وبخاصة البدائیة منھاالسعودیین 
إبراز األفكار واألفھام الباقیة للوحدة بتقدیم األسئلة األساسیة مع مناقشة  

 المھمات األدائیة التي تعمل على تحقیق ھذه األھداف واألفھام .
عرض المعرفة والمھارة والخبرة التعلیمیة المراد اكسابھا للطالب بترتیب  

الكتاب لھا بقصد تحقیقھا واحدة تلو األخرى وذلك حسب استراتیجیة التدریس 
  –الزخرفة البدائیة والشعبیة (وھي كالتالي وتجھیز خامات وأدوات الرسم المناسبة 

وعرض فة الخبرة السابقة للطالب خالل معرن ویتم م )الزخارف الشعبیة السعودیة
 نماذج لیحاكیھا الطالب وسرد  قصة لیقوم الطالب برسمھا

تقسیم الطالب لعدة مجموعات یطرح على كل مجموعة مفردة من مفردات  
الدرس ( خبرة تعلیمة) ویتم مناقشة المجموعات وتعزیز المعلم لھذه اإلیجابات 

 وتثبیت الخبرة المطلوبة .
ر یشرح الخبرات التعلیمیة المطلوبة مدعوما بالصور نماذج كبرشوتوزع  

 .والتوضیح  على الطالب لمناقشتھا ویاحیھ الطالب
تقدیم خرائط ذھنیة حول الموضوع یعدھا المعلم ویقوم الطالب بتعبئتھا ومتابعة  

 .  المعلم لھم للوصول التقان الموضوع كامال
لمجموعة كاملة في في كل موضوع على أن تشارك امسابقة بین المجموعات  

  رسم الموضوع ویعرض على لجنة التحكیم التي یراسھا المعلم .
تنفیذ مشروع المجموعات وھو عمل یشارك فیھ الفصل كلھ كتزیین جدارن  

 .  فصلنا أو غرفة الفنیة 
عمل مطویة مصورة عن الوحدة كاملة لبیان مدى یطلب من الطالب قي نھایة  

 االستفادة من الموضوع .
ختبار ویكون بطرح موضوعات الوحدة وینفذھا كل طالب على حده لتقییمھ وال عقد ا 

 مانع من مشاركة الطالب في التقییم كأن یصحح كل طالب ألحد طالب الفصل.  

المناقشة * 

 والحوار.

 * كتابة البحث .

 * عمل مطویة .

 * كتابة قصة.

* تنفیذ نشاطات 

كتابي الطالب 

 والنشاط.

* حل أوراق 

 العمل.

المشاركة في  *

رسم خرائط 

ذھنیة أو خرائط 

 مفاھیم .

* جمع 

 المعلومات

 

 یقدم التمھید .

* یحدد 

استراتیجیة 

التدریس( تعلم 

طریقة  –تعاوني 

تعلم نشط  –إلقائیة 

حوار ومناقشة  –

 تفكیر ناقد  –

* قراءة نموذجیة 

 للنصوص.

 * التعزیز المناسب

* تقسیم 

 المجموعات.

*إعداد أورق 

 العمل.

عداد *إ

الخرائط 

الذھنیة 

وخرائط 

 المفاھیم
 

الشواھد واألدلة  متمیز كفء نامِ  مبتدئ التوقعات
 ومجموع النقاط

  ممتاز جید مقبول ضعیف  الشكل العام
  متناسقة ومبھرة متناسقة قلیل من التناسق غیر متناسقة األلوان

  ممتاز جید جدا جید غیر مكتمل المحتوى
  قبل الموعد في الموعد المحدد موعد المحددفي ال تأخر یوم الزمن

 



 

 ألولا / الفصل الدراسي     تربیة فنیة/  المادة االبتدائي  لثالثا/   الصف
 

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

 

 

 : المدرسة قائد
.............................. 

 

 

 معلم المادة :
.............................. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 االبتدائي الثالث الصف مجال الزخرفة اسم الوحدة

ة :
ائی

ألد
ة ا

ھم
الم

 

 تتمثل مھمتك في : -
 . مقلمةزخرفة  -١                   

 :  لزخرفة اعمل ملصق  -٢                    
 .   الشعبیة والحدیثة  زخرفةأقسام ال 
 . ة السعودیة القدیمةالزخرفأشكال  
 مال الزخرفةعأنماذج من  
 . الزخارف القدیمةنماذج من  

 الھدف ھـ

  -  رسام وفنان مبدعمھمتك :   

  األلوانتوظیف الھدف : 
 . للمشاھدوسلسة وتحقق الفائدة والمتعة ،  شیقةبطریقة  ھاأن تطرحالمشكلة والتحدي :

 الدور د
 . رسام مبدعأنت : 

 . العمل تنفیذ : وظیفتك 

 طالب المدرسة أو المجتمع الجمھور ج

 العلمي المقررسیاق السیاق الذي تجد نفسك فیھ ھو :  الموقف م

 ا
الناتج 
واألداء 
 والغرض

  الطباعةتنفیذ . 

 ع
معاییر 

ومحكات 
 النجاح

 الزخرفة للعمل األلمام بجوانب 
  مشوقھ وممتعةإجرائة بطریقة. 
 الشمولیة . 
 لفنيالجانب ا . 

 



 

 ألولا / الفصل الدراسي     تربیة فنیة/  المادة االبتدائي  لثالثا/   الصف
 

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

 

 

 : المدرسة قائد
.............................. 

 

 

 المادة : معلم
.............................. 

 

 

 
 

 

 جدول تنظیم التدریس

 التوقیع الفصل الحصة التاریخ الیوم ( الموضوع )   المكون

 . ھـ١٤/     /  المدخل والتمھید    

  عرض األفكار الباقیة واألسئلة
    ھـ١٤/     /  األساسیة.

  تقسیم المجموعات وتوزیع
جدول التعلم ومناقشة في 

فردات وخبرات الوحدة وتجھیز م
 أدوات وخامات الرسم.

    ھـ١٤/     / 

 .ھـ١٤/     /  توزیع البروشور ومناقشتھ    

  الزخارف   –الزخرفة البدائیة والشعبیة
    ھـ١٤/     /  .الشعبیة السعودیة

  خرائط المفاھیم والخرائط
    ھـ١٤/     /  الذھنیة

  مسابقة المجموعات
    ھـ١٤/     /  والفصول.

 . ھـ١٤/     /  اختبار وتقویم ذاتي    

  -خاتمة الوحدة ( عمل ملصق
    ھـ١٤/     /  قصة) رسم –

    ھـ١٤/     /  

 



 

 ألولا / الفصل الدراسي     تربیة فنیة/  المادة االبتدائي  لثالثا/   الصف
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 الخمیس األربعاء الثالثاء االثنین األحد الیوم  الطباعةمجال  العنوان
      التاریخ

طباعة وحدات -ومالمس مطبوعة   تكوینات –أطبع بوحداتي الھندسیة  ملخص الوحدة
    ذات مالمس مختلفة 

  الفصل -الحصة 
  الفترة الزمنیة

 

  : تحدید نتائج التعلم المرغوبة: تحدید نتائج التعلم المرغوبة  ١١الخطوة الخطوة 
  األھداف الرسمیةاألھداف الرسمیة

 یتوقع من الطالب في نھایة ھذه الوحدة أن :
 یفرق بین أنواع التكرار واستخداماتھ . -١
 عة .یمیز بین التكوینات والمالمس المطبو -٢
 یكون اشكال مختلفة  باستخدام الطباعة. -٣
 یتعرف كیفیة طباعة وحدات ذات مالمس مختلفة . -٤
 یفرق بین التكوینات والمالمس المطبوعة. -٥

 األسئلة األساسیة األفكار الكبرى ( األفھام الباقیة )

 الفكرة الكبرى:
 ذات مالمس مختلفة  وحدات ھندسیةطباعة 

 سیفھم المتعلمون أن :
 ة الوحدات الھندسیة بالتكرار بأنواعھ منتظ ومنعكس .طباع -
خطوات الطباعة بوحدات ھندسیة یبدأ بقص الفلین باشكال  -

 ھندسیة متعددة 
 األخطاء التي تقع في الطباعة ونقص األدواتمعالجة  -

 ما أنواع التكرار في الطباعة ؟: س

 اذكر خطوات الطباعة بالوحدات الھندسیة  . س

 أشكال بالطباعة ؟ ما ھي خطوات تكوین س

 ما ھي الخامات المطلوبة لعمل قالب طباعة المالمس ؟ س

  المعرفة والمھارات الرئیسیة التي سیكتسبھا المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟المعرفة والمھارات الرئیسیة التي سیكتسبھا المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟
 سیكون المتعلمون قادرین على سیعرف المتعلمون

  أطبع بوحداتي الھندسیة 
   تكوینات ومالمس مطبوعة 
 ة    طباعة وحدات ذات مالمس مختلف 

 لطباعة افي مجال  وقیم اتجاھات اكتساب 

 .  طباعة الوحدات الھندسیة تعرف  

 .طباعة وحدات ذات مالمس مختلفة كیفیة تعرف  

 .المطبوعةقیمة األعمال تعرف  

 الطباعة .تكوین اتجاه ایجابي نحو حب  

  : تحدید البراھین واألدلة على تحقق نواتج التعلم: تحدید البراھین واألدلة على تحقق نواتج التعلم  ٢٢الخطوة الخطوة 

 المھمة األدائیة
 باعة وحدات ھندسیةط . 
  الطباعة بالقالبعن عمل مطویة 
  ملصق عمل. . 

 المحكات الرئیسیة
 . تحقیق درجات متقدمة في االختبارات 
  القدرة على حل أسئلة التدریبات بالكتاب المدرسي. 
   متمیز )  –كفء  –نام  -یتم من خالل جدول المتابعة المعد ( مبتدئ 

 أدلة أخرى
 الیة :من خالل األدلة الت -
  *              . كادیمي         * المفكراتالتذكیر االالنشاط المنزلي .                    * اختبارات فجائیة قصیرة 
 تقویم ذاتي                 كتابة تلخیص .                       * اختبارات طویلة .                        * المالحظات * 

 



 

 ألولا / الفصل الدراسي     تربیة فنیة/  المادة االبتدائي  لثالثا/   الصف
 
 

 رات التعلیم والتعلمرات التعلیم والتعلمخبخب: :   ٣٣الخطوة الخطوة 

سیقوم المتعلمون  األنشطة التعلیمیة التعلمیة
 بما یأتي

سیقوم المعلم بما 
 یأتي

ومناقشة الطالب فیھا ثم عرض قصة  عرضبمدخل وتمھید إلثارة انتباه الطالب  
 الطباعة بالقالب وأشكال ھندسیة والتعلیق علیھانماذج من 

بتقدیم األسئلة األساسیة مع مناقشة  إبراز األفكار واألفھام الباقیة للوحدة 
 المھمات األدائیة التي تعمل على تحقیق ھذه األھداف واألفھام .

عرض المعرفة والمھارة والخبرة التعلیمیة المراد اكسابھا للطالب بترتیب  
الكتاب لھا بقصد تحقیقھا واحدة تلو األخرى وذلك حسب استراتیجیة التدریس 

 –أطبع بوحداتي الھندسیة (وھي كالتالي دوات الرسم وتجھیز خامات وأالمناسبة 
خالل ن ویتم م )طباعة وحدات ذات مالمس مختلفة    -تكوینات ومالمس مطبوعة  

وعرض نماذج لیحاكیھا الطالب وسرد  قصة معرفة الخبرة السابقة للطالب 
 لیقوم الطالب برسمھا

ن مفردات تقسیم الطالب لعدة مجموعات یطرح على كل مجموعة مفردة م 
الدرس ( خبرة تعلیمة) ویتم مناقشة المجموعات وتعزیز المعلم لھذه اإلیجابات 

 وتثبیت الخبرة المطلوبة .
نماذج كبرشور یشرح الخبرات التعلیمیة المطلوبة مدعوما بالصور توزع  

 .والتوضیح  على الطالب لمناقشتھا ویاحیھ الطالب
لم ویقوم الطالب بتعبئتھا ومتابعة تقدیم خرائط ذھنیة حول الموضوع یعدھا المع 

 .  المعلم لھم للوصول التقان الموضوع كامال
في كل موضوع على أن تشارك المجموعة كاملة في مسابقة بین المجموعات  

  رسم الموضوع ویعرض على لجنة التحكیم التي یراسھا المعلم .
رن تنفیذ مشروع المجموعات وھو عمل یشارك فیھ الفصل كلھ كتزیین جدا 

 .  فصلنا أو غرفة الفنیة 
عمل مطویة مصورة عن الوحدة كاملة لبیان مدى یطلب من الطالب قي نھایة  

 االستفادة من الموضوع .
عقد اختبار ویكون بطرح موضوعات الوحدة وینفذھا كل طالب على حده لتقییمھ وال  

   مانع من مشاركة الطالب في التقییم كأن یصحح كل طالب ألحد طالب الفصل.

المناقشة * 

 والحوار.

 * كتابة البحث .

 * عمل مطویة .

 * كتابة قصة.

* تنفیذ نشاطات 

كتابي الطالب 

 والنشاط.

* حل أوراق 

 العمل.

* المشاركة في 

رسم خرائط 

ذھنیة أو خرائط 

 مفاھیم .

* جمع 

 المعلومات

 

 یقدم التمھید .

* یحدد 

استراتیجیة 

التدریس( تعلم 

طریقة  –تعاوني 

تعلم نشط  –إلقائیة 

حوار ومناقشة  –

 تفكیر ناقد  –

* قراءة نموذجیة 

 للنصوص.

 * التعزیز المناسب

* تقسیم 

 المجموعات.

*إعداد أورق 

 العمل.

*إعداد 

الخرائط 

الذھنیة 

وخرائط 

 المفاھیم
 

الشواھد واألدلة  متمیز كفء نامِ  مبتدئ التوقعات
 ومجموع النقاط

  ممتاز جید مقبول ضعیف الشكل العام 
  متناسقة ومبھرة متناسقة قلیل من التناسق غیر متناسقة األلوان

  ممتاز جید جدا جید غیر مكتمل المحتوى
  قبل الموعد  في الموعد المحدد في الموعد تأخر یوما الزمن 

 



 

 ألولا / الفصل الدراسي     تربیة فنیة/  المادة االبتدائي  لثالثا/   الصف
 

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

 

 

 : المدرسة قائد
.............................. 

 

 

 معلم المادة :
.............................. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 االبتدائي الثالث الصف الطباعة مجال  اسم الوحدة

ة :
ائی

ألد
ة ا

ھم
الم

 

 تتمثل مھمتك في : -
 .طباعة وحدة ھندسیة  -١                   

 :عن الطباعةعمل ملصق  -٢                    
 خطوات طباعة وحدات ھندسیة ذات مالمس مختلفة . 
 نماذج من الطباعة . 

 

 الھدف ھـ

  نسج قطعة صغیرة مھمتك :   

 لفنیةتوظیف الدروس االھدف : 
 .لمشاھدسة وتحقق الفائدة والمتعة لوسل،  شیقةبطریقة  ھاأن تطرحالمشكلة والتحدي :

 الدور د
 . مبدع ونساجفنان أنت : 

 والملصق  . العملتنفیذوظیفتك : 

 طالب المدرسة أو المجتمع الجمھور ج

 العلمي المقررسیاق السیاق الذي تجد نفسك فیھ ھو :  الموقف م

 ا
الناتج 
واألداء 
 والغرض

 والملصق . لتشكیلتنفیذ ا 

 ع
معاییر 

حكات وم
 النجاح

 الملصق و طباعةلا األلمام بجوانب. 
  مشوقھ وممتعةإجرائة بطریقة. 
 الشمولیة . 
 فنيالجانب ال . 

 



 

 ألولا / الفصل الدراسي     تربیة فنیة/  المادة االبتدائي  لثالثا/   الصف
 

 : لتربويالمشرف ا
.............................. 

 

 

 : المدرسة قائد
.............................. 

 

 

 معلم المادة :
.............................. 

 

 

 
 

 جدول تنظیم التدریس

 التوقیع الفصل الحصة التاریخ الیوم ( الموضوع )   المكون

 . ھـ١٤/     /  المدخل والتمھید    

 فكار الباقیة واألسئلة عرض األ
    ھـ١٤/     /  األساسیة.

  تقسیم المجموعات وتوزیع
جدول التعلم ومناقشة في 

مفردات وخبرات الوحدة وتجھیز 
 أدوات وخامات الرسم.

    ھـ١٤/     / 

 .ھـ١٤/     /  توزیع البروشور ومناقشتھ    

  تكوینات  –أطبع بوحداتي الھندسیة
وحدات طباعة -ومالمس مطبوعة  

 .ذات مالمس مختلفة    
    ھـ١٤/     / 

  خرائط المفاھیم والخرائط
    ھـ١٤/     /  الذھنیة

  مسابقة المجموعات
    ھـ١٤/     /  والفصول.

 . ھـ١٤/     /  اختبار وتقویم ذاتي    

  -خاتمة الوحدة ( عمل ملصق
    ھـ١٤/     /  قصة) رسم –

    ھـ١٤/     /  

 



 

 ألولا / الفصل الدراسي     تربیة فنیة/  المادة االبتدائي  لثالثا/   الصف
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 الخمیس األربعاء الثالثاء االثنین األحد الیوم النسیجمجال  وانالعن
      التاریخ

ھو تشابك وتقاطع خیوط تسمى السدى مع خیوط عرضیة  النسیج البسیط الملون  ملخص الوحدة
    تسمى اللحمة

  الفصل -الحصة 
  الفترة الزمنیة

 

  : تحدید نتائج التعلم المرغوبة: تحدید نتائج التعلم المرغوبة  ١١الخطوة الخطوة 
  ف الرسمیةف الرسمیةاألھدااألھدا

 یتوقع من الطالب في نھایة ھذه الوحدة أن :
 یعرف متى بدأ فن النسیج وتاریخ بدایة ظھورة  .-١-

 یفرق بین خطوات عمل النسیج بالخامات الملونة .  -٢

 یذكر اھمیة النسیج والمنسوجات في حیاتنا الیومیة .  -٣
 األسئلة األساسیة األفكار الكبرى ( األفھام الباقیة )

 الفكرة الكبرى:
 . وحدة نسیج ملونةإنتاج 

 سیفھم المتعلمون أن :
 النسیج من أقدم الحرف والصناعات ولھ أھمیة كبیرة في حیاتنا  -
 للنسیج أدوات كثیرة منھا النول والمقص والمكوك والمشط والمسطرة  -
معلجة األخطاء التي تقع مثل تدلخل الخیوط وعدم تناسق ألوانھا  -

 وات .وتوفیر األد

 ؟  عرف النسیج: س

 ؟ ما ھي األدوات اوالخامات المطلوبة للنسیج س

  القطع النسجیة التي یمكن تنفیذھا .بین  س

 ما ھي خطوات تنفیذ قطعة نسیج ؟ س

 

  المعرفة والمھارات الرئیسیة التي سیكتسبھا المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟المعرفة والمھارات الرئیسیة التي سیكتسبھا المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟
 سیكون المتعلمون قادرین على سیعرف المتعلمون

 لبسیط الملونالنسیج ا   .  

 نسیجلفي مجال ا وقیم اتجاھات اكتساب 

 .  المنسوجاتتعرف أنواع  

 .قطعة منسوجاتاألدوات والخامات المطلوبة في تنفیذ تعرف  

 . خطوات تنفیذ قطعة منسوجاتتعرف  

 .لعمل الیدوي ومنھا النسیجاتكوین اتجاه ایجابي نحو  

  نواتج التعلمنواتج التعلم  : تحدید البراھین واألدلة على تحقق: تحدید البراھین واألدلة على تحقق  ٢٢الخطوة الخطوة 

 المھمة األدائیة
 تنفیذ قطعة نسیج . 
  نسیجعن العمل مطویة 
  ملصق . .عمل 

 المحكات الرئیسیة
 . تحقیق درجات متقدمة في االختبارات 
  القدرة على حل أسئلة التدریبات بالكتاب المدرسي. 
   متمیز )  –كفء  –نام  -یتم من خالل جدول المتابعة المعد ( مبتدئ 

 ىأدلة أخر
 من خالل األدلة التالیة : -
  *              . كادیمي         * المفكراتالتذكیر االالنشاط المنزلي .                    * اختبارات فجائیة قصیرة 
 اتي* تقویم ذ                 كتابة تلخیص .                       * اختبارات طویلة .                        * المالحظات 

 



 

 ألولا / الفصل الدراسي     تربیة فنیة/  المادة االبتدائي  لثالثا/   الصف
 
 

 خبرات التعلیم والتعلمخبرات التعلیم والتعلم: :   ٣٣الخطوة الخطوة 

سیقوم المتعلمون  األنشطة التعلیمیة التعلمیة
 بما یأتي

سیقوم المعلم بما 
 یأتي

ومناقشة الطالب فیھا ثم عرض قصة  عرضبمدخل وتمھید إلثارة انتباه الطالب  
 . ومناقشة الطالب فیھا النسیج البدائي والطبیعي نماذج من 

األفھام الباقیة للوحدة بتقدیم األسئلة األساسیة مع مناقشة إبراز األفكار و 
 المھمات األدائیة التي تعمل على تحقیق ھذه األھداف واألفھام .

عرض المعرفة والمھارة والخبرة التعلیمیة المراد اكسابھا للطالب بترتیب  
الكتاب لھا بقصد تحقیقھا واحدة تلو األخرى وذلك حسب استراتیجیة التدریس 

طباعة  –الطباعة من الطبیعة (وھي كالتالي وتجھیز خامات وأدوات الرسم مناسبة ال

خالل معرفة الخبرة السابقة للطالب ن ویتم م )طباعة زخارف ھندسیة     –اشكال ھندسیة 
 وعرض نماذج لیحاكیھا الطالب وسرد  قصة لیقوم الطالب برسمھا

فردة من مفردات تقسیم الطالب لعدة مجموعات یطرح على كل مجموعة م 
الدرس ( خبرة تعلیمة) ویتم مناقشة المجموعات وتعزیز المعلم لھذه اإلیجابات 

 وتثبیت الخبرة المطلوبة .
نماذج كبرشور یشرح الخبرات التعلیمیة المطلوبة مدعوما بالصور توزع  

 .والتوضیح  على الطالب لمناقشتھا ویاحیھ الطالب
ا المعلم ویقوم الطالب بتعبئتھا ومتابعة تقدیم خرائط ذھنیة حول الموضوع یعدھ 

 .  المعلم لھم للوصول التقان الموضوع كامال
في كل موضوع على أن تشارك المجموعة كاملة في مسابقة بین المجموعات  

  رسم الموضوع ویعرض على لجنة التحكیم التي یراسھا المعلم .
ین جدارن تنفیذ مشروع المجموعات وھو عمل یشارك فیھ الفصل كلھ كتزی 

 .  فصلنا أو غرفة الفنیة 
عمل مطویة مصورة عن الوحدة كاملة لبیان مدى یطلب من الطالب قي نھایة  

 االستفادة من الموضوع .
عقد اختبار ویكون بطرح موضوعات الوحدة وینفذھا كل طالب على حده لتقییمھ وال  

 الفصل.  مانع من مشاركة الطالب في التقییم كأن یصحح كل طالب ألحد طالب 

المناقشة * 

 والحوار.

 * كتابة البحث .

 * عمل مطویة .

 * كتابة قصة.

* تنفیذ نشاطات 

كتابي الطالب 

 والنشاط.

* حل أوراق 

 العمل.

* المشاركة في 

رسم خرائط 

ذھنیة أو خرائط 

 مفاھیم .

* جمع 

 المعلومات

 

 یقدم التمھید .

* یحدد 

استراتیجیة 

التدریس( تعلم 

طریقة  –تعاوني 

تعلم نشط  –قائیة إل

حوار ومناقشة  –

 تفكیر ناقد  –

* قراءة نموذجیة 

 للنصوص.

 * التعزیز المناسب

* تقسیم 

 المجموعات.

*إعداد أورق 

 العمل.

*إعداد 

الخرائط 

الذھنیة 

وخرائط 

 المفاھیم
 

الشواھد واألدلة  متمیز كفء نامِ  مبتدئ التوقعات
 ومجموع النقاط

  ممتاز جید مقبول ضعیف الشكل العام 
  متناسقة ومبھرة متناسقة قلیل من التناسق غیر متناسقة األلوان

  ممتاز جید جدا جید غیر مكتمل المحتوى
  قبل الموعد  في الموعد المحدد في الموعد تأخر یوما الزمن 

 



 

 ألولا / الفصل الدراسي     تربیة فنیة/  المادة االبتدائي  لثالثا/   الصف
 

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

 

 

 : المدرسة قائد
.............................. 

 

 

 معلم المادة :
.............................. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 االبتدائي الثالث الصف النسیجمجال  اسم الوحدة

ة :
ائی

ألد
ة ا

ھم
الم

 

 تتمثل مھمتك في : -
 . نسج غطاء راس  -١                   

 : نسیج مھنة یدویة العمل ملصق بعنوان  -٢                    
 .   منسوجات البدویةالصور من  
 .  قطعة منسوجاتخطوات تنفیذ  
 . أدوات وخامات 
 بعض منتجاتنا 

 

 الھدف ھـ

 عمل  طباعةمھمتك :   

 توظیف الدروس الفنیةالھدف : 
 . مشاھدوسلسة وتحقق الفائدة والمتعة لل،  شیقةبطریقة  ھاأن تطرححدي :المشكلة والت

 الدور د
 . فنان ورسام مبدعأنت : 

 والملصق  . لعملتنفیذ اوظیفتك : 

 طالب المدرسة أو المجتمع الجمھور ج

 العلمي المقررسیاق السیاق الذي تجد نفسك فیھ ھو :  الموقف م

 ا
الناتج 
واألداء 
 والغرض

 والملصق . عملفیذ التن 

 ع
معاییر 

ومحكات 
 النجاح

 الملصق و عملال األلمام بجوانب. 
  مشوقھ وممتعةإجرائة بطریقة. 
 الشمولیة . 
 فنيالجانب ال . 

 



 

 ألولا / الفصل الدراسي     تربیة فنیة/  المادة االبتدائي  لثالثا/   الصف
 

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

 

 

 : المدرسة قائد
.............................. 

 

 

 معلم المادة :
.............................. 

 

 

 
 

   أنسج بخامات متنوعة  –أشكالي المنسوجة  –ألعابي المنسوجة 
 

 جدول تنظیم التدریس

 التوقیع الفصل الحصة التاریخ الیوم ( الموضوع )   المكون

 ھـ١٤/     /  ھید .المدخل والتم    

  عرض األفكار الباقیة واألسئلة
    ھـ١٤/     /  األساسیة.

  تقسیم المجموعات وتوزیع
جدول التعلم ومناقشة في 

مفردات وخبرات الوحدة وتجھیز 
 أدوات وخامات الرسم.

    ھـ١٤/     / 

 .ھـ١٤/     /  توزیع البروشور ومناقشتھ    

 ھـ١٤/     /  .    النسیج االبسیط الملون    

  خرائط المفاھیم والخرائط
    ھـ١٤/     /  الذھنیة

  مسابقة المجموعات
    ھـ١٤/     /  والفصول.

 . ھـ١٤/     /  اختبار وتقویم ذاتي    

  -خاتمة الوحدة ( عمل ملصق
    ھـ١٤/     /  قصة) رسم –

    ھـ١٤/     /  

 


