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 بســم اللـــه الرحمــن الرحٌــــم

 مقدمــــة

 

 الحمد هلل رب العالمٌن والصـــالة والسـالم على خٌر المعلمٌن نبٌنــا محمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن 

 

 :الســــالم علٌكـــم ورحمــة اللــه وبركــــــــاتـــــــه وبعــــــــد   

أخـــً الكرٌـــــم علـى انكــمام  ألســـرة المعلمٌـــن بالمنطقـــــة وأسـرة معلمــــً التربٌـــة الفنٌـــــة  نهنئـــ                

إنـا )) قـال اللـــه تعـــالى . خــاصـــة ونذكــر  بحجـــم وعظـــم األمانة التً أنٌطـــت بكـــم وأنتــم بـال شـــ  أهـــل لهـــا 

ال فؤبٌـــن أن ٌحملنهــــا وأشــفقن منهـــــا وحملهـــــا اإلنســـن إنــه كــــان عركنــــا األمانــة علــى الســموت واألرض والجبــــ

 (. 71) األحزاب ((  ظلومــاً جهــوالً 

ومع عظـــم المسئولٌــة وحداثـــة العمــــل ونقـل الخبـرة والتجربــــة حـري باإلنسـان أن ٌرجــــو العـــون               

عٌنٌــــــه ابتؽـــاء ركـــا هللا واالحتســــــاب لـــه مستعٌنـــــاً بؤهـــــل الـــرأي والتوفٌـــــق مـــن هللا عـــز وجـــــل جـــــاعالً نصـــب 

بٌد  هذه الحقٌبـــة التً نرجـــو مـن هللا / وأصحــــاب المعرفـــة والخبـــرة وأن ال ٌدخــر الجهـــد فً ذل  أخً المعلـم 

 .ـل جوانبـــه أن تكـــون معٌنـــة ل  بعــد هللا تعــالى فً فهـــم العمـــل واإللمام بكــ

 

 

 شعبـــة التربٌــة الفنٌــــة

 

 

 

 

 

 



 4 
 

 رســـالة معالً وزٌر المعارؾ إلى معلم التربٌة الفنٌة
 

أخٝ ٘ششٞهـٝ فٝ ثٓـبء شخصٟـخ ايٓبشئ ايُغًـٍ ، ٘فـٝ ايفرـش ثاـٙاة              

 .هللا ٘سضـٙاْــٕ إِ شـبء هللا 

 .جم ايٓبٖضٟــّ ثٗزٔ ايُُٗــخ ايعفُٛ أحٟٟم ثزحٟــخ اإلعـالٌ ، أْذ ٘صح             

 .فــبيغــالٌ عًٟهــٍ ٘سحُــخ هللا ٘ثشنــــــــبرــــٕ              

 

إْــــم ٞــــب أخــٝ ايعضٞــض رزـــــٙيٛ رشثٟــــخ ـــــبْت َــّ أٖــــٍ ـٙاْــت شخصٟــــخ      

ـــى اإلْغــبِ ايزٜ ٞزـز٘  ثــــبس صٓـــل ايًـــٕ ايـزٜ أركـــّ ن: اإلْغـــبِ ايُغًــٍ 

شٝء ، ٘ثث فٝ ايغُـــبء ٘األسض ، فٝ ا٠فــب  ٘فـٝ األْرــظ ، ثٞــــبد اإلثـــذا  

ثـذٞل . ٘ايجُــبو اإليٗــٝ ، ايذايـــخ عًـٛ صرــــبرٕ ايعًٟـــب ٘أعُـــــبحٕ ايحغٓـــٛ 

ايغُب٘اد ٘األسض ، ايجُٟــى ايزٜ ال حّذ يجُـــبيـٕ ٘نُـــبيٕ ، ايزٜ ٞحــت ايجُــبو 

 .أِ ٞحغــّ فٝ نــّى عُــى ٞصذس عٓـــٕ ، ٘أِ ٞزكــّ َــب ٞزٙالّٔ  ٘ٞٙدّ َّ عجذٔ 

 

 .أخً معلّـــم التربٌـــة الجمــالٌــة                 

ُّــخ ايٓجًٟــخ ايزـٝ ركـــٌٙ ثٗـــب إ فـْٗــــب              أســـٙ أِ رغزشعــش عفُــخ ايُٗ

ُّـق اإلُٞـــبِ فٝ نٟـــبِ ايرزــٛ ايُغًـــٍ   .، ٘رغٟٓـــٕ ثبيعٓــبصش ايحّٟـــخ رع

٘أْــب عًـٛ َاـــى ايٟكٟـــّ ثـْـــم رعُـــى داحجـــبإ عًـٛ إٞكــــبو حـّظ رـزّ٘             

األشٟــــبء ايجًُٟــخ فـٝ نـــِٙ هللا ايرغٟـــ  ، ٘رعــٗــذ ثـزسح اإلثـذا  أٞضـــبإ يـذٚ 

ايكــذسح  -ــــٙ إْغــــبِ ٘فــٝ نــــّى إْغــــبِ ثُــــب ٖ   -رًُٟــزل ايــزٜ أ٘د  هللا فٟــــٕ 

 .اإلثذاعٟــــخ  

 

ٖٝ ايُجــبو ايزشثـٜٙ ايـزٜ (( ايزشثٟــخ ايرٟٓــخ )) ٘إْــٝ ألغجطــم عًٛ أِ            

يٍ رغًق فٟٕ ْٙافـــز اإلثـــذا  ٘حرـــض ايٓبشـئ عًـٛ أِ ٞصٓـــل ايشــٝء ايجُٟــى 

 .َجزهــشاإ َ٘ٓشئــبإ 

 

 –ألعجـــبة شـزٛ  –ذ فٟـــٕ أ٘ نـــبدد رغًـق ٖــزا فٝ ايٙقذ ايـزٜ أغًكـــ           

ْٙافز اإلثذا  ٘أثٙاة اإلضــبفــخ ٘االثزهـــبس فـٝ ايُجـــبالد ايزعًُٟٟـــــخ ٘ايزشثٙٞـــخ 

األخــشٚ ، ٘إِ نّٓـــب يغٓـــــب َغًُّٟــــّ ثصحـــخ ٖـزا اإلغـــال  ٘ال َغزغًُٟـــّ 

 .يٗــزا ايٙاقـــــل   –ْحــّ ايُشثٟــّ  –ثذ٘سْـــب 

٘يــٝ نــّى األَــى أِ ْجــذ فٝ س٘احـــل أعــالفٓــــب ايرٓــبْٟـــّ ايُغًُٟـــّ           

حٙافــض  -ايعشٞق ٘ايُزٓــٙ  ٘ايُزـــدّة ثبيشــش   –٘فٝ رشاـٓـــب ايرٓــٝ اإلعــالَٝ 
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ّّ اإلعــــالَٝ ٘إحٟــــبحـــٕ ثُـــب ٞكزضٟــــٕ عصشْـــــب  العزئٓـــبف ايغٟــش فٝ ايرــ

فٝ َٟـذاِ ايرـــّ  -ٜ ْعٟـــش فٟـــٕ ، ثــى ثُـــب ٞكزضٟـــٕ اإلعــالٌ َّ أًٖـــٕ ايز

 .فٝ عــبيُّٓـــب ايُعــبصش  –٘ايجُـــبو 

 

يٙحــــبد أخـــبرّح َّ س٘احـل   -ثٟــّ حٟــّ ٘ثخــش   –ٞــب أخٝ ايعضٞض  –اعــشض           

ٗــــٍ فـٝ ٖـــزا ايرـــّ ايغُـــبٜ٘ فّٓٓـــب اإلعـــالَٝ يٟغزشعــــش ايطــــالة أِ ي

ُّــــب إثــذا  (( شهـــًٙا )) ايطــبٖـــش ثثـــــبءإ ٘أـــذاداإ  ٘ال رــضاو ثـــبسٖــــٍ . فـثذعـــــٙا أٞ

 .ايخــبيذح فٝ شزــٛ ثكــب  ايعــبيٍ رغزٗــٜٙ ايعكــٙو ٘ايكًـــٙة 

 

خــالفـبإ يُــب عـــشف ٖ٘ٝ أٞضــبإ رزنـــٝ اإلُٞــبِ ٘ايطٗــش ٘ايعرـــبف َعــبإ ،           

 .ايٓــبط َّ أيـٙاِ اْحــشاف ايرــّ يذٚ غٟــش ايُغًُٟـــّ 

 

َجــــبالإ ( عـــــبيٍ ايخـــظ ايعشثـــٝ ) ٘أنجـــش وــّٓٝ أْـــم ٘اـــــذ أٞضـــبإ فـٝ           

 .٘اععـــبإ فغٟحــبإ يزز٘  ايجُــبو ايشاحــل ٘إلثذا  ايشٝء ايجُٟــى يذٚ طالّثــم 

٘ثخـــش َــب أ٘صٝ ثــٕ ْرغـــٝ ٘أخٝ ايكـــبحـٍ ثبيزشثٟــخ ايرٟٓـــخ أِ ايحــّق           

٘ايخٟش ٘ايجُــــبو ٘ايعجٙدٞــــخ ايخـبيصــخ يًـــٕ ٘حـذٔ  ، نًٗــــب َزشاثطـــخ َزـــ صسح 

 .َزـــ خٟــخ يزحــّكق ععـــــبدح اإلْغـــــبِ فٝ ايحٟــــبح ايذْٟــــب ٘ايحٟــــبح ا٠خشح 

 

 .يغــالٌ عًٟهــٍ ٘سحُــخ ايًـٕ ٘ا

 

 ٘صٞش ايُعـــــبسف                                                                                              

 

 

 َحُذ ثّ أحُــذ ايششٟــذ    

 

 

 



 6 
 

 صفـــات معلــم التربٌــة الفنٌــــــة
ن منظومـــة المعلمٌـن وعلٌــه أن ٌتصؾ بصفــــات المعلــــم بشكـــل عــــام إال أن معلـــم التربٌـة الفنٌــة كم           

 :لمعلـــم التربٌـــة الفنٌـــة صفـــات نحصرهـــا فٌما ٌلــــً   

 :الصفـــات العــامـــة :     أوالً 

 :المعرفــــة التخصصٌـــــة   -1

المعــلومـــات فـً مجــــال تخصصــــه واإللمـام بالفـــروت المختلفــــة فـً  امتال  قدر ؼزٌـــر مـن                         

 .مجــال التخصل 

 :المعــارؾ والمهــارات المهنٌــــة   -2

      ٌتمتع المعلم بفهم كامل لألسس النفسٌـــة لعملٌــة التعلــــم. 

           إلمام المعلــم بالطــرق والمداخــل المختلفـــة للتدرٌس. 

   إلمام المعلــم ببعض المعــارؾ الخـاصـة بإطار التربٌـة اإلسالمٌة. 

 :الثقافــة العــامـة    -3

وهــً إلمام المعلم ببعض المعلومـات العـامة من خـارج نطـــاق تخصصــه األكـادٌمً كـً ٌتصـــؾ                        

ا ٌمكنـــه مـــن الحصـــول علــى المعلومــة التــً بالشخــــل المثقــؾ الــذي ٌمـــل  مــن القـــدرات والمهـــارات مـــ

 .ٌحتــاجها فً أقـل وقت وأٌســر مجهـــود 

 :الصفـــات الخــاصـــة : ثانٌــاً 

   امتــال  القدرات والمهـارات الفنٌــة والمهنٌــــــة 

      ًالتــذوق والحــس الفنــــــ. 

  ــة القــدرة على بث الوعــــً والثقـــافـــة الفنٌـــــ. 

   القـــدرة على دمــــج الخبــــرات النظرٌــــة بالخبـــرات العملٌـــــة. 

  التجدٌد واالبتكــــار. 

   البحـــث والتجرٌب. 

  الدراٌــة والمعرفــة بؤؼلب أنــوات الخــامـــات واستخدامـــاتهــــا. 

   اإللمام الجٌـــد بالبٌئـــــات المحٌطـــــة. 

  ـل الٌدوي والرؼبـــة فً ممــارســــتــه احترام العمــ. 
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 مهــام وواجبـات معلــم التربٌــة الفنٌـــة
 

ـــه إن شـــاء هللا مــن              ـــون علٌـ ـــة والقائمـ ـــرة وســامٌـ ـــة ومســإولٌة كبٌـ ـــالة عظٌمـ ـــم رسـ التعلٌـ

 . الذٌــن ٌكتب هللا لهــم األجر والثواب فً الدنٌـــا واآلخرة 

ــذات            ـــال والمــإتمن علــى فل ـــة األجٌـ ـــه تربٌـ ـــة علٌـ ـــل هــذه المنظومـ ـــم التربٌـــة الفنٌـــة داخـ ومعلـ

ـــاً  ـــاً وسلوكـــ ـــة وتعلٌمـ ـــاد تربٌـ ـــه . األكبــ ــً سلوكــ ــزه ف ـــات تمٌ ـــه أن ٌتصـــؾ بصفـ ـــب علٌـ ـــذا ٌتوجـ لـ

 .   ٌته وعالقـــاتــــه وأن ٌقـــوم بواجبــــاتــــه من موقـــع مسئول

والمسطــر أدنـــاه المهـــام والوجبـــــات التً على معلــم التربٌــة الفنٌـــة األخـذ بهــا وهـً اآلتـً           

    : 

 .أداء األمــانة على الوجــه المطلــوب بعقــل وأعــً وكمٌــر حــً  .1

 .ٌحتــرم األنظمة الرسمٌـــة أن ٌكـــون قدوة حسنـــة فً مظهـــره وسلوكـــه وإنظبـــاطــه وأن   .2

 .أن ٌقــٌم عالقــات طٌبــة مع جمٌــع أسرة المدرســــــة   .3

 .أن ٌحــرل على القٌام بكـل مـا ٌوكــل إلٌــه من أعمـــال وإنجــازهـا فً وقتهــا   .4

 .أن ٌتــابع التعـامٌم والتوجٌهـــات التً ترد للمدرســة تباعاً وٌحــرل على تنفٌذهـــا   .5

 .أن ٌكــون لـه دور فــاعل فً المدرســـة تربوٌــاً وسلوكٌــــاً وفنٌــــاً   .6

ؼرس وتعمٌق المفاهٌــم اإلسالمٌــة لدى الطــالب وربطهــم ببٌئتهــم ومجتمعهــم وعاداتـــه وتقالٌـده   .7

. 

 .تــؤصٌل االنتماء للوطــن والوفــاء لـه والمحافظة على مقدراتــــه   .8

م االهتمام بمـــادة تخصصــــه ووكع الخطط والبرامــج واألنشـطة الفنٌــة المناسبــة لهــا على المعلـــ  .9

. 

 .أن ٌتبــع التجدٌد واالبتكار واالبتعاد عن األسلوب الممل الرتٌب الؽٌر متجدد  .11

 .دراســة خصائل كل مرحلــة ووكع الخطط والبرامــج الفنٌة لهــا  .11

 .المتاحــة والمتوفــرة التً تخدم الدرس وتحقٌق أهدافــه استخــدام الوسـائل التعلٌمٌــة   .12

 .مراعاة الفروق الفردٌـــــة للطــالب وتشجٌــع المتمٌزٌن والرفــع من مستوى المتدنٌن   .13

على المعلــم أن ٌدر  أن التربٌـة الفنٌـة أصبحــت وسٌلـــة تربوٌـــة أســاسٌـــة فـً بنـــاء الشخصٌــة   .14

 .ن خــالل تنمٌــة قدراــه وشحــذ حواســـه وإٌقــاظ نشــاطه الفنـــً اإلنسانٌة للطفــل م

ــرام أ .15 ــدى األطفــال واحت ــً ل ـــر الفن ـــل والتعبٌـ ـــة العمـ ــر  حرٌـ ـــة ‘ت ـــم وتطــوٌر ملكـ ـــم وإنتــاجهـ مــالهـ

 .اإلبدات لدٌهــــــم 

 .ؼرس جـانب التذوق الفنً والتفاعل واإلبدات من خـالل الدروس المعطــاة   .16

ـــة الظــروؾ   .17 ـــم وتهٌئـ ـــع مــن مستواهـ ـــم والرفـ ـــل مواهبهـ ـــم وصقـ ـــن وتشجٌعهـ االهتمــام بالموهوبٌـ

 .واإلمكانات المتاحــة لهــم من خــالل الدروس واألنشطة الفنٌـــــة 

ـــا   .18 ـــة بهـ ــدروس واألنشــطة الفنٌ ـــة ال ـــا لمزاولـــ ـــة وتهٌئتهــ ـــة الفنٌـ ـــة التربٌـ ـــز ؼرفـ إعــداد وتجهٌــ

 .عٌــل دورهـــا وتف
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إبــراز المظهــــر الجمــــالً الفنــــً فــً ممــرات المدرســــة وأروقتهــــا وذ  مــن خـــالل عــرض أعمـــال   .19

 .الطالب ورسوما تهم الفنٌــــة 

ــــال الطـــالب   .21 ــــة بؤعمـ ــــة بالمشــارك ــــة والدولٌـ ــــارض المحلٌـ ــــات والمعـ ــــة فـــً المســابقـ المســاهمـ

 .المتمٌــزة  

 .ات البٌئــة والمستهلكــــات وتطوٌعهـــا فً الدروس الفنٌــة وجمــاعات النشــاط استؽالل خــام  .21

 .تعــرٌؾ الطالب باألدوات والخــامات وصٌـانتهــا والمحافظــة علٌهــــا   .22

 .بث روح التنــافس الشرٌؾ بٌن الطــالب   .23

الـدورات التدرٌبٌـــة والبحـث  أن ٌحرل المعلـــم علـى تطـــوٌر معلومـــاته وٌثـري ثقـــافة مـن خـــالل  .24

 .والتجرٌب واالطـــالت 

 .استؽالل المناسبــات الوطنٌــة واألعٌاد وأســابٌع التوعٌــة بدروس فنٌــة تحقق األهداؾ المنشودة   .25

 .ؼرس حب العمــل الٌدوي واحترام القائمٌــن علٌــــه   .26

 .ـدة   استؽالل أوقــــات الفراغ بالنافــــع المثمـــر المفٌــ  .27
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 األهــداؾ العــامــة لمــادة التربٌــة الفنٌــــة والمهنٌـــة فً التعلٌــم العـــام
 

 .تحقٌق ؼــاٌــة التعلٌــم بفهــم المتعلــم لقٌمـــة العمــل فً إطـار تعـالٌـم الدٌن اإلسالمً  -1

ـــع الســعودي وتزوٌــده باحتٌا -2 ـــة ربــط التعلٌـــم العـــام بخطــط التنمٌـــة للمجتمـ جـاتـــــه مــن األٌــدي العــاملــــة المهنٌــ

 .الوطنٌــــــة 

ـــم التشكٌلٌـــــة لــدى المتعلمــٌن علــى أســس موكوعٌـــة لفهـــم العناصــر التشكٌلٌـــة فــً   -3 ـــم والقٌـ تكوٌــــن المفاهٌــ

 .التكـوٌنــات العــامــة للعمــل الفنـــً 

ـــار  -4 ـــن الستثمـ ــدى المتعلمٌـ ـــة ل ـــات نافعـ ـــة هواٌــ ـــع  تنمٌـ ــى المجتمـ ـــم وعل ـــود علٌهــ ــا ٌعـ ـــراغ بم ـــات الفـ أوقــ

 .بالفــائدة 

 .تحسٌــن العملٌـــة التعلٌمٌــة من خــالل التوازن بٌن النشــاطات النظرٌـــة والعملٌــة ببرامج التعلٌــم العـــام      -5

ؾ المختلفــــة وتؽٌٌـــر المفاهٌـــم السلبٌــة تكوٌــن اتجــاهــات إٌجـــابٌــة لـدى المتعلمٌـــن نحـــو المهـــن والحـــر  -6

 .نحوها للمساهمة فً الوفـاء بحاجة المجتمــع السعودي من القوى البشرٌــة 

 .اكتشــاؾ الموهوبٌـن فنٌــاً ومهنٌــاً ورعــاٌتهــم وتوجٌــه قدراتهــم بشكــل سلٌــم   -7

علـــى أســـس موكوعٌـــــة لنشـــــر الثقــافـــــة البصرٌـــــة تكـــــوٌن المفاهٌـــــم والقٌـــــم الجمـالٌــــة لـــدى المتعلمٌــــن   -8

 .الجمــالٌـة فً المجتمــع الدراسً 

 .توعٌـة المتعلم بمجـاالت العمل والمهـن المختلفـة ومتطلبــات ومهــارات االلتحــاق بهــا   -9

التـً تفـتل لهــم أفـــاق  اكتساب المتعلمٌـن قدر منــاسب مـن الثقــافـــة والمهـــارات والخبـرات المهنٌـــة البسٌطـــة -11

 .مختلفــة فً حب العمــل المهنــً واإلقبال علٌــه 

إكســاب المتعلمٌـن رصٌد مكن الخبرات فً النقــد والتحلٌل والتفسٌـــر والتقوٌـــم لألعمـــال الفنٌـــة وتبصٌرهــــم   -11

 .بمقومـــات العمــل الفنــً الجٌـــد   

لـــدى المتعلمٌـــــن نحـــــو الفنـــــون والحـــــرؾ النــابعـــــة مـــن التـــراث اإلســـــالمً تكــوٌـــــن اتجـــــاهات إٌجــابٌـــــة   -12

 .والمحلـــــً   

تخطــــً المتعلــــم حــــاجز الخــــوؾ مــن استخــــدام األدوات العلمٌــــة والتقنٌــــة وصٌــانتهــــا مــع األخــــذ بؤســــالٌب  -13

 .األمن والســـالمـــة 

 .قٌـــة أســاسٌــة تســاعده على استخدام األدوات والمعدات استخدام سلٌمــاً إكســــاب المتعلـــم مهــارات تطبٌ  -14

تزوٌد المتعلــم بالمهــارات والخبــرات والمعــارؾ والقٌــــم المنــاسبـــة لظـــروؾ البٌئـــة االجتمــاعٌـــة والمــادٌـــة التـً   -15

 .ٌعٌشــون فٌهـــــا   



 : 
 

 بٌــة الفنٌــــة والمهنٌـــة بالمرحلة االبتدائٌةاألهــداؾ العــامــة لمــادة التر
 

 .تعدٌل بعض القٌــم واالتجـاهات االجتماعٌـة السلبٌة نحو العمل الٌدوي   .1

إكســاب المتعلمٌن بعض االتجاهات اإلٌجابٌــة نحــو العمــل الٌـدوي واحتـرام الحـرفٌٌن وتقـدٌر جهـودهــــم فـً   .2

 .بنــاء الوطــن 

لمتعلــــم الكتشــــاؾ مٌولــــه وقدراتــــه المهنٌــــة مبكــراً لتسهٌــــل اختٌــاره لمهنــــة المستقبــــل إتــــاحة الفرصــــة ل .3

 .والعمــل على صقلهــا 

تنمٌــــة االتجــــاه نحــــو اإلحســــاس بالبٌئــــة فــً أشكــــالها ومظاهـرهـــا وعنـاصرهــــا الؽنٌـــة بالقٌــــم الجمالٌــــة   .4

 .خــالل التعبٌــر الفنً  والتشكٌلٌــة والتفاعــل معهــا من 

 .تنمٌــة روح التعــاون والعمــل الجمــاعً عن طرٌق تنظٌــم المتعلمٌـن على أشكــال فرق عمل  .5

 .التؤكٌــد على احترام أنمــاط المتعلــم واتجــاهـاتـه والعمــل على تنمٌتهــا تؤكٌداً لفردٌتــه  .6

 .قــاً لقدرات الطــالب والخامات المتاحـة تنمٌــة مهــارات وقدرات التشكٌـــل الفنً طب  .7

 .تعرٌؾ المتعلمٌن باألدوات والعدد المستخدمــة فً المهــن الفنٌــة والحرفٌـــــة  .8

 .إكســاب المتعلمٌــن مهــارات رســم الخطــوط واألشكــال والتصمٌم الزخرفً   .9

 .ثقــافً لتحسٌــن خبراتهـــم الفنٌــة والحرفٌـــة توعٌــة المتعلمٌــن بؤهمٌــة فهــم وتذوق التراث الفنــً وال .11

 

 األهــداؾ العــامــة لمــادة التربٌــة الفنٌــــة والمهنٌـــة للصؾ األول االبتدائً
 
الـورق الملـون ) ممــارســة الطــالب لبعـض الخبرات العملٌــة البسٌطـــة باسـتخدام الخامـات المختلفـــة مثـل    .1

 (  .الخ ..…… وخامــة الصلصــال

 .التعرٌــؾ بمسمٌــات األلـــوان األســاسٌـــة والثانوٌــة   .2

 .اإلطــالت على الخطوط والوحدات الزخرفٌـــة األولٌـــة  .3

 .تعبٌر الطــالب بطالقــة عن بعض المواكٌــع باستخدام األلــوان   .4

 .ٌــة أو واقعٌــة هــادفـة أصٌـل بقصل خٌال,تنمٌـة خٌــال المتعلمٌن نحـو تعبٌــر فنً مبدت   .5

التعرٌـــؾ بالخـــــامات والعــــدد واألدوات البسٌطـــــة الالزمـــــة للعمـــــل ومهـــــارة استخدامهـــــا وطـــرق حفظهـــا   .6

 .ونظــافتهــــا 

 . الدراسً التعـود على األخـذ بؤسـالٌب السـالمة أثنـاء العمـل والمحافظـة على نظافـة الفصل   .7

 . للجوانب الجمــالٌـة المختلفـــة تنمٌــة التذوق الفنــً  .8

 .استٌعــاب مفهــوم اللٌــونــة والصـــالبـــة واإلحســـاس بالطٌنـــة الطبٌعٌـــة   .9

 .إتاحـة الفرصـة الكتشاؾ الطٌنـة وتشكٌلها على أشكال طبٌعٌة بسٌطة بعٌداً عن محاكاة ذوات األرواح   .11

 

 فنٌــــة والمهنٌـــة بالصؾ الثانً االبتدائًاألهــداؾ العــامــة لمــادة التربٌــة ال
 

 .التعرٌؾ بالخامات البٌئٌة والصناعٌة البسٌطـة ومعالجتهــا فنٌــاً    .1

 .استكشــاؾ األلــوان الثانوٌــة والدافئــة   .2
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عـن  تعبٌر الطـالب باأللــوان عن موكوعـات من البٌئـة ، المناسبات المختلفــة ، والوحـدات الزخرفٌـــة بعٌـداً  .3

 .محاكاة ذوات األرواح 

ممارسـة المتعلمٌن لبعض الخبرات العملٌــة البسٌطــة فً النسٌج الطباعة على الورق باألحبــار الصنــاعٌـــة  .4

 .والطبٌعٌــة 

 .االطــالت على أعمــال الطبــاعة وأشؽــال النسٌج وأنوات الخٌوط المستخدمــة   .5

 .والمفاهٌــم الفنٌــة  تنمٌة إحســاس الطالب لتذوق القٌــم  .6

التعرٌؾ ببعض الخــامات والعدد واألدوات الالزمــة للعمــل ومهــارة استخدامهــا وطرق حفظهـا ونظافتهــــا   .7

. 

 .مراعاة أسس الصحــة المهنٌــة أثنــاء العمــل والمحافظــة على نظــافــة المكـــان  .8

 .ٌــة والمنتمٌــن إلٌهــا تقدٌر واحترام العمــل المهنــً والحرؾ الٌدو  .9

 .اإلمام بؤنوات الطٌنــات وخصـائصهــا وطرق تشكٌلهــا   .11

 . إبراز قدرات الطــالب الذاتٌــة فً الجــانب التطبٌقـــً  .11

 األهــداؾ العــامــة لمــادة التربٌــة الفنٌــــة والمهنٌـــة بالصؾ الثالث االبتدائً
 

 .فً إنتاج أعمال فنٌة مبتكرة ( خامة الكرتون والورق الخ ) ل استخدام بعض الخامات المختلفة مث .1

 .التعرٌؾ بؤنوات المجموعــات اللونٌـة والعنــاصر والمصطلحــات الفنٌــة  .2

 .إبراز أهــم الوحــدات الزخرفٌــة اإلســالمٌــة وأنواعهــــا   .3

 .والخزؾ ال الطباعة والنسٌج إكساب الثقــافة والخبرات لبعض المهارات العملٌـة البسٌطة فً أعم  .4

 

 .اختٌــار الخــامات والعدد واألدوات الالزمــة مع مراعــات مهــارة استخدامهــا وطرق حفظهــا ونظــافتهــــا   .5

 .إدرا  أثر األمن والســالمة أثنــاء العمــل والمحافظــة على نظــافة المكــــان  .6

 .مهــن المختلفـــة فً المجتمـــع تقدٌر واحترام الفن المحلــً والحرفً وال .7

 .التعــامل مع عجٌنه الطٌنــة وطرق عمــل البالطـــات الخزفٌــة وزخرفتهــــا   .8

 

 األهــداؾ العــامــة لمــادة التربٌــة الفنٌــــة والمهنٌـــة بالصؾ الرابع االبتدائً
 

رقٌــة وؼٌرهــا من الخــامات الصلبــة فً إنتـــاج توظٌــؾ الخــامات المستهلكــة اللٌنــة كالعلب والشرائط الو .1

 .أعمــال جدٌدة مبتكــرة 

 .اكتســاب أسلــوب التعبٌر الفنً المبــاشر بالعناصر الزخرفٌــة المعبرة والمستوحــاة من الفن السعودي  .2

 .اكتشــاؾ سمــات األسلــوب البسٌــط فً التفرٌـػ على األستنسل لطبــاعة األقمشـــة  .3

 .تنفٌــذ األعمــال الفنٌــة بطــالقــة وبزخــارؾ مبتكــرة مستخدمــاً خطــوط النسٌــج والرقعــة فً التكــوٌـن  .4

 .تحدٌد معــانً التعــاشٌق النسٌجٌة مع مراعاة مهــارة تنفٌذهــا  .5

 .إدرا  أثر تقنٌــات والٌــات اإلنتــاج الفنــً والمهنــً فً أشؽــال النجــارة  .6

 .مكن من توظٌؾ الرقــائق المعدنٌــة بطرٌقــة صحٌحــة فً تشكٌــل جٌد   الت .7
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إثــراء معلومـــات المــتعلم عــن الخــــامات والعـــدد واألدوات الالزمــــة للعمــــل ومهــــارة استخدامهــــا وطــرق  .8

 .حفظهـــا ونظافتهـا 

 .نظــافة المكـــان  مراعاة أســالٌب األمـن والســالمــة أثنــاء العمــل والمحـافظــة على .9

استٌعــاب مفهــوم بعض المعلومــات والمصطلحــات الفنٌــة المهنٌــة والمفاهٌــم الجمالٌــة فـً العمـــل الفنـً  .11

. 

 .تنمٌــة مهــارة المقــارنــة بٌن األعمــال التشكٌلٌــة بالخــامات المختلفـــة  .11

 .ن فرٌق تقدٌر العمــل الجمــاعً التعــاونً بفاعلٌــة كم .12

 .إتــاحة الفرصـة للمتعلم أن ٌعمــل وفق مـا منحــه اللـه من قدرات فً المهــارات المختلفة   .13

تنمٌــة القدرة على استخدام الفكـر والعٌن والٌد إلنتـاج أعمــال مسطحـــة ومجسمـــة بعٌـداً عـن ذوات األرواح  .14

. 

 مهنٌـــة بالصؾ الخامس االبتدائًاألهــداؾ العــامــة لمــادة التربٌــة الفنٌــــة وال
 

 .االستفــادة من بعض الخامات المستهلكــة المختلفـة فً صٌــاؼة وابتكــار أعمــال جدٌدة .1

 .استكشــاؾ االتزان واإلٌقــات والحركــة والسكــون فً العمــل الفنً  .2

ـــ .3 ــــة والتجرٌدٌ ــــة التصـــوٌرٌة والتكعٌبٌ ــــات وخصــــائل المدرسـ ــــة سمـ ـــراز أهمٌـ ة وأســــالٌب الزخــــارؾ إب

 .المختلفــة عنـد الشعــوب 

 .ممارســة الطبــاعة بالخــامات المختلفــة الصنــاعٌة والطبٌعٌــة   .4

 .توظٌــؾ الزخــرفــة اإلسـالمٌــة مع الخـط العربً فً وحــدات وتكوٌنـــات فنٌــة مبتكــرة  .5

 .التعــرؾ على أنــوات وخصــائل خٌــوط النسٌــج   .6

 .رســة تركٌب أعمــال النسٌــج الســادة بطرٌقــة حرفٌــة صحٌحـــة مما .7

 .اكتســاب المتعلــم مهــارة قطــع وصنفــرة وتنظٌؾ األخشــاب ، ومعجنـتهـــا ودهنهـــا  .8

 .تطبٌق المهــارات الفنٌــة فً تشكٌــل الرقــائق المعدنٌــة  .9

 .ة للعمل ومهــارة استخدامهــا وطرق حفظهــا ونظافتهـا التعرٌؾ بالخــامات والعـدد واألدوات الالزمــ .11

 .األخذ بؤســالٌب الســالمة أثنــاء العمــل والمحافظــة على نظــافـة المكــان  .11

 .اكتســاب بعض المعلومـــات األســاسٌــة عن مـاهٌة األلوان والخطوط  .12

 .ؤلوان األكسٌــد المختلفـــة إظهــار الجمــال بزخرفــة األشكــال واألوانً الخزفٌــة ب  .13

ـــة القــدرة اإلبداعٌــــة واالبتكــارٌـــة لــدى المتعلمٌـــن وتهٌئٌهــــم لالندمــــاج والمشاركــــة فــً األعمـــال   .14 تنمٌـ

 .المختلفـة 

 .تثقٌــؾ المتعلــم بالنواحً األســاسٌـة لمالمس السطــوح المشكلـــة بالشـرائــل والحبـــال  .15

 

 ـة لمــادة التربٌــة الفنٌــــة والمهنٌـــة بالصؾ السادس االبتدائًاألهــداؾ العــامـ
 

 .إتقــان الرســم وتوظٌــؾ الخــامات المستهلكــة فً صٌــاؼة وابتكــار نماذج ثالثٌــة األبعــاد  .1

 .دراســة وتطبٌق القٌــم الفنٌــة والتشكٌلٌــة فً العمــل الفنــً   .2
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 .خبرات بزٌــارة المتــاحؾ واألمــاكن األثرٌــة استٌعــاب المعلومــات وال  .3

 .وطرٌقـة العقد والؽمر فً اللون ( الباتٌ  ) ممارسـة بعض أعمال الطبـاعة البسٌطة بطرٌقــة   .4

 .إبراز أهمٌــة سمــات وخصـائل الفنـون اإلسالمٌـة وأسـالٌب وأنوات الزخارؾ المختلفة فً الفن اإلسالمً    .5

 .ت الخطٌـــة مع الزخرفــة اإلسالمٌــة فً إنتاج أعمال جدٌدة توظٌؾ التكوٌنــا  .6

 .ممارسـة النسٌج البارز فً إنتاج بعض األعمال الجدٌدة المبتكرة   .7

 .التعرٌؾ بؤعمال الخشب الفنٌـة المجسمـة وقٌمها المختلفة وأسالٌب بناء العمل الفنً  .8

 .الرقائق المعدنٌــة  إتاحــة الفرصـة للمتعلـم لعمــل أشكــال مبتكــرة من  .9

 .التعرٌؾ بالخامات والعدد واألدوات الالزمة للعمل ومهارة استخدامها وطرق حفظها ونظافتهـا   .11

 .تطبٌق أسالٌب الســالمـة أثنــاء العمــل  .11

 .التعرٌؾ بؤسس النقد والبنــاء الفنً للعمل الفنً  .12

 .وفق األسس والمعاٌٌر الفنٌـة الحدٌثــة اكتساب القدرة على أداء الكفاءات التً ٌتطلبهـا كل مجال   .13

 .زٌادة القدرة على التشكٌل والتنظٌـم لألسطــل الخزفٌــة بالمعــالجــات الٌدوٌــة   .14
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 األهــداؾ العــامــة لمــادة التربٌــة الفنٌــــة والمهنٌـــة بالمرحلــة المتوسطــة
 

 .ل الٌدوي وتوجٌهها لما ٌناسبهـــا  اكتشــاؾ مٌول المتعلمٌن واستعداداتهم نحو العمــ .1

ـــه   .2 ــى أسرتـ ـــه وعل ـــود علٌ ــا ٌع ـــات فراؼـــه بم ــً أوق ــتعلم ف ـــا الم ـــة ٌمارسه ـــة وفنٌـــ ـــات عملٌـ ـــة هواٌـ تنمٌـ

 .بالمنفعــة 

 .إكســاب المتعلـم حب البحث والرؼبــة فً االبتكــار وحـل المشكــالت   .3

ـــً للطــــالب عــن طر  .4 ـــم الفطرٌـــة لمختلــؾ االتجاهـــات الفنٌــة والتعبٌــر عــن تنمٌـــة الــوعً اإلدراكـ ٌـــق مٌولهـ

 .ذاتهــــم  

السعً إلـى تخطـً المـتعلم حـاجز الخــوؾ والتـردد مـن اسـتخدام  األجهـزة العلمٌــة والتقنٌــة وصٌانتهــــا مـع  .5

 .األخذ بؤسالٌب األمن والسـالمـة 

 .ــة ومعنى للتعبٌر الفنً التجرٌب باستخدام أسـالٌب ووسائل فنٌة متعددة وذات أهمٌ  .6

إكســاب المتعلـم المعارؾ والمهارات العلمٌـة بما تســاعده علـى تحدٌـد نـوت مهنتــه أو تعلٌمـــه فـً المراحــل   .7

 الدراسٌــة المتقدمــة   

 .إكســـاب المتعلــم القدرة على االتصــال من خــالل الرسومــات والرموز والمصطلحــات   .8

 . ٌئة الطبٌعــة والصنــاعٌة المحٌطـة به واستؽاللها وتطوٌرهــــــا   تبصٌر المتعلـم بب  .9

 .تكــوٌن اتجـاهات إٌجابٌة سلٌمة لدى المتعلمٌـن نحو العمل الٌدوي واحترام العاملٌن وتقدٌرهـم   .11

 

 األهــداؾ العــامــة لمــادة التربٌــة الفنٌــــة والمهنٌـــة بالصؾ األول المتوسط  
 

 .من خامــة مستهلكــة فً إنتاج أعمـال جدٌدة ومبتكرة  دمج أكثر .1

 .التعرٌؾ بمعانً ومفاهٌـم األلــوان الزٌتٌــة وأسـالٌب استخدامهــا فً تلوٌـن األعمـال   .2

 .فً إنتاج تصمٌمات وأعمال مبتكرة (  …الحاسب اآللً ) التعــامل مع التقنٌـات الحدٌثــة مثل   .3

 .الباتٌ  التقلٌدي والٌدوي والمزج بٌنهـــا مع مراعــاة خطوات التنفٌذتعلــم الطبــاعة باستخدام  .4

 .التعرٌؾ على تقنٌــات دمج أنوات الخطوط مع الخزؾ اإلسالمٌــة فً عمــل واحد  .5

 .استخدام النــول ذي الدرقٌــن فً أعمــال النسٌـــج الشعبـــً  .6

 .ة إبراز أهم المصطلحــات المستخدمــة فً أعمال النجــار .7

 .ازدٌاد القدرة على تنفٌذ أعمــال مبتكرة من األخشـــاب  .8

 .تنفٌذ أعمــال فنٌــة مركبــة ومفٌدة من المعــادن  .9

 .اختٌار الخامات والعدد واألدوات المناسبــة للعمــل ومهارة استخدامهــا وطرق حفظهــا ونظــافتهـــا   .11

 .حافظــة على نظــافة المكــان مراعاة أســالٌب الســالمة أثنــاء العمــل والم  .11

 .تنمٌــة بعض المهــارات لتفسٌــر وتحلٌل األعمــال الفنٌــة ونقدهـــا   .12

 .التمكن من تطوٌر المهــارات الخزفٌـــة بطرق البنــاء المختلفــة   .13

 

 األهــداؾ العــامــة لمــادة التربٌــة الفنٌــــة والمهنٌـــة بالصؾ الثانً المتوسط
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 .ٌب الطالب على دمج الخامات المستهلكة مع خامات أخرى إلنتاج أعمال فنٌة جدٌدة ونافعة تدر .1

 .التفاعل مع البٌئة والمشكــالت المحلٌــة والعالمٌـــة بؤعمــال مبتكـــرة   .2

 .تكــوٌن أسلــوب خــال فً الرســـم ٌمٌزه عن أقرانــــه   .3

 .فً إنتاج أعمــال فنٌــة مبتكرة ( الخ .…ب اآللً الحاس) استخدام التقنٌــات الحدٌثــة مثل   .4

 .إدرا  أثر المحسنـــات البدٌعٌــة فً الفن اإلسالمً والحرؾ الٌدوٌة والفن المحلــً  .5

 .تجرٌب الطباعــة بطرٌقــة اللٌنــو مع مراعاة خطوات التنفٌذ بدقة ، إلنتاج أعمال فنٌـة جدٌدة  .6

وط العربٌـــة مثــل الخــط الكــوفً الهندســً والمزخــرؾ إلنتــاج تصــمٌمات تحدٌــد معــانً وأشكــــال وأنــوات الخطــ  .7

 .مبتكرة 

 .ممارســة المتعلم لطرق جدٌدة فً أعمـال النسٌج مثل الكلٌــم   .8

 .إنتاج بعض األعمــال المهنٌــة البسٌطــة بطرٌقــة صحٌحــة   .9

 .استخدام الطرق واألســالٌب الفنٌــة المتطورة لتشكٌــل المعــادن   .11

 .التعرؾ على الخـامات والعدد واألدوات الالزمة للعمل ومهارة استخدامها وطرق حفظها ونظافتهـــا   .11

 .مراعــاة أسس الســالمــة والصحــة المهنٌــة وتعلٌماتهــا أثنــاء العمــل والمحافظــة علة نظافة المكــان   .12

 .ــل الفنً فً القوامٌس الفنٌـــة البحث عن الرموز والمصطلحـــات والمفردات الفنٌــة للتشكٌ  .13

 .التعرؾ على تقنٌــات التشكٌــل الخزفــً والتخطٌط للمشارٌع الصؽٌرة   .14

 .إتقــان طرق الصقــل والتجفٌؾ والحرٌق ودرجـــات الحرارة   .15

 األهــداؾ العــامــة لمــادة التربٌــة الفنٌــــة والمهنٌـــة بالصؾ الثالث المتوسط    
 

طـرق االنتفـات باألشٌـــاء المستهلكـــة فـً صٌـــاؼة أعمـــال فنٌــة جدٌـدة ونافعـــة تحـاكً األعمـــال  البحث فـً .1

 .التراثٌــة 

 .استٌعــاب أسلــوب البحث والتجرٌب فً الرســـم والزخرفــــة   .2

 .توظٌؾ الحاسب اآللً فً إنتاج تكوٌنــات وتصمٌمات خطٌــة جدٌدة   .3

فـً إنتـاج أعمـــال جدٌـدة مـع مراعـاة ( الشـبلونات ) لطباعــة بالشاشـــة الحرٌرٌـة تطبٌق القٌم الجمالٌـة فـً ا  .4

 .خطوات التنفٌذ 

 .توظٌؾ الخط الحرفً فً عمــل تكوٌنــات إبداعٌــــة    .5

 .ممارســـة أعمــال مبتكــرة فً أعمــال النسٌــج باستخدام األقمشـــة المستهلكــــة   .6

ـارة التراثٌـــــة األصٌلــــة وٌستثمــــر قٌمتهــــا الفنٌـــــة فــً أعمــــال النجــــارة محاكــاة المــتعلم أعمــــال النجـــ  .7

 .الحدٌثــة 

 .صهـــر وتثبٌت األلـــوان المختلفـــة للخزؾ   .8

 .اإللمام بطرق التشكٌــل المختلفة فً أشؽــال المٌنــاء وطــالء وزخرفــة األشكــال المعدنٌــــة   .9

 .د واألدوات الالزمة للعمـل والقدرة على استخدامها وطرق حفظهـــا التعرؾ على الخامات والعد  .11

 .األخذ بؤســالٌب الســالمــة أثنــاء العمــل والمحافظــة على النظافـــة  .11

 .التعرٌؾ بوظــائؾ القٌـــم الفنٌـــة والتشكٌلٌـــة   .12

 .كل صحٌل تنمٌــة  التفكٌر النقدي من حٌث التؤمل والتركٌز ورإٌــة العمــل بش  .13
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 .تحدٌد قٌمـة الوظائؾ النفعٌـــة والجمالٌـــة فً الفنون التشكٌلٌـــة وإتقــانهـــا   .14

 .  تطبٌق القٌم الجمالٌة فً مراحل التشكٌـل الفنً للخزؾ والمشاركـة فً عـالم العمــل واإلنتاج   .15

بما ٌحقق التكـــامل بـٌن العلـم والعمـــل إكســاب المفاهٌــم والمعلومــات النظرٌــة والتطبٌقٌــة لمجاالت الخزؾ  .16

. 
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 األهــــداؾ السلوكٌـــــــــة

  
 :مفهــوم األهداؾ السلوكٌــــــة  

الهــــدؾ السلوكـــــً  هــــو عبــارة تصــؾ التؽٌــــر المرؼــــوب فٌــه فــً سلـــــو  المتعـلــــم عنــدما ٌمــــر               

 .ح ، بحٌث ٌكــون هذا التؽٌــر قابالً للمالحظـــة والتقوٌـــم بخبــــرة تربــوٌـــة معٌنــــة بنجــا

 :وتتكــون عبــارة الهــدؾ السلوكـــً من التــالً               

 مستوى األداء+   شرط األداء   +    المتعلــم   (   +  ٌصؾ أداء المتعلـم ) فعل مكارت  +   أن   

 :الت لألهــداؾ السلوكٌــــــــة وهـــــــــــً و هنـــــا  ثــالث مجـــا           

 .المجـــــــــال المعـــــــــــرفً   .1

 ( .الحركً ) المجال المهــــــاري   .2

 ( .الوجدانً ) المجــال االنفعـالً   .3
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 التخطٌط لتدرٌس التربٌــة الفنٌـــة
 

 :أنوات التخطٌـط فً التربٌــة الفنٌــة 
         

 (  .سنــوي ، أو فصلــً ) ٌـل المــدى   تخطٌـط طو 
 (  .خطـــة فرعٌـــة   ) تخطٌـط متوسـط المــدى   
 (  .درس            )          تخطٌـط قصٌــر المــدى  
 

 :المهـارات األساسٌة الالزمـة للتخطٌـط 
ـان مجموعــة من المهــارات نوردهــا وإلجـــادة التخطٌـــط ٌتطـلب من معلــم التربٌــة الفنٌــة إتقـ           

 : فٌمــا ٌلــً 
 .تحلٌــل األهداؾ وصٌــاؼتهــا     -1
 .تحدٌـد خبرات الطـالب السـابقـة ، ونموهــم   -2
 .تحدٌـد البٌئــة المدرسٌـــة وإمكــاناتهــا    -3
 .تحدٌــد المواد واألجهزة التعلٌمٌـــة    -4
 .تحدٌـد محتوى التعلــم  تحلٌـل مـادة الدرس ل   -5
 .تصمٌــم خطط تحقٌـق أهــداؾ التعلــم    -6
 . اختٌــار وتصمٌـم أسـالٌــب التقوٌـــم   -7
 

وتمثــل تصوراً ٌكعــه معلـم التربٌــة الفنٌــة لعــام دراسـً كـامــل  ((الخطــة السنوٌـة )) التخطٌط طوٌل المدى : أوالً 
تعـــالج أهــداؾ المــادة عــن طرٌــق مجـــاالت الخبــرات الفنٌـــة لصــؾ (( الفرعٌــة ))  وهــً مجموعـــة مــن الخطــط الفنٌـــة

 .دراسً واحـد ، وتوكع هذه الخطـة وفق جدول زمنً محدد 
وٌحسـن بالمعلم قبل كـل خطـة سنوٌـة كتابـة البٌـانات التالٌـة ومراعاتها عند إعداد الخطط الفرعٌــة والـدروس         

 .    متوسط العمـر الفنـً   -متوسط العمر الزمنً    -التالمٌذ فً الفصول   عدد -الصؾ والفصل  : 
 :وفٌما ٌلً مثـال على الجدول المقترح لوكـع خطـة سنوٌــة عــامــة والبرنامــج الزمنــً لهــا       

 
 )   (متوسط العمر الفين )   ( وسط العمـر الزمين مت)     (    عدد الفصـول )    (  متوسط عـدد الطـالب يف الفصل )      ( عـدد طالب الصف

سل
مسل

 

 الربنامج الزمين
 ملحــوظات اجملــــال عنــــوان اخلطــــــة

 إىل من
2      
3      
4      
5      
6      

 

 

ر واحـــد مـن وهـو عبـارة عـن خطـــة قصـٌرة المـدى تعـالج عنصـ ((خطــة فرعٌــة )) التخطٌط متوســط المـدى : ثانٌاً 

عناصر البنــاء الفنً وتتكـون من مجموعـــة دروس تتـدرج مـن السهـــل إلـى الصـعب ٌحـدد عـدد تلـ  الـدروس معلـــم 

التربٌــة الفنٌــة بحسب حجــم المشكلــة الفنٌـة  ، وفٌمـا ٌلــً نموذج ٌوكل خطوات إعداد خطـة فرعٌــة فً التربٌــة 

 :الفنٌــة 

 ة  الخطـــة الفرعٌــــــ
 هـ14:           /          /        تارٌـخ الخطـــــة )         (       رقــــــم الخطــة                  



 29 
 

 :أهــداؾ الخطـــة :                  عنــوان الخطـــة                 
ـــا ومواكٌعهــا والخامــات وفٌهـا ٌوكل المعلــم حٌثٌــات اختٌــار أهدافه   :مقدمــة                 

 المستخدمــة فٌهــا وعـدد اللقــاءات 
 :دروس الخطـــــة                  

 وسـائل التعبٌـــر        الوسٌلة التعلٌمٌــة الموكـــــــــــوت األهداؾ الخـاصة        اللقاءات

     

     

     

     

 

 (( درس )) تخطٌط قصٌر المدى :  ثالثاً 

 حرى بالمعلـــم أن ٌذكــر المعلومــات العــامــة عنــد إعــداده لدرســـه           

 /التــارٌــخ /                                    موكوت الدرس           

 /أهــداؾ الدرس           

 ( /الخامات واألدوات ) وسائل التعبٌر          

 /ٌمٌة الوسٌلـة التعل          

 /عرض وشرح الدرس           

 / المطـلوب            

 /تقوٌم الدرس           



 2: 
 

 طرائـــق التدرٌـــس

 :األسس العــامــة التً تجب مراعــاتهــا فً طرق التدرٌس المختلفــة هــً 

 .  أن ٌكــون الطــالب عنصراً هــاماً فً العملٌــة التعلٌمٌــة  -1

 .ـادفاً مخططاً لـــه أن ٌكــون الدرس هـ  -2

 .أن تحقق طرٌقــة التدرٌس األهداؾ المحددة للدرس    -3

 .مرافقــة الوسٌلــة التعلٌمٌــة ، وتوظٌفهـــا توظٌفاً حسنــاً من أجـل تحقٌق األهداؾ   -4

 .إثـارة الدوافع الداخلٌة لدى الطالب للتعلٌم بشكـل مستمـر مع تهٌئـة المنـاخ التعلٌمً المنـاسب   -5

 .محافظــة على استمرار االتصال الذهنـً بٌن المعلـم والطــالب فً أفكـل صورة ممكنة ال  -6

 :ومن أهــم طرق التدرٌس مــاٌلــً  

 ( :أسلــوب الحــوار ) طرٌقــة المنــاقشـــة  -1

ـــه      ـــل ، لتوجٌـ ـــل الفصـ ـــوار داخـ ـــاإالت ، وإدارة الحـ ـــارة التسـ ـــون دور المــدرس إثـ ـــا ٌكـ ـــالب  وفٌهــ ـــر الطـ فكـ

 .للوصـول إلى الحقٌقــة العلمٌــة عن طرٌق االستنتــاج 

 

 ( :التطبٌق العملً ) طرٌقــة تجـــارب العرض  -2

 .وهً عملٌــة إجراء التجــارب العملٌــة أمــام الطــالب       

 

 :الطــرٌقــة االستقصــــــائٌـــــة  -3

ت بـالحوار والبحـث والتجربـــة ومحــاولـــة استنتـــاج المعلومـــات والحقــائق وفٌهــــا ٌتــم استقصاء المعلومــــا      

 .ذات العــالقــة بموكــوت الدرس 

 

 :طرٌقـــة المحــاكرة  -4

ـــاهدة       ـــات والمشـ ـــذ علــى االستمـ ـــر دور التــالمٌـ ـــة ، وٌقتصـ ـــة التعلٌمٌــ ـــور العملٌـ ـــا المــدرس محـ ـــون فٌهـ ٌكــ

ٌحـــول دون التعلٌـــم السلٌـــم وٌكعـــؾ مٌـل التالمٌـــذ نحـــو الـدرس ؼٌـر أن هـــذه الطرٌقـــة قـد  وهــو دور سلبـــً

 .تكـــون ذات جدوى فً بعض الدروس من مثل الموكــوعات التً ٌؽلب علٌهـا الطــابع القصصً 

 :أسلــــــوب حـــل المشكـــــالت  -5

ثــم تجمــع المعلومـــات ثــم تصنــؾ ثـم تبنـــى فـروض علـى كـوء  ٌعــرض هذا الدرس بحٌــث تحــدد المشكلــة     

المعلومـــــات المتوفــــرة ثــــم تختبــــر هـــــذه الفــروض وأخٌــراً ٌتــــم االستنتــــاج ومـــن ثــــم التوصــــل إلــى النتـــــائج 

 .  وتعمٌمهــــا 
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 إدارة الصـــؾ

 :مفهــوم إدارة الصـؾ 

وأنشطــة أنشطــة تعلٌمٌــة تهدؾ إلى تٌسٌر التعلــم وتحقٌـق األهـداؾ التعلٌمٌــة ،  :تتؤلؾ أعمـال المعلــم من       

 .إدارٌة تهدؾ إلى تهٌئـة البٌئـة وتوفٌر الشروط التً ٌحدث فٌها التعلم والتعلٌــم 

ب وفاعلٌتهـــم تهٌئـة األجواء المناسبــة واإلمكــانات الالزمــة ، وتوظٌـؾ قدرات الطــال) فإدارة الصؾ تعنـً       

 .ونشـاطهـم لتحقٌق األهداؾ التربوٌــة والتعلٌمٌـــة 

 :مهــارات إدارة الصـؾ 

 .  اإلكاءة ، التهوٌـة ، التبرٌـد ، النظـافـة ، الوسـائـل ، ترتٌب المقاعــد والممرات : تهٌئـة الصؾ   .1

واتهــم ، عــدم انشــؽالهم بمثٌــر وجــودهم مــرتبٌن علــى مقاعــدهم ، تــوفٌر كتــبهم وأد: تهٌئـــة الطـــالب مــن حٌــث  .2

 .داخـل الفصل أو خارجه ، استعدادهـم الفكري والنفسً والبٌولوجً للدرس

إعداد الوسـائل والمواد التعلٌمٌــة ، تحدٌد أهداؾ الدرس ومحتـواه العلمـً ، تحدٌـد : تهٌئــة الموقؾ التعلٌمً  .3

 .تقوٌم خطـوات الدرس وطرائق التدرٌس ، تحدٌد األسئلــة وأســالٌب ال

 :إثارة دافعٌـة الطـالب وتفاعلهــم مع الدرس   .4

 . تنوٌع المثٌــرات والوســـائل التعلٌمٌـــــة  -

 .تنوٌـع أسـالٌب التشجٌع والتعزٌز  -

 .القدرة على استخدام األسئلــة الجٌدة والمثٌرة للتفكٌــر  -

 .…توكٌل  -أسئلــة   –تدرٌب  –كتابـة  –قراءة ) تنوٌع أنشطـــة الدرس  -

 .حٌوٌة المعلم وتحمســة للدرس ، تنوٌع إشاراتــه وحركــاته وطبقــات صوتــه   -

 :حسـن المعــاملــــة  .5

 .   تنمٌة عالقـة أبوٌــة حانٌة بٌن المعلم وطالبه  -

 .تنمٌة عالقــة أخوٌــة طٌبــة بٌن أفراد الطــالب  -

 ( .هدٌد الكـرب السخرٌــة الت) البعــد عن األسـالٌب العقابٌــة    -

 .الصبر على بطء أداء الطــالب وتعلٌمهــــم   -

 .الٌقظـة الدائمــة لكل مـا ٌحدث فً الفصل واالنتباه ألكثر من مكــان فً آن واحد  .6

 .المعرفــة بحاجات الطـالب وأحوالهــم النفسٌــة واالجتمــاعٌة وقدراتهــم العقلٌــة  .7

 :المشكــالت الصفٌــــــة 

 :دارٌــــــــة مشكـــالت إ -أ 

 .كثرة الحركـــة والتلفت والتجــول داخــل الفصـــل   -

 .األحــادٌث الجانبٌــة وإثــارة الفوكــى   -

 .عـدم التقٌــد بنظــام معٌــن لإلجــابــة عن األسئلـــــة   -

 .كثرة االستئذان للخـروج من الفصـــل   -
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 ء ، السرقــة ، الوشــؤٌــة بالكرب ، تحطٌم األشٌــا: االعتداء على اآلخرٌن   -

 :مشكــالت تعلٌمٌـــــة  –ب 

 .سرعـة الفتور وتشتت االنتباه   -

 .بطء التعلــم وسرعــة النسٌــان   -

 .االنشؽــال عن الدروس أو الشرود   -

 .عدم المشاركــة فً التفــاعل الصفً   -

 .تدنً االنفعــال للتشجٌــع   -

 .اإلهمال فً العمــل المدرســً  -

 .لل والتبـــرم  الم  -

 .كعؾ التحصٌل والتؤخر الدراسً   -

 :مشكـالت نفسٌـة وعصبٌــة  –ج 

 .االنطواء والعزلــة     -

 .الخجــل والخــوؾ   -

 .الحساسٌة الزائدة   -

 .قكـم األظافــر   -

 .مل األصــابع  -

 .الشكوى من صدات أو اآلم  -

 .صعوبــات النطق والكــالم  -

 

 :ة عــالج المشكــالت الصفٌـــــ

 

   إثـارة   -التهٌئــة  ) إن أول خطــوة لعـالج المشكــالت الصفٌــة هً تمكن المعلـــم مـن مهـارات إدارة الصـؾ

ولذل  ٌجب على المعلــم أن ٌتمـــً قدراتـــه علـى ( معرفـة المتعلـم   -الٌقظــة  -حسن المعاملــة   -الدافعٌـة  

 .تل  المهـارات بصــورة مستمــرة 

  وة الثانٌــة فتـؤتً عنـد حـدوث المشكـــلة مـع تؤكـد المعلــم مـن نجاحـه فـــً مهــارات إدارة الصـؾ أما الخطـ .

ذلــ  أن لكــــل نــــوت مــن ( نفسٌــــة  –تعلٌمٌــــة  –إدارٌــة ) وتتمثــــل هــذه الخطـــوة فــً تحدٌــد نــوت المشكلــــة 

 . المشكــالت أسـالٌب عالجٌــة مختلفـــة 

 

 :دارٌــة أسـالٌب عـالج المشكـالت اإل

  إٌكــاح أنظمـة الفصـل وقوانٌنــه التً تنظــم تحركــات الطــالب ومشاركتهـــم. 

   تشجٌع الطالب وحثهـم على التقٌد بتل  األنظمــة وتذكٌرهــم بهـا عند مخالفتهــا. 

   تشجٌـع الطـالب على االنكباط الذاتً واستذكــار أي سلــو  مخـالؾ لنظـام الفصــل. 
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  ـة عـالقــات طٌبــة بٌـن المعلــم وطالبه ، وبٌـن أفراد الطــالب تنمٌـ. 

   تحدٌد مكافآت عٌنٌــة أو معنوٌــة للطـالب الذٌن ٌتقٌدون بؤنظمــة الفصــل. 

   ٌقظــة المعلــم وانتباهه المستمــر لكــل مــا ٌحدث فً الفصـــل. 

  وقوؾ المعلــم بالقرب من مصدر المشكلــــة. 

   الطالب مصدر المشكلــة فً فعالٌات الدرس  إشرا. 

 

 :أســالٌب عـالج المشكـالت التعلٌمٌــــة 

 تؽٌٌــر النشـــاط التدرٌسً  -تؽٌٌر طرٌقـــة التدرٌــس                  -

 .إكفــاء روح المرح على الدرس   -تؽٌٌـر الوسٌلــة التعلٌمٌــة              -

 مراجعـة المهـارات السابقـة التً ٌتطلبهـا الدرس الجدٌد     -ٌــع               تنوٌـع أسـالٌب التشج  -

 

 :أســـالٌب عــالج المشكــالت النفسٌـــة 

 .إقـــامــة عالقــات طٌبــة بٌن المعلـم وطالبـة         -

 .عدم السماح ألي طالب بالسخرٌـة من زمٌلــة أو الكحـ  من أدائـــه  -

 .ً أعمـال جماعٌــة إشرا  الطالب ف -

 .إكفــاء روح المرح واللعب على الدرس  -

 .إجراء المسابقـات بٌـن الطـالب  -

 .قل القصل التوجٌهٌــة لمعالجــة بعض المشكـالت   -

 

 : محـــــاذٌـــر 

ـــه   - ـــان نوعـ ــاً كـ ـــاب أٌ ــر: أحـــذر العقـ ــار الطالــب علــى االعتــذار ، تكثٌ ـــة ، إجب  عقــاب بدنـــً ، تهدٌــد  ، سخرٌ

 .……الواجبــات ، طرد  ،   

إمـا بالتؽاكـً عنــه ، أو بالتحــول مـن سـلو  آلخــر كوسٌلــة لتجــاهل : أحذر تجــاهل السلــو  ؼٌر المناسـب   -

 .السلــو   

 

 :عـالج حـاالت التؤخــر الدراســً 

وسط من زمالئهــم وهمـــا نفرق أوالً بٌن نوعٌـن من الطـالب ٌقل مستوى أدائهـم وتحصٌلهــم عن مستوى المت        

: 

  وهــو تلمٌــذ مــنخفض الذكـــاء ٌســتطٌع أن ٌــتعلم فــً الفصــل العــادي ولكــن بدرجـــة كبٌــرة مــن : بطــًء الــتعلم

 . الصعوبــة 

   وهــو تلمٌـــذ قــد ٌكــــون مرتفــــع الذكـــاء أو متوســط الذكـــاء ولكنــــه ٌفشـــل فــً اســتخدام : كــعٌؾ التحصٌـــل

 .ه ال ٌتفق مع نسبــة ذكــائــه  قدراتـه ، أي أن مستـوى تحصٌلــ
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 :صفــات بطــًء التعلـــــم 

ٌتمٌــز بتــؤخر نمــوه ، أو كــعؾ إحــدى حواســــه ، أو كــعؾ قدرتـــه علــى الكــالم ، أو عــدم قدرتـــه علــى             

 .التكٌؾ ، كما ٌتمٌز بتؤخر مهاراتـه الٌدوٌـة ، وعدم قدرتـه على التركٌز واالنتبــاه لفترة طوٌلــة 

 :متطلبات تدرٌســه 

ـــة             ــدرس بطــرق مختلفـ ــرات ، وشــرح ال ـــات عــدة م ـــادة التعلٌمـ ـــر ، وإعـ ــرة مــن الصبـ ــى كثٌ ـــاج إل ٌحتــ

 .واستخدام العدٌد من الوسـائل التعلٌمــٌة 

 

 :صفـــات كعٌؾ التحصٌـــل 

ــــل ، وانخ            ــــم والتحصٌــ ــــة للتعلـ ــــاض الدافعٌــ ــــز بانخفـ ــــه ٌتمٌـ ـــالنفس ، ولدٌــ ــــة ب ــــة الثقـ ــــاض نسبـ فــ

 .اتجــاهــات ســالبــة نحــو المدرســــة ، ومٌــل بسٌــط نحــو القراءة  ، وال ٌرؼــب الدخــول فً المنــافســـة 
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 مجاالت التربٌـة الفنٌــة
 :   مـجاالت التربٌـة الفنٌــة  

ـة تعمــل على تعـدٌل سـلو  التالمٌـــذ وتحسٌــن عالقــاتهـــم وأســالٌب مجموعــة من الخبرات الفنٌــة المتنوعـ         

 .حٌــاتهـم وأخالقهــم عن طرٌـق ممارسـة األعمـال الفنٌـة وتذوقهـــا 

 .خبرات الرســــم  .1

 .خبرات التصوٌر التشكٌـلً   .2

 .خبــرات فً الطبـــــــع   .3

 .خبرات فً النسٌــــــج    .4

 . خبرات شكلٌــــــــــــة  .5

 .خبرات تركٌبٌــــــــــة   .6

ومن خـالل تل  المجاالت الموكحــة بؤعالٌه تحدد األهداؾ الفنٌـة العامـة والخاصـة من خــالل مجموعـة مـن 

 : الخطط والدروس منهــا بإٌجـــاز مــؤ ٌلـــً 

 : خبرات الرسم: أوالً 

 القات الخطٌةالعالتكوٌن الجٌد مع التؤكٌد على إبراز  -:الهدؾ الفنً العام  

 (  .تعــالج أنوات الخطــوط ) خطـــة رســم خطٌــة : عنــوان الخطــة  –أ 

 :على سبٌل المثال  -:األهداؾ الفنٌــة الخــاصــة : اللقــاءات        

 .خطوط طولٌــة وعركٌــة هندسٌــــة   .1

 .خطوط متعرجــة ومائلـة هندسٌــة وحرة   .2

 .دسٌـة وحــرة خطوط منحنٌــة ودائرٌــة هن  .3

 .خطوط متنـــوعــــة   .4

علـى : األهــداؾ الفنٌــة الخـاصــة ( تعالج أساسٌات العمل الفنً من تباٌـن وتوافق خطــً ) خطــة رســم خطٌــة  –ب 

 :سبٌــل المثـــال 

 .تبـــاٌن الخطــــوط   .1

 .توافق الخطـــــوط    .2

 .نؽمـــات خطٌــة    .3

 :المثــال على سبٌــل : األهداؾ الفنٌة الخاصــة ( ـالج القواتـــم والفواتـل تعـ) خطــة رســم خطٌــة  –ج 

 (  . T  OÑÈ) تبــاٌن فً درجـــة القــــون  .1

 (  . T OÑES. ) تبـؤٌـن فً درجـة القونـات  .2

 .نغمـات من القواتــم والفواتـــح   .3

 . خبرات فً التصوٌر التشكٌلــً : ثانٌاً 

 .العالقات اللونٌة التكوٌن الجٌد مع التؤكٌد على أبراز : الهدؾ الفنً العام 

 :األهداؾ الفنٌـة الخاصة لدروس الخطـة على سبٌل المثـال . خطـة تصوٌــر تشكٌـلً لونٌــة  –أ 
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 .تبـــــــاٌن األلـــــوان   .1

 .توافــــق األلــــوان     .2

 .نؽمــــات من التوافق والتبـؤٌـن اللونـــــً   .3

 :على سبٌل المثال : األهداؾ الفنٌة الخاصة لدروس الخطـة . ة توافق لـــونً خطـــ –ب 

 .توافق لــون مع لــون ودرجــــاته   .1

 .توافق لـــون مع لونٌــن ودرجــــاتهمـــا   .2

 . تــوافق العدٌد من األلـــوان   .3

 :سبٌل المثــال على : األهداؾ الفنٌة الخاصة لدروس الخطـة .خطــة مــالمس السطــوح   –ج 

 .تكــوٌن من ملمسٌــن مختلفٌــن   .1

 .تكــوٌن من أربعـة مالمس مختلفــة   .2

 .تكــوٌن من العدٌد من المالمس   .3

 .خبرات الطبــع : ثالثاً 

  التكــوٌن الجٌد مع التؤكٌد على إبراز  القٌــم اللونٌــة : الهـدؾ العـام. 

 :خطــة طبــع لونٌــــة  –أ 

 ( .ألوان تلقـائٌــة ) عقــد بــاتٌ  بال  .1

 (ألوان تلقــائٌــة ) باتٌ  بالشمــــع   .2

 ( .عالقات لونٌــة مقصورة ) طبــاعــة بالبــخ   .3

 

 :على سبٌل المثال : األهداؾ الفنٌة الخاصـة لدروس الخطــة . خطـــة طبــع استنســـــل  –ب 

 .مسـاحات لونٌــة هندسٌــة مستطٌـالت ومربعـــات   .1

 .ســاحـات لونٌــة هندسٌــة دائرٌـــة م  .2

 .مســاحات لونٌــة هندسٌــة حــرة       .3

  التكوٌن الجٌـد مع التؤكٌد على أبراز القٌـم الجمالٌــة : الهدؾ العام. 

األهداؾ الفنٌة الخاصــة لـدروس الخطـة ( . قوالب القٌطـان أو حفر اللنـو أو الخشب أو الزن  ) خطـة طبـع خطٌـة  –أ 

 :على سبٌل المثال  .

 .خطوط هندسٌة زخرفٌــة طولٌــة وعركٌـــة   .1

 .خطوط هندسٌــة زخرفٌــة منحنٌة ودائرٌــــة  .2

 .نؽمــات خطٌـــة ) خطوط زخرفٌــة حرة   .3

 .خبرات نسجٌــــة : رابعاً 

 .التكوٌن الجٌد مع التؤكٌد على أبراز القٌم اللونٌــة : الهدؾ الفنً العــام  

علـى سـبٌل . األهداؾ الفنٌـة الخاصـة لـدروس الخطــة ( . قطــع صؽٌــرة من نسٌــج الكلٌــم ) نسـج لونٌــة  خطـــة*  

 :المثال 

 .مســاحـات لونٌــة متبــاٌنــة  .1
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 .مســاحــات لونٌــة متوافقـــة   .2

 .نؽمــات من مساحــات لونٌــة مختلفــة   .3

 .خبـــرات شكلٌـــة : خامسـاً 

 .التكـوٌن الجٌد من التؤكٌــد على الكتـــل : العـام  الهدؾ الفنً

 :األهداؾ الفنٌة الخاصة لدروس الخطة على سبٌل المثال ( . الصلصال ) خطــة شكلٌــة تعـالج الكتـل الخزفٌــة  –أ 

 .األشكـال المكعبـة ومتوازي المستطٌــالت  .1

 أشكــال أسطوانٌـة       معالجة الكتابــة   .2

 .ــروٌــــة         فً الخـــزؾ  أشكـــال ك  .3

 

 : األهداؾ الفنٌـة الخاصـة لدروس الخطــة . خطـــة أشكــال بارزة على مسطحــات من الصلصــال  –ب 

 ( .مستطٌالت ومربعـــات ) تكــوٌن بارز أو ؼـائر من أشكــال طولٌــــة وعركٌـــة  .1

 .ـــات ودوائــر تكوٌـن بارز أو ؼائر من أشكــال مستطٌــالت ومربع  .2

 .تكـــوٌن بارز أو ؼــائر من األشكــال السابقــة مكافاً إلٌـــه أشكــال حرة   .3

 .خبـــرات تركٌبٌـــــــة : سادسـاً 

 .التكوٌـن الجٌــد مع التؤكٌد على المجسمــات والكتــل : الهـدؾ الفنً العـام 

 :األهداؾ الفنٌة الخاصـة لدروس الخطــــة (اشٌــق تركٌب نجارة وتع) أشكـال خشبٌــة مركبة مجسمــة  –أ 

 ( .حــامل مصاحؾ  ) تجمٌـــع أشكـــال خشبٌـــة لعمــل سنـــادة  .1

 .تجمٌــع أشكـــال خشبٌـــة لعمــل رؾ حــائطـــً   .2

 تجمٌـــع أشكــال خشبٌـــة لعمــل رؾ حائطً باستخدام خـامات البٌئــة   .3

علـى سـبٌل . األهـداؾ الفنٌــة الخاصــة لـدروس الخطــــة . ـة وبارزة على لــوح خشبــً أشكــال خشبٌــة مسطحـ –ب 

 :المثـال 

 .التركٌب اللصق بالؽراء( مربعات ومستطٌالت ) تركٌب أشكـال من بقاٌا األخشاب  .1

 .تركٌب أشكال من النوت السابق مكاؾ إلٌهـا تفرٌق دوائر أو إكافـة أشكـال دائرٌة داخل المستطٌالت   .2

 .تركٌب األشكــال السـابقـة فً تنظٌـم أكثر بســاطــة وعمقــاً   .3
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 التوجٌهـــات العــامــة للتربٌــة الفنٌـــــة

 هــ2531لعــــام 
           

من حٌن آلخـر بعض المالحظـات فـً المٌـدان التربـــوي وٌبــادر المشرفــون التربوٌـون لمناقشتهــا  ٌظهـر      

 .                 ع بعكهـم البـعض بهـدؾ الوصـول لحـلول لتل  المالحظـات أو الحد منهــا مـع المٌدان ومـ

ــدٌري             ـــالء م ـــد الزم ـــا تزوٌ ـــدة  ارتؤٌن ـــم الفـائ ــً تعمٌ ـــة ف ـــة ، ورؼب ـــج طٌبـ ـــود نتـائ ــ  الجه ــت تل ـــد حقق وق

 .حٌا لها من توجٌهـات آملٌـن أن تحـقق المرجو منهـا  المدارس ومعلمـً التربٌــة الفنٌــة بتل  المالحظات وما أتخـذ 

 :توجيهـات خـاصـة بمدير المدرســة : أوالً 
 

 :عــدم المتـابعــة واإلشــراؾ    - 1

ٌهمـل بعـض مد راء المدارس دورهـم اإلشـرافـً للمعلمٌـن ، فعنـد زٌـارة المشرؾ التربـوي للمدرســـة ٌجــد           

وبمــا أن المشـرؾ التربــوي قـد ال . التعـامٌـم ٌوقـع علٌهـا دون أن تفـعل أو حتـى تقرأ وٌفهـم محتواهــا أن كثٌـراً من 

ٌزور المدرســة سوى مرة أو مرتـان ، فً بداٌـة العـام أو نهاٌته أو على فترات متفرقة وقد ال ٌزور المدرسـة البتـة ، 

دٌر المدرســـة وإشرافـــه ، فهــو قائــد تربــوي ومشــرؾ مقٌــم فـً ممـا ٌجعـل الحاجـة ملحــة وكرورٌــة لمتـابعــة مـ

لـــذا علٌـــه أن ٌتـابـــع أداء جمٌــــع المعلمٌـــن وٌتؤكـــد مــن حســـن أدائهـــم وقٌـامهـــم بالواجبــــات وتنفٌـــذ . مدرستـــه 

ـة الفنٌــة ، وعلٌـــه أن ٌطلــع التعلٌمات والتوجٌهــات التً تردهــم من خـالل التعـامٌــم وؼٌرهــا بما فٌهـم معلـم التربٌ

 .على خططه وٌوجــه من ال ٌجٌــد التخطٌط وٌســاعــده فً اتخــاذ اإلجراءات الالزمــة لتنفٌـذ مـا ٌطلب منــه 

ٌمكــن لمدٌر المدرســة أن ٌدرج برامـج المـادة التً تحتـاج متابعــة كمن خططـــه األسبوعٌـــة حتـى ٌكمــن          

 .عــة واإلشراؾ حسـن المتاب

 

 

 

 :التفرٌق بٌـن المواد الدراسٌــة   -2

 

ٌــالحظ فً بعـض المدارس عـدم تـوفٌر اإلمكانـات المـادٌــة التـً تتطلبهـــا مــادة التربٌــة الفنٌـــة ، كالؽــرؾ            

 . شطــة أخرى وؼٌرهـا رؼـم إمكـانٌـة ذل  وتوفـره ألن………والمقـاعـد والطـاوالت والدوالٌب والخـامـات 

. ومن المسـلم به أن لكـل مــادة دراسٌــة أهمٌــة تربـوٌــة وتعلٌمٌـــة ودوراً فـً بنــاء الشخصٌـــة وتوازنهــا           

وفً كـل األحـوال ال ٌجـوز أن ٌكــون . وقـد تتكـل هـذه األهمٌــة للبعـض وتظهـر جلٌـة وقـد ال تظهـر للبعـض اآلخـر 

 .ــة والمٌـول واالتجاهـات دور فً تحـدٌد أهمٌــة مـادة دراسٌــة دون أخـرى لألهـواء الشخصٌ

ومن المؤمـول مـن الجمٌـــع أن ٌكـــون هنــا  نظـرة عـادلــة لجمٌــع المـواد الدراسٌـــة  عنــد توزٌــع الجــدول           

ـــاء أمــور الطــالب بدرجـــات المـــادة لكـــل فتــرة أســوة بب ـــار أولٌ ـــات الدراســـً ، وإشع ـــة المــواد ، وتوزٌــع مخصصـ قٌ
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النشــــاط وتكــرٌم الطــالب المتمٌــزٌن فــً مجـــاالت التربٌــة الفنٌــــة فــً الحفــالت التــً تقٌمهـــا المدرســـة أســوة ببقٌــــة 

زمـالئهـم ، وحسن اختٌــار القاعات التً تنــاسب نشــاط مــادة التربٌـة الفنٌــة وطبٌعتـهـا وؼٌر ذل  من األمــور التـً 

 .ر فً تحقٌـق أهـداؾ المـادة تإثـ

 

 :إحكـار الطـالب أعماالً من خارج المدرسة  -3

 

لوحـــظ كثـــرة إحكـــار األعمـــال الفنٌـــة للمــدارس مــن األســواق أو الخطـاطٌـــن أو مــن مــدارس أخـــرى أو مــن           

ٌحــدث هــذا أمــام مـد راء المـدارس عمـل الكبـار وكتـابتهـا بؤسمـاء الطـالب وخصـوصـــاً فـً المـدارس االبتدائٌـــة ، و

 .دون إبداء أي مالحظات 

ومن المعلـوم أن إقـرار المعلمٌـن أو الطـالب على مثل هـذا السلو  ٌتنـافى واألهــداؾ التربوٌــة والتعلٌمٌـــة            

مـن ( 13و11)الفقـرة هــ 3/5/1415فً 369/4و قد سبـق وأشٌـر لهـذا الموكـوت فً التوجٌهات العـامة للمـادة رقـم 

 .أوالً 

لــذا نـؤمـل من جمٌــع مد راء المدارس التـؤكٌــد على معلـم المـادة عــدم تكلٌــؾ الطــالب إحكــار أي عمــل             

من خـارج المدرســة أو تكلٌـؾ الطــالب العمـل فً المنزل ومتـابعــة الطــالب أثنــاء حكورهـم للمدرســة للتـؤكــد مـن 

وعنـــد وجـــود بعـــض الطــالب المتمٌــزٌن أو الموهـــوبٌن ممــن ٌرؼبــون إكمـــال . دم إحكــــار مثــل هــــذه األعمــــال عــــ

 .أعمـالهـم فً المنـازل ٌشعـر مدٌر المدرســة بذل  ، علـى أن ٌكـون هـذا فً نطـاق كٌـق جـداً 

 توجٌهـات خـاصـة بمعلمـً التربٌـة الفنٌة : ثانٌـاً 
 :النقـد الفنً فً دروس المادة إهمـال التذوق و -1

ٌـالحـظ عنـد افتتـاح  المعـارض المدرسٌــة الفنٌــة خلوهـا من الطـالب الذٌـن شـاركـوا فـً تنفٌــذ األعمــال              

الفنٌــة المعروكـــة أو ندرتهــم ، وإن وجـــدوا فكـؤنهــم لٌســـوا أصحــاب تلــ  األعمــال المعروكـــة لعــدم قدرتهـــم علــى 

وإن تحدثوا كـان ذل  على استحٌـاء بخــوؾ . دٌـث عنهـا أو معرفــة مكوناتهـا ، سـواء كـانت لوحـات أو مجسمـاتالح

 .وخجـل وتـردد وتلعثــم وصـوت منخـفض ، وكـؤنهـم ألول مرة ٌقفـون أمــام هذه األعمــال 

 :تبـات التـالًولعــالج هـذه الظـاهـرة ٌنبؽً لمعـلم التربٌــة الفنٌــة إ          

والتحـدث عن هـذه األعمـال ومكوناتهـا من عناصر البنــاء . عـرض بعـض أعمـال الطـالب نهـاٌـة كـل حصـة   

جٌــد أو كعٌــؾ ونقــاط القوة والكعــؾ : الفنـً  وأسسـه ، والموكـوت وعناصره التشكٌلٌــة ومستـوى العمـل 

 .د طـالب الفصــل مـع مالحظـة عـدم عـرض أعمـال أحـ. فٌــه 

ٌتحـدث المعلـم عـن األعمــال الفنٌـــة لجمٌـــع صفــوؾ المدرســـة االبتدائٌـة أو المتوسطـــة ولكـــل صـؾ بمــا   

 .ٌتنــاسب وقدرات طالبـه وخبراتهـم السـابقــة و مستـوى نموهـم العقلــً 

مــام الطــالب مـدة ٌحـددهــا هــو ،مقدارهــا  ٌستمـر المعلــم على هـذه الطرٌقــة بالحدٌث عن األعمـال الفنٌــة أ  

شهـر أو شهـران حتى ٌشعــر أن طــالبه اكتسبــوا الخبــرة والمعـرفـــة التـً تعٌنهـــم علـى الحدٌــث عـن أي عمــل 

 .فنـً 

 .على المعـلم مالحظـة عـدم تكـرار األعمـال التـً ٌتحـدث عنهـا أمام طـالب الفصـل الواحــد      
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ــد المعلــم أن طــالبــه لدٌهــم القـــدرة علـى الحــدٌث ، ٌجعــل األمــر اختٌـــارٌاً لمـن أراد الحدٌــث بعـد أن ٌتؤك  

وٌمكــن للمعلـــم أن . وٌحثهـــم وٌشجعهـــم علـى ذلـ  بكــل الوســـائل . عن عملــه أو أحــد األعمــال المعروكـــة 

ل والتـردد بالكتـــابة وتشجٌعهـــم علـى ذلـ  مـرات ٌطلـب مـن بعــض الطـــالب ممـن ٌـرى علٌهـــم الخــوؾ والخجــ

 .وعلٌــه التدرج مع الطــالب فً ذل   . عدٌدة ، ثـم ٌطلـب منهـم قراءتهــا أمــام زمــالئهــم 

ٌبــدأ المعلــم بتحدٌد مـن سـٌتحدث مـن الطـالب بعــد فــترة االختٌـــار التـً ٌقــدر المعلــم مدتهـــا مـع التشجٌـــع  

 .                   الوســائــل  الدائــم بكــل

حتى ٌتهٌـؤ نفسـٌاً . وٌمكــن للمعلــم أن ٌبلــػ الطــالب مقدمـاً باختٌــاره للحدٌث عن أحد األعمال               

 . ألنه قـد ٌفاجئ باالختٌــار فٌرتب  

اإلصــرار  لتحـــقٌق هـــذا وعلــى المعلمٌـــن مالحظـــة التــدرج فــً عـــالج هـــذه المشكلــــة والصبـــر و            

الهـدؾ ، وحسـن اختٌــار األعمــال بمــا ٌنــاسب كـل  صـؾ ، وأن تكــون واكحــة األفكـار والعناصـر، وأن 

ٌكـون لـدى المعلــم القدرة على تحلٌـل العمـل الفنــً والحدٌــث عنــه بعبــارات واكحـــة تنـــاسب كــل فئـــة 

 . عمرٌة 

صطلحــــات الفنٌــــة التــً تتــردد فــً حدٌثــــه واالبتعــــاد عــن استخـــدام المصطلحــــات مــع إٌكــــاح بعـــض الم

 .الفنٌــة للصفــوؾ األولٌــة من المرحلــة االبتدائٌــة أو المصطلحــات الفنٌــة المبهمــة لبقٌــة الفصــول 

 

 : ملل الطــالب وانصرافهم عن التعبٌــر   -2

 

ٌققـــدر لــه حكـــور ٌشتكــً بعض المعلم           ٌــن من ملل الطــالب من دروس المــادة وٌـالحظ ذل  مـن 

 .   بعـض دروس التربٌــة الفنٌــة 

ـــون الســبب المباشـــر، وذلــ          ـــد  ٌكـ ـــة كبٌـــرة فــً ذلــ ،  وقـ ـــادة مسئولٌـ ـــم المـ ـــول أن علــى معلـ ونقـ

 :لألسباب التــالٌــة 

 

 .امات المستخـدمة واألدوات ، وعدم التجدٌد تكــرار الموكـوعات والخـ  -1

أسلــــوب المعلــــم وطرٌقــــته فــً إلقــــاء الــدرس وشرحــــه وخلــــوه مــن اإلثـــارة والتشوٌـــق وعــدم اســتخدام -2

 .الوسـائـل التعلٌمٌــة المتجـددة 

 .الثابـت   ؼرؾ التربٌـة الفنٌـة أو الفصـل الدراسً حٌث النظام الموحد الدائم : رتـابة المكان  -3

 .عـدم وجـود الحوافـز والتشجٌــع والتنـافس بٌـن الطــالب  -4

 .بســاطــة الموكــوت أو صعــوبــته أو عــدم منــاسبتــه لقدرات الطــالب    -5

 

ـــد   ـــه وٌرصـ ـــر أن الملــل أخـــذ ٌتســـلل إلــى طالبـ ـــا ٌشعـ ـــة عندمـ ـــاط الســابقـ ـــة النقـ ـــم مالحظـ ـــذا علــى المعلـ ردود  ل

وقــد ٌصـارحهـــم بمالحظــاتـــه وٌطلـب منهــم ذكــر األسبـــاب . أفعــالهــم لٌتعـرؾ بالكبــط  أسبــاب الملل الحقٌقٌــة 

 .المإدٌــة لذل  بعـد مـا ٌشعرهــم باألمــان وٌطـلب منهـم الصـدق والصــراحــة لعــالج األمــر 

 : عـدم استثمار المعارض المدرسٌـة الفنٌة  -3
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ٌقــام كـل فصـل دراسـً العـدٌد من المعـارض المدرسٌــة الفنٌـة وخصوصـاً نهـاٌــة الفصــل الدراسـً الثــانً           

وهــــذه المعــــارض تحتــوي علــى . كـــل عــــام ، علــى مستـــوى المــدارس أو مراكــــز اإلشـــراؾ التربـــوي أو المنطقــــة 

الفنٌــة التً تحمـل خـالصــة تجــارب زمـالء آخرٌــن ، والطــرق والحلــول التـً العـدٌد من األفكــار الجدٌدة والخبرات 

أتبـعوهـا فً عـالج المشـكالت الفنٌــة التً واجهتهــم أثنــاء ممــارســـة العمـــل الفنــً ســـواء كــان تعبٌــراً مسطـــحاً 

 .مستخدمــة أو مجســماً من خــالل العـدٌد من الخــامـات الفنٌــة واألدوات ال

هـذه المعــارض مـن خــالل مــا تحملـــه وتحتوٌـــه مـن تجـــارب وأفكـــار وخبـرات ومعلومـــات تعتبــر مصـدراً          

هــاماً من مصــادر المعرفــة ونقــل الخبرات والتجــارب بٌن أبنــائنــا الطـالب وزمـالئنـا المعلمٌــن لــذا نـدعــو جمٌـــع 

ـــدة مــن أهـــم االخـــوة معلمـــً الت ـــرة واعتبــارهـــا واحـ ـــجددة المتوف ـــل هـــذه المصـــادر المت ـــة استثمـــار مث ـــة الفنٌ ربٌ

وســائـل التعلــم الذاتـً للمعلـــم وتجدٌـد  أفكــاره وخبراتـــه حتـى ٌستمـــر طـوال عملـــه معلــماً متمٌـزاً متجــدداً أمـــام 

هـذه المعـارض من قبـل المعلــم لتنمٌــة خبـرات الطــالب الـذي ٌنتظــر  إكــافة الستثمار. طـالبــه وزمـالئــه المعلمٌـن 

 .الكثٌـر من معلمــه من أجـل توفٌر بٌئــات ومواقؾ تربوٌــة وتعلٌمٌــة شٌقــة ومثٌـرة تدفعــه للتعلــم 

 

 :كعؾ التعبٌر الفنً وعـدم إكمال الطالب أعمالهم  -4

لمـادة من كعــؾ التعبٌــر الفنــً عنــد طالبهـــم ، وٌـــالحظ المـرء ذلـ  عنــد ٌشتكــً بعـض معلمـً ا                   

 .تقلٌب صفحــات كراســات الرســم لمعظــم طالبنـا 

كما ٌــالحظ من ٌطلــع على هـذه الكراســات عـدم اكتمــال الموكـوعـات وانتقــال الطــالب مـن موكــوت آلخــر        

 :لمالحظتـٌن عـدة أسبــاب منهــا قبـل إكمــالــه ولهـاتٌن ا

 .بطء بعـض الطـالب فً أدائهـــم      

 .حــاجــة الموكــوت لوقت أكبـر من الوقت المحـدد لــه  

 .صعــوبــة الموكــوت أو سـهـولتــه   

 .اقتطــات المعلم جزءاً كبٌــراً من وقت الدرس لشــرحــه    

 .ــالل الدرس عــدم متــابعــة المعلــم طــالبــه خ  

 .عــدم وكــوح الفكــرة والهــدؾ فً ذهـن الطــالب   

 .عــدم وجـود التنـافس الشـرٌؾ بٌن الطــالب   

 .كعـؾ تفــاعـل الطــالب فً الفصــل   

 .عــدم استخـدام الوســائل التعلٌمٌــة المنــاسبــة والكافٌــة   

 .التشكٌلٌــة كعؾ وقصـور الرإٌــة الفنٌــة لعناصر الموكوت   

 

 :ســوء استخـدام الطـالب للعدد واألدوات   -5

ٌالحظ عنـد تطبٌق بعـض دروس مادة التربٌــة الفنٌــة استخـدام الطالب بعــض األدوات أو العــدد ، دون أن            

ى للطــالب نتٌجــة ٌقسبــق ذل  بشـرح الطـرٌقــة الصحٌحــة واآلمنـــة الستخــدام هــذه األدوات ممـا ٌسـبب بعــض األذ

 .العبث بهــا أو االستخـدام الخاطئ 
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لـذا ٌجـب على المعلــم أن ٌولـً هـذا األمـر جـل اهتمــامـه وٌقـوم بشـرح طـرق استخــدام أي أداة قبــل بـدء            

كــل مكمـن الخطـورة الطـالب العمـل بهـا واالحتٌـاطات التً ٌجـب أن ٌقــوم بهــا الطـالب للحفــاظ علـى سالمتــه وٌو

 .فٌهــا 

وستجد فً مكتبة المدرسـة دلٌل معلم التربٌـة الفنٌـة لـألدوات والخامـات ٌتنـــاول الطـرق الصـحٌحة السـتخدام          

 .بعض األدوات والخامات نـؤمل أن ٌستفٌـد منهـا المعلــم والطالب إن شـاء هللا   

 

 :فاً تربـوٌاً التعامـل مـع مدٌـر المدرسـة باعتباره مشـر -6

ٌعتبـر مدٌـر المدرســة مشرفـاً تربوٌاً مقٌـماً بالمدرســة لـه خبراتــه وتجـاربــه التً ٌجـب استفــادة كـافــة             

ولو لم ٌكـن لدى المدٌـر مـن الخبـرات سـوى إلمـامــه وإطـالعــه علـى النظــم والتعلٌمــات اإلدارٌـــة . المعلمٌـن منهـا 

 .بؤمـور التربٌـة والتعلٌـم لكان ذل  كـافٌـاً لحسـن التعـامـل معـه واالستفـادة من توجٌهــاتــه الخـاصــة  

 

لـذا ٌنبؽـً علٌ   أخــً المعلـــم األخـذ بعٌــن االعتبـــار أن مـدٌر المدرســة مسـئول مسئولٌـــة مبـــاشرة عـن           

هـــري أو األسبــــوعً والتـوقٌـــع علــى دفتـــر التحكٌـــر اإلطــــالت علــى تخطٌطـــ  لمادتـــ  ســـواء السنـــوي أو الش

 .واإلطـالت على خطتـ  التنفٌذٌــة للنشــاط الفنــً فً كــوء خطــة النشــاط الفنـً لإلدارة 

كــذل  اإلطـــالت علــى سجـــالت متابعــــة الطـــالب وموكوعٌــــة تقٌٌمهــــم ومتابعـــة تنفٌـــذ التعمٌـــمات الــواردة           

 .  المشرفٌـن التربوٌٌن وؼٌرهــا   وتوجٌهـات
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 :  educational   الوســـائل التعلٌمٌـــــة
 

 وتوصٌلهـــــا  وهـــً المواد التعلٌمٌــــة ؼٌر اللفظٌــــــة التً ٌتــم عن طرٌقهــــــا نقـــل المعلومـــات. 

   عــالقة الوسـائـل التعلٌمٌــة بمادة التربٌة الفنٌـة: 

مـــادة التربٌــــة الفنٌــــــــة كؽٌـــرهــــــــا مـن المـواد تحتــــــاج إلـى استخــــدام الوسٌلــــــة التعلٌمٌــــــة مـن ..        

 .أجــــل تسهٌـــــل نقـــل المعلومــــــة وتوصٌلهـــــا للمتعلــــم  

ئـــــل التعلٌمٌـــــــة لوجـــدنــــــا أن الوســـــائل التعلٌمٌــــــة ولــو رجعنــــــا إلــى األســـــــاس التـــارٌخـــــً للوســــا..        

أقـــرب مـــا تكــــون لمـــادة التربٌــــة الفنٌــــة ، فاإلنسان بـدأ أفكــــاره بصــــور ورمـوز تعــــارؾ علـى مدلوالتهـــــــا 

كــــــل بمجموعهــــــا وســــــائل تعلٌمٌــــــة ، ألنهـــــــا وأتقــن التعــــامـــــل بهــــــــا ، فالكتـــــابــــــة الهٌروؼلٌفٌـــــــة  تش

تتكـــون من مجموعــــة صــــور ، كمــــا أن دروس التربٌــــة الفنٌــــة قـــد تشمــــل الزٌــــارات والرســـــم المبــــاشر 

:  تخدام أجهـزة الوســــائل ، مثــــــل فً الهــــواء الطلق ، وهـــذا ٌعتبــــر نوت من الوســـــائل التعلٌمٌــــــة ، كـذل  اسـ

ومٌــــزة العمــــــل .   الـخ .. …الفــانوس  ،  وعرض الشـــرائل الشفـــافــــة  فـوق الـرأس ، والشــرائل الثــــابتـــــة ،

لــى الفــــن علــى اســتخدام الوســـــائل التعلٌمٌــــــة فــً المـــــادة أن هنـــــــا  قـاســـم مشتــــر  بٌنهمــــــا حٌــــث تعتمــدان ع

 .والمهــــارة فــً اإلنتاج فمـــادة التربٌـــة الفنٌـــة والوســـائل التعلٌمٌــــة مكمــــالن لبعكهمـــــا البعض  

وتـــإدي الوســـائل التعلٌمٌــــة إلى نقـــل األفكـــــار والمهــــارات الفنٌـــــة بشكـــــل مركـــــز وســرٌــــع  فـً ..        

 . ت الخبرات الفنٌة  لمـادة التربٌة الفنٌـة  مجـــاال

  مبررات ودواعً استخدام الوسـائل التعلٌمٌـة لمادة التربٌـة الفنٌـة: 

استخدام الوسٌلة التعلٌمٌـة كرورة حتمٌـة لتحسٌـن األداء ألي مادة مـن المـواد ، أمـا بالنسبــة لمـــادة التربٌــة         

 :ألسبـاب الستخدام الوسٌلـة التعلٌمٌــة ، ومنهـا مـا ٌلـً فهنـا  العـدٌد من المبررات وا

ـــة      -1 ـــة بشكــــل جٌــد ومواصفــــات فنٌـ الخبــرة الفنٌـــة لمعلـــم المــــادة ، حٌــث ٌمكنــــه أن ٌنتـــج الوسٌلــــة التعلٌمٌـ

 .عالٌــة  

ــ     2 ـــة التربٌـــة الفنٌـ ـــم فــً ؼرفـ ــدى المعلـ ـــات والمـــواد المتوفـــرة ل ـــة الخــامـ ـــاج الوسٌلـ ـــة إنت ـــه إمكـانٌ ـــل ل ـة تتٌ

 .التعلٌمٌــة 

 .ؼرفـة التربٌـة الفنٌـة تعتبـر مكـاناً منـاسباً إلنتــاج الوسٌلــة حٌث تتوفـر اإلمكــانٌـات المـالئمــة     -3

التعلٌمٌــــة باإلكــافـــة وقـت مـــادة التربٌــــة الفنٌــــة ٌتٌــل للمعلــــم استؽـــالل جـــزء مــن الوقـت ألنتـــاج الوســـائل      -4

 .لحصل الفــراغ 

طبٌعــــة المــــادة فنٌـــاً حٌــث تعتمـــد علــى الشكــــل و اللــون وهـــذا ٌتـــفق مـــع طبٌعـــة مـــادة الوسٌلــــة التعلٌمٌــــة     -5

 . باإلكــافة العتمـادهــا على أكثــر من حــاسٌــــــة  لدى الطالب

 : أنــــــوات الوســـائل التعلٌمٌــــــة

 :الوســــائل التً توفـــر الخبرة المبـــــاشـــرة الهــــــادفــــــة   -1

 وهــــذه المواقؾ التعلٌمٌــــــة التً ٌكــــون فٌهــــا التلمٌــــــذ إٌجـــابٌــــاً ونشـــطاً وفعـــــاالً ،       

 .أمام الطالب    وتكـــــون الخبــــرة مبـــــاشـــرة مثـــل مزج األلوان     

 .الخ     …كنموذج للكـــرة األركٌة وأحـــد أجـزاء الجســــم ( النمــاذج ، العٌنـــــات ) المجسمـات   -2
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 .   التمثٌلٌــــات والتً تجعــــل الطــالب علـــى إلمام بثقــــافـــــة المجتمـــــع وتارٌخـــــه    -3

 .ٌجري المعلـم تجربــة أمـــام تالمٌــذه بشكــــل عملـــً ومبـــاشر  مثـل أن.. التوكٌحات العلمٌـة  -4

 ..  الرحالت التً ٌقــوم من خــاللهـــا التلمٌـــذ بالتعـرؾ على األشٌــــاء فً أمـــاكنهــــا الطبٌعٌــــة   -5

 .الخ  .…مثل زٌـــارة الموانـــً أو المصـــانـــع أو الجنـــادرٌـــــة      

 المعـــارض وٌستــعٌــــن بهــــا المعلــــــم لٌلخل للتـــالمٌـــذ مـــا مروا بـــه من خبـــرات فً     -6

 .دراستهـــــم     وٌمكن أن ٌكــــون المعـــرض من إنتاج التـــالمٌــــذ فً الفصــــل أو المدرســـــة       

 . طرٌـــق التلفـــاز أو السٌنمــــــا التعلٌمٌـــــــة  وتعــرض عن .. الصـــور المتحـــركــــة   -7

وفً تقسٌم أخر للوسـائل التعلٌمٌة ٌعتمد على أساس صلتها بحاستٌن هما السمع والبصـر ، ونالحـظ أنهـا تقســــم إل   

 :ثالثة أنوات كمـا فً الشكـل 

 أنــوات الوسـائل التعلٌمٌـــــة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         

وسائل بصرية                                     وسائل سمعيــة                        وسائل سمعية       

 وبصريـة

 

 ٌــة الفنٌـــــةأسس اختٌـــار الوسٌلــة التعلٌمٌـــة لمــادة الترب
 

الحــرل علـى أن تخـــدم  التعلٌمٌــة ، كمـا ٌنبؽــً فً كــوء وكــوح األهداؾ الفنٌــة ٌتــم اختٌــار الوسٌلــة         

 .الوسٌلـــة الهـــدؾ الفنـــــً مباشرة  

 :مــا ٌلـــً    زمن أجـل تحقٌق ذل  ٌنبؽً مراعــاة بعض األسس التربوٌـــة لالختٌار وهـــً ك         

 .  أن تخــدم الوسٌلــة التعلٌمٌــة األهداؾ العــامــة والفنٌــة للتدرٌس  -1

أن ٌكـــون مجـــال موكــوت الوسٌلــــة محــدد ، وذو صلــــة وثٌقــــة بالــدرس حتــى ال ٌصــــاب التالمٌــــذ بالملــل مــن   -2

 .الوسٌلـــة التعلٌمٌـــــة 

ـة للعنـــاصر ، حتـى ال ٌقتبـــس الطـــالب الفكـــرة ، ولكـــً ٌتـــاح لــــه أن تركـــز علـى أجـزاء وال تكـــون شــاملــ  -3

 .التعبٌــر بحرٌــــة 

 .أال ٌكثـــر استخــدام نــوت دون أخــر بحٌــث ٌتـــم التنوٌـــع    -4

 .أن تعمــل الوسٌلـــة على تشجٌــــع ملكـــات التفكٌــر واإلبــدات   -5

 .ٌــة مع مستوى التــالمٌذ وخبراتهــم الســابقــة أن تتنــاسب الوسٌلـــة التعلٌم -6

أن تكــون المعلومـــات التً تقدمهــا الوسٌلــة صحٌحـــة وواكحـــة ومعبـــرة تعبٌـراً واكحـــاً عـن المعلومـــات   -7

 .المراد إٌصــالهــا للتالمٌــذ 

 .أن تكــون مشوقــة ومثٌــرة الهتمــام التــالمٌذ   -8

 .ثــر من وسٌلــة لشــرح فكــرة واحــدة عــدم استخدام أك  -9

 . أن تكــون مالئمــة للزمن المخصل والمكــان الذي تستــخدم فٌــه   -11
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   بعـض األجهـزة المستخدمة لمادة التربٌة الفنٌة: 

المـواد  ،  ٌمكـــن توظٌـــؾ أي جهــــاز من أجهـــزة الوســـائل التعلٌمٌــــة لخــدمــــة أي مـــادة مـن           

 :ولكـــن هنـــا  بعض هـــذه األجهزة  ٌمكن أن تستخـــدم بكثـــرة فــً مـــادة التربٌــــة الفنٌـــــة ، ومنهــا 

 over head projeccorجهــــــاز عـــرض فـــوق الــــرأس        -2( .     الفــانوس السحــري  ) جهــاز عرل الصـــور المعتمة  -1   

 .الكـــــامٌــــــرا التصـــــــــوٌـــــرٌــــــــة  -4.                                           فٌــــــــدٌــــــو التعلٌمً   ال -3

 .الحـاسب اآللـــــً  -6(                         البروجكتر ) جهاز عـرض الشرائل الشفافـة  -5

 .بـه معلـم التربٌـة الفنٌـة من عمـل بعض الوسـائل الخـاصـة التً تعٌنـه على عرض وشرح دروســه إكــافــة إلى مـا ٌقـوم         
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 الئحـــة تقوٌــم الطـــالب
 توزيـــع درجـات مـادة التربيـة الفنيـة) 

 

 تــوزيع درجـــات مـادة التربيـة الفنيـة للمرحلتيـن االبتدائيــة والمتوسطــة  

 ( :الصفـوف المبكــرة ) ة االبتدائيــة المرحلــ: أوالً 

يتــم تقـويـم الطــالب في  ذي ا المرحلـيـة بصيـورة مستميـرة بنـيـار ـليـ رسـومـيـاتا وم ياركا تيا وموا بتـيـا            

وفاـليتـييـا فيي  الييدروث ي حييي  ي يـييـر المالـييـم ىلييـ المستـييـوا الفنـييـ  المنـييـاسب للطالييب وملحو ـييـاتا ومييا أتقنـييـا 

 (  .أي بدون درجـات ) لطالب من مهـارات مكتسبــة ف  رسـومــا بوصف كيف  ا

 :والمرحلـة المتوسطــة ( الصفـوف الاليــا ) المرحلــة االبتدائية : ثانياً 

 :ت مـــل ( درجــــات  5) الم ــاركــة  –أ       

 ( .درجـــات   3) وانـا وكراسـة الرسـم  موا بــة الطالب ـلـ الحضور وماا أدواتـا وأل    -1              

 (.درجتان 2) تااون الطالب وم اركتا الفاالة ومحاف تا ـلـ ن افة المرسم أثنار الدروث  -2              

 :ت مـــل ( درجـــة  15) اختيــار منتصف الفصـل الدراس    -ب     

 5) لرسم الت  تتـم دراستهــا خيـلل الفتيـرة السـابقيـة للختبيار مهارتين يحددذما المالـم من مهـارات ا  -1             

 (  .درجــات 

) مهـارتين يحددذما المالــم من مهـارات التصميم والزخرفيـة التي  تيم تالمهـيـا خيـلل الفتيرة السـابقـيـة  -2             

 ( .درجـــات  5

 5) تقييدر درجتـييـا بنـييـار ـلييـ مايـييـار درجـييـات ويخصيي  ليي ل  قيـييـاث القييدرة االبتكــاريييـة للطالييب و  -3            

 ( .درجــات 

 :  ت مـــل ( درجـــة   31) اختبـــار نهاية الفصـل الدراس    -ج    

 11) مهييـارتين يحييددذما المالـييـم ميين مهييـارات الرسييـم التيي  تمييت دراستهـييـا خييـلل الفصييـل الدراسيي    -1            

 (   .درجـــات 

ـارتين يحددذما المالــم من مهـارات التصميم والزخرفــة الت  تميت دراستهــيـا خيـلل الفصيل الدراسي  مه -3

 ( .درجــات   11) 

قيــاث القدرة االبتكــاريــة واإلبداـيــة للطــالب وتقدر درجتــا بنــار ـلـ مايــار درجـيـات ي ويخصي    -3           

 (  .درجـــات  11) ل ل  

 

 زيع درجـــات مـادة األ غــال  للمرحلـــة والمتوسطــة تــو

 :درجـــات ت مـــل  5) الم ـــــاركــــة : أوال 

 ( .درجــــات  3) موا بــة الطــالب ـلـ الحضـور للحص  وماــا خاماتا وأدواتـا  -1

 ( .ان درجتــ) تاـاون الطـالب وم اركاتـا وفاـليتـا للمحـاف ـة ـلـ األدوات والادد  -2

 :ت مــل ( درجــة  15) اختبــار منتصف الفصل الدراس  : ثانياً 
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  5) مهييـارتين يحييددذما المالـييـم ميين مهييـارات األ ييغال التيي  تمييت دراستهــييـا خييـلل الفصييل الدراسيي   -1             

 ( .درجــات 

ــال جماـيـة أو م روع م يتر  بيين الطيلب مهارتين يحددذـا المالـم من مهـارات األ غـال كإنتـاج أـم -2            

 ( درجـات  5) تم تالمهـا خـلل الفترة السابقة لإلختبار 

 5) قيياث القيدرة اإلبتكاريية واإلبداـييـة وتقيدر درجتيـا بنيـار ـليـ ماييـار درجـيـات ويخصي       ليي ل   -3

 (  .درجــات 

 :ت مــل (   درجـــــة 31) اختبــار نهــايـة الفصـل الدراس  : ثالثاً 

  11) مهـارتين يحددذما المالــم من مهـارات األ غال الفنية الت  تمت تالمهـــا خيـلل الفصيل الدراسي    -1            

 ( .درجــات 

مهارتين يحددذـا المالـم  كإنتـاج أـمــال جماـيـة أو م روع م تر  بيين الطيلب تميت دراستهيـا خيلل   -2           

 ( .درجـات    11) اس  الفصل الدر

 (  درجات   11) قياث القدرة اإلبداـيـة وتقدر درجتـا بنـار ـلـ مايار درجــات ويخص  ل ل    -3           

 

 الهــزاع/ م         

 هــ2533                       

 حقيبـــة معلم التربيــة الفنيــة  
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 مراجع ومواقــع على اإلنترنت

http://www.moe.gov.sa/                            وزراة الماــارف 

http://www.riyadhedu.gov.sa/                     ىدارة التاليم بالرياض 

oudir.net/http://www.m                            ملتقـ التربية الفنيــــة 

http://www.almekbel.net/AES/                                دليل المواقع التربوية 

http://www.moalim.com/                          المالم الساودي 

 

 مراجع ـــامــة للمــــادة                                            

 محمود البسيون              الطباـة الثالثة / أصـــول التربيــة الفنيــة               د   -1

 لبسيون               الطباة الثالثة ـ رة محمود ا/ طرق تاليم الفنــون                      د   -2

 م1993حمـــدي خميـث             الطباـة الثالثة / طرق تدريث الفنون                     د   -3

 م1998محمد محمود الحيلة       الطباة األولـ / التربية الفنية وأساليب تدريسها      د   -4

 م 2111ـبدهللا الحداد الطباة األولـ / ـبدهللا المهنا د/ دة التربية الفنية  داألساليب الحديثة ف  تدريث ما   -5

 ذـ1416الدار الصولتية  -  سايد المنوف / حسن ـايل يحيـ المدخل ىلـ التدريث الفاال       -6

 م1991أساليب تدريث التربية الفنية وتطبيقاتهـا      يوسف أبو حميد         الطباة األولـ    -7

 م1988التخطيط لتدريث التربية الفنية                  ماــا  األسـد           الطباة األولـ    -8

المديريية الااميـة  -الفريق الوطن  لبح  التربية الفنيـيـة( . منهاج التربيـة الفنية وخطوطا الاريضة ف  مرحلة التاليـــم )    -9

 .م 1991ـمان الطباة األولـــ  -ية والتاليموزارة الترب -للمناذج وتقنيــات التاليم
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