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*العمل للقائمين علىجميع الحقوق محفوظة *  



 

 طريقة التدريس اول   متوسط الصف    الحصة الخامسة الوحدة

 تعليم  تعاونى      الفصل الموضوع

      العام الدراسي     التاريخ تلوين  البطانات

 للدرس : اإلعداد  

 :  األدواتالخامات و  -1

أوعية -سداء من الخشب–ماء -عدنيةاكاسيد م-طينة سائلة -أوان أو  شرائح صلصالية تكون في حالة تجلد 
مصفاة  -ميزانرهاوون -أقالم–أوعية بالستيكية -بالستيكية كبيرة لوضع البطاقات وأخرى لسكب األلوان

 مقاسك  -سلك

  تركيب بطانات وتطبيق الطرائق األساسية في التلوين: الخبرة 

ة التى يطلى بها االناء قبل حرقة البطانات هى  تعبير يستعمل للتعبير عن  الطبقة الرقيق  تلميحات :
 فيلتصق بة التصاقا تماما وتعرف ايضا الباطانة ب االينغويس

 طينة سائلة ومواد ملونة وماء –مكونات الطينة  -2
 الجوانب الضرورية للخبرة في الدرس : 

 ان  يعرف التلميذ بدايات استخدام الطينة  -1الجوانب المعرفية :  -1
 البطانةان  يذكر التلميذ ماهية  -2
 ان  يبين التلميذ الفرص من  استخدامات البطانة -3
 ان  يعدد التلميذ مكونات البطانة   -4
 ان  يتمكن التلميذ من عملية التجفيف -5

 البطانات التلميذ تحضيريجيد  أن -1الجوانب المهارية : 

 حدان يتقن التلميذ تحديد نسبة االكاسيد للحصول على  درجات مختلفة للون الوا -2        

 ان يقدر التلميذ على  حفظ البطانات -3        

 تطبيق البطانات  في األساسيةان  يصف التلميذ الطرائق  -4         

 التجفيفان  يتمكن التلميذ من عملية  -5        

 الجوانب الوجدانية   

 انا  ينمو لدى  التلميذ التحلى  بالصبر واالناة  -1        

 التلميذ العمل اليدوى ان  يحترم -2       

 ان  يقدر  التلميذ القيمة  الجمالية التى تضيفها  البطانات على القطع الفخارية -3      

 أهداف الدرس : 



 

 : يتوقع من  الطالب فى  نهاية الدرس

 تعريف لمفهوم البطانة باسلوبة الخاص -1
 ذكر مكونات البطانة -2
 اتشرح ذكر نبذة تاريخية عن بدايات استخدام البطان -3
 ىالفرص من استخدام البطانة -4
 ايقاع اهمية االدوات المستخدمة -5

 التعرف على خبرات جديدة في المجال الخزف -1:  : اإلثارة

 التعرف على البطانات وتركيبها والتطبيق المباشر بها -2         

 درجات األلوان المتنوعة والناتجة من عمليات التجريب والتركيب -3         

 التنوع في أساليب تطبيق البطانات  -4         

 اجراءات  عرض الدرس : 

 تم تلوثيها أمنية أقدملتحديد  إمامهمنحو تاريخ التصنيع لما هو معروض  األنظاراوجة  -1
 اترك فرصة للحوار والمناقشات حول بدايات استخدام البطانات على اختالف الحضارات -2
 انات عرف منذ اربع قرونمع  الطالب الستنتاج ان  التلوين بالبط أتوصل -3
 حالة تجليد فيالطالب وهو  إمامصلصال  إناء بطالء أقوم -4
 لونت بالبطانات التي األثريةان اعرض على التالميذ ببعض االوانى  أوضح -5
 باإلناءالبطانة التصقت  -6
 مختلفة لعملية الطالء أساليببعرض   أقوم -7
 للطالء أخرى أساليباترك مجاال للطالب القتراح  -8
 مختلفة ألوانهناك اكاسيد مختلفة للبطانات للحصول على   ان أوضح -9

     الغلق محكمة أوعية فيان تم حفظ البطانات  إلى أشير -10
 ساعة قبل االستخدام 24أوضح ان البطانات تتم تخميرها لمدة  -11
 وتطبيق البطانات الكتساب الخبرات المتنوعة طرقاترك مجاال للطالب لممارسة -12

 عليمية : الوسائل الت

  األثرية( يحتوى على  صور لبعض االوانى (cdوسيلة عبارة عن  -1
 فيلم مصور عبارة عن طرق تحضير البطانات وطريقة الحفظ -2
تحدث للقطع الفخارية بعد مرحلة التشكيل وفى مرحلة التجلد وبعد  التيتصورات توضح التغيرات  -3

 مرحلة الجفاف
 :  تنفيذهالمطلوب 

 االكاسيد والتلوين بها على قطع صلصال وهى فى  حالة تجلد  تركيب بطانات باستخدام

 التقييم و التقويم : 

 لختامية : التوجيهات ا

 البد من التدريب على بعض المهارات األزمة لممارسة الفنون الخزفية فمن المفيد أن    



 

في تشكيل القطع   يتدرب إثناء مرحلة اإلعداد على التمييز بين أنواع الطينات المختلفة المستخدمة  
 األصلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 طريقة التدريس أول  متوسط الصف    الحصة الخامسة الوحدة

       الفصل الموضوع

الزخرفة بالبطانات  أساليب
 وطرائق

   العام الدراسي     التاريخ

 اإلعداد للدرس : 

 الخامات و األدوات : 

سدائب  –بطانات ملونة – تأثيراتخامات مختلفة لعمل –مشغوالت صلصالية  شرائح  أو أطباق أو) اوانى 
 أنابيب -عميقة للغمر أوعيةتصلح للحز  أدوات –المائية  األلوانمقاسات مختلفة من فرش  –من الخشب 

 ضغط)قرطاس(
 مع تجفيفها و حرقها لونهالزخرفة بالبطانات الم   :الخبرة  - 2   

  اإلسفنجاستخدام  -1بالبطانة  الزخرفة  أساليبتلميحات :

 طريقة االستنسل -4استخدام القرطاس     إمكانية -3البطانة          والخزفيالكشط  -2

 الجوانب الضرورية للخبرة في الدرس : 

  الجوانب المعرفية : -1

 ان يذكر التلميذ دعم الخبرة المكتسبة حول البطانات  -   1   
 جديدة للخامة وأساليب ناتإمكاان يعرف التلميذ  -2      
 التجفيفوطرائق  أساليبان يبين التلميذ  -3  
 ومكوناتها وطريقة الحرق وأنواعها األفرانان  يفسر التلميذ    -4      

 الجوانب المهارية :  -2

 الزخرفة أساليبان يجيد التلميذ تطبيق احد  -1      

 ة بعلميات الزخرفة الخاص األدواتان يتمكن التلميذ من استخدام  -2      

 ان  يقدر التلميذ على تجفيف الطينة  -3     

 ان يرص التلميذ الشرائح داخل الفرن -4     

 ان يحرق التلميذ القطع -5    

 الجوانب الوجدانية : -3

 عمل مبتكر إلىان يقوم التلميذ من دفع المهارة الذاتية للوصول  -1   

 المنحات الفخارية جمالية علىمسحة  إضفاء فيانة دور البط أهميةان ينمو لدى التلميذ  -2



 

 نهاية الدرس ان  في:يتوقع من الطالب :  أهداف الدرس

 الزخرفة بالبطانات  أساليبالتعرف على  -1
 الزخرفة بالبطانات  أساليبالتميز بين  -2
 الزخرفة با لبطانات  أساليبممارسة  -3
 الخاصة بالزخرفة األدواتاستخدام  -4

 التلوين  أساليبعلى خبرات جديدة عن التعرف  -1: اإلثارة 

 حيز اهتمامهم فيبمشكالت تقع  بدراستهربط ما  يقوم بة الطالب  -2
   جديدة وحديثة للزخرفة أساليبالفرصة البتكار  إتاحة   -

 عرض الدرس :   إجراءات

 الزخرفة بالبطانة  أنواعاعرض على الطالب وسيلة يشاهد وا من خاللها  -1
 الزخرفة  أساليبحول تنوع  وأناقشهممعهم  للحواراترك الفرصة  -2
 اعرض وسيلة وهى عبارة عن مصورات متنوعة الساليب الزخرفة بالبطانات  -3
 المصو رات ثم اطلب منهم ذكر اسم الطريقة التبعة إلى أشير -4
 يحتاجها اللقاءبتوفير القطع التى  أقوم -5
 التى يرغب استخدامها األلوانتيار اخ فيالطريقة المختارة التى يحتاجها التطبيق  إلىاوجة الطالب  -6
 للتنفيذ الكافياترك للطالب الوقت  -7
 فكرة مستحدثة إلىانوة ان التجارب متاحة من اجل التمكن من العمل وللوصول  -8
 اعرض فيلما يوضح عملية التجفيف -9

لجفاف سريعة ا األجزاءجميع المنافذالتى تنبعث فيها تيارات هوائية وتغطية  بإغالقالطالب  إلى أشير-10
 والفوهات  كالمقابض

 الوسائل التعليمية : 

استخدام  -والحز –الكشط – باإلسفنجفيلم يوضح طرائق خزفية مزخرفة بالبطانات كطريقة الختم  -1
 البطانة فيالترخيم  -القرطاس

 صور متنوعة الساليب الزخرفة باستخدام البطانات مع تجفيف وحرق القطع الصلصالية   

 :  تنفيذهالمطلوب 

 الزخرفة  باستخدام البطانات مع  تجفيف وحرق  القطع  الصلصالية أساليبطبيق  بعض  ت

 التقييم و التقويم : 

 لختامية : التوجيهات ا

 المخصصة أماكنها فيحفظ الفائض من الخامات   -1

 تحضير وتطبيق البطانات  فيمة  المستخد األدواتكيفية تنظيف  -2
  صخصةالخ أماكنهافى  األدواتتنظيم جميع  -3
 واألرضية الطاقةتنظيف  -4

 

 



 

 

 طريقة التدريس أول  متوسط الصف    الحصة السادسة الوحدة

 تعاونيتعليم       الفصل الموضوع

الحفر  البارز والغائر على  
 الخشب

   العام الدراسي     التاريخ

 

 اإلعداد للدرس : 

 الخامات و األدوات :  -2

  مم 20ها سم وعرض 20قطعة خشبية صغيرة طولها  -1 -3
 قلم -6      أزميل -5مفك       -4مبرد    -3مدق  

   البارز و الفائر على الخشب الحفر       : الخبرة

الموارد الطبيعية  أهممن  وأصبح األشجار فلفان الخشب مادة جامدة وصلبة توجد تحت :  :  تلميحات
   الستخدامه

 الجوانب الضرورية للخبرة في الدرس : 

 عرفية : الجوانب الم -1

 ان يعرف التلميذ مكونات الخشب   -1
  األخشابانا يذكر التلميذ سبب تنوع 2-0
 (الصلد واللين) األخشاب أنواعيعدد التلميذ  أن-3
 مميزات الخشب الصلب واللين استخداماتيصف التلميذ  أن-4
 الخشب اللين  أشجار أنواعان يبين التلميذ -5
 الخشب الصلب واللينان يفسر التلميذ استخد امات   - 6

 الجوانب المهارية :  -4

 اآلمنةاليدوية  األدواتيتقن التلميذ الحفر البارز والغائر على الخشب بواسطة  أنا -1       

 لها والجماعي الفردي واإلخراجيجيد التلميذ التوظيف المناسب للقطع المحفورة   أنا -  2     

 الجوانب الوجدانية :  -5

 التلميذ على تذوق القيم  الفنية والجمالية فىاالعمال الخشبية القائمة  على الحفريقدر  أنا -1        

 يهتم التلميذ بالمحافظة على البيئية وبما يحتويها من  عناصر طبيعية وصناعية  أنا -2       

 نهاية الدرس ان فييتوقع من  الطالب           أهداف الدرس :



 

 ذكر مكونات الخشب  -1
  األخشابذكر سبب تنوع  -2
 الصلد واللين  األخشاب أنواعتعدد  -3
 ذكر مكونات ومميزات الخشب الصلد -4
 ذكر مميزات الخشب اللين -5

 : اإلثارة

 الطالب من  قبل يألفهاطبيعة الدرس التى تقدم معلومات جديدة لم        

 الحوار و  النقاش داخل الفصل و التشجيع المستمر إدارة 
 عرض الدرس :   ات إجراء

 ( واذكر مكونات الخشب 1الصورة المكبرة الشكل رقم ) إلى يرأش -1

 ( واذكر سبب تنوع الخشب 2الصورة المكبرة للشكل رقم ) إلى أشير -2

  األخشاب أنواعاذكر  -3

 وهو الخشب الصلد األولمميزات النوع   أوضح -4

 كلمة صلد تعنى  صلب ولها نفس المعنى  أن إلىانوة  -5

 يتم عرضها على الطالب   التيالمتنوعة  جاراألش أنواعاذكر  -6

 يستخرج منها الخشب الصلد  التي األشجاراذكر وصف  -7

 مميزات الخشب اللين أوضح -8

 الديكورات  فيالخشب اللين يستخدم  أن أوضح -9

 مفهوم الحفر  على  الخشب )الحفر البارز والفائر( أوضح -10

  المطلوبة لعملية الحفر األدوات أبين -11

  عملية الحفر فيالوسياة قبل البدء  في للتأهلاترك الطالب  -12

 الوسائل التعليمية : 

 ( قطعة الخشب محفور عليها يدويا زخارف بارزة وغائرة1وسيلة رقم) -1
 محفور علية زخارف بارزة وغائرة صناعي(منتج 2وسيلة رقم) -2
 كتاب الطالب  في اإلشكالصور من  -3
 لحفر البارز والغائر على الخشب صور لجميع النماذج المتاحة ل -4
 

 :  تنفيذهالمطلوب 

 تنفيذ حفر بارز وغائر على الخشب باستخدام عالمات او رموز المروربشكل زخرفى مبسط جدا       



 

 التقييم و التقويم : 
 

 لختامية : التوجيهات ا

 األدوات إرجاعمين الى اوجة المتعل -2مكانها         إلىوالخامات  األدوات إرجاع إلىاوجة المتعلمين 
 مكانها  إلىوالخامات 

 مهارى جيد ومتعاون أداءمن  بذلوهاوجة الشكر للمتعلمين على ما  -3      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 طريقة التدريس متوسط  أول الصف    الحصة السادسة الوحدة

 تعليم       الفصل الموضوع

مبتكر بالوصالت  إطار
 والتعشيق

  العام الدراسي     التاريخ

 

 اإلعداد للدرس : 

  ( تقريبا25*30حدود مقاس )  في خشبي إطار  :  الخامات و األدوات

   منشار صغير  -مفك  –مفك  –مسامير   -مدق 

 والغاسيق الخشبية    T   مبتكر بالصالت إطار : الخبرة

 بواسطة  المسامير    T هناك أنواع وصالت :  تلميحات

 وصالت  بواسطة مثبتتان معدنية  وهناك  أنواع

 :  الجوانب الضرورية للخبرة في الدرس

  يعرف التلميذ الوصالت والتعاشيق  أن -1:  الجوانب المعرفية-
 ( بواسطة المسامير   Tيذكر التلميذ المقصود ب وصلة )     أن -2
 ( بواسطة  مثبتات المعدن     Tوصلة )       هيالتلميذ ما   يبين  أن -3

  المدفوعة(    Tيفسر التلميذ  وصلة  )     أن -4

  أن  يتمكن التلميذ من عمل أطار مبتكر من  الوصالت والتعاشيق الخشبية:  الجوانب المهارية

  إن  يتذوق التلميذ القيم الجمالية فى  اإلعمال الخشبية المبتكرة -1:  الجوانب الوجدانية
 على  البيئة بما  تحتويه من  عناصر طبيعية وصناعية إنا  يهتم التلميذ بالمحا فظة -2      

  يتوقع  الطالب في  نهاية  الدرس إن:  أهداف الدرس

 تعداد الوصالت والتعاشيق  -1
 (  بواسطة  المسامير  Tوصف  حالة وصلة  ) -2
 (  بواسطة مثبتات معدنية   Tوصف وصلة )     -3
 (  المدموجة  Tوصف وصلة  )    -4

 : اإلثارة

 رس التي  تقدم  معلومات جديدة لم يألفها الطالب من  قبل طبيعة  الد -1
 إدارة الحوار والنقاش داخل  الصف والتشجيع  المستمر   -2
 الوسائل التعليمية واألنشطة  المتنوعة المقدمة  -3

 :  عرض الدرس  إجراءات



 

 اقدم  مفهوم  الوصالت والتعاشيق الخشبية  -1
 اوضح انواع  الوصالت والتعاشيق  الخشبية  -2
 اعرض صورة  وصلة )     (  بواسطة  المسامير واوضحها  -3
 وصلة )    (  بواسطة مثبتات معدنية اوضحها باستخدام الصور  المعدنية  -4
 ابين وصلة )    (  المدموجة -5
 اشرح وصلة اللسان ونقرات التعشيق من خالل النموذج -6
 افسر وصلة الوتد ونقر التعشيق واشير الى الصورة المكبرة -7
 قبل التغير   الطبيعي شكلهفى   خشبي إلطاريلة اقدم  وس -8
 مناسب  خشبياختار  اطار   -9

  اإلطارنفكك  الوصالت الموجودة  فى   - 10  
  اإلضالعنغير  شكل  واتجاهات  -11

  قبل  التغير الطبيعيشكلهما    فيخشبيان   إطاران -:  الوسائل التعليمية

 بعد  التغيؤ  النهائي شكله  في خشبي  إطار 2وسيلة  رقم  -2
 المدرسيداخل  الكتاب   اإلشكالصور  مكبرة  من  

 مبتكرة  من  الوصالت والتعاشيق الخشبية  إطارات:  تنفيذهالمطلوب 

 التقييم و التقويم : 
 

 لختامية : التوجيهات ا

 اوجة  المتعلمين إلى  إرجاع األدوات والخامات إلى  مكانها  -1
 ا  األخشاب من  تحت الماصات واحثهم  على  تنظيف  الفصل اوجة  المتعلمين غالى  جميع بقاي -2
 اوجة  الشكر  للمتعلمين على  ما  بذلوه من  أداء مهارى  وتعاون  كبير  -3
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 طريقة التدريس أول متوسط الصف    الحصة السابعة الوحدة

       الفصل الموضوع

  العام الدراسي     التاريخ العقد والربط في الطباعة

 اإلعداد للدرس : 

 منديل ( ---ايشارب  --قطعة مالبس ) :  الخامات و األدوات-1

صخور  -أجسام صغيرة صلبة ) يرجون -ابره –خيوط  أو  دوبارة   -قطع  قماش  مقاسات  مختلفة 
 غسيل (  مشابك –قطع نقدية   -صغيرة 

 أساليب الربط  والعقد المختلفة  في  الطباعة الباتيك:  الخبرة -2

    طباعة  الباتيك  إحدى  اساليب الزخرفة  والتلوين:  تلميحات         

  الجوانب الضرورية للخبرة في الدرس : 

 أن  يعرف  التلميذ أنواع  طباعة  الباتيك -1 :  الجوانب المعرفية -1
 لطابعة  الباتيك أن  يذكر  التلميذ البدايات  األولى  -2
 أن  يحدد  التلميذ  الخامات واألدوات  -3
  أن يصف  التلميذ  طرائق  الربط  المختلفة -4

 ان  يجيد  التلميذ  اسا ليب  الربط المختلفة   -1 : الجوانب المهارية   -2 
 ان يتقن  التلميذ الربط  والعقد     -2

 مة  مجال  الطباعة للباتيكأن  يحترم  التلميذ  قي  -1:  الجوانب الوجدانية -3

 أن  يقدر  التلميذ  العمل  اليدوي  -2

  أن  يقدر  التلميذ  إتقان  عملية  العقد  والربط  -3

    إيضاح  أنواع طباعة  الباتيك - 1: أهداف الدرس

 التحدث  عن  البدايات  األولى  تطابعة  الباتيك عند  الشعوب -2
 ختلفة استنتاج  مفهوم  الطباعة بالعقد الم -3
 تحديد  الخامات واألدوات األزمة لكل  طريقة من  طرائق الربط -4
 تطبيق  اكثر  من  أسلوب  من  اساليب الربط  كال على حدة -5

  الوسائل التعليمية المتنوعة:   : اإلثارة

 طريقة  عرض  الدرس وإخراجها



 

 عبارات التعزيز والتشجيع  --------األنشطة  المقدمة للطالب  

 عرض الدرس :   إجراءات

 اوضح  فكرة  طباعة الباتيك -1
 اعرض نموذجين طباعة احداهما بالشمع واخر  بالربط  -2
 اقارن  بين  اثر العمل الطباعى  فى  كال النموذجين -3
 اسال عن  انواع  طباعة  الباتيك -4
 اوضح  تاريخ  الطباعة  بالربط   -5
 اعرض  نماذج  طا ية  الربط عند  الشعوب  -6
 ليب مختلفة من  الربطاعرض  نماذج  السا -7
 اعرض  نموذجا لقطعة  منفذ  عليها احد اساليب  الربط -8
 اوضح  اساليب الطباعة المختلفة -9

 متجمعة  لإلشكالاعرض  نموذج  -10
 الى  اساليب الربط  المختلفة  كل  على  حدة أدعو  -12
 للطباعة  بالربط   القيم  الجمالية  إبراز  فيالربط الشديد  يتركه  الذي اللوني  األثرعن   اسأل  -13

 بالربط  وأخربالشمع    طباعينموذج   -1:  الوسائل التعليمية

 ساليدات  النماذج  طباعة الشعوب  مختلفة )  اندونيسيا وإفريقيا  والهند ومصر ( -2
 نماذج  مطبوعة مطبق عليها اسلوب  الربط -3
 أدوات وخامات الطباعة -4
 تطبيق عملي  ألساليب الربط المختلفة  -5

 :  تنفيذه المطلوب

 تطبيق  اساليب الربط  بأكثر  من  طريقة على نماذج متعددة

 التقييم و التقويم : 

 

 دقائق ( في  نهاية  الدرس  للتنظيف    5تخصيص )   -1:  لختاميةالتوجيهات ا

 توجيه  الطالب إلى تنظيف  المكان  بعد االنتهاء منة -2
 ا إلى  مكانها التأكد من  ترتيب  األدوات  المستخدمة  وإعادته -3
 شكرا الطالب  على  تعاونهم إثناء  العمل -4
 

 

 

 

 

 



 

 طريقة التدريس أول  متوسط الصف    الحصة السابعة الوحدة

       الفصل الموضوع

الصباغة في طباعة النقد 
 والربط

  العام الدراسي     التاريخ

 اإلعداد للدرس : 

 الخامات و األدوات :  -1

 طباعة الباتيك   ألوان-1
—قفازات نايلون—فرش ---عقد  وربط وعاء  لتجهيز  الصبغة أسلوبقطعة  مالبس  ينفذ  عليها  -2

 مشابك  غسيل  —مجفف  شعر

 التمكن من  صنع  قطعة  فماشية  معدة  بطريقة  العقد والربط :الخبرة  -2

 يجب معرفة  كيفية  تجهيز  الصبغة    : تلميحات      

 س : الجوانب الضرورية للخبرة في الدر

 الجوانب المعرفية :  -1

 يعرف  التلميذ  تاريخ  الصباغة   أن    -1  

 الصبغات   أنواعيذكر  التلميذ    أن    -2 

 يشرح  التلميذ  خصائص  الصبغات  أن   -3 

  الجوانب المهارية :   -2

 الصبغة  إعداديجيد  التلميذ  إن   -1         

 لصباغة  على  قطع  القماش  المعدة  بالعقد  والربط يقدر  التلميذ  تطبيق  ا  إن   -2       

 الجوانب الوجدانية :  -3

 أن  ينمو لدى  التلميذ القيم  الفنية  للقطع  المصبوغة        -1   

 أن  يقدر  التلميذ  التأثيرات اللونية     -2   

 أن  يفسر  التلميذ إتقان الخطوات  المتبعة  للصباغة    -3   

 ترم  التلميذ تقدير  العمل  اليدوي أن  يح    -4 

 يتوقع  من  الطالب  فى  نهاية  الدرس:  أهداف الدرس

 التحدث عن  تاريخ  الصباغة -1



 

 إيضاح  الخصائص للصبغات -2
 التمكن  من  إعداد  الصبغة  -3
 تطبيق الصباغة  بأحد األساليب المتبعة -4

    شجيع:  بعض  األنشطة  المقدمة للطالب  عبارات تعزيز وت : اإلثارة

 عرض الدرس :   إجراءات

 أتحدث  عن  بدايات الصباغة عند  الشعوب التي  اشتهرت بها  -1
 اعرض  نموذج مصبوغ من إنتاج الشعوب  التي  اشتهرت بطانة  الباتيك -2
 اعرض نماذج  من  الطباعة المحلية -3
 أوضح  استخداماته صباغة  المنسوجات  في الماضي  -4
 اسأل  من  تاريخ  الصباغة  -5
 ح  سيولة  ألوان  الصباغةأوض -6
 لضع  كمية  من  الماء المناسبة مع مواد التثبيت ) ملح + فل ( مع  التحريك  للذوبان  -7
 اعرض  نماذج  مطبوعة -8
 اذكر  على أسلوب الربط  واألثر  في عملية  الصباغة -9

 اذكر  على  أهمية  ترتيب خطوات  الربط  والصاغة -10
 م  االلتزام تنظيم الخطوات في  عملية الصباغةأبين  اآلثار  المترتبة على  عد  -12
 أوضح  اثر  االلتزام  بترتيب خطوات العمل في  إنجاح  اى  عمل في  حياة اإلنسان   -13

نماذج  طباعيه  مصبوغة  بالربط عند  بعض  الشعوب التي  اشتهرت بة  الوسيلة :  الوسائل التعليمية
  ألوان حواش أو اكريللك صبغة سائلة

  تجهيز  الصبغة  وتطبيقها:  تنفيذه المطلوب

 نقوم  باستخدام الدليل:  التقييم و التقويم

 لختامية : التوجيهات ا

 تنظيف المكان بعد  االنتهاء  من  العمل   إلىالطالب   توجيه    -1

 تنظيف الفرش   األلوانعلى  غلق  عبوات   التأكد -2
 العمل   إثناءشكرا  الطالب  على  تعاونهم    -3     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 طريقة التدريس أول متوسط الصف    الحصة السابعة الوحدة

       الفصل الموضوع

تكوينات جمالية بطابعة 
 الربط

  العام الدراسي     التاريخ

 اإلعداد للدرس : 

 –مقص  -خيوط سميكة  او  دوبارة -الوان  طباعة  الباتيك –قطعة قماش :  الخامات و األدوات -1
 ية  لوضع الصبغةأوع-ابرة

 تكوين  جمالي بالجمع بين  اكثر  طريقة  من  طرائق العقد والربط: الخبرة  -2

:  القماش  رفيق يسمح بتخلل الصبغات بين  الياف النسيج وذو الوان  فاتحة  لخاصية  : تلميحات 
  الشفافية التى  تتميز  بها الصبغات

 :  الجوانب الضرورية للخبرة في الدرس

 معرفية : الجوانب ال -1

 أن  يذكر  التلميذ  خصائص  األنسجة  -1

 إن  يعرف  التلميذ  أنواع  المنسوجات   -2
 أن  يبين  القيم  الجمالية في  الطباعة  بالجمع  بين اكثر  من  طريقة  من  طرائق الربط  -3

 :  الجوانب المهارية -2      

 بالربط    أن  يجيد  التلميذ  تصميم تكوين  جمالي  للطباعة   -1     

 يتقن  التلميذ تطبيق  اساليب  مختلفة للربط  أن   -2     

 والربط  للعقدباستخدام  اكثر  من طريقة    جمالييقوم  التلميذ تنفيذ  تكوين   أن  -3

 الجوانب الوجدانية :  -3

 الخطوات  المتبعة فى  طباعة  الربط  اتقانالتلميذ  ينمو أن        

 أهداف الدرس : 

 الخصائص المنسوجات المناسبة للطباعة بالربط    تعداد    -1       

 المنسوجات  المناسبة  لطابعة  الربط  أنواعتسمية  بعض   -2      

 طباعة  الربط  في لتنفيذه  مبدئيتصميم    إعداد-3
 من اساليب الربط  أسلوب الطباعة باستخدامااللتزام  بتطبيق  خطوات -4
 القطع المنفذة  فيلية  تمييز القيم الجما -5



 

 الوسا ئل  التعليمية المتنوعة : اإلثارة

 األنشطة المقدمة  للطالب   -1
 عبارات التعزيز والتشجيع   -2
 تقييم اإلعمال المنفذة  من  قبل  الطالب   -3

 عرض الدرس :   إجراءات

 أوضح  فكرة  طباعة  الباتيك -1
 خصائص  المنسوجات  المناسب  للطباعة  بالربط   -2
 ن  خصائص  المنسوجات  المناسبة للطباعة بالربط  ع  اسأل -3
 قطن(  -كتان   -حرير  –المناسبة  للطباعة  بالربط لنماذج ) يتل  األنسجة أنواع  اسمي -4
 ( أشجار -قطنيةمسارات -البحر شاطئمناسبا للطباعة  بالربط )  اختار موضوعا -5
 العناصر  المكونة للموضوع اسمي -6
 عناصر  التصميم اختار  العناصر المناسبة  ل -7
 احد  اساليب الربط مثل  الراحة  أنفذ -8
 األلوانالربط لتثبيت   إزالةبعد   القطعةاوكد على  ضرورة كوى   -9

 بعضها  البعض  علىالمتداخلة    األلوان  تأثير أوضح -10
 اللوتية  اآلثار إبراز  فيادوار  الربط المختلفة    وضح  -12
 المنفذة  اإلعمال  فيالية اطلب  من الطالب توضيح  القيم الجم  -13

 الوسائل التعليمية : 

 نماذج  لمنسوجات  مناسبة للطباعة بالربط -1
 المناسبة  واأللوانللربط  المستخدمة  األساليبيساعد  على تحديد    مبدئيتصميم   -2الوسيلة  -2
 على اساليب الربط  المناسبة  للتصميم عمليتطبيق   -3
 تتناسب  مع التصميم   يالتعلى اساليب  الصيغ   عمليتطبيق   -4

 بالطباعة بالجمع  بين  اكثر  من طريقة  من  طرائق الربط جماليتكوين  : تنفيذهالمطلوب 

 التقييم و التقويم : 

 يكون التقييم  حسب  الجدول التحصيلى 

 لختامية : التوجيهات ا

 تنظيف  المكان بعد االنتهاء  من العمل  إلىالطالب  توجيه -1
 المستخدمة  األدواتفائض من  حفظ  التأكد -2
 المستخدمة األدواتمن تنظيف   التأكد -3
 الدرس  أثناءشكر الطالب على تعاونهم  -4

 
 
 
 
 
 

 



 

 طريقة التدريس أول متوسط الصف    الحصة السابعة  الوحدة

       الفصل الموضوع

  العام الدراسي     التاريخ طباعة الربط لخدمة المجتمع

 اإلعداد للدرس : 

 قطعة نسيج مطبوعة من  الدرس السابق -2قطعة  كرتون  -1:  و األدوات الخامات -1

 خرز( -ازايز -خامات  مختلفة  للتزيين  )أشرطة للزخرفة -2
 صمغ -8مقص       -7خيط    -6إبرة     -5خامات مستهلكة      -4

 توظيف  طباعة الربط  بأساليب متنوعة:  الخبرة   -2

 ي  توضح  الخامات المتنوعةعرض  بعض  الصور  الت: تلميحات 

 الجوانب الضرورية للخبرة في الدرس : 

  الجوانب المعرفية : -1

 أن يعرف  التلميذ اساليب  التوظيف-1      

 أن  يذكر  التلميذ  الخامات واألدوات  - 2

 ان  يتقن التلميذ  تطبيق  اساليب التوظيف:  الجوانب المهارية -2

 يحترم  التلميذ  العمل  اليدوىان : الجوانب الوجدانية -3

 ان يقدر  التلميذ  القيم  الجمالية  فى  القطع  المنتجة  -1

 يتوقع  من  الطالب  فى نهاية  الدرس:  أهداف الدرس

 تسميةاساليب  توظيف القطع  المطبوعة بالربط -1
 التوظيف  أساليب  اسل وبمنلكل    أمثلةذكر   -2
 متنوعة للتوظيف أفكارعرض   -3

 : اإلثارة

 لوسائل  التعليمية  المتنوعة وطريقة عرضها  وإخراجها ا

 عبارات  التعزيز  والتشجيع-1
 اإلعمال المنفذة  من  قبل الطالب -2

 :  عرض الدرس  إجراءات

 دور التوظيف  فى  االستفادة  من  القطع  المطبوعة أوضح -1
 الفنى  والخياطة  التوظيف والتشكيلاعداد اساليب   -2
 يف  مبتكلرةاسال  عن اساليب  توظ -3



 

 التوظيف أساليب ألحداعرض نموذجا  -4
 النماذج  الموظفة  )تلبيس اغلفة الكتب(  اسمي -5
 ذكر العملية  مع  اساليب  التوظيف االخرى -6
 التوظيف  ألساليب أمثلةاطلب  ذكر  -7
 بعض  الوظائف  التىلم  تعرض  فى الهدف  اسمي -8
 مبتكرة متنوعة للتوظيف  أفكارفى  استحضار    أساعد -9
 اعرض  عددا  من  نماذج  مظفة  للطابعة - 10

 الموظفة الطباعةاحدد  فائدة  النماذج -11
 ستشهد  بالنماذج  الطباعية  اليدوياحدد فوائد  العمل  -12

 الوسائل التعليمية : 

 نماذج  طباعيه  موظفة  بأساليب مختلفة  -1
 عينات  من  الخامات واألدوات لكل أسلوب من  اساليب الربط   -2

 :  تنفيذهلمطلوب ا

 بأفكار مبتكرة  ومفيدةتوظيف  نتائج  الطباعة بالربط          

 التقييم و التقويم : 

 نقوم  بالتقييم باستخدام الجدول التحصيلى         

 لختامية : التوجيهات ا

 د (  في  نهاية الدرس للتنظيف 5تخصص  )  -1
 العمل  توجيه  الطالب إلى  تنظيف المكان بعد االنتهاء من  -2
 التأكد من  ترتيب األدوات المستخدمة واعاداتها إلى  مكانها  -3
 شكر  الطالب على  تعاونهم  إثناء العمل -4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 طريقة التدريس أول متوسط الصف    الحصة الئامنة الوحدة

       الفصل الموضوع

  العام الدراسي     التاريخ التشكيل على  الجص

 اإلعداد للدرس : 

حفر على    أدوات  -_  صحون   بالستيك  صغيرة  او  متوسطة     جص:  امات و األدواتالخ -1
 متوسطة  الحجم  لتجهيز الجص  أوعية –سنفرة  بعدد الطالب  أوراق   -  الجص

 التشكيل الغائر  والبارز  على  الجص:  الخبرة-2

 تجهيز  األوعية  والماء  لخلط  الجص  -1: تلميحات 

 لتنظيف  المكان  أوال  بأول  من  مسحوق  الجص  والتنعيماالستعداد   -2
 تجهيز  الوسائل  والصور  للشرح -3

 الجوانب الضرورية للخبرة في الدرس : 

 الجوانب المعرفية :  -1

 أن  يعرف  التلميذ  مصدر  الجص    -1
 أن  يذكر  التلميذ  مميزات  التشكيل  على  الجص  -2
 لمين  الجص  أن  يبين  التلميذ  استخدام  المس -3
 أن  يشرح  التلميذ  مفهوم  الغائر  والبارز   -4

 الجوانب المهارية :  -2

 ان  يتق  التلميذ  تجهيز  القوالب  للصب-1
 ان  يجيد  التلميذ  تجهيز  رائب الجص-2
 ان  يقدر  التلميذ  تنعيم  الجص-3
 ان  يتمكن  التلميذ  من  الحفر  على  الجص-4

 ن  يقدر  التلميذ  على  تقدير  عراقة  الفن  االسالمىأ -1: الجوانب الوجدانية -3

 إن  ينمو  لدى  التلميذ  اإلحساس  بقيمة  العمل  اليدوي -2               
 أن  يتمكن التلميذ  من  االستفادة  من  الجص  جماليا   -3           

   يتوقع  من  الطالب  فى  نهاية  الدرس  ان     أهداف الدرس :        

 الطبيعة  فيتعرف  على  مصدر  الجص  ال -1
 العربيالتعرف  على  مسمى  الجص   -2
 التعرف  على  استخدام  الفنان  المسلم  للجص  فى  اإلعمال  الفنية -3
 تذوق  بعض  اإلعمال  الفنية  والتاريخية  من  الجص   -4

   ممارسة  الحفر  على  الجص التنفيذ  والمنتج  النهائي : اإلثارة



 

 :  عرض الدرس  اتإجراء

 اسال  الطالب  عما  يعرفونة  عن  الحجر  الجيرى  الذى  يعرض  عليهم  فى  الوسيلة -1
 اشرح  كيفية  استخراج  الجص  من  الحجر  الجيرى  وذللك  بالتسخين  البطىء  محليا  واليا  -2
 اذكر  للطالب  تنوع  استخدام  الجص  عند  المسلمين  -3
 مية  فى  ملىء  المساحات  من  الزخارفابين مميزات الزخرفة االسال -4
 اعرض  بعض  الجص  الخام  ثم  اضيف  الية  الماء -5
اعرض  صورا توضح  بعض  استخدامات الجص  فى  حياتنا  اليوم  فى  المنازل والقصور   -6

 والمساجد
 اعرف  كلمة  الغائر  والبارز -7
 جيدا  امامهم اوزع البجص  على  الصحون البالستيك واضع علية الماء واقلبة  -8
 يصب  الخليط  ويترك ليجف  ثم  نقلب  الصحن  ونبدا فى  عملية  الحفر -9

 ر  التصميم  المناسب فى  عملية الحفرنختا -10


