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مقدمة

يمثل مشروع املعايري املهني�ة للمعلمني وأدوات
تقويمها أحد املشاريع الرئيسة ملشروع امللك عبدهللا
لتطويــر التعليــم (تطويــر) ،يقــوم بإعــداده وتنفيذه
املركز الوطين للقياس (قياس) .ويأيت املشروع ضمن
عدد من املشاريع اليت ينفذها املركز ضمن الشراكة
اإلسرتاتيجية بني وزارة الرتبي�ة والتعليم وقياس للرفع
من كفاية املعلمني بما حيقــق األهداف التطويرية
للوزارة وحتسني مخرجاتها.

الهدف من الدليل
أعــد هــذا الدليل ملســاعدة املتقدم الختبــ�ار املعلمني علــى التهيــؤ واالســتعداد ألداء االختب�ار،من خــال تقديم
معلومات مفيدة عن محتوى االختب�ار ،واجلوانب اليت يغطيها ،وكيفيــة تن�اولها يف أســئلة موضوعية من نوع
اختي�ار من متعدد.
كما يقدم الدليل أمثلة ألسئلة االختب�ار وكيفية ربطها باملعايري ،وأسئلة للتمرين تساعد املتقدم على تعرف
طريقة أداء االختب�ار وطبيعة أســئلته ،مــع العلم أن األمثلة اليت يقدمها الدليل ال تغطي جميع جوانب االختب�ار،
وال تعرب عن مستوى سهولة أو صعوبة األسئلة اليت يقدمها االختب�ار الفعلي.
ويقدم الدليل أيضا توصيات عامة مفيدة لالستعداد لالختب�ار وطريقة أدائه.
ويأيت هذا الدليل الذي يركز على اجلانب التخصيص ملعليم الرتبي�ة الفني�ة ،مكمال لبقية األدلة العامة سواء اليت
تتنــ�اول اجلوانــب التربوية العامة ملهنة التدريس ،أو اليت تقدم توجيهات ألداء االختب�ار وإرشــادات عن نوعية
األسئلة وكيفية تن�اولها.

تنظيم الدليل

حيتــوي الدليــل يف البدايــة على معلومات عامة عن اختب�ارات املعلمني  ،ومــن ثم يقدم نب�ذة موجــزة عن معايري
معليم الرتبي�ة الفني�ة ،والوزن النسيب لكل معيار .،بعد ذلك يعرض الدليل أمثلة لألسئلة وكيفية ربطها باملعايري،
يليها أسئلة تدريبي�ة تمكن املخترب من التدريب على أسئلة االختب�ار الفعلي.

ملزيد من املعلومات
ملزيد من املعلومات عن االختب�ار وطريقة التسجيل والبي�انات الكاملة عن املعايري
يريج الدخول على موقع املركز الوطين للقياس w w w . q i y a s . s a
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تنظيم محتوى االختب�ار:

ً
معيارا
يغطي االختب�ار محتوى املعايري التخصصية للرتبي�ة الفني�ة ،وقد تم تنظيمها وفق مجاالت ،حيوي كل مجال
أو أكرث ،وحتت كل معيار عدد من املؤشرات ،وتوضع األسئلة على هذه املؤشرات ،كما يتضح من الشكل التايل:
التخصص :الرتبي�ة الفني�ة
املجال :الفنون البصرية :أدواتها ،وخاماتها ،وأساليب إنت�اجها.
املعيار :يتمكن املعلم من التعرف على مسميات واستخدامات العدد واألدوات ،واخلامات الفني�ة اخلاصة
بالفنون البصرية.
املؤشر :يتعرف على اخلامات الفني�ة ،وطرق استخدامها يف األعمال الفني�ة يف مجاالت الفنون البصرية
السؤال:
ألي من اخلامات التالية تستعمل مادة املثبت ؟
أ  -الفحم.
ب  -األكريلك.
ج  -احلرب.
د  -التمربا.
ُص ّمم كل سؤال من نوع اختي�ار من متعدد لقياس أحد املعايري من خالل أحد مؤشراته ،وال يلزم أن
تغطي األسئلة جميع املؤشرات.
املؤشر يتن�اول على حنو قابل للقياس أحد عناصر املعيار ،ومجموع املؤشرات حتت كل معيارتغطي
اجلوانب اليت يتن�اولها ذلك املعيار
املعيار حيدد ما ينبغي على املعلم معرفته أو القدرة على أدائه ،وين�درج حتت كل معيارمجموعة من
املؤشرات.
املجال هو أحد فروع التخصص املكونة له يف مجملها ،وين�درج حتت كل مجال مجموعة من املعايري.
يمثل اسم التخصص ورقمه ،ويتضمن كل ختصص مجموعة من املجاالت.
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محتوى االختب�ار
يغطي االختب�ار املجاالت الرئيسة لتخصص معلم الرتبي�ة الفني�ة ،ويتضمن ذلك :








 الفنون البصرية :أدواتها ،خاماتها ،أساليب إنت�اجها.

 تاريخ الرتبي�ة الفني�ة ،وفلسفتها ،ونظرياتها ،وعالقتها باملجتمع وحاجاته.

املستجدات والتطورات يف الرتبي�ة الفني�ة والتقني�ات احلديث�ة املرتبطة بها.

مصادر املعلومات املحلية والعاملية للرتبي�ة الفني�ة ،وتصميم اخلربات التعليمية الفني�ة.
 املعرفة بأهداف الرتبي�ة الفني�ة وعالقتها بالتخصصات األخرى.
طرق التدريس واالنشطة التعليمية يف الرتبي�ة الفني�ة .

ويبني الشــكل ( )1نســب تمثي�ل كل مجال من هذه املجاالت ،وفقا لوزنه النسيب املوضح بالشكل ،فعلى سبي�ل
املثال تمثل الفنون البصرية  %27من محتوى املعايري ،و %24لطرق تدريس الرتبي�ة الفني�ة ،و %7للمعرفة بأهداف
الرتبي�ة الفني�ة وعالقتها بالتخصصات األخرى ،وهكذا بقية املجاالت .وقد روعي يف هذا التقسيم محتوى املناهج
الدراسية اليت تدرس يف التعليم العام وما يرتبط بها من أهداف.

شكل ( )1الوزن النسيب ملجاالت الرتبي�ة الفني�ة

طرق تدريس الرتبي�ة الفني�ة
27%

املعرفة بأهداف الرتبي�ة الفني�ة وعالقتها بالتخصصات األخرى

24%

مصادر املعلومات املحلية والعاملية للرتبي�ة الفني�ة
7%
25%

7%

10%

املستجدات والتطورات يف الرتبي�ة الفني�ة
تاريخ الرتبي�ة الفني�ة
الفنون البصرية
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وتتضمن الرتبي�ة الفني�ة ( )13معيارا موزعة على ( )6مجاالت كما يتضح من اجلدول التايل
املجال
الفنون البصرية :أدواتها ،وخاماتها ،وأساليب إنت�اجها

تاريخ الرتبي�ة الفني�ة ،وفلسفتها ،ونظرياتها ،وعالقتها
باملجتمع وحاجاته
املستجدات والتطورات يف الرتبي�ة الفني�ة والتقني�ات
احلديث�ة يف املجال
مصادر املعلومات املحلية والعاملية للرتبي�ة الفني�ة
وتصميم اخلربات التعليمية الفني�ة
املعرفة بأهداف الرتبي�ة الفني�ة وعالقتها بالتخصصات
األخرى

طرق التدريس واألنشطة التعليمية يف الرتبي�ة الفني�ة

املجموع
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رقم املعيار

الوزن النسيب %

املعيار:1 .20 .3 :

%13

املعيار:3 .20 .3 :

%7

املعيار:12 .20 .3 :

%7

املعيار:2 .20 .3 :

%11

املعيار:6 .20 .3 :

%7

املعيار:10 .20 .3 :

%7

املعيار:4 .20 .3 :

%7

املعيار:5 .20 .3 :

%5

املعيار:13 .20 .3 :

%5

املعيار:7 .20 .3 :

%7

املعيار:8 .20 .3 :

%7

املعيار:9 .20 .3 :

%10

املعيار:11 .20 .3 :

%7
%100

نماذج من األسئلة :
يرتبط كل سؤال يف االختب�ار بمؤشر من املؤشرات ،وفيما يلي نماذج من األسئلة.
النموذج األول:
املجال :مصادر املعلومات املحلية والعاملية للرتبي�ة الفني�ة وتصميم اخلربات التعليمية والفني�ة.
املعيار :يستفيد املعلم من املوروث الفين اإلنساين بشكل عام واإلساليم واملحلي بشكل خاص يف دروس الرتبي�ة الفني�ة
لتصميم خربات تعليمية ودروس فني�ة.
ً
املؤشــر :يعرف طرقا إلدراج رموز العمل الفين اجلمايل اخلاص بالفنون اإلســامية والشــعبي�ة والعربيــ�ة املعاصرة يف
دروس الرتبي�ة الفني�ة.
السؤال:
أي مجموعة من الفنانني التالية  ،ستكون غالبا هي األنسب للتعريف باللوحات الفني�ة التشكيلية يف اململكة العربي�ة
السعودية ؟
أ

ضياء العزاوي ،عبد احلليم رضوي ،صالح طاهر.

ب

عبد اجلبار اليحيا ،عبدالرحمن السليمان ،ضياء عزيز ضياء.

ج

خليل حسن خليل ،سايم محمد ،صفية بن زقر.

د

صديق واصل ،محمد الثقفي ،علي الطخيس.

اإلجابة:

ً
جميعا فنانون ســعوديون وأعمالهم تمثل أســاليب مختلفة .بينما الفقرات
اإلجابــة الصحيحــة هي فقــرة (أ)؛ ألنهم
(ب)( ،ج) فتحتوي على فنانني عرب  ،و الفقرة (د) تتضمن أسماء لفنانني سعوديني لكن مجمل أعمالهم يف مجال
النحت وليست يف التصوير التشكيلي.
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النموذج الثاين:
املجال :املعرفة بأهداف الرتبي�ة الفني�ة وعالقتها بالتخصصات األخرى.
املعيار :لديه املعرفة بأهداف التخصص وعالقته بالتخصصات األخرى.
املؤشر :يتمكن من ربط ختصص الرتبي�ة الفني�ة ببقية التخصصات.
السؤال:
معلم تاريخ اســتعمل أمثلة من الفن القديم لســكان أمريكا األصليني خالل محاضرة عن ثقافة السكان األصليني،
ًّ
جيدا على فهم ما يلي :
استعمال األعمال الفني�ة بهذه الطريقة سيساعد الطالب
أ

الكثري من عادات وتقاليد الثقافة القديمة لسكان أمريكا األصليني.

ب

تقني�ات احلفظ اليت استعملت يف األعمال الفني�ة القديمة لسكان أمريكا األصليني.

ج

تأثري الثقافة القديمة لسكان أمريكا األصليني على الفن األمريكي احلديث.

د

حتديد الفرق بني األعمال الفني�ة القديمة لسكان أمريكا األصليني والفن املعاصر.

اإلجابة:

ًّ
جيدا أنه ســيقوي فهم الطالب
اإلجابــة الصحيحة هي فقرة (أ)؛ ألن اســتعمال األعمال الفني�ة بهذه الطريقة حيتمل
للكثري من عادات وتقاليد الثقافة القديمة لسكان أمريكا األصليني.
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النموذج الثالث:
املجال:
تاريخ الرتبي�ة الفني�ة ،وفلسفتها ،ونظرياتها ،وعالقتها باملجتمع وحاجاته.
املعيار:
يلم املعلم بالتطور التارييخ للرتبي�ة الفني�ة.
املؤشر:
يعرف التطور التارييخ ملنهج الرتبي�ة الفني�ة واألطوار اليت مرت بها.
السؤال:
أي من نظريات منهج الرتبي�ة الفني�ة تركز على املحتوى أكرث من املجتمع؟
أ

نظرية املنهج املرتبطة بالرتبي�ة التقدمية.

ب

نظرية املنهج املرتبطة بالرتبي�ة اجلمالية.

ج

نظرية املنهج املرتبطة باألدبي�ات البصرية.

د

نظرية املنهج املرتبطة بالنظامية

اإلجابة:
اإلجابــة الصحيحة هي فقرة (د)؛ ألن نظريــة املنهج املرتبطة بالنظامية هي نظرية منهج الرتبي�ة الفني�ة اليت
تركز على املحتوى أكرث من املجتمع ،فهي تركز على مجاالت أربعة هي :إنت�اج الفن  ،تاريخ الفن  ،تذوق
الفن  ،نقد الفن.
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النموذج الرابع:
املجال:
تاريخ الرتبي�ة الفني�ة ،وفلسفتها ،ونظرياتها ،وعالقتها باملجتمع وحاجاته .
املعيار:
يتمكن املعلم من املفاهيم واملهارات الفني�ة األساسية لفلسفة الرتبي�ة الفني�ة.
املؤشر:
لدية إلمام بنظريات رسوم األطفال وصفات تعبريهم الفين.

السؤال:
من الباحث الذي أثبت نظريا مراحل تطور الرسم ؟
			
أ جان بي�اجيه.

ب

هاورد جاردنر.

ج برينت و ويلسون		.

د

فيكتور لونفيلد.

اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة هي فقرة (د) ألن فيكتور لونفيلد هو صاحب النظرية اليت حتدد مراحل تطور الرسم.
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النموذج اخلامس:
املجال:
الفنون البصرية :إدارتها ،وخاماتها ،وأساليب انت�اجها.
املعيار:
يتمكن املعلم من التعرف على مسميات واستخدامات العدد واألدوات ،واخلامات الفني�ة اخلاصة بالفنون التشكلية.
املؤشر:
يمزي الطرق الصحيحة الستخدام األدوات الفني�ة يف مجاالت الفنون البصرية.

السؤال:

ً
ً
عمال ًّ
مرسوما بالفحم:
فني�ا
أي من اإلجراءات التالية سوف حتيم من البقع بشكل أفضل
أ

تغطيت�ه بورق الشمع.

ب

التخلص من أي فحم زائد.

ج

رشها بمثبت.

د

تعريض العمل ألشعة الشمس ملدة يومني.

اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة هي فقرة (ج) ألن أحد طرق حماية الرسومات الفني�ة املنفذة بالفحم هو الرش باملثبت.
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النموذج السادس:
املجال:
الفنون البصرية :أدواتها ،وخاماتها ،وأساليب انت�اجها.
املعيار:
يتمكن املعلم من املفاهيم واملهارات الفني�ة األساسية للفنون البصرية.
املؤشر:
يمزي أساليب االنت�اج الفين للفنون البصرية وما يتن�اسب معها من أدوات وخامات فني�ة.

السؤال:
يشري مصطلح «الرسم ىف الهواء الطلق» إىل أي من تقني�ات التصوير التشكيلي التالية:
أ

التصوير التشكيلي اخلاريج إلظهار الضوء الطبيعي على األشكال يف اللوحة.

ب حتديد أكرث من مصدر للضوء يف العمل الفين.
ج إظهار طبقات المعة متعددة يف العمل  ،لتحقيق قيم إيقاعية .
د توظيف متغريات يف مسىم اللون و ليس متغريات يف قيمة اللون  ،بغرض حتديد قيمة الضوء والظل.
اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة هي فقرة ( أ )؛ ألنه أحد تقني�ات التصوير الشكيلي الذي يعمل خارج املرســم إلظهار الضوء على
األشكال كما يف الطبيعة.
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النموذج السابع:
املجال:
الفنون البصرية :أدواتها ،وخاماتها ،وأساليب إنت�اجها.
املعيار:
يتمكن املعلم من التعرف على مسميات واستعماالت العدد واألدوات ،واخلامات الفني�ة اخلاصة بالفنون التشكيلية.
املؤشر:
يتعرف على اخلامات الفني�ة ،وطرق استخدامها يف األعمال الفني�ة يف مجاالت الفنون البصرية.

السؤال:
أي من اخلامات التالية ستكون األنسب للطالب الذي يمارس تقني�ات النحت الغائر ( )Carvingألول مرة:
				
أ الرخام .

ج

احلجر الرملي.

			
ج احلجر اجلريي.

د

اجلص.

اإلجابة:
اإلجابــة الصحيحة هي فقرة (د)؛ ألن اجلص إحدى اخلامات ســهلة االســتعمال يف احلفر وتتمتــع بقدر من املقاومة
وتصلح للطالب املبت�دئ ليت�درب على استعمال أدوات احلفر.

دليل المتقدم الختبار معلمي التربية الفنية
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النموذج الثامن:
املجال:
الفنون البصرية :أدواتها ،وخاماتها ،وأساليب إنت�اجها.
املعيار:
يتمكن معلم الرتبي�ة الفني�ة من مواجهة املشكالت والقضايا املتعلقة بالتخصص.
املؤشر:
يتعامل مع الفروق الفردية داخل حجرة الرتبي�ة الفني�ة .

السؤال:

ُ ُّ
أي من اخلامات واألدوات التالية ت َعد األنسب لعمل تشكيل مجسم لطالب الصف األول ابت�دايئ:
			
أ زرادية /أسالك.

ب

مطرقة /خشب.

			
ج سكني /صابون.

د

غراء الصق  /ورق.

اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة هي فقرة (د)؛ ألن الغراء الالصق والورق هي األدوات واخلامات األنســب لعمل مشــروع مجسم
لطالب الصف األول االبت�دايئ ملناسبت�ه لطبيعة املتعلمني العمرية وقدراتهم الفني�ة.
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النموذج التاسع:
املجال:
تاريخ الرتبي�ة الفني�ة ،وفلسفتها ،ونظرياتها ،وعالقتها باملجتمع وحاجاته.
املعيار:
يتمكن املعلم من املفاهيم واملهارات األساسية لفلسفة الرتبي�ة الفني�ة.
املؤشر:
متمكن من مهارات التذوق الفين وذلك بتفســر األعمال الفني�ة للفنون البصرية من خالل املناقشــات الشفوية
والكتابي�ة.

السؤال:
استعمل العمل الفين أدناه (املد واجلزر) ( )1955للفنان جابور برتداي ،لتجيب عن السؤال التايل:
يف هذه اللوحة ،استعمل الفنان تكرارا ألشكال متشابهة عرب اللوحة ليحقق إحساسا بـ :
أ احلركة.
ب الشكل.
ج اتزان متماثل.
د التأكيد.
اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة هي فقرة (أ)؛ حيث أن جميع اخليارات هي من أســس العمل الفين لكن الذي
ظهر بشكل قوي ومهيمن يف اللوحة هو احلركة.

دليل المتقدم الختبار معلمي التربية الفنية
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النموذج العاشر:
املجال:
الفنون البصرية :أدواتها ،وخاماتها ،وأساليب انت�اجها.
املعيار:
يتمكن املعلم من املفاهيم واملهارات الفني�ة األساسية للفنون البصرية.
املؤشر:
يعدد املجاالت املختلفة للفنون البصرية.

السؤال:
عند دراســة شــجرة ،خيطط الفنان عدة رســوم مبدئي�ة لها ليعدل بعض التفاصيل ويســتبعد بعضها إىل أن يشعر أنه
وصل إىل جوهر الشجرة  ،وهذا مثال :
أ

للتكوين			.

			
ج لرسم النموذج.

ب

للتجريد.

د

إلظهار البعد الثالث ( التجسيم ).

اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة هي فقرة (ب)؛ ألن التجريد هو حذف بعض التفاصيل وإظهار أخرى للوصول إىل جوهر وطبيعة
اليشء املرسوم.
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أسئلة تدريبي�ة
فيما يلي نقدم للمخترب بعض األسئلة للتدريب على االختب�ار ،وقد روعي فيها ما يلي:



تمثي�ل املعايري حبيث وضع لكل معيار سؤال أو أكرث.



تنويع األسئلة يف مستويات املعرفة :حبيث حتوي أسئلة يف مستوى التذكر ،وأسئلة يف مستوى التطبيق،
وأسئلة يف مستوى التفكري.



تنويع أنماط األسئلة ،ومستوى الصعوبة فيها؛ لتعطي املعلم صورة عامة عن أسئلة االختب�ار.



وضع اإلجابة الصحيحة يف نهاية االختب�ار لتت�أكد من صحة إجابتك.



وليس بالضرورة أن يكون االختب�ار محاكيا لهذه األسئلة بتفاصيلها ،وال معربا عن مستوى الصعوبة،
إنما املقصود التدريب ،وإعطاء فكرة عامة عن شكل االختب�ار.

دليل المتقدم الختبار معلمي التربية الفنية
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السؤال األول:
ً
ً
كبريا من النماذج الفني�ة الرائعة ،كما طور أساليب تقني�ة متعددة ،لعل من بينها البريق
ترك الفنان املسلم عددا
املعدين الذي يستعمل يف :
			
أ املعادن.

ج

اخلشب.

				
ب اخلزف.

د

العاج.

السؤال الثاين:
يف أي من املدد العمرية التالية تتصف رسوم األطفال بـ (الشفافية) حيث ُيظهر الطفل التفاصيل الداخلية لألشكال
خارجها:
			
 4-3سنوات.

ج

 8-7سنوات.

أ

			
ب  6-5سنوات.

د

 10-9سنوات.

السؤال الثالث:
تبعا لنظرية جاردنر يف تطور املهارات الفني�ة يف س ّ
ــن السابعة ،فإن إنت�اج األطفال لألعمال الفني�ة يتحول إىل الرتكزي
ِ
على:
أ

استعمال الفن للتعبري الذايت.

ب اكتشاف نوعية اخلامات الفني�ة املتنوعة.
ج استعمال الرموز املرئي�ة.
د الوصول إىل تصورات واقعية لألشكال.
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السؤال الرابع:
طلب باحث من ُمصمم جرافيكي أن جيســد انطباعه عن بعض املعلومات تشــكيليا ،فان رؤية املصمم ستحقق
الوظيفة الرئيسة إذا وافق املحك التايل:
الرصد البصري ملالحظ عادي.

أ

ب االستعمال الكامل ألحدث أدوات التصميم.
ج تسهيل وفهم املعلومات.
د

احلصول على تشكيل وخلفية مبتكرة.

السؤال اخلامس:
نوع اخلط الذي كتبت به اآلية الكريمة التالية :
أ اخلط الديواين .
ب اخلط الكويف.
ج خط النسخ.
د خط الثلث.

دليل المتقدم الختبار معلمي التربية الفنية
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السؤال السادس:

ُ ُّ
أي من تقني�ات الطباعة التالية ت َعد األنسب الستخدام تالميذ الصف الثاين االبت�دايئ؟
أ

قالب طباعى ُمجمع بتقني�ة الكوالج ( كولوغراف ) .

ب قوالب اخلشب.
ج الطباعة بالبطاطس.
د قالب اللينو الطباعى.

السؤال السابع:
انظر إىل صورة العمل الفين أدناه املعنون بـ الثور اكس أي ( 1946م ين�اير) للفنان بابلو بيكاسو لإلجابة عن السؤال
التايل:
أي من سمات التصميم أدت إىل إظهار هذا الرسم كثور بالنسبة للمشاهد؟
أ

بساطة اخلطوط و اإلشكال .

ب الفرق الواضح بني الفراغ اإلجيايب والسليب.
ج العالقات النسبي�ة الواقعية.
د

22

العناصر المألوفة لشكل احليوان.
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السؤال الثامن:
أي من العبارات التالية تصف بشكل أفضل الفعاليات الرئيسة للمتاحف الفني�ة؟
أ

توفري بيع األعمال الفني�ة للراغبني يف اقتن�ائها.

ب حفظ األعمال الفني�ة املهمة ،وعرضها.
ج توفري برامج تعليمية للمجتمع.
د

توفري مراكز فني�ة للفنانني الناشئني.

السؤال التاسع:
أي من العناصر التالية هو األهم يف تصميم اإلعالن؟
أ

الصور وخلفياتها.

ب الوسائل البصرية و النص املكتوب .
ج الرسوم وتوظيف الفراغ السليب.
د

توظيف اللون و النص املكتوب

دليل المتقدم الختبار معلمي التربية الفنية
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السؤال العاشر:
ما اإلجراء األنسب لتنظيف فرشة استعملت يف ألوان االكريلك المائي�ة؟
التنظيف مباشرة بعد االستعمال بالماء والصابون.

أ

ب تغمر يف الترن ثم تغسل بالماء ،وتستعمل مناديل الورق لتجفيف الفرشاة.
ج تغمر يف مطهر طوال الليل ثم تغسل ويعاد تقويم شعرها.
د

تغسل عدة مرات بالكريوسني حىت تنظف ثم ترتك لتجف على منديل وريق.

السؤال احلادي عشر:
ّ
احلسية املتفجرة ؟
أي من تقني�ات التصوير التشكيلي التالية ستكون أكرث فعالية يف إيصال تلقائي�ة الطاقة
أ استعمال ضربات فرشاة ناعمة.
ب استعمال ضربات فرشاة عضوية الطابع.
ج استعمال ضربات فرشاة سريعة ممتدة.
د استعمال ضربات فرشاة بقياسات مدروسة.

24
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السؤال الثاين عشر:
أي من اخلامات التالية ستكون األمثل لتقديم الرسم اإليمايئ لطالب الصف األول االبت�دايئ ؟
				
الطباشري.

ج

احلرب الهندي.

أ

				
ب أقالم الشمع.

د

أقالم الباستي�ل.

السؤال الثالث عشر:
استعمل العمل الفين أدناه للفنان ادغار روبني (1915م) لتجيب عن السؤال التايل :
دراسة الصورة املعروضة أعاله ومناقشة تفاعل الفراغ اإلجيايب والسليب سيساعد الطلبة يف تنمية:
أ

مهارات حل املشكالت.

ب اإلحساس باجلمال.
ج االنتب�اه اإلدراكي.
د القدرات التحليلية.

دليل المتقدم الختبار معلمي التربية الفنية
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السؤال الرابع عشر:
أي من اخلامات التالية تسمح للنحات ليعرب بسهولة عن احلركات اإليمائي�ة الدقيقة للمجسمات الفني�ة ؟
			
أ املعدن.

ج

الطني.

ب اخلشب		.

د

احلجر

السؤال اخلامس عشر:
لبن�اء شكل هنديس من اخلزف بطريقة فعالة ،يستعمل الفنان:
أ تقني�ة احلبال الطيني�ة.
ب تقني�ة البلطات املضغوطة.
ج تقني�ة الشراحئ .
د عجلة اخلزاف.

السؤال السادس عشر:
الطريقة الفعالة ملتابعة تطور رسم الطالب خالل مدة زمني�ة هي أن:
أ تكتمل عملية اإلنت�اج ويعد ملف إجناز.
ب يكلف الطالب بمشروع حبيث.
ج استعمال ورقة متابعة لألعمال املكتملة.
د عمل سجل للمواضيع الفني�ة.
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السؤال السابع عشر:
لعمل مجسم مرتفع و دقيق من خامة مرنة شفافة ،سيختار الفنان:
		
خطوات النحت البارز.

ج

شراحئ طيني�ة مرتاكبه.

أ

			
ب سلك معدين.

د

قالب الشمع.

السؤال الثامن عشر:
من أي خامات صناعة ُ
احللي تشكل غازاتها خطرا كبريا على رئة الفنان على املدى الطويل ؟
				
أ اللحام.

ج

الفضة.

			
ب النحاس األصفر.

د

النحاس األحمر .

السؤال التاسع عشر:
يرغب فنان يف استعمال وسيلة طباعة إلنت�اج عمل فين ،ليقلل وضوح تأثري يده ،فأي من الوسائل التالية خيتار ؟
أ

		
الطباعة بالشاشة احلريرية.

ج الطباعة بالقالب اخلشيب.

ب

الطباعة األحادية.

د

الطباعة باحلفر.
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السؤال العشرون:
أي من العناصر الفني�ة التالية تصف طبيعة املالمس املستوحاة من سطح ّ
مجسم ؟
			
أ الشكل.

ج

امللمس.

ب التكوين		.

د

الفراغ.

السؤال احلادي والعشرون:
استعمل العمل الفين املوضح أدناه لدورق خزيف املنتج بني ( 800-100قبل امليالد)  ،لتجيب عن السؤال التايل:
ً
إحساسا من التوازن غري املتماثل؟
أي من العوامل التالية تعطي هذا العمل
أ محيط قاعدة الدورق الضيقة.
ب عدم وجود فراغات بيني�ة.
ج إضافة فوهة الدورق الطويلة الدقيقة.
د التضاد بني درجات الضوء والظل.
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السؤال الثاين والعشرون:
يف أي العمليات الطباعية يستعمل اخلليط اللوين املخفف ؟
				
أ الطالء.

ب

الطباعة اجلافة.

				
ج الغمر.

د

التجصيص ( فرسكو ).

السؤال الثالث والعشرون:

ً
يرغــب معلم الصف اخلامس االبتــ�دايئ ىف أن ينفذ تالميذه أعمــاال ألقنعة من عجين�ة الورق ،أي من األدوات التالية

جيب استعمالها ؟
أ

			
قالب مطاطى .

ج ممسحة مطاطية		.

ب

سلك معدين.

د

مكوك النسيج.
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السؤال الرابع والعشرون:
يف التحليل الشكلي لعمل فين ،على أي من التايل يركز الناقد ؟
		
أ هدف الفنان من العمل الفين.

ب

السياق التارييخ للعمل.

			
ج وجهة نظره النقدية.

د

جماليات العمل الفين.

السؤال اخلامس والعشرون:
أي من الفقرات التالية تمثل مدخال للمدرسة التفكيكية للنقد الفين؟
أ

الشــخص الوحيــد الذي يعرف املعىن احلقيقــي لعمل فين هو الفنان نفســه لذلك فالناقد احلقيقي
للعمل هو منتجه.

ب كل مشاهد أو ناقد يفسر العمل الفين،ألنه ليس هناك تفسريات مؤكدة ممكنة.
ج يمثل العمل الفين حال ملشكالت تقني�ة وجمالية متعددة ،و دور الناقد هو إصدار حكم على ذلك احلل.
د ال يستطيع املشاهد غري املدرب فهم الفن ،و دور الناقد هو تعليم املشاهد كيف يرى الفن.
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مفتاح اإلجابة
رقم السؤال

رقم املعيار واملؤشر

اإلجابة

1

1 : 13 : 20 : 3

ب

2

4 : 2 : 20 : 3

ج

3

4 : 2 : 20 : 3

د

4

3 : 7 : 20 : 3

ج

5

1 : 1 : 20 : 3

د

6

4 : 12 : 20 : 3

ج

7

6 : 2 : 20 : 3

د

8

5 : 13 : 20 : 3

ب

9

4 : 1 : 20 : 3

ب

10

3 : 3 : 20 : 3

أ

11

2 : 3 : 20 : 3

ج

12

2 : 3 : 20 : 3

ب

13

3 : 11 : 20 : 3

ج

14

2 :3 : 20 : 3

ج

15

2 :3 : 20 : 3

ج

16

4 : 8 : 20 : 3

أ

17

3 : 3 : 20 : 3

ب

18

4 : 3 : 20 : 3

أ

19

3 : 3 : 20 : 3

أ

20

6 : 2 : 20 : 3

ج

21

6 : 2 : 20 : 3

ج

22

2 : 1 : 20 : 3

ج

23

1 : 3 : 20 : 3

ب

24

2 : 2 : 20 : 3

د

25

2 : 2 : 20 : 3

ب
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هل أنت جاهز لالختب�ار ؟

32

1

هل تعرف متطلبات االختب�ار للتخصص التدرييس املقدم عليه؟

2

هل اتبعت إجراءات التسجيل؟

3

هل تعرف مقر االختب�ار وموعده؟

4

هل تعرف متطلبات دخول قاعة االختب�ار؟

5

هل تعرف املحتوى الذي يغطيه االختب�ار ؟

6

هل استخدمت صفحة خطة الدراسة من هذا الدليل لتحديد املحتوى الذي تعرفه بشكل جيد
ً
واملحتوى الذي حتتاج إلعطائه مزيدا من االهتمام؟

7

هل راجعت كتب ،أو مذكرات دراسية ،أو مصادر أخرى ترتبط بمحتوى االختب�ار؟

8

هل تعرف زمن االختب�ار وعدد أسئلته؟

9

هل أنت معتاد على طبيعة األسئلة اليت يعرضها االختب�ار؟

10

هل تدربت على أسئلة مشابهة ألسئلة االختب�ار

11

إذا كنت تؤدي االختب�ار للمرة الثاني�ة ،هل حللت درجتك السابقة وتعرفت على املجاالت اليت حتتاج
منك إىل مراجعة ؟
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يف يوم االختب�ار
ينبغي أن تنهي مراجعتك للمعايري التخصصية قبل يوم أو يومني من موعد االختب�ار الفعلي وينصح بالتايل:








خذ قسطا من الراحة قبل دخول االختب�ار.

تأكد من اصطحاب الوثائق املهمة املطلوبة لدخول االختب�ار مثل بطاقة األحوال.
تن�اول وجبة غداء أو عشاء خفيفة قبل دخول االختب�ار.
انتظم يف الصف أثن�اء إجراءات دخول قاعة االختب�ار.

كن هادئا ،فال يمكنك أن تتحكم يف مجريات االختب�ار ولكنك تستطيع أن تتحكم يف نفسك.

املراقبون يف قاعة االختب�ار على درجة عالية من التدريب ويسعون إىل بذل اجلهد الالزم لتوحيد إجراءات
االختب�ار على مستوى اململكة ،ولكن ال جتعل بعض اإلجراءات تزعجك.



إذا كنت تشعر بقلق أو مخاوف من أداء االختب�ار  ،فمن املفيد أن تقرأ دليل خفض القلق قبل االختب�ار
بعدة أيام .
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التخطيط للمذاكرة

لإلستفادة القصوى من هذا الدليل ومن محتوى املعايري ،ينصح بتحديد املعايري اليت حتتاج إىل مزيد من القراءة
واالطالع ،وكتابة أرقامها يف اجلدول أدناه ،مع استكمال بقية اخلانات للرتكزي يف عمليات املذاكرة وتنظيمها .
املحتوى
املغطى يف
االختب�ار

كيف يمكنين
املعرفة اجليدة
بهذا املحتوى

ماذا لدي من
املواد ملذاكرة
هذا املحتوى

ما املواد اليت
احتاجها ملذاكرة
هذا املحتوى

أين أجد املواد
اليت احتاج إليها

تاريخ بداية
املذاكرة

تاريخ انتهاء
املذاكرة

املراجع
F l o r i d a Te a c h e r C e r t i f i c a t i o n E x a m i n a t i o n Te s t I n f o r m a t i o n G u i d e , f o r A r t K– 1 2 .
M a s s a c h u s e t t s Te s t s f o r E d u c a t o r L i c e n s u r e ® ( M T E L ® ) A r t ( 1 7 ) .
Te x a s E x a m i n a t i o n s o f f o r E d u c a t o r S t a n d a r d s , P r e p a r a t i o n M a n u a l – A r t E C — 1 2 .
N e w M e x i c o Te a c h e r A s s e s s m e n t s , S t u d y G u i d e — A r t .
Georgia Assessments for the Certification of Educators, Art Preparation Guide.
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ملحق معايري مادة الرتبي�ة الفني�ة
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املؤشرات

املعيار

املعيار:1 .20 .3 :
يتمكن املعلم من املفاهيم
واملهارات الفني�ة األساسية للفنون
البصرية

املعيار:2 .20 .3 :
يتمكن املعلم من املفاهيم
واملهارات الفني�ة األساسية
لفلسفة الرتبي�ة الفني�ة

.1

1يعدد املجاالت املختلفة للفنون البصرية
2يمزي أساليب اإلنت�اج الفين للفنون البصرية وما يتن�اسب معها من أدوات
وخامات فني�ة
3يوضح أهمية توفري فرص تعلم هادفة جلميع الطالب من خالل الفنون
التشكيلية والتطبيقية.
4يشرح عناصر وقيم العمل الفين ويتمكن من تطبيقها يف إنت�اج الفنون
البصرية

.1

1متمكن من مهارات التذوق الفين وذلك بتفسري األعمال الفني�ة للفنون
البصرية من خالل املناقشات الشفوية والكتابي�ة
2لديه إلمام بأساليب النقد الفين واستخداماته يف تقييم األعمال الفني�ة
3حيدد اخلصائص املمزية للفنون يف العصور التاريخية املختلفة
4لدية إلمام بنظريات رسوم األطفال وصفات تعبريهم الفين
5حيلل األعمال الفني�ة يف ضوء القضايا الفلسفية واألخالقية املرتبطة بها
6يعرف أسس الفن وعناصره وتطبيقاتها يف دروس الرتبي�ة الفني�ة من حيث
استخدامها يف تذوق ونقد األعمال الفني�ة

.1

1يتعرف على مسميات العدد واألدوات الفني�ة ،ووظائفها اإلنت�اجية يف تنفيذ
األعمال الفني�ة يف مجاالت الفنون البصرية
2يتعرف على اخلامات الفني�ة ،وطرق استخدامها يف األعمال الفني�ة يف
مجاالت الفنون البصرية
3يمزي الطرق الصحيحة الستخدام األدوات الفني�ة يف مجاالت الفنون
البصرية
4يعرف طرق السالمة يف استخدام األدوات والعدد واخلامات الفني�ة
اخلاصة بمجاالت الفنون البصرية

.2
.3
.4

.2
.3
.4
.5
.6

املعيار:3 .20 .3 :
يتمكن املعلم من التعرف على
مسميات واستخدامات العدد
واألدوات ،واخلامات الفني�ة
اخلاصة بالفنون التشكيلية
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املعيار

املعيار:4 .20 .3 :
يعرف املعلم املستجدات
والتطورات يف الرتبي�ة الفني�ة
واملستجدات يف التقني�ات احلديث�ة
يف مجال الرتبي�ة الفني�ة

(املعيار:5 .20 .3 :
يعرف املعلم مصادر املعلومات
املحلية والعاملية للرتبي�ة الفني�ة

املعيار:6 .20 .3 :
يلم املعلم بالتطور التارييخ للرتبي�ة
الفني�ة

املؤشرات
.1
.2

1يتقن بعض استخدامات احلاسب يف تدريس الرتبي�ة الفني�ة.
2يعدد بعض الربامج احلاسوبي�ة ( )softwareاليت يتم توظيفها يف إنت�اج
األعمال الفني�ة (برامج إنشاء الرسوم ،برامج حترير الصور ،برامج إنشاء
الرسوم الثالثي�ة االبتعاد ،برامج النشر املكتيب وااللكرتوين "اإلنرتنت")
3يذكر أهم العتاد واألجهزة ( )hardwareاليت تساعد التالميذ يف إنت�اج
األعمال الفني�ة وطرق استخدامها ،مثال (:الماسح الضويئ ، Scanner
الفارة  ، Mouseلوحة الرسم ...الخ).
4يعطي أمثلة لتطبيقات احلاسب اآليل الستخدامها يف إنت�اج األعمال الفني�ة
5حيدد أهم مزايا احلاسب اآليل يف تنمية التعبري الفين
6يستفيد من تطبيقات احلاسب اآليل يف قياس وتقويم األعمال الفني�ة.
ً
7يبني معوقات تطبيق احلاسب اآليل يف تدريس الرتبي�ة الفني�ة ويقرتح طرقا
للتغلب عليها

.1

1حيدد مصادر ملناهج تتوافق مع مختلف أشكال الطرق النظرية والفلسفية
للفنون من خالل االستفادة من فرتة إعدادهم األكادييم
2حيدد مصادر املناهج الفني�ة الصادرة عن وزارة الرتبي�ة والتعليم وغريها من
جهات النشر واملصادر اإللكرتوني�ة املحلية والعاملية
3يستمد من املجتمع وقضاياه مواضيع فني�ة تهم الطالب وتنىم وعيهم
4حيلل عناصر البيئ�ة املحلية كمصدر للمعلومات الفني�ة

.1
.2
.3
.4

1يعرف التطور التارييخ ملنهج الرتبي�ة الفني�ة واألطوار اليت مرت بها
2حيلل تطور مناهج الرتبي�ة الفني�ة يف ضوء بعض النظريات التربوية
3حيلل تطور مناهج الرتبي�ة الفني�ة يف ضوء بعض املدارس الفني�ة.
4حيلل التطور التارييخ واالسرتاتييج السرتاتيجيات تدريس الرتبي�ة الفني�ة

.3

.4
.5
.6
.7

.2
.3
.4
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املؤشرات

املعيار
املعيار:7 .20 .3 :
لديه املعرفة بأهداف التخصص
وعالقته بالتخصصات األخرى

املعيار:8 .20 .3 :
يعرف معلم الرتبي�ة الفني�ة
األساليب اخلاصة بتعلم وتعليم
الرتبي�ة الفني�ة

.1

1يعرف أهداف منهج الرتبي�ة الفني�ة العامة و اخلاصة يف مراحل التعليم
املختلفة
2يعرف مفهوم االرتب�اط األفقي و العمودي ملنهج الرتبي�ة الفني�ة
3يتمكن من ربط ختصص الرتبي�ة الفني�ة ببقية التخصصات
4يعرف عالقة أهداف املنهج بعناصره األخرى (املحتوى ،والتدريس،
واألنشطة ،والتقويم)

.1

1يعرف طريقة البي�ان العملي وإجراءات توظيفها لتدريس الرتبي�ة الفني�ة
2اإللمام بنظريات التعلم واألحباث املعاصرة املرتبطة بت�دريس الرتبي�ة الفني�ة
ّ
3يعرف و يقدر أهمية التنويع يف استخدام اسرتاتيجيات وطرق التدريس
املختلفة
4اإللمام باملناهج احلالية لمادة الرتبي�ة الفني�ة ونظم تقويم التقارير املطلوبة
املتعلقة بالصفوف الدراسية
5الوعي باملهارات اليت حيتاجها الطالب لتعلم مادة الرتبي�ة الفني�ة ،وآليات
تطويرها

.1

1يعرف طريقة البي�ان العملي وإجراءات توظيفها لتدريس الرتبي�ة الفني�ة
2اإللمام بنظريات التعلم واألحباث املعاصرة املرتبطة بت�دريس الرتبي�ة الفني�ة
ّ
3يعرف ويقدر أهمية التنويع يف استخدام اسرتاتيجيات وطرق التدريس
املختلفة
4اإللمام باملناهج احلالية لمادة الرتبي�ة الفني�ة ونظم تقويم التقارير املطلوبة
املتعلقة بالصفوف الدراسية
5الوعي باملهارات اليت حيتاجها الطالب لتعلم مادة الرتبي�ة الفني�ة ،وآليات
تطويرها

.2
.3
.4

.2
.3
.4
.5

املعيار:8 .20 .3 :
يعرف معلم الرتبي�ة الفني�ة
األساليب اخلاصة بتعلم وتعليم
الرتبي�ة الفني�ة

.2
.3
.4
.5
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املؤشرات

املعيار
.1
.2
.3
.4

املعيار:9 .20 .3 :
قدرة املعلم على توظيف طرق
تدريس الرتبي�ة الفني�ة

.5

.6
.7
.8

.9

1يتمكن من استخدام تعليم الرتبي�ة الفني�ة يف إجياد مواقف تعليمية تنيم
مهارات التفكري العليا ( طرائق التدريس االستنت�اجية واملناقشة واحلوار)
2يتمكن من استخدام إسرتاتيجية التعلم عن طريق اللعب لتنمية التفكري
التأملي والتخيلي لدى الطالب
3قادر على توظيف األسئلة اليت تنيم مهارات التفكري التب�اعدي والتخيل لدى
الطالب (كيف -لماذا -ماذا لو )....
4يستخدم أساليب التعليم يف الرتبي�ة الفني�ة ما يعزز قدرة التالميذ على احلوار
و توليد وتنظيم األفكار ومناقشة املشكالت مما يعزز ثقة التالميذ بأنفسهم
وربط التعلم بالواقع
5يتمكن من شرح أهمية محتوى منهج الرتبي�ة الفني�ة الذي يدرسه للطالب ،
وينقل لهم توقعات عالية خبصوصها وضرورة التمكن من محتوى املوضوع
التدرييس
6يتمكن من حتديد األفكار األساسية يف برنامج التعلم وإعداد أهداف التعلم
املناسبة واختي�ار األنشطة الفني�ة املالئمة لتوجيه الطالب حنو حتصيلها
7قادر على ختطي العقبات اليت تواجه الطالب ،وتعوق َ
فهمهم ملوضوعات
منهج الرتبي�ة الفني�ة  ،ويملك طرقا للتغلب عليها
8قادر على تفسري املحتوى الفين وغريه من املفاهيم ذات الصلة باملنهاج
وترجمتها إىل ممارسات تدريسية مناسبة تعكس احتي�اجات الطلبة
واملواصفات الهادفة لتدريس الرتبي�ة الفني�ة
9يمتلك قدرات متطورة ومعرفة بطرائق وممارسات تدريس الرتبي�ة الفني�ة
ضمن بيئت�ه التدريسية ويعرف أهمية استخدام عدة طرق لزيادة فرص تعلم
جميع الطلبة إضافة إىل امتالك القدرة املناسبة لتفسري املحتوى الفين
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املؤشرات

املعيار
.1
.2

املعيار:10 .20 .3 :
يشرح املعلم ارتب�اط مجاالت
الرتبي�ة الفني�ة اليت يقوم بت�دريسها
باملجتمع وحاجاته

.3
.4

.5
.6

40

1يربط الفنون البصرية حبياة املتعلمني وفتح آفاق رحبة للعمل الفين
وتوظيفه أمام املتعلمني
2يدرك معلم الرتبي�ة الفني�ة قيمة دراسة األعمال الفني�ة الناجتة عن الثقافة
الشعبي�ة والثقافة الفلكلورية وغريها من املجموعات الثقافية األخرى
3يأخذ بعني االعتب�ار املحتوى الفين ضمن إطار استكشاف القضايا األساسية
واملجتمعية والفردية
4يعرف بالعديد من اخليارات الوظيفية املصاحبة للفنون البصرية وقيمتها
وارتب�اطها باملسائل املدني�ة واالجتماعية واالقتصادية للطلبة واآلباء
واملجتمع ككل
5يظهر فهما لطرق ربط املواضيع الفني�ة حباجات املجتمع وين�اقشها ضمن
دروس الرتبي�ة الفني�ة
6حيرتم ويقدر احلرف والصناعات اليدوية القديمة
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املؤشرات

املعيار
.1

املعيار:11 .20 .3 :
يوضح املعلم العمليات العقلية
وأساليب التفكري املنطقي وأسلوب
حل املشكالت املرتبطة بالرتبي�ة
الفني�ة وأساليب تنمية التفكري
اإلبداعي والتخيلي

.2
.3

.4

.5
.6

.1

املعيار:12 .20 .3 :
يتمكن معلم الرتبي�ة الفني�ة من
مواجهة املشكالت والقضايا
املتعلقة بالتخصص

.2
.3
.4
.5

ً
1قدرة معلم الرتبي�ة الفني�ة على تنظيم خربات تعلمية توفر فرصا تساعد
على التفكري النقدي  /التأملي  Reflective Thinkingيف
ممارساته التعلمية الكتشاف األخطاء وتصويبها
2يعرف خطوات حل املشكالت وطرق توظيفها يف دروس الرتبي�ة الفني�ة
3يفسر معلم الرتبي�ة الفني�ة العمليات العقلية املتصلة بالتعلم (التذكر
والنسيان ،التصور والتخيل ،اإلدراك واالنتب�اه ،االستدالل ،االستنب�اط،
واالستقراء ،الخ) ويستطيع أن يراعيها عند تنفيذه لدروس الرتبي�ة
الفني�ة
4يقرتح بعض املواضيع الفني�ة اليت يمكن أن تساعد على تنمية قدرات
الطالب اإلبداعية والتخيلية (الزخرفة ،توظيف خامات مستهلكة،
إجياد عالقة بني عدة خامات إلنت�اج عمل فين ،القصة ،تمثي�ل األدوار،
اللعب التخيلي ..الخ)
5لديه املعرفة واإللمام بنظريات املواهب واإلبداع واالبتكار لتطوير
قدرات الطالب واستكشاف املوهوبني منهم
6يعرف طرق تنمية قدرات الطالب التخيلية واإلبداعية من خالل
األنشطة الفني�ة
1يستمد من املجتمع وقضاياه مواضيع فني�ة مناسبة تنيم الوعي
واملعرفة
2يقرتح بدائل للخامات الفني�ة الغري متوفرة ( خامات النسيج وبديلها
ً
الورق امللون مثال).
3يعرف طرق لتوفري أدوات و خامات فني�ة غري مكلفة ( كاخلامات
املستهلكة ،والبيئي�ة ..الخ).
4يتعامل مع الفروق الفردية داخل حجرة الرتبي�ة الفني�ة
5يمتلك رؤية حول تنمية الوعي الفين يف البيئ�ة املدرسية ولدى أولياء
األمور
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املؤشرات

املعيار
.1

املعيار:13 .20 .3 :
يستفيد املعلم من املوروث الفين
اإلنساين بشكل عام واإلساليم
واملحلي بشكل خاص يف دروس
الرتبي�ة الفني�ة لتصميم خربات
تعليمية ودروس فني�ة

.2
.3
.4
.5
.6

42

1يعرف املوروث الفين اإلساليم والشعيب يف اململكة العربي�ة السعودية
ويضمنه يف دروس الرتبي�ة الفني�ة ،من حيث املمارسة والتعبري والفكر فيما
خيدم املجتمع ويليب احتي�اجاته األساسية بأساليب ورؤى فني�ة مناسبة.
2قادر على تطوير الرتاث الفين األصيل وإعادة بلورته فيما خيدم االجتاهات
الفني�ة احلديث�ة برؤى معاصرة
ً
3يعرف طرقا إلدراج رموز العمل الفين اجلمايل اخلاص بالفنون اإلسالمية
والشعبي�ة والعربي�ة املعاصرة يف دروس الرتبي�ة الفني�ة
4يعرف املفاهيم الفكرية واجلمالية للفنون ،والتعرف على األساليب
املعاصرة املرتبطة بها
5قادر على توجيه الطالب لزيارة املتاحف واملعارض واملهرجانات الفني�ة
وزيارة القرى
6يؤكد على دور املتحف التعلييم واملعرض املدريس ،بهدف إطالع الطالب
على الفنون اإلسالمية ومكانتها يف السياق التارييخ واالقتصادي والسيايس
للمرحلة اليت عملت فيها.

دليل المتقدم الختبار معلمي التربية الفنية

يسعدنا أن نستقبل مقرتحاتكم ومالحظاتكم
اخلاصة بهذا الدليل على الربيد اإللكرتوين التايل
teacherstest@qiyas.org

