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 : المتطلب السابق  جامعة الزرقاء

 : اسم المدرس  .العلوم التربوٌة: الكلٌة 

 : موعد المحاضرة  .معلم صف: القسم 

 : الساعات المكتبٌة 0501263التربية الفنية  :عنوان المقرر

  

 وصف المساق 

 بماهية التربية الفنية ومفاهيمها وميادينها ومجاالتها يهدف المقرر إلى تكوين فكرة عامة وشاممة لدى الطالبة
التخطيط وأهميته   يتناول معمم التربية الفنية من حيث خصائصه  وسماته المهنية كما يتم التطرق إلى كماوأهدافها،

  وأيضا — وأيضا يتم  عرض  واقع التربية الفنية باألردن ونماذجه، كما يعرض أساليب التدريس في التربية الفنية،
 . في التربية الفنيةةيتم تناول الجودة الشاممة في التربية الفنية، وأخيرا يتم يتناول األساليب التقويمي

 

 :أهداف المساق 

:  أنييدف ىذا المقرر إلى مساعدة الطالب عمى أن يكون قادرًا عمى

 مفيوم التربية الفنية وأىميتيا ومشكالتيا يتعرف  . 
 يتعرف دور المعمم والطالب في التربية الفنية  . 
 خصائص التربية الفنيةيتعّرف .  
  عمى واقع التربية الفنيةيتعرَّف  . 
  الجوده الشاممة في التربية الفنيةمفيوم 
  التقويم في التربية الفنيةيتعرَّف مقاييس. 
 مخزجبت انتعهم: 

 :عند االنتياء من المقرر، من المتوقع أن يكون الطالب قادرا عمى

 .بفاعميةإدارة التعمم الصفي  -
 .معرفة الميمات اإلدارية في عممية التعمم الصفي -
 .التربية الفنيةف يظتو -
 التربية الفنية مفيوم معرفة -
 .التقويمق مقاييس يطبت -
 . في إدارة التعمم الصفيهتفعيِّل أدوار -
 .التعامل مع الطالب من ذوي الحاجات الخاصة -
 
 
 
 
 
 

 

 :  هٌكل المقرر
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إجراءات  طرق التعلٌم
 التعلم

الساعة  نتاجات التعلم المواضٌع
 المعتمدة

 األسبوع

 .أسموب المحاضرة التفاعمّية 
 

 انمشبركة في

التعريف بالمادة  . انمنبقشة
وتوصيفيا والمراجع 

 وطرق التقييم

إدارة التعمم الصفي 
 .بفاعمية

 

األول   3

 .اإلجببة عن األسئهة .الحوار والمناقشة

تناول ماىية الفن من 
—مضمونيا—حيث 

بعدىا - طبيعتيا
 .الوظيفي

 في ماىية الفنمعرفة 
 .عممية التعمم الصفي

 الثاني 3

 .انتحضيز انمسبق .الحوار والمناقشة

تناول مفاىيم التربية 
-- التقميد- الفنية

 .اإلبداع

معرفة مفيوم التربية 
 الفنية التقميد واالبداع

 الثالث 3

المشاركة فً عمل  .التعميم التعاوني
نظريات فنون  .المجموعات

 .األطفال

يقدر عمى توظيف 
 نظريات الفن

 الرابع 3

 .اإلعداد المسبق .الحوار والمناقشة

  ميادين التربية الفنية 
يتعرف عمى ميادين 

 التربية الفنية
 الخامس 3

 .اإلجابة عن األسئلة .التعميم عن طريق األنشطة

 الطرق التعميمية 
  .المتبعة في الفن

استراتيجيات يطبق 
التغمب عمى المشكالت 

 .الصفية

 السادس 3

ربط الطمبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، : المختمفة، مثل
 .إلخ... واإلنترنت ، و 

الرجوع لمصادر 
المعلومات 

 .المختلفة

تناول التربية الفنية 
من حيث مفيوميا،  

 . أىميتيا- مبراراتيا

يعرف مبررات التربيو 
 الفنية

 السابع 3

المشاركة فً  الحوار والمناقشة
تناول التربية الفنية  .الحوار والمناقشة

من حيث ---- 
--- أىدافيا 
 ..مناىجيا

يميز اىداف التربية 
 الفنية واىميتيا

 الثامن 3

التعميم مشروع من خالل  المشاركة فً تنفٌذ 
تناول معمم التربية  .المشروع القدرة عمى مناقشة   التاسع 3
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من حيث --- الفنية  .التعاوني
 .السمات والخصائص

 .مشكمة صفية

 .اإلعداد المسبق .التطبٌق العملً
التخطيط في التربية 

 .الفنية

ٌمٌز بٌن أنواع 
 التخطٌط

 العاشر 3

المشاركة فً  .الحوار والمناقشة
أساليب التدريس في  .الحوار والمناقشة

 التربية الفنية

ٌقدم نماذج اٌجابٌة فً 
 .االتصال

الحادي  3
 عشر

تنفٌذ العرض  .عرض توضٌحً
التربية الفنية   .التوضٌحً

 .باألردن

ٌمارس أسالٌب 
 .التدرٌس الفعال

الثانً  3
 عشر

 .األداء العملً .عرض توضٌحً
 الجودة الشاممة في 

 .التربية الفنية

الثالث  3 .ٌخطط لحصة صفٌة
 عشر

المشاركة فً  .تقدٌم عروض شفوٌة
تقدٌم العرض 

 .العملً

التقويم في التربية 
 الفنية 

ٌمٌز بٌن استراتٌجٌات 
التدرٌس استراتٌجٌات 

 التقوٌم

الرابع  3
 عشر

المشاركة فً  .العمل فً الكتاب
—المعارض الفنية .الحوار والمناقشة

—أىميتيا- أىدافيا
 .شروط إقامتيا

ٌمتلك القدرة على 
 .تقٌٌم موقف صفً

الخامس  3
 عشر

  
--- أنشطو ثانوية

زيارة إلى معرض فني 
 باألردن 

اجتٌاز اختبار الكفاءة 
 بتفوق

السادس  
 عشر

 

 المراجع
 

 : الرئٌس

 عالم الكتب الحديث :،محمود بشايرة،اربد2009التربية الفنية وتنمية التفكير اتجاهات حديثة في التدريس-1
 

 :المراجع المساندة

 دار المسيرة لمنشر : ،أحمد عايش،عمان 2008أساليب تدريس التربية الفنية والمهنية والرياضية  -
 دار الفكر والنشر :،حنان العناني،عمان 2002 الفن والدراما والموسيقا في تعميم الطفل -



         ZU/QP07F003                                                01:         اإلصدار                         2016 19/10: تاريخ اإلصدار
   

 دار صفاء لمنشر:،محمد جودي،عمان 1997 تعميم الفن األطفال  -
القاهرة  ،مجموعة -  ،برناديت دوفي مدنية     نصر2006دعم اإلبداع والخيال في سنوات الطفولة المبكرة ،  -

 النيل العربية          

 :طرق التعلٌم 
 

 انذرجة انتبريخ انتقىيم أسبس أو االختببر
 %20  األول االختببر
 %20  انثبني االختببر

 أوال درجبته عهى انطبنب يطهع (وانتقزيز وانتكهيفبت انمشبركة )انفصم أعمبل

 نهبيته حتى انفصم بذاية منذ بأول
10% 

 %50  اننهبئي االختببر
 


