أ -المعرفة والفهم :

أ  -1يتعرف على األعتبارات التصميمية ألقمشة
األطفال
أ – 2يوضح المفاهيم والعناصر الخاصة بتصميم
ومفردات أقمشة االطفال تبعاً للوظيفة والسن.

أ -3يصف آليات ومعايير تصميم تصميم القطعة الواحدة
ألقمشة أطفال
أ -4يشرح كيفية التدرج من الفكرة التصميمية والدخول
فى حيز التطبيق.

ب -المهارات الذهنية :

ب  -1يحلل المشكالت وإيجاد حلول تصميمة مناسبة.

العناصر الفنية المناسبة لتصميمات األطفال ( مالبس)
عمل تكوينات بالقلم الرصاص ( تيشرت)بيبى
عمليات الحذف واألضافة
تلوين التكوينات بألوان الخشب
التقنيات اللونبه المختلفة – تقييم ماسبق من أعمال
عمل تكوينات ( تيشرت)من 6-3وتقييم ما تم انجازه
عمل تكوينات ( تيشرت)من9-6
تيشرت)من12-9
عمل تكوينات (6ىى
تصميم القطعة الواحده
الطباعة المستمرة
تقييم نهاية الترم

الطباعة المستمرة
تصميم أقمشةمفروشات األطفال

لمشروع االول
المشروع الثانى
المشروع الثالث والتقييم النهائى (لجنة ثالثية)
محاضرات
مناقشات وعروض تعليمية
تمارين تطبيقية
حل مشكالت
مشاريع تطبيقية
إجراء بحوث
تجارب معملية
زيارات ميدانية
التعلم التعاوني
التعلم اإللكتروني
العصف الذهني

مصفوفة مقرر ( تصميم طباعة أقمشة األطفال)
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إمتحان نظري
تقييم مشروعات تصميمية
تكاليف ووجبات منزلية
مناقشات وتقييم أداء صفي
اختبار شفوي
اختبار عملي
المالحظة
المقابالت
التقويم الشخصي للطالب
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مصفوفة مقرر ( تصميم طباعة أقمشة األطفال)
ب  - 2يالحظ مشكالت التصميم واألفكار المطروحة
وكيفية تطبيقها.
ب  - 3يختار عناصر التصميم وتوظيفها طبقاً للغرض
والسن..

ب  - 4يعدل األفكار التصميمية المناسبة ( أقمشة أطفال
– قطعة واحدة – مفروشات أطفال – معلقات الطفل ).
جـ  -المهارات المهنية والعملية

جـ -1ينظم اختيار العناصر المناسبة
جـ -2يستخدم تلك العناصر فى عمل تكوينات تصلح
اطباعة أقمشة األطفال والقطعة الواحدة.

جـ -3يعرض المشكالت وإيجاد حلول تصميمية.
جـ -4يخطط األفكار التصميمية فى صورة مناسبة طبقاً
للوظائف المخصصة.
د .المهارات العامة :

د -1يختار العناصر بأى من الطروق (الطبيعة المجالت
– الوسائل تكنولوجيا المعلومات)
د -2يحل مشكالت التصميم من خالل فريق عمل.
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