مصفوفة مقرر  /تاريخ وتذوق النحت

الفرقة (الثانية)

كود 2112 /

المىضىػات في األسثىع

أسالية وطزق التقييم

استزاتيجية وطزق التؼليم والتؼلم
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1

1

1

إعالم الطالب بتوصيف القرر  +مقدمة بالمنيج

تعريف عن الحضارة المصرية القديمة
=

تعريف عن الحضارةالمصرية والفن القبطى

تمييد تاريخى لبداية الحضارة الفرعونية والقبطية وتطور الفن

بيما
مصر :العيود البدائية -عيد ما قبل األسرات

أختبارات دورية

أمتحان أعمال سنة

1

6

7

تطور فن النحت القديم فى مصر

خطوات فن النحت فى مصر

تعريف بالفن القبطى +األفاريز المنحوتة

أستكمال التعريف بالفن القبطى وتيجان األعمدة

مصر -الفن القبطى

المؤثرات الخارجية التي أدت الي تغير أسموب فن النحت في
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55

51

51

تحميميا

51

المرحمتين الفر
عونية و
القبطية
محاوالت لشرح مميزات
األعمال
النحتية
في كل طراز مع

محاضزات

د -3يعمل فى فريق

منسق المادة:

منسق القسم العلمي :د /عرفة شاكر

تاريخ7102/7102:

إمتحان وظزي

المراجعة قبل األختبار النيائى

د -1يقدم عروض تفاعلية
د -2يستخدم شبكة األنترنت.

الؼصف الذهىي

تماريه تطثيقية

د .المهارات العامة والقابلة للنقل:

تكاليف ووجثات مىشلية

مىاقشات وػزوض تؼليمية

ج -2يحميل تحميل استاطيقى لممصادر التشكيمية ألعمالو النحتية
ج -3يكتب محاوالت لشرح مزايا ومميزات األعمال النحتية فى كل طراز

تقييم مشزوػات تصميمية

حل مشكالت

جـ  -المهارات المهنية والعملية
ج -1يستخمص رؤى شخصية ألعمال نحتية من تحميل أعمال ىذه الحضارات

اختثار شفىي

مشاريغ تطثيقية

ب )3يكوين أحكام مجالية خاصة به من ادلقارنة بني أساليب هاتني الفرتتني

مىاقشات وتقييم أداء صفي

إجزاء تحىث

ب )2يستنتج ادلؤثرات اخلارجية الىت أدت إىل تغري أسلوب فن النحت ىف ادلرحلتني الفرعونية والقبطية

المالحظة

تجارب مؼملية

ب -المهارات الذىنية (العقلية والفكرية) :
ب )1يستخلص العوامل ادلشرتكة بني أعمال النحت ىف كل من احلضارتني

اختثار ػملي

سيارات ميذاوية

أ )3يوضح األثر الدينى على شكل كل من أساليب النحت فى ىذه الطرز

المقاتالت

التؼلم التؼاووي

أ )2يعرف بالعالقة الوثيقة بين النحت فى الطرز المحددة  ،والظروف البيئية والثقافية لنشأتو

ملف اإلوجاس

التؼلم اإللكتزووي

أ -المعرفة والفهم :
أ )1يشرح خواص كل أسلوب من أساليب النحت الفرعونى ،والقبطى

التقىيم
الختامي أو
الىهائي

التقىيم الشخصي للطالة

51

الىتائج التؼليمية المستهذفة مه المقزر
استزاتيجية
التؼليم
المثاشز

استزاتيجية
التؼليم الغيز
مثاشز

استزاتيجية
التؼلم الذاتي

استزاتيجية
التؼلم
التجزيثي

استزاتيجية التؼليم
والتؼلم التفاػلي

التقىيم الثىائي أو التكىيىي

