استراتيجية وطرق التعليم والتعلم

5

تمهيد وتعريف بالمادي والمحتىي

ماهٌة االرضٌات

خواص مواد البناء ومواد البناء الحديثة

الخامات المختلفة المستخدمة فً االرضٌات وعالقتها
بالعمارة

امتحان مىتصف الفص الدراسي االول

الخامات التقلٌدٌة المستخدمة فً االرضٌات

األرضيات في العمارة من خالل بحث ميداني

البحث عن تكنولوجيا المواد الحديثه وتطبيقاتها في

ومناقشة البحث في مجموعات

الخامات الحدٌثة المستخدمة فً االرضٌات

مىاقشة وتقيم ماتم اوجازة مه اعمال الطالب

محاضزات

مىاقشات وػزوض تؼليمية

تماريه تطثيقية

حل مشكالت

مشاريغ تطثيقية

إجزاء تحىث

تجارب مؼملية

التؼلم التؼاووي

سيارات ميذاوية

التؼلم اإللكتزووي

إمتحان وظزي

الؼصف الذهىي

تكاليف ووجثات مىشلية

تقييم مشزوػات تصميمية

اختثار شفىي

مباشر

مىاقشات وتقييم أداء صفي

المباشر

الغير

الذاتي

المالحظة

1

البناء المختلفة.
ج -2يطابق المواصفات عمى الخامات.

1

ج -1يفرق بين التقنٌات المستخدمة فى تنفٌذ خامات

1

ج -املهارات املهنية :

1

ب -3يحمل النماذج الموجودة بالفعل في الواقع وتقييمها.

6

مجال اعمال الزخرفة والمعالجات الفراغٌة

7

ب -2يمارس المقايسات العممية لمخامات المستخدمة فً

8

البناء المختلفة المستخدمة فً مجال اعمال الزخرفة
والتصوٌر الجداري.

9

ب -1يميز بٌن الخصائص التكنولوجٌة والجمالٌة لمواد

51

ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكزية) :

55

أ -3يعدد تقنيات وأساليب التنفٌذ الخاصة بهذه المواد.

51

للمواد المختلفة المستخدمة فى التجمٌل المعمارى.

51

أ -2يعرف طبٌعة الخصائص التكنولوجٌة والجمالٌة

51

أُ -1ي َع ّرف أنواع الخامات المستخدمة في اعمال البناء و
اعمال الزخرفة.

51

أ -املعزفة والفهم :

التعليم

التعليم

التعلم

التعلم
التجريبي

والتعلم التفاعلي

الختامي
أو النهائي

اختثار ػملي

الىتائج التؼليمية
المستهذفة مه المقزر

استراتيجية

استراتيجية

استراتيجية التعليم

التقويم

المقاتالت

المىضىػات في األسثىع
استراتيجية

استراتيجية

أساليب وطرق التقييم
التقويم البنائي أو التكويني

ملف اإلوجاس
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التقىيم الشخصي للطالة

وزارة التعليم العالي
املعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

كود /

المستوي  :الرابع – فصل ثاني

وزارة التعليم العالي
املعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

ج -3ينمي مهارة التوظٌف األمثل لهذه الخامات فً
مجال اعمال الزخرفة والتصوٌر الجداري .ومعالجة
الفراغات المعمارية .
د .املهارات العامة والقابلة للنقل:

د .1يبحث عن المعمومة خالل االنترنت.
د -2يعمل في فريق.
د -3يبحث عن المعمومة من خالل المصادر العممية
والميدانية المختمفة.
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