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استراتيجية وطرق التعليم والتعلم

التعريف بالمقرر ومتطلباته واهدافه
ومهاراته

تعريف خواص األلوان ومصادر األلوان

القيم التشكيمية فى المون

مراجعة على ماسبق

اختبار منتصف الفصل الدراسي

األبعاد النفسية للون من خالل
عمليات اختيار االلوان

المون والرؤية النفسية

تأثير المون والتصميم في العمارة

سمات الفن االفريقي وخصائصة

اختبار نهاية الفصل الدراسي

محاضزات

تماريه تطثيقية

مىاقشات وػزوض تؼليمية

حل مشكالت

مشاريغ تطثيقية

إجزاء تحىث

التؼلم التؼاووي

التؼلم اإللكتزووي

إمتحان وظزي

الؼصف الذهىي

تكاليف ووجثات مىشلية

تقييم مشزوػات تصميمية

مىاقشات وتقييم أداء صفي

اختثار ػملي

أو النهائي

اختثار شفىي

مباشر

تجارب مؼملية

المباشر

الغير

الذاتي

التجريبي

سيارات ميذاوية

التعليم

التعليم

التعلم

التعلم

والتعلم التفاعلي

المالحظة

5

ب )2يميز بين أنواع األشكال الممونة المختمفة

-1
-1
6
-1
1

ب )1يختار الدرجات المونية المناسبة لكل تصميم

7

ب-

املهارات الذهنية :

8

أ )3يصف األبعاد الفنية والوظيفية لمون

-9
51

أ )3يشرح األثر النفسي لأللوان

51
51
55

أ )2يحدد القيم التشكيمية لأللوان

51

أ )1يعدد خواص ومصادر المون

51

أ -املعزفة والفهم :

استراتيجية

استراتيجية

استراتيجية

استراتيجية التعليم

التقويم
الختامي

المقاتالت

الىتائج التؼليمية
المستهذفة مه المقزر

استراتيجية

التقويم البنائي أو التكويني

ملف اإلوجاس

المىضىػات في األسثىع

أساليب وطرق التقييم

التقىيم الشخصي للطالة

كود المقرر :
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كود المقرر :
ب )3يختار الدرجات المونية المناسبة لكل تصميم
ب )4يميز بين أنواع األشكال الممونة المختمفة
ج -املهارات املهنية والعلمية:
ج )1يوظف المون في التصميم بما يعكس البعد الفنى
ج )2يستخدم المون لتحقيق القيم التشكيمية والمونية
ج )3يوظف األلوان فى التصميم البيئي بمجاالته المختمفة
د .املهارات العامة :
د )1يعمل في فريق
د )2يحل المشكالت المونية المختمفة
د )3يستخدم وسائل االتصال الحديثة كاالنترنت

2101

مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي
المستوي  :الفرقة األولي فصل أول
اسم المقرر  :نظريات لون

