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الموضوعات في األسبوع

أساليب وطرق التقييم

استراتيجية وطرق التعليم والتعلم

1

2

والبوزتيف

 .تركيب الصور السالبة األبيض واألسود النيجاتيف

.مكوانت حملول االظهار و تركيب املظهر األبيض واألسود داخل املعـمل

معاجلة الفيلم السالب يف املظهر وحملول اإليقاف واملثبت .

مواصفات أجهزة املعمل األبيض واألسود

كيفية طبع وتكبري الصور األبيض واألسود .

حتميض وطبع الصورة الفوتوغرافية األبيض واألسود

امتحان منتصف الفصل الدراسي

الصورة املوجبة خصائصها وحتميضها وجتفيفها وتلميعها

تسجيل الصورة املوجبة من خالل أتثري الفوتوجرام

مكوانت املكرب الفوتوغرايف

اتثري زمن اإلظهار علي تباين الصورةو أتثري كمية ومكوانت املظهر علي مظهر

الصورة
تطبيقات معملية تكبري أعمال فنية لصور فوتوغرافية

أتثريات معملية (أتثري سابيتيه) و(التلوين ).

امتحان هناية الفصل الدراسي األول

محاضرات

مناقشات وعروض تعليمية

حل مشكالت

تمارين تطبيقية

إجراء بحوث

تجارب معملية

التعلم التعاوني

زيارات ميدانية

العصف الذهني

التعلم اإللكتروني

إمتحان نظري

تقييم مشروعات تصميمية

تكاليف ووجبات منزلية

مناقشات وتقييم أداء صفي

اختبار شفوي

المالحظة

اختبار عملي

المقابالت

3

والفوتوجرام

4

األبيض واألسود.
ج -3يستخدم أتثريات معملية خمتلفة مثل التلوين وأتثري سابتية

5

املعمل
ج -2يعاجل األخطاء الناجتة عن التحميض أو التكبري للصورة

6

ج -1يستخدم األدوات و األجهزة اخلاصة ابلتحميض والطبع يف

7

واألسود
جـ  -املهارات املهنية والعملية

8

ب -4يقارن بني أنواع الورق احلساس األبيض واألسود
ب -5مييز بني التأثريات املعملية اخلاصة علي الصورة األبيض

9

األبيض واألسود
ب -3حيكم علي جودة الصورة الفوتوغرافية األبيض و األسود

10

ب -2حيل املشاكل الناجتة عن أخطاء التعريض الضوئي للصورة

11

ب -1يقارن بني أنواع األمحاض املختلفة و أتثريها علي الورق .

12

والسالمة .
ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :

13

واألشكال .

أ -5يذكر املواصفات الفنية للمعمل الفوتوغرايف واشرتاطات األمن

14

األبيض و األسود
أ -4يصف مجاليات الصورة األبيض واألسود من حيث التدرجيات واملالمس

15

وأتثري كل مادة كيميائية على كالمها.
أ -3يشرح خطوات حتميض و طبع وتكبري الصورة الفوتوغرافية

التقويم الشخصي للطالب

عرض توصيف املقرر

أ– 2يصف تركيب األفالم والورق الفوتوغرايف األبيض و األسود

التقويم
الختامي أو
النهائي

ملف اإلنجاز

مكوانت املعمل الفوتوغراىف االبيض واالسود

أ -املعرفة والفهم :
أ – 1يعدد مكوانت املعمل الفوتوغرايف األبيض و األسود

مشاريع تطبيقية

النتائج التعليمية المستهدفة من المقرر
استراتيجية
التعليم
المباشر

استراتيجية
التعليم الغير
مباشر

استراتيجية
التعلم الذاتي

استراتيجية
التعلم
التجريبي

استراتيجية التعليم
والتعلم التفاعلي

التقويم البنائي أو التكويني
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الفرقة ( الولي )

ج -4يركب احملاليل الكميائية مثل املظهر واملثبت واخلاصة
بتحميض الصور
د .املهارات العامة والقابلة للنقل:
د -1يستخدم التغذية املرجتعة لتحسني األداء
د -2يلتزم ابشرتاطات األمن والسالمة ابملعمل الفوتوغرايف .
د -3يعمل يف فريق ويوزع املهام .
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