وزارة التربية
التوجيه الفني العام لمادة التربية الفنية

الخطة الدراسية لمنهج  -الصف األول االبتدائي " -
العائلة و المدرسة "
لمدارس التعليم العام  ( -بنين  بنات )  -للعام الدراسي 2017م 
2018م
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العناصر األساسية
للفن في سياقات
مختلفة وتحليلها

2

الدرس
الثاني

ينتج أعمال فنية
لاستخداي العناصر
األساسية للفن
وت نياتها للتعلير
عن اإلحساس،
الخيال واإللداع
3
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1

الدرس
األول

الوحدة
الثانية
العنوان
v
v
v
األلوان
األساسية

يتعرف على
العناصر األساسية
للفن في سياقات
مختلفة وتحليلها
2

الدرس
الثاني

ينتج أعمال فنية
لاستخداي العناصر
األساسية للفن
وت نياتها للتعلير
عن اإلحساس،
الخيال واإللداع
3

الدرس
الثالث

يميز وي ارن
النتاجات الفنية من
ث افات
كويتية،إسالمية
وعالمية لتنمية
الوعي الث افي

 1.1مجموعةةة مةةن الح ةةا  :يتعةةرف علةةى المفهةةوي اللسةةي للخ ة
المنحني) في محي العا لة والمدرسة.
 1.2مجموعة من العمليات :يستخدي مجموعةة مةن الت لي ةات اليدويةة اللسةي ة
لفهي جوانب تتعل لالمفهوي اللسي للخ في محي العا لة والمدرسة.
 1.3مجموعةةة مةةن االسةةتجالات الصخصةةية :يعلةةر عةةن االن لاعةةات الصخصةةةية
والمصاعر التي يصعر لها عند تعلمه مجموعة من الح ا والعمليات السال ة.
 1.4مجموعةة مةةن االرتلا ةات :يةةرل الح ةا المكتسةةلة والمواضةي المرتل ةةة
لالعا لة أو المدرسة م المواد الدراسية األخرى.

 2.1مجموعة مةن الح ةا  :يتعةرف علةى خ ةوات العمةل الفنةي ومجموعةة مةن
الخامات المختلفة المعروضة عليه داخل أو خارج المرسي.
 2.2مجموعةةة مةةن العمليةةات :ينةةتج أعمةةال فنيةةة لسةةي ة مسةةتوحاة مةةن محةةي
العا لة والمدرسة.
 2.3مجموعة من االستجالات الصخصةية :يعلةر عةن ان لاعاتةه تجةات اسةتخدامه
الخامات المختلفة أثناء ممارسته العمل الفني.
 2.4مجموعة من االرتلا ات :يستخدي معرفته ومهاراته اللسي ة المكتسلة من
المةواد الدراسةية األخةرى حةةول الح ةا واألفكةار أثنةاء إنتاجةةه ألعمةال فنيةة فةةي
محي العا لة والمدرسة داخل أو خارج المرسي.
 3.1مجموعة من الح ا  :يدرك الح ا المكتسلة لين عمله الفني والمثيرات
المر ية في محي العا لة والمدرسة.
 3.2مجموعة من العمليات :يصرح عمله الفني.
 3.3مجموعةةةة مةةةن االسةةةتجالات الصخصةةةية :يعلةةةر ويفاضةةةل لةةةين عملةةةه الفنةةةي
واألعمال الفنية المعروضة عليه في محي العا لة والمدرسة.
 3.4مجموعة من االرتلا ات:
 يصارك لعمله الفني المواد الدراسية التي تتالءي م موضوعه الفني. يسةةةابي لةةةلعل أعمالةةةه الفنيةةةة فةةةي تةةةزيين اللي ةةةة المدرسةةةية والمصةةةاركة فةةةيالمسال ات والمعارل الداخلية والخارجية.
 1.1مجموعة من الح ا  :يتعرف على مجموعةة األلةوان األساسةية فةي محةي
العا لة والمدرسة.
 1.2مجموعة من العمليات :يستخدي مجموعةة مةن الت لي ةات اليدويةة اللسةي ة
لفهي جوانب تتعل لاأللوان األساسية في محي العا لة والمدرسة.
 1.3مجموعةةة مةةن االسةةتجالات الصخصةةية :يعلةةر عةةن االن لاعةةات الصخصةةةية
والمصاعر التي يصعر لها عند تعلمه مجموعة من الح ا والعمليات السال ة.
 1.4مجموعةة مةةن االرتلا ةات :يةةرل الح ةا المكتسةةلة والمواضةي المرتل ةةة
لالعا لة أو المدرسة م المواد الدراسية األخرى.
 2.1مجموعة مةن الح ةا  :يتعةرف علةى خ ةوات العمةل الفنةي ومجموعةة مةن
الخامات المختلفة المعروضة عليه داخل أو خارج المرسي.
 2.2مجموعةةة مةةن العمليةةات :ينةةتج أعمةةال فنيةةة لسةةي ة مسةةتوحاة مةةن محةةي
العا لة والمدرسة.
 2.3مجموعة من االستجالات الصخصية :يعلر عةن ان لاعاتةه تجةات اسةتخدامه
الخامات المختلفة أثناء ممارسته العمل الفني.
 2.4مجموعة من االرتلا ات :يستخدي معرفته ومهاراته اللسي ة المكتسلة من
المةواد الدراسةية األخةرى حةةول الح ةا واألفكةار أثنةاء إنتاجةةه ألعمةال فنيةة فةةي
محي العا لة والمدرسة داخل أو خارج المرسي.
 3.1مجموعة من الح ا  :يدرك الح ا المكتسلة لين عمله الفني والمثيرات
المر ية في محي العا لة والمدرسة.
 3.2مجموعة من العمليات :يصرح عمله الفني.
 3.3مجموعةةةة مةةةن االسةةةتجالات الصخصةةةية :يعلةةةر ويفاضةةةل لةةةين عملةةةه الفنةةةي
واألعمال الفنية المعروضة عليه في محي العا لة والمدرسة.
 3.4مجموعة من االرتلا ات:
 يصارك لعمله الفني في المواد الدراسية التي تتالءي م موضوعه الفني. يسةةةابي لةةةلعل أعمالةةةه الفنيةةةة فةةةي تةةةزيين اللي ةةةة المدرسةةةية والمصةةةاركة فةةةيالمسال ات والمعارل الداخلية والخارجية.

8

اخلطة الدراسية قابلة للتعديل والتغيري من التوجيه الفين العام ملادة الرتبية الفنية .
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الخطة الدراسية لمنهج  -الصف األول االبتدائي  " -العائلة و
المدرسة "
لمدارس التعليم العام  ( -بنين  بنات )  -للعام الدراسي 2017م 
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الوحدة – العنوان

عدد
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الكفايات العامة
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األول

الوحدة
الثالثة
العنوان
v
v
v
األلوان
الثانوية

2

الدرس
الثاني

ينتج أعمال فنية
لاستخداي العناصر
األساسية للفن
وت نياتها للتعلير
عن اإلحساس،
الخيال واإللداع
3

الدرس
الثالث

الدرس
األول

الوحدة
الرابعة

يميز وي ارن
النتاجات الفنية من
ث افات
كويتية،إسالمية
وعالمية لتنمية
الوعي الث افي

1
يتعرف على
العناصر األساسية
للفن في سياقات
مختلفة وتحليلها
2

الدرس
العنوان
v
v
v
األلوان
الحارة

يتعرف على
العناصر األساسية
للفن في سياقات
مختلفة وتحليلها

الثاني

ينتج أعمال فنية
لاستخداي العناصر
األساسية للفن
وت نياتها للتعلير
عن اإلحساس،
الخيال واإللداع
3

الدرس
الثالث

يميز وي ارن
النتاجات الفنية من
ث افات
كويتية،إسالمية
وعالمية لتنمية
الوعي الث افي

الكفايات الخاصة

عدد
الحصص

الفترة الزمنية

الفصل
الدراسي

 1.1مجموعة من الح ةا  :يتعةرف علةى مجموعةة األلةوان الثانويةة فةي محةي
العا لة والمدرسة.
 1.2مجموعة من العمليات :يستخدي مجموعة من الت لي ات اليدويةة اللسةي ة
لفهي جوانب تتعل لاأللوان الثانوية في محي العا لة والمدرسة.
 1.3مجموعةةة مةةن االسةةتجالات الصخصةةية :يعلةةر عةةن االن لاعةةات الصخصةةةية
والمصاعر التي يصعر لها عند تعلمه مجموعة من الح ا والعمليات السال ة.
 1.4مجموعةة مةةن االرتلا ةات :يةةرل الح ةا المكتسةةلة والمواضةي المرتل ةةة
لالعا لة أو المدرسة م المواد الدراسية األخرى.
 2.1مجموعة مةن الح ةا  :يتعةرف علةى خ ةوات العمةل الفنةي ومجموعةة مةن
الخامات المختلفة المعروضة عليه داخل أو خارج المرسي.
 2.2مجموعةةة مةةن العمليةةات :ينةةتج أعمةةال فنيةةة لسةةي ة مسةةتوحاة مةةن محةةي
العا لة والمدرسة.
 2.3مجموعة من االستجالات الصخصةية :يعلةر عةن ان لاعاتةه تجةات اسةتخدامه
الخامات المختلفة أثناء ممارسته العمل الفني.
 2.4مجموعة من االرتلا ات :يستخدي معرفته ومهاراته اللسي ة المكتسلة من
المةواد الدراسةية األخةرى حةةول الح ةا واألفكةار أثنةاء إنتاجةةه ألعمةال فنيةة فةةي
محي العا لة والمدرسة داخل أو خارج المرسي.
 3.1مجموعة من الح ا  :يدرك الح ا المكتسلة لين عمله الفني والمثيرات
المر ية في محي العا لة والمدرسة..
 3.2مجموعة من العمليات :يصرح عمله الفني.
 3.3مجموعةةةة مةةةن االسةةةتجالات الصخصةةةية :يعلةةةر ويفاضةةةل لةةةين عملةةةه الفنةةةي
واألعمال الفنية المعروضة عليه في محي العا لة والمدرسة.
 3.4مجموعة من االرتلا ات:
 يصارك لعمله الفني في المواد الدراسية التي تتالءي م موضوعه الفني. يسةةةابي لةةةلعل أعمالةةةه الفنيةةةة فةةةي تةةةزيين اللي ةةةة المدرسةةةية والمصةةةاركة فةةةيالمسال ات والمعارل الداخلية والخارجية.

من األحد
2017/9/10ي

األول

10
إلى الخميس
2017/12/7ي

 1.1مجموعةةة مةةن الح ةةا  :يتعةةرف علةةى مجموعةةة األلةةوان الحةةارة فةةي محةةي
العا لة والمدرسة.
 1.2مجموعة من العمليات :يستخدي مجموعةة مةن الت لي ةات اليدويةة اللسةي ة
لفهي جوانب تتعل لاأللوان الحارة في محي العا لة والمدرسة.
 1.3مجموعةةة مةةن االسةةتجالات الصخصةةية :يعلةةر عةةن االن لاعةةات الصخصةةية
والمصاعر التي يصعر لها عند تعلمه مجموعة من الح ا والعمليات السال ة.
 1.4مجموعةة مةةن االرتلا ةات :يةةرل الح ةا المكتسةةلة والمواضةي المرتل ةةة
لالعا لة أو المدرسة م المواد الدراسية األخرى.
 2.1مجموعة مةن الح ةا  :يتعةرف علةى خ ةوات العمةل الفنةي ومجموعةة مةن
الخامات المختلفة المعروضة عليه داخل أو خارج المرسي.
 2.2مجموعةةة مةةن العمليةةات :ينةةتج أعمةةاال فنيةةة لسةةي ة مسةةتوحاة مةةن محةةي
العا لة والمدرسة.
 2.3مجموعة من االستجالات الصخصةية :يعلةر عةن ان لاعاتةه تجةات اسةتخدامه
الخامات المختلفة أثناء ممارسته العمل الفني.
 2.4مجموعة من االرتلا ات :يستخدي معرفته ومهاراته اللسي ة المكتسلة من
المةواد الدراسةية األخةرى حةةول الح ةا واألفكةار أثنةاء إنتاجةةه ألعمةال فنيةة فةةي
محي العا لة والمدرسة داخل أو خارج المرسي.

من األحد
2018/1/28ي

الثاني

8
إلى الخميس
2018/4/26ي

المكتسلة لين عمله الفني والمثيرات

 3.1مجموعة من الح ا  :يدرك الح ا
المر ية في محي العا لة والمدرسة.
 3.2مجموعة من العمليات :يصرح عمله الفني.
 3.3مجموعةةةة مةةةن االسةةةتجالات الصخصةةةية :يعلةةةر ويفاضةةةل لةةةين عملةةةه الفنةةةي
واألعمال الفنية المعروضة عليه في محي العا لة والمدرسة.
 3.4مجموعة من االرتلا ات:
 يصارك لعمله الفني في المواد الدراسية التي تتالءي م موضوعه الفني. يسةةةابي لةةةلعل أعمالةةةه الفنيةةةة فةةةي تةةةزيين اللي ةةةة المدرسةةةية والمصةةةاركة فةةةيالمسال ات والمعارل الداخلية والخارجية.

يتبع >>>>>
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الخطة الدراسية لمنهج  -الصف األول االبتدائي  " -العائلة و
المدرسة "
لمدارس التعليم العام  ( -بنين  بنات )  -للعام الدراسي 2017م 
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الوحدة – العنوان

عدد
الدروس

الكفايات العامة

1

الدرس
األول

الوحدة
الخامسة
العنوان
v
v
v
األلوان
الباردة

يتعرف على
العناصر األساسية
للفن في سياقات
مختلفة وتحليلها

2

الدرس
الثاني

ينتج أعمال فنية
لاستخداي العناصر
األساسية للفن
وت نياتها للتعلير
عن اإلحساس،
الخيال واإللداع
3

الدرس
الثالث

يميز وي ارن
النتاجات الفنية من
ث افات
كويتية،إسالمية
وعالمية لتنمية
الوعي الث افي

عدد
الحصص

الكفايات الخاصة

الفترة الزمنية

 1.1مجموعةة مةةن الح ةةا  :يتعةرف علةةى مجموعةةة األلةوان اللةةاردة فةةي محةةي
العا لة والمدرسة.
 1.2مجموعة من العمليات :يستخدي مجموعةة مةن الت لي ةات اليدويةة اللسةي ة
لفهي جوانب تتعل لاأللوان اللاردة في محي العا لة والمدرسة.
 1.3مجموعةةة مةةن االسةةتجالات الصخصةةية :يعلةةر عةةن االن لاعةةات الصخصةةةية
والمصاعر التي يصعر لها عند تعلمه مجموعة من الح ا والعمليات السال ة.
 1.4مجموعةة مةةن االرتلا ةات :يةةرل الح ةا المكتسةةلة والمواضةي المرتل ةةة
لالعا لة أو المدرسة م المواد الدراسية األخرى.
 2.1مجموعة مةن الح ةا  :يتعةرف علةى خ ةوات العمةل الفنةي ومجموعةة مةن
الخامات المختلفة المعروضة عليه داخل أو خارج المرسي.
 2.2مجموعةةة مةةن العمليةةات :ينةةتج أعمةةال فنيةةة لسةةي ة مسةةتوحاة مةةن محةةي
العا لة والمدرسة.
 2.3مجموعة من االستجالات الصخصية :يعلر عةن ان لاعاتةه تجةات اسةتخدامه
الخامات المختلفة أثناء ممارسته العمل الفني.
 2.4مجموعة من االرتلا ات :يستخدي معرفته ومهاراته اللسي ة المكتسلة من
المةواد الدراسةية األخةرى حةةول الح ةا واألفكةار أثنةاء إنتاجةةه ألعمةال فنيةة فةةي
محي العا لة والمدرسة داخل أو خارج المرسي.
 3.1مجموعة من الح ا  :يدرك الح ا المكتسلة لين عمله الفني والمثيرات
المر ية في محي العا لة والمدرسة.
 3.2مجموعة من العمليات :يصرح عمله الفني.
 3.3مجموعةةةة مةةةن االسةةةتجالات الصخصةةةية :يعلةةةر ويفاضةةةل لةةةين عملةةةه الفنةةةي
واألعمال الفنية المعروضة عليه في محي العا لة والمدرسة.
 3.4مجموعة من االرتلا ات:
 يصارك لعمله الفني في المواد الدراسية التي تتالءي م موضوعه الفني. يسةةةابي لةةةلعل أعمالةةةه الفنيةةةة فةةةي تةةةزيين اللي ةةةة المدرسةةةية والمصةةةاركة فةةةيالمسال ات والمعارل الداخلية والخارجية.

الدرس
األول

الوحدة
السادسة

2

الدرس
العنوان
v
v
v
المشروع
الجماعي

يتعرف على
العناصر األساسية
للفن في سياقات
مختلفة وتحليلها

الثاني

ينتج أعمال فنية
لاستخداي العناصر
األساسية للفن
وت نياتها للتعلير
عن اإلحساس،
الخيال واإللداع
3

الدرس
الثالث

يميز وي ارن
النتاجات الفنية من
ث افات
كويتية،إسالمية
وعالمية لتنمية
الوعي الث افي

 1.1مجموعة من الح ا  :يسترج م فري ه مجموعة من الح ا
التي اكتسلوبا في الوحدات السال ة.
 1.2مجموعة من العمليات :يستخدي م فري ه مجموعة من الت لي ات اليدوية
اللسي ة لفهي جوانب تتعل لالمصروع الجماعي في محي العا لة والمدرسة.
 1.3مجموعةةة مةةن االسةةتجالات الصخصةةية :يعلةةر مةة فري ةةه عةةن االن لاعةةات
الصخصةةية والمصةةاعر التةةي يصةةعرون لهةةا عنةةد تعلمهةةي مجموعةةة مةةن الح ةةا
والعمليات السال ة.
 1.4مجموعةةة مةةن االرتلا ةةات :يةةرل مة فري ةةه الح ةةا السةةال ة والمواضةةي
المرتل ة لالعا لة أو ال مدرسة م المواد الدراسية األخرى.
 2.1مجموعة من الح ا  :يتعرف م فري ه على خ ةوات المصةروع الجمةاعي
ومجموعة من الخامات المختلفة المعروضة عليهي داخل أو خارج المرسي.
 2.2مجموعة من العمليةات :ينةتج مة فري ةه مصةروع جمةاعي لسةي مسةتوحى
من محي العا لة والمدرسة.
 2.3مجموعة من االستجالات الصخصية :يعلر م فري ةه عةن ان لاعةاتهي تجةات
استخدامهي الخامات المختلفة أثناء ممارستهي المصروع الجماعي.
 3.4مجموعة من االرتلا ات :يستخدي م فري ه معةرفتهي ومهةاراتهي اللسةي ة
المكتسةةلة مةةن المةةواد الدراسةةية األخةةرى حةةول الح ةةا واألفكةةار أثنةةاء إنتةةاجهي
المصروع الجماعي في محي العا لة والمدرسة داخل أو خارج المرسي.
 3.1مجموعة من الح ا  :يدرك م فري ةه الح ةا المكتسةلة لةين مصةروعهي
الجماعي والمثيرات المر ية في محي العا لة والمدرسة.
 3.2مجموعة من العمليات :يصرح م فري ه مصروعهي الجماعي.
 3.3مجموعةةةة مةةةن االسةةةتجالات الصخصةةةية :يعلةةةر مةةة فري ةةةه ويفاضةةةل لةةةين
مصةةروعهي الجمةةاعي والمصةةاري األخةةرى المعروضةةة علةةيهي فةةي محةةي العا لةةة
والمدرسة.
 3.4مجموعة من االرتلا ات:
 يصارك م فري ه المواد الدراسية التي تتالءي م مصروعهي الجماعي. يسابي م فري ه لمصروعهي الجماعي في تةزيين اللي ةة المدرسةية والمصةاركةفي المسال ات والمعارل الداخلية والخارجية.
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من األحد
2018/1/28ي

الثاني

والخلرات

1

الفصل
الدراسي

إلى الخميس
2018/4/26ي
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يعتمد ،،،،،
الموجه الفني العام لمادة التربية الفنية
3
أ  /حصة عبدهللا المطوع

