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ملدارش انتعهيى اخلاص  ( -بُني – بُاث )  -نهعاو اندراضي 2018و – 2019و " منىذج رقى ( " ) 1
الكفاٌات العامة
 1.1مجال الحقائق:
1

الدرس
األول
انىحدة
األوىل

ٌتعرف على
العناصر
األساسٌة للفن
فً سٌاقات
مختلفة وتحلٌلها

2

العنوان
v
v
v

الدرس
الثانً

عُاصر
انعًم
انفُي

ٌنتج أعمال فنٌة
باستخدام العناصر
األساسٌة للفن
وتقنٌاتها للتعبٌر
عن اإلحساس ،
الخٌال واإلبداع

3

الدرس
الثالث

ٌمٌز وٌقارن
النتاجات الفنٌة
من ثقافات
كوٌتٌة إسالمٌة
وعالمٌة لتنمٌة
الوعً الثقافً

1

الدرس
األول
انىحدة
انثاَيت

ٌتعرف على
العناصر
األساسٌة للفن
فً سٌاقات
مختلفة وتحلٌلها
2

العنوان
v
v
v

الدرس
الثانً

ٌنتج أعمال فنٌة
باستخدام العناصر
األساسٌة للفن
وتقنٌاتها للتعبٌر
عن اإلحساس ،
الخٌال واإلبداع

أضص

انعًم
انفُي

3

الدرس
الثالث

ٌمٌز وٌقارن
النتاجات الفنٌة
من ثقافات
كوٌتٌة إسالمٌة
وعالمٌة لتنمٌة
الوعً الثقافً

 ٌتعرف على الرؤٌة الفنٌة (تمهٌد). ٌتعرف على عناصر العمل الفنً ( الخط  -اللون  -المساحة  -الشكل  -الملمس) من خاللالصامت ) )still lifeوكٌفٌة تطبٌقها.
ة
رؤٌته الفنٌة لعناصر من الطبٌعة والطبٌعة

 1.2مجال العملٌاتٌ :ستخدم مجموعة من التطبٌقات الٌدوٌة لفهم جوانب تتعلق
بعناصر العمل الفنً.
 1.3مجال االستجابات الشخصٌة ٌ :قدر الجمال من خالل تأمله لعناصر من
الطبٌعة والطبٌعة الصامتة ) ) still lifeداخل أو خارج المرسم.
 1.4مجال االرتباطاتٌ :تعرف على المواضٌع المرتبطة بعناصر العمل الفنً فً
المواد الدراسٌة األخرى.
 2.1مجال الحقائقٌ :تعرف على خطوات العمل الفنً ومجموعة من الخامات
المختلفة داخل أو خارج المرسم.
 2.2مجال العملٌاتٌ :نتج أعمال فنٌة مبتكرة مستخدما ً التقنٌات والخامات
المختلفة داخل أو خارج المرسم.
 2.3مجال االستجابات الشخصٌةٌ :عبر عن انطباعاته الشخصٌة تجاه الخامات
واألسالٌب المستخدمة أثناء ممارسته العمل الفنً.
 2.4مجال االرتباطاتٌ :ستخدم معرفته ومهاراته المكتسبة من المواد الدراسٌة
األخرى أثناء إنتاجه ألعمال فنٌة فً مجال الرسم .
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 3.1مجال الحقائقٌ :تعرف على أعمال فنٌة لفنانٌن من حضارات وثقافات
مختلفة فً مجال الرسم.
 3.2مجال العملٌاتٌ :مٌز وٌقارن بٌن عمله الفنً وأعمال أخرى ذات صلة
بموضوعه الفنً لحضارات وثقافات مختلفة.
 3.3مجال االستجابات الشخصٌةٌ :عبر عن رأٌه وانطباعاته حول عمله الفنً
واألعمال الفنٌة المعروضة علٌه.
 3.4مجال االرتباطات:
 ٌشارك بعمله الفنً فً المواد الدراسٌة التً تتالءم مع موضوعه الفنً . ٌساهم ببعض أعماله الفنٌة فً تزٌٌن البٌئة المدرسٌة والمشاركة فً المسابقاتوالمعارض الداخلٌة والخارجٌة.

من األثنٌن
2018 /9/3م

األول

 1.1مجال الحقائقٌ :تعرف على أسس العمل الفنً (الوحدة  -االتزان  -اإلٌقاع)
من خالل رؤٌته الفنٌة لعناصر من الطبٌعة والطبٌعة الصامتة ( )still life
وكٌفٌة تطبٌقها.
 1.2مجال العملٌاتٌ :ستخدم مجموعة من التطبٌقات الٌدوٌة لفهم جوانب تتعلق
بـأسس العمل الفنً.
 1.3مجال االستجابات الشخصٌة ٌ :قدر الجمال من خالل تأمله لعناصر من
الصامت ( )still lifeداخل أو خارج المرسم.
ة
الطبٌعة والطبٌعة
 1.4مجال االرتباطاتٌ :تعرف على المواضٌع المرتبطة بأسس العمل الفنً فً
المواد الدراسٌة األخرى.
 2.1مجال الحقائقٌ :تعرف على خطوات العمل الفنً ومجموعة من الخامات
المختلفة داخل أو خارج المرسم.
 2.2مجال العملٌاتٌ :نتج أعمال فنٌة مبتكرة مستخدما ً التقنٌات والخامات
المختلفة داخل أو خارج المرسم.
 2.3مجال االستجابات الشخصٌة ٌ :عبر عن انطباعاته الشخصٌة تجاه الخامات
واألسالٌب المستخدمة أثناء ممارسته العمل الفنً.
 2.4مجال االرتباطاتٌ :ستخدم معرفته ومهاراته المكتسبة من المواد الدراسٌة
األخرى أثناء إنتاجه ألعمال فنٌة فً مجال الرسم.

إلى الخمٌس
2018 /12/6م
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 3.1مجال الحقائقٌ :تعرف على أعمال فنٌة لفنانٌن من حضارات وثقافات
مختلفة فً مجال الرسم.
 3.2مجال العملٌاتٌ :مٌز وٌقارن بٌن عمله الفنً وأعمال أخرى ذات صلة
بموضوعه الفنً لحضارات وثقافات مختلفة.
 3.3مجال االستجابات الشخصٌةٌ :عبر عن رأٌه وانطباعاته حول عمله الفنً
واألعمال الفنٌة المعروضة علٌه .
 3.4مجال االرتباطات:
 ٌشارك بعمله الفنً فً المواد الدراسٌة التً تتالءم مع موضوعه الفنً. ٌساهم ببعض أعماله الفنٌة فً تزٌٌن البٌئة المدرسٌة والمشاركة فً المسابقاتوالمعارض الداخلٌة والخارجٌة.

ٌتبع >>>>>
1

الخطة الدراسية قابلة للتعديل والتغيير من التوجيه الفني العام لمادة التربية الفنية .

الوحدة – العنوان

عدد
الدروس

الكفاٌات الخاصة

عدد
الحصص

الفترة الزمنٌة

الفصل
الدراسً
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الوحدة – العنوان

عدد
الدروس

الكفاٌات العامة
1

الدرس
األول
انىحدة
انثانثت
العنوان
v
v
v

2

الدرس
الثانً

انتكىيٍ
انفُي

ٌتعرف على
العناصر
األساسٌة للفن
فً سٌاقات
مختلفة وتحلٌلها

ٌنتج أعمال فنٌة
باستخدام العناصر
األساسٌة للفن
وتقنٌاتها للتعبٌر
عن اإلحساس ،
الخٌال واإلبداع

3

الدرس
الثالث

ٌمٌز وٌقارن
النتاجات الفنٌة
من ثقافات
كوٌتٌة إسالمٌة
وعالمٌة لتنمٌة
الوعً الثقافً

1

الدرس
األول
انىحدة
انرابعت

ٌتعرف على
العناصر
األساسٌة للفن
فً سٌاقات
مختلفة وتحلٌلها

2

العنوان
v
v
v

الدرس
الثانً

املشروع

ٌنتج أعمال فنٌة
باستخدام العناصر
األساسٌة للفن
وتقنٌاتها للتعبٌر
عن اإلحساس ،
الخٌال واإلبداع

3

اجلًاعي
الدرس
الثالث

ٌمٌز وٌقارن
النتاجات الفنٌة
من ثقافات
كوٌتٌة إسالمٌة
وعالمٌة لتنمٌة
الوعً الثقافً

الكفاٌات الخاصة

عدد
الحصص

 1.1مجال الحقائقٌ :تعرف على التكوٌن الفنً ومن أنواعه (الهرمً  -الدائري -
األفقً) من خالل رؤٌته الفنٌة لعناصر من الطبٌعة والطبٌعة الصامتة still
) )lifeوكٌفٌة تطبٌقها.
 1.2مجال العملٌاتٌ :ستخدم مجموعة من التطبٌقات الٌدوٌة لفهم جوانب تتعلق
بالتكوٌن الفنً وأنواعه.
 1.3مجال االستجابات الشخصٌة ٌ :قدر الجمال من خالل تأمله لعناصر من
الطبٌعة والطبٌعة الصامتة (  ) still lifeداخل أو خارج المرسم.
 1.4مجال االرتباطاتٌ :تعرف على المواضٌع المرتبطة بالتكوٌن الفنً وأنواعه
فً المواد الدراسٌة األخرى.
 2.1مجال الحقائقٌ :تعرف على خطوات العمل الفنً ومجموعة من الخامات
المختلفة داخل أو خارج المرسم.
 2.2مجال العملٌاتٌ :نتج أعمال فنٌة مبتكرة مستخدما ً التقنٌات والخامات
المختلفة داخل أو خارج المرسم.
 2.3مجال االستجابات الشخصٌةٌ :عبر عن انطباعاته الشخصٌة تجاه الخامات
واألسالٌب المستخدمة أثناء ممارسته العمل الفنً.
 2.4مجال االرتباطاتٌ :ستخدم معرفته ومهاراته المكتسبة من المواد الدراسٌة
األخرى أثناء إنتاجه ألعمال فنٌة فً مجال الرسم.
 3.1مجال الحقائقٌ :تعرف على أعمال فنٌة لفنانٌن من حضارات وثقافات
مختلفة فً مجال الرسم.
 3.2مجال العملٌاتٌ :مٌز وٌقارن بٌن عمله الفنً وأعمال أخرى ذات صلة
بموضوعه الفنً لحضارات وثقافات مختلفة.
 3.3مجال االستجابات الشخصٌةٌ :عبر عن رأٌه وانطباعاته حول األعمال الفنٌة
المعروضة علٌه.
 3.4مجال االرتباطات:
 ٌشارك بعمله الفنً فً المواد الدراسٌة التً تتالءم مع موضوعه الفنً. ٌساهم ببعض أعماله الفنٌة فً تزٌٌن البٌئة المدرسٌة والمشاركة فً المسابقاتوالمعارض الداخلٌة والخارجٌة.
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 1.1مجال الحقائقٌ :سترجع مع فرٌقه مجموعة من الحقائق والخبرات التً
اكتسبها فً مجال الرسم وكٌفٌة تطبٌقها من خالل رؤٌته الفنٌة لعناصر من
الطبٌعة والطبٌعة الصامتة )  ) still lifeوكٌفٌة تطبٌقها.
 1.2مجال العملٌاتٌ :ستخدم مع فرٌقه مجموعة من التطبٌقات الٌدوٌة لفهم
جوانب تتعلق بالمشروع الجماعً فً مجال الرسم .
 1.3مجال االستجابات الشخصٌةٌ :عبر مع فرٌقه عن االنطباعات الشخصٌة
والمشاعر التً ٌشعر بها عند تعلمه مجموعة من الحقائق والعملٌات السابقة فً
مجال الرسم.
 1.4مجال االرتباطاتٌ :تعرف مع فرٌقه على المواضٌع المرتبطة بالمواد
الدراسٌة األخرى.
 2.1مجال الحقائقٌ :تعرف مع فرٌقه على خطوات العمل الفنً ومجموعة من
الخامات المختلفة داخل أو خارج المرسم .
 2.2مجال العملٌاتٌ :نتج مع فرٌقه مشارٌع فنٌة مبتكرة مستخدما ً التقنٌات
والخامات المختلفة داخل أو خارج المرسم .
 2.3مجال االستجابات الشخصٌةٌ :عبر مع فرٌقه عن انطباعاته الشخصٌة تجاه

الفترة الزمنٌة

الفصل
الدراسً

من األحد
2019 /1/27م

انثاَي

إلى الخمٌس
2019 /4/25م
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الخامات واألسالٌب المستخدمة أثناء ممارسته المشروع الجماعً.

 2.4مجال االرتباطاتٌ :ستخدم معرفته ومهاراته المكتسبة من المواد الدراسٌة
األخرى أثناء إنتاجه المشروع الجماعً.
 3.1مجال الحقائقٌ :تعرف مع فرٌقه على مشارٌع فنٌة لفنانٌن من حضارات
وثقافات مختلفة فً مجال الرسم .
 3.2مجال العملٌاتٌ :مٌز وٌقارن مع فرٌقه بٌن مشروعه الفنً و مشارٌع أخرى
ذات صلة بموضوعه الفنً لحضارات وثقافات مختلفة.
 3.3مجال االستجابات الشخصٌةٌ :عبر مع فرٌقه عن رأٌه وانطباعاته الشخصٌة
حول مشروعه الفنً والمشارٌع الفنٌة المعروضة علٌه.
 3.4مجال االرتباطات:
 ٌشارك مع فرٌقه بمشروعه الفنً فً المواد الدراسٌة التً تتالءم مع موضوعه الفنً. ٌساهم مع فرٌقه بمشروعه الفنً فً تزٌٌن البٌئة المدرسٌة والمشاركةبالمسابقات والمعارض الداخلٌة والخارجٌة.

يعتًد ،،،،،
2

إعداد املىخه انفُي  /حطني أياٌ أشكُاَي
املراخع املىخه انفُي  /ضعاد عبداهلل حيدر

إشراف املىخه انفُي األول  /ضهيهت عبدانعسيس انفارضي

