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الكفاٌات الخاصة
 1.1مجال الحقائق:
 ٌتعرف على مجال النسٌج (السدو) تارٌخه وخاماته واألدوات والتقنٌات. ٌتعرف على النول البسٌط (طرق وأسالٌب حٌاكة السدو). 1.2مجال العملٌات :فهم كٌفٌة عمل الوحدات النسٌجٌة من خالل استخدامه لألسالٌب
الفنٌة فً مجال النسٌج (السدو).
 1.3مجال االستجابات الشخصٌةٌ :قدر قٌمة النسٌج فً حٌاته الٌومٌة (السدو).
 1.4مجال االرتباطاتٌ :تعرف على المواضٌع المرتبطة فً مجال النسٌج (السدو) مع
المواد الدراسٌة األخرى.

من األثنٌن

 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 النسٌج.
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 3.1مجال الحقائقٌ :تعرف على أعمال فنٌة لفنانٌن من حضارات وثقافات مختلفة فً
مجال النسٌج.
 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 الشخصٌة 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.
 1.1مجال الحقائقٌ :سترجع مع فرٌقه مجموعة من الحقائق والخبرات التً اكتسبها
فً مجال النسٌج (السدو  -النول البسٌط) وكٌفٌة تطبٌقها من خالل رؤٌته الفنٌة
للوحدات التصمٌمٌة النسٌجٌة.
 1.2مجال العملٌاتٌ :ستخدم مع فرٌقه مجموعة من التطبٌقات الٌدوٌة لفهم جوانب
تتعلق بالمشروع الجماعً فً مجال السدو.
 1.3مجال االستجابات الشخصٌة ٌ :قدر مع فرٌقه عن انطباعاته الشخصٌة ومشاعره
التً ٌشعر بها عند تعلمه مجموعة من الحقائق والعملٌات فً مجال النسٌج.
 1.4مجال االرتباطاتٌ :تعرف مع فرٌقه على المواضٌع المرتبطة بالمواد الدراسٌة األخرى.

من األحد

 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 الخامات
واألسالٌب المستخدمة أثناء ممارسته المشروع الجماعً.
 2.4مجال االرتباطاتٌ :ستخدم معرفته ومهاراته المكتسبة من المواد الدراسٌة األخرى
أثناء إنتاجه المشروع الجماعً.
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 3.1مجال الحقائقٌ :تعرف مع فرٌقه على مشارٌع فنٌة لفنانٌن من حضارات وثقافات
مختلفة فً مجال النسٌج.
 3.2مجال العملٌاتٌ :مٌز وٌقارن مع فرٌقه بٌن مشروعه الفنً ومشارٌع 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 والمشاركة بالمسابقاتوالمعارض الداخلٌة والخارجٌة.
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الخطة الدراسية قابلة للتعديل والتغيير من التوجيه الفني العام لمادة التربية الفنية .
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