وزارة انرتبيت

انتىخيه انفُي انعاو ملادة انرتبيت انفُيت

اخلطت اندراضيت ملقرر  " -انتشكيالث انفُيت "  -نهصف انتاضع املتىضط
ملدارش انتعهيى اخلاص  ( -بُني – بُاث )  -نهعاو اندراضي 2018و – 2019و
عناصر الوحدة التدرٌسٌة
 عنوان الدرس األول :فن تشكٌل الورق.

* التشكٌل بخامات الورق:

 المجال الفنً :التشكٌالت الفنٌة.

محتوى

 الخبرة المقصودة :التعرف على نشأة صناعة

نظري

2

الورق مصادره وأنواعه وأدوات تشكٌله.
 عنوان الدرس األول :فن تشكٌل الورق.
 المجال الفنً :التشكٌالت الفنٌة.
 الخبرة المقصودة :التطبٌق العملً لتشكٌالت
ورقٌة مسطحة ومجسمة وذات أسطح مجسمة

محتوى
عملً

10
من األثنٌن

مع التأكٌد على القٌم الفنٌة لعناصر التشكٌل .

2018/9/3م

 عنوان الدرس الثانً :فن تشكٌل الخشب.

األول

 المجال الفنً :التشكٌالت الفنٌة.
 الخبرة المقصودة :التعرف على مصادر األخشاب

محتوى

وأنواعها والتركٌب العضوي لها وكٌفٌة إعدادها

نظري

2

إلى الخمٌس
2018/12/6م

وتجهٌزها ألشغال الخشب والعدد واألدوات
المستخدمة فٌه.
 عنوان الدرس الثانً :فن تشكٌل الخشب.
 المجال الفنً :التشكٌالت الفنٌة.
 الخبرة المقصودة :التطبٌق العملً بتصمٌم وتنفٌذ
عمل فنً ألشغال الخشب بإحدى طرق األعمال
المسطحة والمجسمة وذات األسطح المجسمة

محتوى
عملً

14

والتأكٌد على الخبرات المصاحبة لفن تشكٌل
الخشب مع إضفاء البعد الجمالً.
 عنوان الدرس الثالث :فن تشكٌل المعادن.
 المجال الفنً  :التشكٌالت الفنٌة.
 الخبرة المقصودة :التعرف على الخواص العامة
واألسالٌب والطرق الفنٌة واألدوات والعدد

انثاَي

* نبذة عن نشأة صناعة الورق.
* مصادر الحصول على ألٌاف السلٌلوز.
* كٌفٌة تصنٌع الورق.
* أنواع المنتجات الورقٌة.
* أنواع الورق المستخدم للتشكٌل الفنً.
* أدوات تشكٌل الورق.
* الخبرات المصاحبة لفن تشكٌل الورق:
( األعمال المسطحة – األعمال ذات األسطح المجسمة
– األعمال المجسمة ).
* فن طً الورق  ( :األورٌغامً ).
* التدرٌب على عمل تشكٌالت ورقٌة مسطحة ومجسمة
وذات أسطح مجسمة.
انظر الكتاب والدلٌل ( التدرٌبات واألنشطة والتطبٌق ).

* فن تشكٌل الخشب:
* التعرف على ( :مصادر األخشاب – أنواع األخشاب
– التركٌب العضوي لألخشاب – إعداد وتجهٌز
األخشاب – العدد واألدوات المستخدمة فً أشغال
الخشب "ٌدوٌة وكهربائٌة ).
* قواعد األمن والسالمة.
* الخبرات المصاحبة لفن تشكٌل الخشب:
 – 1األعمال المسطحة ( :الحرق على الخشب –
التلوٌن – القشرة والتكسٌة ).
 – 2األعمال المجسمة ( :نحت وإضافة – تفرٌغ –
مالمس – تعاشٌق – تطعٌم ).
 – 3األعمال ذات األسطح المجسمة:
( البارز – الغائر ).
* الخبرات المصاحبة لفن تشكٌل الخشب إلضفاء البعد
الجمالً على األعمال والمشغوالت الخشبٌة:
( التطعٌم والتكسٌة – الحفر على الخشب – خراطة
الخشب – الحرق على الخشب – الخامات البٌئٌة
والتولٌف ).
* التدرٌب على إحدى طرق األعمال المسطحة
والمجسمة وذات األسطح المجسمة.
انظر الكتاب والدلٌل ( التدرٌبات واألنشطة والتطبٌق ).

* فن تشكٌل المعادن:

محتوى
نظري

2

من األحد
2019/1/27م

المستخدمة فً فن تشكٌل المعادن .

 عنوان الدرس الثالث :فن تشكٌل المعادن.
 المجال الفنً :التشكٌالت الفنٌة.
 الخبرة المقصودة :التطبٌق العملً بتصمٌم وتنفٌذ محتوى
عمل فنً بالجمع بٌن جمٌع األسالٌب والطرق
عملً
الفنٌة لتشكٌل المعادن والتولٌف بٌن خامات
المعدن المختلفة ومعالجة األسطح المعدنٌة
بالتلوٌن بالمٌنا واألكسدة.

إلى الخمٌس

24

يعتًد ،،،،،

2019/4/25م

* الخواص العامة للمعادن.
* األسالٌب والطرق الفنٌة لتشكٌل المعادن:
( القص – التشكٌل بالضغط – التشكٌل بالنقش –
التشكٌل بالنشر والتفرٌغ ).
* التعرف على أهم األدوات والعدد المستخدمة فً
تشكٌل المعادن.
* قواعد األمن والسالمة.
* التدرٌب على ( :قص وتفرٌغ المعادن ).
* التدرٌب على( :التشكٌل بالضغط – التشكٌل بالنقش).
* التولٌف بٌن خامات المعدن المختلفة.
* عملٌات معالجة األسطح المعدنٌة ( التلوٌن بالمٌنا –
التلوٌن باألكسدة ).
انظر الكتاب والدلٌل ( التدرٌبات واألنشطة والتطبٌق ).
إعداد املىخه انفُي  /حطني أياٌ أشكُاَي
املراخع املىخه انفُي  /ضعاد عبداهلل حيدر

إشراف املىخه انفُي األول  /ضهيهت عبدانعسيس انفارضي

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

الفصل الدراسً

عدد
الحصص الفترة الزمنٌة

عناصر المحتوى الدراسً

