وزارة انرتبيت

انتىجيه انفُي انعاو دلادة انرتبيت انفُيت

اخلطت اندراسيت دلقرر  " -فٍ انصباغت و انطباعت "  -نهًرحهت انثاَىيت  -اختياري حر
نهصفني احلادي وانثاَي عشر  -دلدارش انتعهيى اخلاص  ( -بُني – بُاث )  -نهعاو اندراسي 2018و – 2019و
عناصر الوحدة التدرٌسٌة
 عنوان الدرس األول :نشأة الصباؼة
والطباعة وتطورهما .
 المجال الفنً :فن الصباؼة والطباعة.
 الخبرة المقصودة :التعرؾ على نشأة
الصباؼة والطباعة وتطورهما واألسالٌب
والطرق الفنٌة المختلفة للطباعة .

* لمحة تارٌخٌة عن نشأة الصباؼة وتطورها .
* التعرؾ على طرق زخرفة المنسوجات ( :الطرٌقة المباشرة – الطرٌقة ؼٌر
المباشرة ).
* تعرٌؾ الصبؽة  -أنواع الصبؽات المستخدمة:
 – 1الصبؽات الطبٌعٌة ( :النباتٌة – الحٌوانٌة – المعدنٌة ).
 – 2الصبؽات الكٌمٌائٌة.
* فكرة عامة عن الطباعة فً حٌاة اإلنسان .
* نبذة تارٌخٌة عن نشأة فن الطباعة فً ( :مصر فً العهد اإلسالمً – الهند
– أوربا ).
* تعرٌؾ الطباعة  ،األسالٌب والطرق الفنٌة فً الطباعة  ( :الطباعة بالبصمة
– الطباعة باإلستنسل – الطباعة بالرسم المباشر على المنسوجات ) .

محتوى
نظري
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انظر الكتاب والدلٌل ( التدرٌبات واألنشطة والتطبٌق ).

األول

 عنوان الدرس الثانً :الترخٌم وفن اإلبرو.
 المجال الفنً  :فن الصباؼة والطباعة.
 الخبرة المقصودة:
 التعرؾ على فن اإلبرو واألدوات والمعداتوالخامات المستخدمة المناسبة مع أسالٌب
التطبٌق.
 -التدرٌب مع التطبٌق العملً على فن اإلبرو.

محتوى
نظري
وعملً
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2018 /9/9م

انظر الكتاب والدلٌل ( التدرٌبات واألنشطة والتطبٌق ).

إلى الخمٌس

 عنوان الدرس الثالث :طرق العقد والؽمر.

2018 /12/13م

 المجال الفنً :فن الصباؼة والطباعة.
 الخبرة المقصودة:

محتوى

 -التعرؾ على تارٌخ وطرق وخطوات العمل

نظري

فً العقد والؽمر مع الخامات واألدوات

وعملً

المستخدمة

من األحد

* الترخٌم وفن اإلبرو.
* األدوات والمعدات المستخدمة.
* إعداد السائل الجٌالتٌنً.
* إعداد األلوان.
* إعداد الورق بعد التلوٌن.
* طرٌقة العمل.
* التعرٌؾ بقواعد األمن والسالمة.
* التدرٌب العملً مع التطبٌق على األدوات والمعدات لفن اإلبرو.

12

فٌه .

 التدرٌب مع التطبٌق العملً لطرق العقدوالؽمر.

* خصائص المنسوجات وعالقتها بنوع األصباغ.
* التعرؾ على الخامات النسٌجٌة ونوع القماش.
* زخرفة المنسوجات بالعقد والؽمر.
* تعرٌؾ العقد والؽمر تارٌخٌا ً.
* تارٌخ زخرفة المنسوجات بالعقد والؽمر.
* األدوات والخامات الالزمة للعقد والؽمر.
* طرق العقد والؽمر ( :الطً بأنواعه – التجعٌد – العقد والؽمر
بأشكال مختلفة – المشابك ).
* أنواع التصمٌمات األساسٌة للعقد والؽمر وإمكاناتها الفنٌة.
* خطوات العمل فً العقد والؽمر.
* التدرٌب العملً مع التطبٌق على بعض أشكال الطً وأنواعه.
* التدرٌب العملً على زخرفة المنسوجات بطرق العقد والؽمر.
* التدرٌب العملً على بعض التأثٌرات الخطٌة المتنوعة اإلتجاهات
بطرٌقة العقد والؽمر.

انظر الكتاب والدلٌل ( التدرٌبات واألنشطة والتطبٌق ).

انثاَي

 عنوان الدرس الرابع :التصمٌم فً
الطباعة.
 المجال الفنً :فن الصباؼة والطباعة.
 الخبرة المقصودة :التعرؾ على مفهوم
التصمٌم فً الطباعة ومالئمته للخبرة
وأنواع التكرار واستخداماته .

نظري

 عنوان الدرس الرابع :التصمٌم فً
الطباعة.
 المجال الفنً :فن الصباؼة والطباعة.
 الخبرة المقصودة :تطبٌق بعض األسالٌب

محتوى

محتوى

2
من األحد
2019 /1/27م

عملً
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الفنٌة فً الجمع بٌن الطرق الطباعٌة فً تنفٌذ
أعمال نفعٌة وجمالٌة ( البصمة – اإلستنسل –
الرسم المباشر ).

 عنوان الدرس الخامس :المشروع النهائً .
 المجال الفنً :فن الصباؼة والطباعة .
 الخبرة المقصودة :التطبٌق العملً لجمٌع
الخبرات السابقة بمشروع نهائً .

إلى الخمٌس
2019 /5/2م

محتوى
عملً
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يعتًد ،،،،،

* مفهوم التصمٌم فً الطباعة ومالئمته للخبرة المقصودة .
* أقسام التصمٌم فً طباعة المنسوجات.
* العوامل التً توضع فً االعتبارعند إعداد التصمٌم الطباعً.
* الطرق األساسٌة للطباعة ( :الطرٌقة المباشرة – الطرٌقة ؼٌر المباشرة ) .
* خطوات اإلعداد للطباعة.
* الطباعة بالبصمة وأنواعها ( :المصادر الطبٌعٌة – المصادر المصنعة ).
* طرق الطباعة بالبصمة ( الطرٌقة المباشرة – طرٌقة التثبٌت على قاعدة) .
* الطباعة باإلستنسل أدواته وطرقه ( :طرٌقة البخ أو الرش – طرٌقة التفرٌػ
– الوحدة المفرؼة بطرٌقة الطً ) .
* ممٌزات إسلوب الطباعة باإلستنسل.
* تحوٌر العنصر والتصمٌم وتفرٌػ األسطحة .
*التدرٌب على التفرٌػ – التدرٌب على الطبع.
* مصادر الوحدات الزخرفٌة  ( :طبٌعٌة – هندسٌة – خطٌة كتابٌة ).
* التعرؾ على التكرار وأنواعه واستخداماته فً الطباعة  ( :التكرار العادي –
التكرار العكسً – التكرار المتبادل – التكرار المنثور – التكرار المتساقط ).
* المواد المحولة إلى القوام الؽلٌظ ( المتخنات ).

انظر الكتاب والدلٌل ( التدرٌبات واألنشطة والتطبٌق ).

=============================

إعداد ادلىجه انفُي  /حسني أياٌ أشكُاَي
ادلراجع ادلىجه انفُي  /سعاد عبداهلل حيدر

إشراف ادلىجه انفُي األول  /سهيهت عبدانعسيس انفارسي

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

الفصل
الدراسً

عدد
الحصص

الفترة الزمنٌة

عناصر المحتوى الدراسً

