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 مصييييادر ال يعييييي

لقيم التشكيلية وا

 فيييييييييي البي ييييييييية

 مييييي المحيطييييية 

 أوطبيعييييييييييييييييية 

فيييييييي  مصييييييينعة

التييييييييييييييييييييييييرا  

،  اإلسييييييييييييي مي

المحلييييييييييييييييييي ، 

 العالمي

الطبيعيية  ييي أود مصييرر م ييير 

السييييتا ع العناصيييير  للفنييييا 

والمفييييييردات التشييييييكيلية ميييييي  

المرئييييييية ، و ييييييير الطبيعيييييية 

ويسييييتلبلم المصييييمم المرئييييية 

مميا ححتييو   وعناصير  رميوه 

الطبيعيييييييية ميييييييي  حنوعييييييييات، 

والتصييييييميم يعنييييييي  األسيييييي  

ة فييي العميي  البنائييية و الامالييي

الفني ومي  ال يورا المعلوماحيية 

 األجلييييييييي اوميييييييييا ححتيييييييييو  

كييم  ائيي  ميي  االلكترونييية ميي  

يحتيييييا  التصييييياميم الماتلفييييية 

 إليايادرؤية ثاقبية  إلىالمصمم 

 والتركيبات الفنية المبتكرا .

 

 مكونات معرفية 

 يررك مصادر التصميم في الطبيعة 

 يتعرف أساليب التصميم 

  المصنعةالمصادر الطبيعية ويتعرف 

 يتعرف كيفية االستعانة  العناصر المحيطة في التصميم 

   يعرف عناصر ال خرفة اإلس مية 

 و يشتق وحرات هخرفيه م  الترا  المحلي 

 العالمي

  أنواع ال خارف والكتا ات اإلس مية يسمي 

   الوحرات ال خرفة في الناحج المحلي والعالمييمي   ي  

 رويةحاريخ الطباعة الي يعرف 

  يعرف أساليب الطباعة وإمكانياحلا الفنية

 والتقنية

  أنواع الطباعة اليرويةيذكر 

   الطباعة اليروية م  نوعي يقار   ي 

 مكونات ملارية 

 يوظف العناصر الطبيعية المحيطة في التصميم 

 

 ينتج أعماد مستوحاا م  العناصر والمصادر الطبيعية 

 ف اإلس ميةيبتكر حصميمات حري ة م  ال خار 

 

  الاطوط اإلس مية  أنواعلافنية  استارام  أعمادينتج 

   مصرري  طبيعي ومصن يماه   ي 

 يستارم التقنيات الحري ة في التصميم   خلق حركيبات جريرا م  يرخ  حقنيات الحاسوب في

 الشبكات ال خرفة اإلس مية

   في صيا ة حركيبات م  العناصر يستارم الكوال

 الطبيعية

 يمارس أعماد الطباعة  أساليبلا المتعرد  يرسم مناظر م  الطبيعة المحلية والعالمية 

  أسلوبم   أك رجرير م  خ د حاريب  فنييكو  ناحج 

  رالواحطباعي في العم  

 مكونات احاا ية وقيمية 

  التصميميتذوق القيم والع قات التشكيلية في 

  المنفذا اإلعماديبر  وجلة نظرا في  عض  

   لألعماد المنتاةيشارك في عمليات المناظرا لتحلي 

  الطبيعة ويشتق منلا حصميماحه يقرر الاماد في  يواظب على هيارا المعارض الفنية 

  يواظب على هيارا المتاحف 

 

  أعماد  المصادر المتعرد في يناقش ويحل

 التصميم 

  عمليات الطباعةيحل  القيم الامالية في 

 يرو يقرر العم  ال 
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 كيييييييييييييييييييييييوي  

حصيييييييييييييميمات 

هخرفيييه حعتميير 

عليييييى قواعييييير 

 التحوير.

 

 

 

التحوير إعادا صيا ة الشيك  

مييييييي  العناصييييييير  الميييييييأخو 

الموجودا في الطبيعة وإعادا 

 نييياؤ  مييي  جريييير مييي  خييي د 

واإلضيييييافة وح ييييييير الحيييييذف 

النسيييييب واألوضييييياع ودميييييج 

األشكاد الماتلفة أو حا ئتليا 

يتيح فرصة للمتعلم  روالتحوي

إلظليييييار قرراحيييييه اإل راعيييييية 

أو الشك   اوإعادا  ناءا لوحر

أو التكيييوي  متعيييردا هواييييا ، 

و عييرا أوضيياع و عييرا خطييوط 

فيييي شيييك  جريييير ، مميييا حعييير 

عملية االخت اد م  أساسيات 

طالييييييب ويمكيييييي  للالتحييييييوير 

استارام التقنيات الحري ة فيي 

 عمليات التحوير 

 

 مكونات معرفية 

  معنى التحوير في عمليات التصميميررك 

  التحويريتعرف أساليب 

 يذكر أنواع التحوير وأساليبه 

 يفرق  ي  طرق التحوير 

 ال خرفة  عملية إدخاد التحوير إلى يررك

 اإلس مية  

 يلا  عض ية ويار  عليشتق وحرات هخرفيه حراث

  التحويرات

  عض أنواع ال خرفة اإلس مية المعتمرا على يسمي 

  التحوير

  يمي   ي  الوحرات ال خرفة في الناحج المحلي والعالمي 

 

 ححوير الحرات  الحذف واإلضافة عرف تي 

 يتعرف كيفية حا ئة الشك  إلى مفردات 

   الرمج والحذف في عمليات التحويريقار 

 مكونات ملارية 

  حري ة هخرفيهحلود  إليااد التحوير عمليةيوظف 

  يستارم التقنية الحري ة في عمليات الحذف

 واإلضافة

 

  طريقتي  أو أك ر في عمليات التحويريستارم 

  يركب األشكاد ال خرفية  طرق ماتلفة  استارام

 الحاسب

 

 ع  طريق التحويرحصميمات حري ة   ناء يبتكر 

 

  اد أساليب التحوير إلى حصميمات مبتكرا  إدخينتج

 العناصر

   طريقتي  م  طرق التحوير في عم  فني يماه   ي

 واحر

  الحاسوب في ا تكار ناحج هخرفي جريريستارم   أنتا  أعماد ححويرية يرخ  حقنيات الحاسوب في 

  عمليات القص وال ق في ححوير التصميميستارم 

 مكونات احاا ية وقيمية 

 ت التشكيلية في التحويريتذوق القيم والع قا 

 ينلي اعمالة  صورا صحيحة 

  م  االط ع على حاارب يكو  ناحج فكر  مشترك

 عريرا

  يستوحي م  خ د ححوير  عض ال خارف قيم

 وع قات هخرفية جريرا

  التحويرات ال خرفيةيبر  وجلة نظرا في 

  النقر البناء لتوسي  مراركه ال قافيةيشارك في عمليات 

  التحويرات ال خرفيةيقرر الاماد في   يواظب على هيارا المعارض الفنية 

 يقرر العم  اليرو 
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  يبتكيييير أعميييياال

فنيييية  أسييياليب 

الطباعييييييييييييييييية 

اليرويييييييييييييييييييية 

 الماتلفة.

  عيية اليروييية ميي  الوسييائالطبا

القريمييييييية التيييييييي اسيييييييتارملا 

اإلنسييا  للتعبييير عيي  مكنوناحييه 

الفنية وح ي  الم  ي  واألثيا  

،وعرفييط طباعيية ومييا إلييى  ل 

المنسييييوجات فييييي مصيييير منييييذ 

العصييور الفرعونييية القريميية ، 

كمييا عرفييط فييي الصييي  واللنيير 

 طريقيييييية العقيييييير والصييييييبا ة 

وحطييييورت عمليييييات الطباعيييية 

وادخلييييط علييييى ميييير العصييييور 

ارحبطيط و  عليلا حقنيات ك يرا 

الطباعة ارحباط وثيق  التصميم 

حييييييع أ  عملييييييات الطباعييييية 

 .حعتمر على إ راعات المصمم 

 

 مكونات معرفية 

  أنواع الطباعة اليرويةيررك 

  الطباعة المتعرديتعرف أساليب 

 يمي   ي  أساليب الطباعة الماتلفة 

 ارسي  يقار   ي  أسلوب اثني  م  الفناني  المم

 للطباعة

  اإلس مي  يشتق وحرات هخرفيه م  الترا

 . الطباعةحصلح للوحرات  والمحلي

 المستارمة في الطباعةالكتا ات اإلس مية نواع يسمي أ 

  الطباعية المتعرد يمي   ي  الوحرات  

 يعرف حاريخ الطباعة اليروية 

  يعرف أساليب الطباعة وإمكانياحلا الفنية

 والتقنية

 أنواع الطباعة اليروية يذكر 

 يقار   ي  نوعي  م  الطباعة اليروية 

 مكونات ملارية 

 والمصنعة في حصميم  يوظف العناصر الطبيعية

 .  وحرات الطباعة

 

  طباعة الشبكات الحريريةيوظف الوحرات ال خرفية في 

  م   أك رفنية ع  طريق الم اوجة  ي   أعمادينتج

 طريقة في الطباعة 

 طباعية حري ةصميمات يبتكر ح 

 

  الحفرفنية  أعمادينتج  

  الحفر واالستنس  طريقة يماه 

 الطباعةفي  الماتلفةيستارم التقنيات ا   أنتا  حصميمات الطباعةيرخ  حقنيات الحاسوب في 

 طباعة في  الباحي  والعقر والر ط طريقة يستارم

 المنسوجات

 يمارس أعماد الطباعة  أساليبلا المتعرد  سم مناظر م  الطبيعة المحلية والعالميةير 

  خ د االط ع  يكو  ناحج فكر  مشترك في لوحات م

 والقراءا

 مكونات احاا ية وقيمية 

  الامالية في الطباعةيتذوق القيم 

  يقرر العم  اليرو 

  المنفذا  األعماديبر  وجلة نظرا في  عض 

   األعماديشارك في عمليات المناظرا لتحلي 
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  يسيييييييييييييييتوحي

المصيييييييييييييييييمم 

عناصر أعماله 

الفنيييييييييييييييييييييييية 

ورموه ييييييييييييييا 

ونظمليييييا مييييي  

الطبيعييييية  ميييييا 

حمتلكييييييه ميييييي  

ما و  جمالي 

ويستمر الفنيا  

 يييذ  العناصييير 

مييي  المصيييادر 

اآلدميييييييييييييييييييية 

والحيوانيييييييييييية 

 نباحية .وال

التصييميم مييرحبط ارحبيياط وثيييق 

ميييي  كيييي  فييييروع الفيييي  وحعيييير 

 العناصيير و الوحييرات ال خرفييية

التييييي  يسييييتمر ا الفنييييا  ميييي  

الطبيعيييية ثييييم يعييييير صيييييا تلا 

وحنظيمليييا فيييي ع قيييات فنييييية 

المقيييوم الرئيسيييي لكييي   مبتكيييرا

ومييييي  التقنييييييات  عمييييي  فنيييييي 

ألحري يييه اسيييتطاع  ةااللكترونيييي

الفنييييييييا  إدخيييييييياد ا تكييييييييارات 

قيييات جماليييية متعيييرد إليييى وع 

فيروع  وكي التصميم والطباعية 

الفيي  التييي حعتميير فييي األسيياس 

 التاطييييييييط و عليييييييى عمليييييييية

  في أساليبلا الماتلفة  التصميم

 مكونات معرفية 

 يررك أنواع الطباعة اليروية 

 يتعرف أساليب الطباعة المتعرد 

 يمي   ي  أساليب الطباعة الماتلفة 

 اني  الممارسي  يقار   ي  أسلوب اثني  م  الفن

 للطباعة

  يشتق وحرات هخرفيه م  الترا  اإلس مي

 والمحلي حصلح للوحرات الطباعية .

 يسمي أنواع الكتا ات اإلس مية المستارمة في الطباعة 

   يمي   ي  الوحرات الطباعية المتعرد 

 يعرف حاريخ الطباعة اليروية 

  يعرف أساليب الطباعة وإمكانياحلا الفنية

 تقنيةوال

 يذكر أنواع الطباعة اليروية 

 يقار   ي  نوعي  م  الطباعة اليروية 

 مكونات ملارية 

  يوظف العناصر الطبيعية والمصنعة في حصميم

 وحرات الطباعة  .

 

 يوظف الوحرات ال خرفية في طباعة الشبكات الحريرية 

   ينتج أعماد فنية ع  طريق الم اوجة  ي  أك ر م

 طريقة في الطباعة 

  حري ة طباعيهيبتكر حصميمات 

 

 ينتج أعماد فنية  الحفر 

  يماه  طريقة الحفر واالستنس 

 يستارم التقنيات الحري ة في الطباعة  يرخ  حقنيات الحاسوب في أنتا  حصميمات الطباعة 

 يستارم طريقة ال نكو راف في طباعة المنسوجات 

 يمارس أعماد الطباعة  أساليبلا المتعرد   مناظر م  الطبيعة المحلية والعالميةيرسم 

  يكو  ناحج فكر  مشترك في لوحات م  خ د االط ع

 والقراءا

 مكونات احاا ية وقيمية 

 يتذوق القيم الامالية في الطباعة 

  يقرر العم  اليرو 

  يبر  وجلة نظرا في  عض األعماد المنفذا 

 يشارك في عمليات المناظرا لتحلي  األعماد 
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يتعررررررررررررررررررر  

المرررررتع   فرررررن 

التشرررررررررررررررركيل 

بالعجررررررررررررررائن 

 المخت فة

 

العجائن من الخامات الفنية 

لجيدة ويكتسب المتع   منها ا

كيفية توليف وتدوير وإعادة 

 المتعددة.استخدام الخامات 

وتنقس  العجائن الى قسمين 

 وحارة.باردة 

ويتناول منها في هذا المساق 

عجينة  مثل:العجائن الباردة 

 الورق.السيراميك وعجينة 

 الى:يهد  هذا المساق 

  طرح العديد من

البدائل الجمالية 

ي تنفيذ والتقنية ف

 العمل الفني التشكي ي 

  االستفادة من

الخامات المتوفرة 

 تشكي ها.وإعادة 

  استخدام تقنيات

متعددة وأفكار فنية 

 التنفيذ.متنوعة في 

 مكونات معرفية 

  يتعر  المتع   أنواع العجائن 

   ع ى الخامات المستخدمة في تشكيل يتعر

 العجائن 

 

   لتطبيقات المخت فة الخامات واألدوات المستخدمة في ايتعر 

 المستخدمة.طبيعية والمصنعة ل خامات يتعر  المصادر ال 

   يعر  عناصر الزخرفة اإلسالمية 

  يشتق موضوعات من التراث المح ي والعالمي 

 التصمي .تعر  كيفية االستعانة بالعناصر المحيطة في ي 

  يميز بين الوحدات الزخرفية في الناتج المح ي والعالمي 

 تاريخ فن التشكيل بالعجائن يعر   

 عر  األلوان والصبغات المستخدمة في انتاج ي

 المجسمات 

  يبحث في الشبكة العنكبوتية عن أنواع أخرى ل عجائن 

  بالعجائن.يقارن بين أنواع طرق التشكيل 

 مكونات مهارية 

 صر الطبيعية المحيطة به في اعمال يوظف العنا

 فنية 

 توليف مخ فات البيئة يجرب الخامات المتعددة و

 تدويرها  ةلإلعاد

 

 

 جرب بالخامات واألدوات الخاصة بتطبيق المساق ي 

  ينتج اعماال فنية مستوحاة من العناصر الطبيعية 

 

 ميمات حديثة من العجائن ويدخل ع يها يبتكر تص

تذكارات  إلنتاجموتيفات من الموروث الشعبي 

 البحرينية.تجسد الهوية 

 

 

  ينتج اعماال فنية باستخدام الزخار  والرموز الشعبية

  بأنواعها

  يمازج بين العجائن واالقمشة والخامات المتوافرة في البيئة

 المح ية.

 

  والتصمي البحث يستخدم التقنيات الحديثة في 

  اعمال مبتكرة  إلنتاجيدخل بعض التقنيات الفنية 

 جديدة اسوب في ابتكار تركيبات يدخل تقنيات الح 

  يستخدم الكوالج والسمبالج في صياغة تركيبات من العناصر

  والمصنعة.الطبيعية 

  يبتكر تركيبات جديدة من العجائن لتنفيذ وسائل

 وفنية.تع يمية 

  المتعددة.يستخدم تقنيات الت وين 

  ابتكارات من الطبيعة المح ية والعالمية يركب 

  من أس وب في  أكثريكون ناتج فني جديد من خالل تجريب

 الواحد.العمل 

  مكونات اتجاهية 

 ي تركيبات يتذوق القي  والعالقات التشكي ية ف

 العجائن

 

 االعمال المنفذة  يبدي وجهة نظرة في بعض 

  يشارك في عم يات المناظرة لتح يل االعمال الفنية المنتجة 
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  الفن الشعبي واإلسالمي ويشتق يقدر الجمال في

 .منها تصميماته

  والمعارض الفنية  المتاحفيواظب ع ى زيارة 

  يقدر الحر  اليدوية والفنون المخت فة 

 

 اعمال الكوالج  المصادر المتعدد في يناقش ويح ل

 الخامات.والسمبالج وتركيب 

  التشكيل عم يات يح ل القي  الجمالية في 

 والفنون الشعبية  يقدر العمل اليدوي 
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                                              ( 398فنو    اإلسالمية ) مساق المنمنمات( 2مشغوالت فنية )
 

 الكفاية الفرعية الرئيسية الكفاية وصف الكفاية  رأس الكفاية  المحور

ية
الم
س
إل
 ا
ت
ما
من
من
ال

 

يتعررررررررررررررررررر  

المرررررتع   فررررر  

المنمنمررررررررررات 

 اإلسالمية

 

 أن اإلسالميقدر ل ف  

جمالية  أسس ى ينط ق ع

قمة  إلىمخت فة ووصل 

السمو في ف  المنمنمات 

التي تضمها مجموعة 

المخطوطات المنتشرة في 

العال  ويعد ف  المنمنمات 

 اإلسالميم  التراث 

واحد فروعه العربي 

الثالث  اإلبداعيةوقنواته 

 :المتمث ة في 

) ف  المنمنمات,النقوش 

الزخار  العربية , وف  و

 ( الخط العربي 

المنمنمات صور تشكي ية 

توضيحية لمضمون 

 المخطوطة 

 خصائص المنمنمات :

  رسوم تصغيرية

 مسطحة 

  تعتمد الواقع

 والدقة 

  تعتمد ع ى

الزخرفة كعنصر 

 أساسي 

   خالية م

المنظور 

 والتجسي 

 

 مكونات معرفية 

  البعد التاريخي لف  المنمنماتيدرك 

  رس  المخطوطاتيتعر  أساليب 

 

   اإلسالميالمواقع االلكترونية الخاصة بالف  والمصادر يتعر 

  والكتابية  الزخرفةيتعر  كيفية االستعانة بالعناصر 

   يعر  عناصر الزخرفة اإلسالمية 

  

  أنواع الزخار  والكتابات اإلسالمية يسمي 

   واإلسالميالموروث العربي الوحدات الزخرفة في يميز بي  

   المنمنماتيفه  األساليب التعبيرية في ف 

  الرس  والتصوير في المخطوطات يعر  أساليب

  العربية اإلسالمية

  المنمنمات تسجي ية ,توضيحية ,إعالمية ...أنواع يذكر 

   مخطوطتي  م  المنمنمات اإلسالميةيقارن بي 

 مكونات مهارية 

  في التصمي  الزخرفية والكتابيةيوظف العناصر 

 

 

  والزخار  اإلسالميةينتج أعمال مستوحاة م  العناصر 

 

 يبتكر تصميمات حديثة م  الزخار  اإلسالمية 

 

 

  اإلسالمية والموتيفات الخطوط فنية باستخدام  أعمالينتج 

 

  والتصمي البحث يستخدم التقنيات الحديثة في 

  خ ق تركيبات جديدة م  الشبكات يدخل تقنيات الحاسوب في

 وصور المنمنمات  الزخرفة اإلسالمية

 الزخرفية في صياغة تركيبات م  العناصر تخدم الكوالج يس 

  العربي يشتق وحدات زخرفيه م  التراث

 اإلسالمي ويطبقها في عمل جداريات 

 األمشق اإلسالميةم   ريركب مناظر وصو 

  لرسوم  أس وبم   أكثرجديد م  خالل تجريب  فنييكون ناتج

 يحاكي فيها الزخار  اإلسالمية

 هية مكونات اتجا 

  المنمنمات يتذوق القي  والعالقات التشكي ية في

 اإلسالمية 

 

  المنفذة  اإلعماليبدي وجهة نظرة في بعض 

  لألعمال المنتجةيشارك في عم يات المناظرة لتح يل 

 

  ويشتق منه الف  اإلسالمييقدر الجمال في 

 تصميماته 

  المتاحف والمراكز اإلسالمية يواظب ع ى زيارة 

  واإلسالميوالموروث العربي  يقدر الف 

 

 الزخار   المصادر المتعدد في يناقش ويح ل

  اإلسالميةوالمنمنمات والكتابات 

  الزخرفةعم يات يح ل القي  الجمالية في 

 يقدر العمل اليدوي 
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 ( 212كفايات مساق الخزف و نحت ) فنو 
 

 المستويات المعيارية المستوجبة في األداء مكونات الكفاية وصف الكفاية  رأس الكفاية  المحور
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طر

 ق
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ش
ت

 
ف

خز
ال

 

  يشكل أعماال

خزفية بأساليب 

 .متنوعة

  هو تشكيل األعمال الخزفية

بناء األعمال الخزفية 

عناصر اعتمادا على 

ق ائبطرإنشائية تشكل 

مثل أساليب متنوعة بو

، الطينية الحبال، الصفائح

الدوالب وصب وضغط  في 

 مباستخدا القوالب الجبسية

األدوات واألجهزة المناسبة 

لتكون  ،لعملية التشكيل

جسم ثنائي أو ثالثي األبعاد 

الخامة من تميزه خصائص 

 مرونة

،ومن لوسهولة التشكي

 يالتجسيد المادخالل 

 للتشكيل

 ةالمتمثل والحركةوالفراغ 

في المجسمات الخزفية 

كنظام بنائي يتحقق 

اإلبداع الفني، و تأتي 

 أهمية فنون

و صناعة الخزف 

بالتصاقها بحياة الناس 

وتنمية المواهب 

من خالل  وتوجيهها

 األعمال الفنية

 ، والجماليةالنفعية و

من المجاالت  االستفادةو

 الفنية والعلمية

والتكنولوجية المتضمنة 

حث في التقنيات الب

الخاصة والخامات 

المستخدمة في التشكيل 

 الخزفي.

 مكونات معرفية

  أنواعا مختلفة من األعمال يتعرف

 الخزفية.

 

 .يميز بين أساليب التشكيل الخزفي المختلفة 

 .يقارن بين أسلوب اثنين من الخرافيين من حيث طرق البناء 

 أنواع الطينات وأماكن تواجدها. يصف  كن تواجد الطينات المستخدمة في بناء العمل الخزفي.يذكر أما 

 .يسمي بعض أنوع الطينات 

 .يختار الطينات المناسبة لعمليات التشكيل الخزفي 

 أنواع األجهزة واألدوات الخاصة  يميز

 بالتحضير والتشكيل.

 واألدوات يسمي بعض األجهزة. 

 ليفرق بين أجهزة وأدوات التحضير و أجهزة و أدوات التشكي. 

 مكونات مهارية

 ف األجهزة واألدوات حسب يوظ

  إمكانيتها

 .التشكيلفي  و الحاجة إليها

 

 التشكيل اتاألجهزة واألدوات المناسبة لعملي يستخدم. 

 .يستعين بأدوات قطع الطين الهندسية الشكل 

  يمارس عمليات التشكيل باألساليب

 المختلفة.

  فيالخزينتج أعماال خزفية بطرق التشكيل. 

 هفي عمل الخزفي من طرق التشكيل أكثر وأ يجمع بين طرقتين. 

 في مراحله المختلفةه عمل يشطب.  هيرفع الزوائد الطينية من عمل. 

 هيبرز المالمس المختلفة في عمل. 

 ق التجفيف المناسبةئبطر هيجفف عمل.  للمحافظة على نسبة الرطوبة في كيس من البالستك هيضع عمل. 

 بعيدا عن الهواء والحرارة المباشرة هيخزن عمل. 

 اتجاهية مكونات 

  يتذوق القيم الجمالية في أعماله

 الخزفية وفي أعمال اآلخرين.

 

 من قبل الطالب ةالمنتج األعمالبين  يفاضل. 

 في التشكيل ةالبناء المتبع أساليبق وائطر حول يبدي وجهة نظرة 

 .الخزفي

 لمنتج القيم الجمالية في ا بين يقارن

 الخزفي القديم والحديث.

 القديم والحديث المحلي الفخار والخزف يربط بين. 

 يقدر العمل اليدوي. 

  المحلي يالخزف المنتجيقدر.  المحلي مواقع إنتاج الخزف يهتم بزيارة. 

 الفنية ذات العالقة بالخزف يشارك في األنشطة. 
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  يزخرف أعمالة

بطرائق الزخرفة 

 المختلفة.

  تتنوع الزخارف التي يمكن

تطبيقها على األعمال 

الخزفية فهناك الزخارف 

اإلسالمية، تراثية الشعبية، 

الخطوط العربية،الهندسية 

والعضوية، و إن عملية 

ار الزخارف المالئمة اختي

للشكل بأنواعها المتعددة و 

أساليب تطبيقها وأيا كان 

الشكل مجسما أو مسطحا 

تتطلب مراعاة العالقة بين 

الشكل واألرضية التي 

تظهره وتكمله على أنها 

عالقة تبادلية بينهما،و إنه 

عند استخدام الزخرفة يجب 

أن تكون ثانوية بالنسبة 

للشكل األساسي،و أن تكون 

متوافقة معه وهذه هي 

العالقة المتبادلة بين الشكل 

واألرضية، و تنفذ 

الزخارف على األعمال أما 

في الحالة الطينية أو ما بعد 

الحرق األول أو الثاني 

حسب نوع الزخرفة،و 

تتنوع طرائق الزخرفة إلى 

عدة أساليب منها الزخرفة 

البارزة باإلضافة، الزخرفة 

الغائرة بالحذف، الزخرفة 

لمثقبة) المفرغة (، ا

 التطعيم بالطينة،الطينة فوق 

  ،الطينة، الطينات الملونة

المالمس،الزخرفة بالورق 

المفرغ، الزخرفة بكشط 

البطانة، الزخرفة بالترخيم، 

الزخرفة بالقطارة،الزخرفة 

بعد الحرق األول،الزخرفة 

 بعد الحرق الثاني.

 مكونات معرفية

  يتعرف مراحل تطبيق الزخارف على

 عمال الخزفية.األ

 

 .يذكر مراحل تطبيق الزخارف على األعمال المنتجة 

 .يفرق بين الزخارف المطبقة قبل الحرق و بعد الحرق 

  يذكر أسماء و طرائق الزخارف التي

 تطبق على األعمال الخزفية.

 .يسمي بعض طرائق الزخارف 

 .يذكر طرائق نقل و طبع الزخارف على األعمال الخزفية 

  أنواع مختلفة من الزخارف يختار

 الخطية 

والهندسية و العضوية التي يمكن أن 

 تطبق على األعمال الخزفية.

  يعد ملف عن الزخارف المختلفة التي يمكن تطبيقها على األعمال

 الخزفية.

 .يقارن بين الزخارف الهندسية والعضوية 

 مكونات مهارية

  يزخرف عمله بالطريقة المناسبة

 لطبيعة عمله.

 

 . يضع الزخارف على عمله في األماكن المناسبة 

 .يجمع بين طريقتين أوأكثر من طرائق الزخرفة في عمله 

 .ينقل ويطبع الزخارف على عمله بطريقة صحيحة وواضحة 

  يستخدم األدوات المناسبة لعملية

 الزخرفة. 

 .ينفذ الزخارف على األعمال باألدوات المناسبة 

 خارف باستخدام األدوات المناسبة .يؤكد على الخط الخارجي للز 

  يطبق البطانات و ألوان تحت و فوق

الطالء في عملية الزخرفة قبل و بعد 

 الحرق األول و الثاني.

 .يركب البطانات بألوان مختلفة 

 بطريقة صحيحة في عملية تلوين الزخارف. ةيستخدم الفرشا 

 مكونات اتجاهية

  يحافظ على األدوات المستخدمة في

 عملية الزخرفة.

  يتذوق القيم الفنية والجمالية في الخط

 العربي والزخارف اإلسالمية .

  يستوحي من الزخارف التراثية الشعبية

 لزخرفة أعماله الخزفية .

 

 .ينظف الفرش واألدوات من األلوان والطينة 

 .يعيد األدوات إلي أماكنها المخصصة 

 ية المرسومة على يعتز بإبداعات الخط العربي والزخارف اإلسالم

 األطباق واألواني الخزفية .

 يقبل على زيارة المتاحف والمواقع االلكترونية للخزف اإلسالمي 

   يتبنى القيم الجمالية في الزخارف التراثية الشعبية في أعماله

 المنتجة .

 . يعتز بتراثه المحلي 
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  يمارس عملية

حرق األعمال 

بمراحلها 

 المختلفة.

 

  عملية حرق األعمال المشكلة

هي رص األعمال داخل فرن 

الخزف مع تعريضها للحرارة 

بدرجات معينة وبأسلوب 

معين وهي على مرحلتين، 

المرحلة األول ) الحرق األول 

ي تسوية األعمال ( وه

الطينية بالحرارة إلكسابها 

الصالبة والمتانة الالزمتين 

وتمر بمرحلتين مرحلة 

التعليل وي مرحلة الحرق 

البطيء وتليها مرحلة الحمي 

الشديد ، والمرحلة الثانية ) 

الحرق الثاني ( وهي تسوية 

الطالءات الزجاجية المطبقة 

علي األعمال بالحرارة 

وية المطلوبة من بعد تس

األعمال في الحرق األول 

وتلوينها بالطالء الزجاجية 

مع مراعاة التعليمات الخاصة 

 الطالءات الزجاجية قبتطبي

ات أنصهار الطالء جودر

 . الزجاجي

 مكونات معرفية

  يتعرف أنواع األفران وأجزاء الفرن

 الكهربائي.

 .يذكر أنواع األفران 

 .يسمي  أجزاء الفرن الكهربائي 

 ع الطالءات الزجاجية يعدد أنوا

 وأهميتها.

 .يذكر أسماء أنواع الطالءات الزجاجية 

 .يحدد أهمية الطالء الزجاجي بالنسبة إلى العمل الخزفي 

 ق تطبيق الطالءات الزجاجية.ائيسمي طر 

 .يفرق بين الحرق األول والحرق الثاني  ق رص األعمال في الحرق األول والثاني.ائيميز بين طر 

 لية الحرق األول والحرق الثاني.يصف مراحل عم 

 مكونات مهارية

  يرص أعماله في الفرن للحرق األول 

 والثاني بطريقة صحيحة.

 

  يوزع األعمال المشكلة بطريقة تسمح لوصول الحرارة لكافة

 أجزاء الشكل.

  يضع األعمال المطلية داخل الفرن في الحرق الثاني بحيث ال

 تالمس بعضها البعض.

  يعد الطالء الزجاجي المراد تطبيقه على

 أعماله.

 . يختار الطالء المناسب لطبيعة عمله الفني 

  بل تطبيقه.قيمزج الطالء جيدا 

  يطبق أساليب تطبيق الطالءات

 الزجاجية على أعماله الفنية.

 .يختار الطريقة المناسبة لتطبيق الطالء على عمله الفني 

 الء على عمله الفني.الط قيجمع بين طريقتين في تطبي 

 مكونات اتجاهية 

  يتذوق القيم اللونية المطبقة على

 األعمال الخزفية.

  يفاضل بين أنواع الطالءات الزجاجية المطبقة على األعمال

 الخزفية.

  يبدي وجهة نظرة حول اختيار ألون الطالء الزجاجي المطبقة على

 أعمال زمالئه.

 يق يستجيب للتعليمات الخاصة بتطب

 الطالءات الزجاجية.

 .يقتصد في تطبيق الطالءات الزجاجية على أعماله الفنية 

 .يحافظ على ألوان الطالء الزجاجي 

 . يقدر قيمت العمل الجماعي  .يهتم بمشاركة زمالئه أثناء تطبيق الطالء الزجاجي على األعمال 

 .يشارك في رص أعمال زمالئه داخل الفرن 
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  يشكل أعماال

نحتية ثنائية 

األبعاد بخامات 

 مختلفة.

  يستعمل النحت البارز 

والنحت الغائر في صنع 

الميداليات أو األعمال 

نحت الجدارية، وقد يكون ال

شديد البروز أو متوسط 

البروز أو غائر أي تحت 

مستوى سطح القالب ولكل 

نوع من هذه األشكال ميزته 

الجمالية الخاصة، ويتكون 

النحت الثنائي األبعاد 

بواسطة خلق أشكال ذات 

أبعاد ثالثية تقع في سطح 

مستو ذي بعدين، والنحت 

الثنائي األبعاد) البارز 

والغائر ( يجمع كثيرا بين 

خصائص الرسم و النحت و 

هو عموما يبدو موازيا 

للرسم في أساليب التشبيه 

 والتنظيم.

 مكونات معرفية

  يتعرف أساليب فن نحت األعمال ثنائي

 األبعاد.

 

 .يميز بين أساليب تشكيل النحت البارز والنحت الغائر 

 .يذكر عناصر التشكيل في النحت ثنائي األبعاد 

 تها يصف أنواع الخامات ومميزا

 المستخدمة في النحت ثنائي األبعاد.

 .يعدد أنواع الخامات المستخدمة في النحت ثنائي األبعاد 

 .يقارن بين الخامات المستخدمة في النحت ثنائي األبعاد 

  يميز أنواع العدد و األجهزة المستخدمة

 في النحت الثنائي األبعاد.

 ئي األبعاد.يسمي بعض العدد واألجهزة المستخدمة في النحت ثنا 

  يصف وظيفة بعض العدد واألجهزة المستخدمة في النحت ثنائي

 األبعاد.

 مكونات مهارية

  يوظف العدد واألجهزة حسب إمكانياتها

 في التشكيل الثالثي األبعاد.

 

  يستخدم العدد واألجهزة المناسبة لعمليات التشكيل في النحت

 ثنائي األبعاد..

 ستخدمة في النحت ثنائي األبعاديوظف األجهزة الكهربائية الم 

 إليها. ةحسب الحاج

  يمارس عمليات النحت الثنائي األبعاد

 بالخامات وباألساليب المختلفة.

 .يختار الموضوع المناسب لطبيعة الخامة المستخدمة 

 .ينجز عمله النحتي ثنائي األبعاد بأساليب المختلفة لعمليات النحت 

  النحت ثنائي األبعاد.يجمع بين الخامات المختلفة في 

 .يحضر حامل لجداريه 

 . يصب قالب لعمل نحتي ثنائي األبعاد   يخطط لطريقة صب القالب بما يناسب لطبيعة عمله النحتي

 ولطبيعة الخامة المستخدمة في صنع النسخة من القالب.

 .يحضر الجبس السائل ويصبه على عمله 

  يشطب عمله النحتي في مراحله

 المختلفة.

 رفع الزوائد من عمله النحتي.ي 

 .يرمم عمله أن دعة الحاجة إليه 

 مكونات اتجاهية 

  يقارن بين القيم الجمالية في المنتج

 النحتي ثنائي األبعاد القديم والحديث.

 

 .يهتم بزيارة مواقع التي تعرف بالنحت ثنائي األبعاد 

 يث.يستخدم األفكار المتبعة في المنتج القديم في أنتاج عمل حد 

  يطبق مبدأ التعاون مع زمالئه أثناء

 العمل المشترك.

 .يقاسم زمالئه في تنفيذ العمل المشترك 

 .يقدر العمل اليدوي المشترك 

  يشارك في المناقشة حول األعمال

 المنتجة.

 .يفاضل بين األعمال المنتجة من قبل الطالب 

 نائي يبدي وجهة نظره حول الخامة المختارة و أساليب النحت ث

 األبعاد المتبعة في تنفيذ األعمال المنتجة.
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  يشكل أعماال

نحتية ثالثية 

األبعاد بالخامات 

 المختلفة.

  األبعاد هو النحت الثالثي

تنظيم منسق للكتل 

الموجودة في فضاء 

حقيقي، والعناصر 

التشكيلية في النحت هي 

الشكل، الفضاء، الخط، 

المادة والنسيج، والتنظيم 

يبدأ بالمادة المستخدمة في 

 التشكيل فالحجر والخشب 

والمعدن والطين وغيرها 

من المواد تمر بعمليات 

 متعددة قبل أن تتخذ شكلها 

النهائي والذي وموقعها 

هو في النهاية العمل 

 المنجز،

وفي األساس ينجز العمل 

النحتي وفق أسلوبين 

منفصلين ومتمايزين، 

فهو إما ينفذ العمل على 

أساس تجميع األجزاء 

الطين أو  لالصغيرة، ككت

قطع الخشب يلصقها معا 

، أو يقتطع هلينتج نموذج

أو يحفر قطعة الحجر أو 

الخشب أكبر مما يتطلبه 

لعمل المنجز ثم يشرع في ا

التخلص من األجزاء 

الفائضة من القطعة ليبقى 

على التمثال المطلوب 

ختزال كنتيجة لعملية اال

هذه، والطريقة األولى 

 ) النحت التجميعي ( تدع

والثانية تعرف بـ ) النحت  

 الطرحي (.

 مكونات معرفية

  يتعرف أساليب فن نحت األعمال ثالثية

 األبعاد.

 

  أساليب التشكيل النحت التجميعي والنحت الطرحي.يميز بين 

 .يذكر عناصر التشكيل في النحت ثالثي األبعاد 

  يصف أنواع الخامات ومميزاتها

 المستخدمة في النحت ثالثي األبعاد.

 .يعدد أنواع الخامات المستخدمة في النحت ثالثي األبعاد 

 د.يقارن بين الخامات المستخدمة في النحت ثالثي األبعا 

  يميز أنواع العدد واألجهزة المستخدمة

 في النحت ثالثي األبعاد.

 .يسمي بعض العدد واألجهزة المستخدمة في النحت ثالثي األبعاد 

  يصف وظيفة بعض العدد واألجهزة المستخدمة في النحت ثالثي

 األبعاد.

 مكونات مهارية

  يوظف العدد واألجهزة حسب إمكانياتها

 ثي األبعاد.في التشكيل الثال

 

  يستخدم العدد واألجهزة المناسبة لعمليات التشكيل في النحت

 .ثالثي األبعاد

  يوظف األجهزة الكهربائية المستخدمة في النحت ثالثي

 إليها. ةاألبعادحسب الحاج

  يمارس عمليات النحت الثالثي األبعاد

 بالخامات و باألساليب المختلفة.

 ة الخامة المستخدمة.يختار الموضوع المناسب لطبيع 

 .ينجز عمله النحتي ثالثي األبعاد بأساليب المختلفة لعمليات النحت 

 .يجمع بين الخامات المختلفة في النحت ثالثي األبعاد 

 .يحضر حامل لتمثال 

 . يصب قالب لعمل نحتي ثالثي األبعاد   يخطط لطريقة صب القالب بما يناسب لطبيعة عمله النحتي و

 المستخدمة في صنع النسخة من القالب. لطبيعة الخامة

  على عمله. ويقوم بصبهيحضر الجبس السائل 

  يشطب عمله النحتي في مراحله

 المختلفة.

 .يرفع الزوائد من عمله النحتي 

 .يرمم عمله أن دعة الحاجة إليه 

 مكونات اتجاهية 

  يقارن بين القيم الجمالية في المنتج

 م والحديث.النحتي ثالثي األبعاد القدي

 

 .يهتم بزيارة مواقع التي تعرف بالنحت ثالثي األبعاد 

 .يستخدم األفكار المتبعة في المنتج القديم في أنتاج عمل حديث 

  يطبق مبدأ التعاون مع زمالئه أثناء

 العمل المشترك.

 .يقاسم زمالئه في تنفيذ العمل المشترك 

 .يقدر العمل اليدوي المشترك 

 قشة حول األعمال يشارك في المنا

 المنتجة.

 .يفاضل بين األعمال المنتجة من قبل الطالب 

  يبدي وجهة نظرة حول الخامة المختارة وأساليب النحت ثالثي

 األبعاد المتبعة في تنفيذ األعمال المنتجة.
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 مصييييادر ال يعييييي

لقيم التشكيلية وا

 فيييييييييي البي ييييييييية

 مييييي المحيطييييية 

 أوطبيعييييييييييييييييية 

فيييييييي  مصييييييينعة

التييييييييييييييييييييييييرا  

،  اإلسييييييييييييي مي

المحلييييييييييييييييييي ، 

 العالمي

الطبيعيية  ييي أود مصييرر م ييير 

السييييتا ع العناصيييير  للفنييييا 

والمفييييييردات التشييييييكيلية ميييييي  

المرئييييييية ، و ييييييير الطبيعيييييية 

ويسييييتلبلم المصييييمم المرئييييية 

مميا ححتييو   وعناصير  رميوه 

الطبيعيييييييية ميييييييي  حنوعييييييييات، 

والتصييييييميم يعنييييييي  األسيييييي  

ة فييي العميي  البنائييية و الامالييي

الفني ومي  ال يورا المعلوماحيية 

 األجلييييييييي اوميييييييييا ححتيييييييييو  

كييم  ائيي  ميي  االلكترونييية ميي  

يحتيييييا  التصييييياميم الماتلفييييية 

 إليايادرؤية ثاقبية  إلىالمصمم 

 والتركيبات الفنية المبتكرا .

 

 مكونات معرفية 

 يررك مصادر التصميم في الطبيعة 

 يتعرف أساليب التصميم 

  المصنعةالمصادر الطبيعية ويتعرف 

 يتعرف كيفية االستعانة  العناصر المحيطة في التصميم 

   يعرف عناصر ال خرفة اإلس مية 

 و يشتق وحرات هخرفيه م  الترا  المحلي 

 العالمي

  أنواع ال خارف والكتا ات اإلس مية يسمي 

   الوحرات ال خرفة في الناحج المحلي والعالمييمي   ي  

 رويةحاريخ الطباعة الي يعرف 

  يعرف أساليب الطباعة وإمكانياحلا الفنية

 والتقنية

  أنواع الطباعة اليرويةيذكر 

   الطباعة اليروية م  نوعي يقار   ي 

 مكونات ملارية 

 يوظف العناصر الطبيعية المحيطة في التصميم 

 

 ينتج أعماد مستوحاا م  العناصر والمصادر الطبيعية 

 ف اإلس ميةيبتكر حصميمات حري ة م  ال خار 

 

  الاطوط اإلس مية  أنواعلافنية  استارام  أعمادينتج 

   مصرري  طبيعي ومصن يماه   ي 

 يستارم التقنيات الحري ة في التصميم   خلق حركيبات جريرا م  يرخ  حقنيات الحاسوب في

 الشبكات ال خرفة اإلس مية

   في صيا ة حركيبات م  العناصر يستارم الكوال

 الطبيعية

 يمارس أعماد الطباعة  أساليبلا المتعرد  يرسم مناظر م  الطبيعة المحلية والعالمية 

  أسلوبم   أك رجرير م  خ د حاريب  فنييكو  ناحج 

  رالواحطباعي في العم  

 مكونات احاا ية وقيمية 

  التصميميتذوق القيم والع قات التشكيلية في 

  المنفذا اإلعماديبر  وجلة نظرا في  عض  

   لألعماد المنتاةيشارك في عمليات المناظرا لتحلي 

  الطبيعة ويشتق منلا حصميماحه يقرر الاماد في  يواظب على هيارا المعارض الفنية 

  يواظب على هيارا المتاحف 

 

  أعماد  المصادر المتعرد في يناقش ويحل

 التصميم 

  عمليات الطباعةيحل  القيم الامالية في 

 يرو يقرر العم  ال 
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 كيييييييييييييييييييييييوي  

حصيييييييييييييميمات 

هخرفيييه حعتميير 

عليييييى قواعييييير 

 التحوير.

 

 

 

التحوير إعادا صيا ة الشيك  

مييييييي  العناصييييييير  الميييييييأخو 

الموجودا في الطبيعة وإعادا 

 نييياؤ  مييي  جريييير مييي  خييي د 

واإلضيييييافة وح ييييييير الحيييييذف 

النسيييييب واألوضييييياع ودميييييج 

األشكاد الماتلفة أو حا ئتليا 

يتيح فرصة للمتعلم  روالتحوي

إلظليييييار قرراحيييييه اإل راعيييييية 

أو الشك   اوإعادا  ناءا لوحر

أو التكيييوي  متعيييردا هواييييا ، 

و عييرا أوضيياع و عييرا خطييوط 

فيييي شيييك  جريييير ، مميييا حعييير 

عملية االخت اد م  أساسيات 

طالييييييب ويمكيييييي  للالتحييييييوير 

استارام التقنيات الحري ة فيي 

 عمليات التحوير 

 

 مكونات معرفية 

  معنى التحوير في عمليات التصميميررك 

  التحويريتعرف أساليب 

 يذكر أنواع التحوير وأساليبه 

 يفرق  ي  طرق التحوير 

 ال خرفة  عملية إدخاد التحوير إلى يررك

 اإلس مية  

 يلا  عض ية ويار  عليشتق وحرات هخرفيه حراث

  التحويرات

  عض أنواع ال خرفة اإلس مية المعتمرا على يسمي 

  التحوير

  يمي   ي  الوحرات ال خرفة في الناحج المحلي والعالمي 

 

 ححوير الحرات  الحذف واإلضافة عرف تي 

 يتعرف كيفية حا ئة الشك  إلى مفردات 

   الرمج والحذف في عمليات التحويريقار 

 مكونات ملارية 

  حري ة هخرفيهحلود  إليااد التحوير عمليةيوظف 

  يستارم التقنية الحري ة في عمليات الحذف

 واإلضافة

 

  طريقتي  أو أك ر في عمليات التحويريستارم 

  يركب األشكاد ال خرفية  طرق ماتلفة  استارام

 الحاسب

 

 ع  طريق التحويرحصميمات حري ة   ناء يبتكر 

 

  اد أساليب التحوير إلى حصميمات مبتكرا  إدخينتج

 العناصر

   طريقتي  م  طرق التحوير في عم  فني يماه   ي

 واحر

  الحاسوب في ا تكار ناحج هخرفي جريريستارم   أنتا  أعماد ححويرية يرخ  حقنيات الحاسوب في 

  عمليات القص وال ق في ححوير التصميميستارم 

 مكونات احاا ية وقيمية 

 ت التشكيلية في التحويريتذوق القيم والع قا 

 ينلي اعمالة  صورا صحيحة 

  م  االط ع على حاارب يكو  ناحج فكر  مشترك

 عريرا

  يستوحي م  خ د ححوير  عض ال خارف قيم

 وع قات هخرفية جريرا

  التحويرات ال خرفيةيبر  وجلة نظرا في 

  النقر البناء لتوسي  مراركه ال قافيةيشارك في عمليات 

  التحويرات ال خرفيةيقرر الاماد في   يواظب على هيارا المعارض الفنية 

 يقرر العم  اليرو 
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  يبتكيييير أعميييياال

فنيييية  أسييياليب 

الطباعييييييييييييييييية 

اليرويييييييييييييييييييية 

 الماتلفة.

  عيية اليروييية ميي  الوسييائالطبا

القريمييييييية التيييييييي اسيييييييتارملا 

اإلنسييا  للتعبييير عيي  مكنوناحييه 

الفنية وح ي  الم  ي  واألثيا  

،وعرفييط طباعيية ومييا إلييى  ل 

المنسييييوجات فييييي مصيييير منييييذ 

العصييور الفرعونييية القريميية ، 

كمييا عرفييط فييي الصييي  واللنيير 

 طريقيييييية العقيييييير والصييييييبا ة 

وحطييييورت عمليييييات الطباعيييية 

وادخلييييط علييييى ميييير العصييييور 

ارحبطيط و  عليلا حقنيات ك يرا 

الطباعة ارحباط وثيق  التصميم 

حييييييع أ  عملييييييات الطباعييييية 

 .حعتمر على إ راعات المصمم 

 

 مكونات معرفية 

  أنواع الطباعة اليرويةيررك 

  الطباعة المتعرديتعرف أساليب 

 يمي   ي  أساليب الطباعة الماتلفة 

 ارسي  يقار   ي  أسلوب اثني  م  الفناني  المم

 للطباعة

  اإلس مي  يشتق وحرات هخرفيه م  الترا

 . الطباعةحصلح للوحرات  والمحلي

 المستارمة في الطباعةالكتا ات اإلس مية نواع يسمي أ 

  الطباعية المتعرد يمي   ي  الوحرات  

 يعرف حاريخ الطباعة اليروية 

  يعرف أساليب الطباعة وإمكانياحلا الفنية

 والتقنية

 أنواع الطباعة اليروية يذكر 

 يقار   ي  نوعي  م  الطباعة اليروية 

 مكونات ملارية 

 والمصنعة في حصميم  يوظف العناصر الطبيعية

 .  وحرات الطباعة

 

  طباعة الشبكات الحريريةيوظف الوحرات ال خرفية في 

  م   أك رفنية ع  طريق الم اوجة  ي   أعمادينتج

 طريقة في الطباعة 

 طباعية حري ةصميمات يبتكر ح 

 

  الحفرفنية  أعمادينتج  

  الحفر واالستنس  طريقة يماه 

 الطباعةفي  الماتلفةيستارم التقنيات ا   أنتا  حصميمات الطباعةيرخ  حقنيات الحاسوب في 

 طباعة في  الباحي  والعقر والر ط طريقة يستارم

 المنسوجات

 يمارس أعماد الطباعة  أساليبلا المتعرد  سم مناظر م  الطبيعة المحلية والعالميةير 

  خ د االط ع  يكو  ناحج فكر  مشترك في لوحات م

 والقراءا

 مكونات احاا ية وقيمية 

  الامالية في الطباعةيتذوق القيم 

  يقرر العم  اليرو 

  المنفذا  األعماديبر  وجلة نظرا في  عض 

   األعماديشارك في عمليات المناظرا لتحلي 
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  يسيييييييييييييييتوحي

المصيييييييييييييييييمم 

عناصر أعماله 

الفنيييييييييييييييييييييييية 

ورموه ييييييييييييييا 

ونظمليييييا مييييي  

الطبيعييييية  ميييييا 

حمتلكييييييه ميييييي  

ما و  جمالي 

ويستمر الفنيا  

 يييذ  العناصييير 

مييي  المصيييادر 

اآلدميييييييييييييييييييية 

والحيوانيييييييييييية 

 نباحية .وال

التصييميم مييرحبط ارحبيياط وثيييق 

ميييي  كيييي  فييييروع الفيييي  وحعيييير 

 العناصيير و الوحييرات ال خرفييية

التييييي  يسييييتمر ا الفنييييا  ميييي  

الطبيعيييية ثييييم يعييييير صيييييا تلا 

وحنظيمليييا فيييي ع قيييات فنييييية 

المقيييوم الرئيسيييي لكييي   مبتكيييرا

ومييييي  التقنييييييات  عمييييي  فنيييييي 

ألحري يييه اسيييتطاع  ةااللكترونيييي

الفنييييييييا  إدخيييييييياد ا تكييييييييارات 

قيييات جماليييية متعيييرد إليييى وع 

فيروع  وكي التصميم والطباعية 

الفيي  التييي حعتميير فييي األسيياس 

 التاطييييييييط و عليييييييى عمليييييييية

  في أساليبلا الماتلفة  التصميم

 مكونات معرفية 

 يررك أنواع الطباعة اليروية 

 يتعرف أساليب الطباعة المتعرد 

 يمي   ي  أساليب الطباعة الماتلفة 

 اني  الممارسي  يقار   ي  أسلوب اثني  م  الفن

 للطباعة

  يشتق وحرات هخرفيه م  الترا  اإلس مي

 والمحلي حصلح للوحرات الطباعية .

 يسمي أنواع الكتا ات اإلس مية المستارمة في الطباعة 

   يمي   ي  الوحرات الطباعية المتعرد 

 يعرف حاريخ الطباعة اليروية 

  يعرف أساليب الطباعة وإمكانياحلا الفنية

 تقنيةوال

 يذكر أنواع الطباعة اليروية 

 يقار   ي  نوعي  م  الطباعة اليروية 

 مكونات ملارية 

  يوظف العناصر الطبيعية والمصنعة في حصميم

 وحرات الطباعة  .

 

 يوظف الوحرات ال خرفية في طباعة الشبكات الحريرية 

   ينتج أعماد فنية ع  طريق الم اوجة  ي  أك ر م

 طريقة في الطباعة 

  حري ة طباعيهيبتكر حصميمات 

 

 ينتج أعماد فنية  الحفر 

  يماه  طريقة الحفر واالستنس 

 يستارم التقنيات الحري ة في الطباعة  يرخ  حقنيات الحاسوب في أنتا  حصميمات الطباعة 

 يستارم طريقة ال نكو راف في طباعة المنسوجات 

 يمارس أعماد الطباعة  أساليبلا المتعرد   مناظر م  الطبيعة المحلية والعالميةيرسم 

  يكو  ناحج فكر  مشترك في لوحات م  خ د االط ع

 والقراءا

 مكونات احاا ية وقيمية 

 يتذوق القيم الامالية في الطباعة 

  يقرر العم  اليرو 

  يبر  وجلة نظرا في  عض األعماد المنفذا 

 يشارك في عمليات المناظرا لتحلي  األعماد 
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يتعرف على مفهوم 
 التصميم الجرافيكي 

  

 
 

  التصميم الجرافيكي  
Graphic  : يعني 

الرسوم والرموز , واألشكال 
 والّصور المرئيّة 

 مدارس فن الجرفيك :
 مدرسة الباوهاوس

)  Bauhaus ) 

 حركة التصميم في سويسرا

Design Swiss ) ) 

 مدرسة نيويورك 

 (York  New ) 

 
 

 معرفيه : 
 مفهوم التّصميم الجرافيكّي . يتعرف الطالب 

 
يجري عمليات بحث وتدقيق من خالل المواقع االلكترونية 

 للتعرف على المساق تمهيدا للممارسة العملية 

 
 .للتّصميم الجرافيكّي. التاريخي تطور اليدرس مراحل 

 
يستعين بتجارب اآلخرين في هذا المجال للتعرف على تاريخ 

 التّصميم الجرافيكّي.

 
 التّصميم الجرافيكّي.يتعرف مجاالت وميادين 

 
فيها التّصميم جمع معلومات عن شتى الميادين التي يستخدم 

 الجرافيكّي.

 
المدارس والحركات الفنية التي ساهمت في تطّور  أهميتعرف 

 التّصميم الجرافيكيّ 

 
 بالمساقالخاصة  الفنيةاستيعاب المفاهيم والمبادئ 

 

 
 مهارية :

 برامج  التّصميم الجرافيكّي .يخطط ألعمال فنيه باستخدام 
 

يتقن عمليات البحث من خالل المواقع االلكترونية للتعرف على 
 كل جديد في هذا الميدان .

 

 
الرموز والكتابات الموجودة في والتدريب على استخدام الصور 

 الحاسوب والمبتكرة من الطالب .

 
 اليها في تصميماته الفنيةيوظف المفاهيم التي توصل 

 

دراسة أسس وعناصر التصميم ألهميتها الكبيرة في بناء و تكوين 
 . يّ التصميم الجرافيك

يبتكر أساليب جديدة في تخطيطه ألعماله الفنية من خالل 
 الدراسة والتحليل

 
 الخاصة بفن الجرافيك . المواقعيكتسب مهارة البحث والتدقيق في 

 األجهزة االلكترونية والمواقع والشبكات في بحثهيستخدم 

 وجدانيه : 
 يقدر اإلمكانيات التقنية التي توفرها له أجهزة االتصال االلكترونية

 
 يحترم ويقدر الفنانين الذين سبقوه في المجال

 
يتذوق القيم الجمالية في فن الجرافيك من خالل االطالع على 

 أعمال اآلخرين 

 
 الجمال في عمليات التصميم الجرافيكييتذوق 

 

 
 

 يحترم قوانين استخدام المواقع االلكترونية ويلتزم بها 

 
 

 يعي دور الحاسوب في خدمة العمل الفني
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أسس   يتعرف

التصميم البنائية 
والجمالية وإمكانيات 
الحاسوب في إنتاج 

تصاميم إعالمية 
وإعالنية وإرشادية 

وتعبيرية تبرز بعض 
القضايا الشخصية 

 والعامة .

 
أسس التصميم هي مجموعة 
من األسس التي يهْي إتباعها 

واالستفادة من إمكانيات 
الحاسوب التقنية في تنفيذها 

يز إخراج أعمال فنية تتم
بالجمال والدقة والنفعية 

والقدرة على التعبير وإمكانية 
التغيير السريع والدقيق لأللوان 

والمساحات والتكوينات 
والتأثيرات واإلخراج النهائي 

وتصحيح األخطاء والدمج بين 
 أكثر من موضوع .

 
 معرفيه : 

 يتعرف أسس التصميم البنائية والجمالية

 
 العامة للتصميم األسسيتعرف 

 
 البنائية في التصميم األسسيعين 

 
 الجمالية في التصميم األسسيستخرج 

 
 ينظم خطوات تنفيذ التصميم بالحاسوب 

 
 المتوفرة على البرنامج األدواتيسمي قوائم 

 
 يصف أنواع الخلفيات المتاحة للتصميم

 
 

 يميز بين أنواع األدوات المتوفرة في برنامج التنفيذ
 
 

 
 المناسبة لتنفيذ خطوات العمل األدواتيختار 

 
 المستخدمة في التنفيذ األداةيعلل اختياره لنوع 

 
 :ةمهاري

 البنائية والجماليةالتصميم  أسسيصمم عمال فنياً وفق 
 

 
 يخطط عمله الفني مراعياً الموضوع المستهدف

 
 يراعي إمكانيات التنفيذ عند تصميمه للموضوع

 
 يرتب الخطوات الصحيحة في تنفيذ العمل الفني

 
 يدخل تصميمه إلى البرنامج باستخدام الماسح الضوئي

 
 المناسبة في تنفيذ العمل الفني  األدواتيوظف 

 
 يعالج الصور قبل استيرادها

 
 وجدانيه : 

 يتذوق القيم الجمالية والنفعية في العمل الفني
 تنفيذ أعماله الفنيةيبتكر حلول بصرية وتقنية في 

 
 والمساحات  عناصر التصميميتحكم في تنظيم 

 
وفق  والتحريكالرسم والكتابة والقطع والتحكم  أدواتيستخدم 

 طبيعة التصميم المراد تصميمه

 
يعبر عن نفسه وقضايا المجتمع باستخدام التقنيات التي توفرها له 

 برامج الحاسوب في التنفيذ

 
 في برامج الحاسوب  المختلفة والتأثيراتيمزج بين المصفيات 

 
 التأكيد على هويته اإلسالمية والعربية في تصميماته

 
 احترام أدبيات الحاسوب ومعرفة القواعد األمنية الخاصة به

 
 يساهم بنشر الوعي األمني الخاص باستخدام برامج الحاسوب

 



02 

 

 

         (                                       211رسم وتلوين  )   فنو   ال مساق
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  يرسمممممممممممممممممممممم

موضممممممموعا  

يعبممر ا مما عممن 

ه أفكممممممممممممممممممممار

ومشممممممممممماعره 

 وتصوراته

   الرسممممممم  ممممممو ا مممممم

أسممممممممالير التعبيمممممممممر 

البصممرو و ممو رسممم 

لموضمممممممو  وفكمممممممر  

معينمممممممة ااسمممممممت  ا  

األقممممممخ  وال اممممممما  

اللونيممممممة المتعمممممم     

لتكممموين لو مممة فنيمممة   

تتضمن مجموعة من 

األسمممممممممم  الفنيممممممممممة 

والتشكيلية التي تبرز 

األفكمممار والمضمممامين 

المممرا  التعبيممر عن مما 

وتوظيف العمل الفني 

صمميل فكممر  ممما فممي تو

إلمما المتممنوقين  مممن 

خممممممممممممخ  اختيممممممممممممار 

المضمممامين المناسمممبة 

وإ راج العناصمممممممممممممر 

الفنية والتشكيلية ا ا 

وتح يممم   المجموعمممة 

اللونيمممممممة المناسمممممممبة  

لصمممممممياحة اللو مممممممة 

وخلمممممممر المممممممم  را  

ال اصممة التممي تح ممر 

متعمممممممممممة لل المممممممممممر 

 والمتنوق .

 مكونا  معرفية 

  التعبير الفني الم تلفة أساليريتعرف 

  الم ارس الفنية الم تلفةيتعرف 

 يتعرف علا المناسبا  الوطنية والتعبير عن ا لتأكي  االنتماء 

   يناقش ال ضايا الم رو ة في المجتمع االصور والرسو

 التعبيرية

  الم ارس التشكيلية الم تلفة علا يتعرف  محليا وعالميا يسمي اعض الم ارس الرائ   في الفن 

  ح يثة الم ارس ال أساليريميز اين 

  التعبير الفني من خخ   أساليريبحث في

 االلكترونية والمراجع الوسائط

 ينكر أسماء اعض الفنانين محليين وعالمين 

 ي ارن اين أسالير فنانين من  يث التعبير الفني اين م 

  يسمي اعض الحرف الشعبية المعتم   علا الرسم 

 مكونا  م ارية 

  االرسم الرصاص في التعبير أقخ يوظف 

 

     الرصاصية في التعبير عن األفكار المرا   األقخ يست

 تنفين ا

 الرصاص  ينتج أعما  تعبيرية ااألقخ 

     الم تلفة واأل بار األلوانيست 

 

  والزيتية واألكرلك المائية األلوانفنية ااست  ا   أعما ينتج 

  أفكارهيمازج اين خامتين لونية في التعبير عن 

  فنية ات نيا  متع    أعما يبتكر  ي خل ت نيا  الحاسوب في التعبير عن اعض ال ضايا 

  واعض م لفا   يست    الكوالج في التعبير عن المخم

 البيئه

 يرسم موضوعا  تعبر عن خواطره 

 وال ضايا المحي ة اه

 يرسم مناظر من ال بيعة المحلية والعالمية 

 االطخ  يكون ناتج فكرو مشترك في لو ا  من خخ  

 وال راء 

 مكونا  اتجا ية وقيمية 

  يتنوق ال يم والعخقا  التشكيلية في

 التشكيلية األعما 

  المنفن   األعما يب و وج ة نظر  في اعض 

  الفنيه األعما يشارك في عمليا  المناظر  لتحليل 

 ي  ر الجما  في الم ارس الفنية الم تلفة  

   في اللو ة الفنيةاستيعاب وف م العخقا 

 يواظر علا زيار  المعارض الفنية 

  يواظر علا زيار  المتا ف 

 ي  ر العمل الي وو 

 من خخ   يناقش ويحلل اللو ا  الفنية

 المناظرا  والمناقشة 

 يحلل ال يم الجمالية في التعبيرا  الفنية 

   ي  ر الجما  في األعما  الفنية الرائ 
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  ينشممممممممممممماء

لو مممة فنيمممة 

 سممممممممممممممممر 

معممممممممممممممايير  

التكمممممممممممموين 

 والت  يط

 ناشت ت كلمة التكموين مم 

كينونممممة الشمممميء وتعنممممي  

ترتير عناصر الموضمو  

للعممممل الفنمممي فمممي كيممممان 

متناسمممر وفمممر مجموعمممة 

ممكل  مممن ال واعمم  التممي يش 

تواجمممم  ا إنجمممما  العمممممل 

نه الفنمممممي وتمممممتل    ممممم

العناصممممر فممممي البسمممماطة 

 الو مممممممممم    العمممممممممممر   

التممممممممموازن  ا ي ممممممممما    

أطير وتعيممممين مركممممز التمممم

 اال تما  وتعني :

) ن  ممة التمركممز فممي اللو ممة(  

و تتجلا و    العمل الفني في 

التكوين الجي  للو ة من خمخ  

االسمممممت  ا  المناسمممممر لل مممممط 

والشممممممكل والكتلممممممة والفممممممرا  

 والظل والنور 

 ممممل يعممم  الت  ممميط فمممي الع

الفني من األساسميا  فمي 

 راسة النماذج والعناصمر 

ال بيعيممة م ميممة   يوانيممة 

  نباتية  والمصنعة  

 

 

 مكونا  معرفية 

 يتعرف عناصر التكوين الفني 

    يتعرف أسالير الت  يط الجي 

   . يميز اين أنوا  التكوينا  الم تلفة والعخقا  ال ائمة اين ا 

  ينكر عناصر الت  يط 

 وا  التكوين المتع    يميز أن 

 ي تار الت  يط المناسر لعمله 

 ينكر من أين اشت ت كلمة التكوين 

  ي ارن اين أكثر من ت  يط ألعما  فنية  م تلفة 

    ي ارن اين أسالير التكوين الفني المتع 

 يعرف مف و  الت  يط المناسر 

 يبحث في اعض المواقع االلكترونية كيفية راط عناصر التكوين 

 اين م يرن اين أسلوب اعض  فنانين من  يث التكوين الفني ا 

 مكونا  م ارية 

  يوظف أس  التكوين الفني الجي   في تنفين

 األعما   الفنية

   يوظف أس  الت  يط الجي  في تنفين ال راسا

. 

 

 

   يست    ال اما  اللونية المتع    في تح ير تكوينا  ج ي 

 خلر تكوينا  مبتكر  المتع    في  ريمازج اين األسالي 

 يمازج اين أكثر من أسلوب في وضع الت  يط للعمل الفني 

 

 

 والتوازن في إنشاء   يراعي تح ير ا ي ا

 اللو ة

 

  ينتج أعما  فنية ااست  ا  األلوان المائية واأل بار الم تلفة  قي

 تركير العخقا  التكوينية .

 ر يمازج اين أسالير م تلفة في تح ير ت  يط مبتك 

 ينشاء ن  ة تمركز في اللو ة الفنية 

 

  ي خل ت نيا  الحاسوب في خلر الراط اين العخقا  التكوينية 

  في اناء وإعا   ت وير ا يست    ال اما  الم تلفة والمست لكة

 عخقا  فنية ج ي   االكوالج 

  يكون أعما  فنية تح ر الراط والمزاوجة اين

 كافة عناصر العمل الفني

 ر عخقا  تركيبية في اعض  المناظر من ال بيعة المحلية ي ل

 والعالمية

  يكون ناتج فكرو مشترك في لو ا  من خخ  االطخ  وال راء 

 مكونا  اتجا ية وقيمة 

  يتنوق ال يم الجمالية في عناصر التكوين 

 ي  ر االختيار الجي  في الت  يط 

 ن  يب و وج ة نظر  في اعض التكوينا  الفنية المنف 

    يشارك في عمليا  المناظر  لتحليل تكوينا  وتركيبا  رائ 

  يشارك في تحليل الت  يط الجي  في األعما  الفنية 

  يرتكز عناصر التكوين الجي  في المفاضلة اين

 األعما  الفنية 

 يفاضل اين أعما  فنية من  يث الت  يط 

 يل يواظر علا زيار  المعارض الفنية الكتساب خبرا  التحل 

  يواظر علا زيار  المتا ف 

 ي  ر العمل الي وو 

  يظ ر ت  يره للتكوين الجي  في العمل الفني 

 ي  ر الجما  في الت  يط 

 يحلل ال يم التكوينية في التعبيرا  الفنية 

  ي  ر جماليا  الت  يط 
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  يعبر عن الواقمع

المرائممممممي فممممممي 

لو اتمممممه وفمممممر 

 منظور قواع  ال

   يسممممممممممت يع أن

يعي العخقة اين 

الكممممل والجممممزاء 

أو يف م العخقة 

امممممممين أجمممممممزاء 

 .الفني   العمل 

  المنظممممور  مممممو تمثيمممممل

األجسمما  المرئيممة علمما 

سمم م منبسممط )اللو ممة 

(لكمممن كمممما تبممم و لعمممين 

الناظر فمي وضمع معمين 

كما تمراه عمين  رالمنظو

ا نسممممان  ممممو ظمممما ر  

اصممممممرية تمممممم خل فممممممي 

تعريف مممممممممما عوامممممممممممل 

وضمممموئية  ةفسمممميولوجي

 عنمممممم ما نممممممتكلم عممممممن 

المنظممممور الامممم  لنمممما أن 

نمممتكلم عمممن خمممط األفمممر 

 مسممممممممتو   ون  ممممممممة 

 تخشي .ال

  المنظممممور  ممممو  راسممممة

تجمممع اممين فممن الرسممم 

 وال ن سة الوصفية .

  المنظممممور  مممممو تمثيمممممل

األشياء واألجسا  علما 

سمممم م مسممممتوو  ااممممت 

ا قه كمي تع مي صموره 

 ناط ه لألجسا  .

  النسر في العممل الفنمي

تعنممممي  راسممممة ال ممممو  

 والعرض والمسا ة .

 

 

 

 

 

 مكونا  معرفية 

  يتعرف ال واع  األساسية للمنظور 

   . يعرف مف و  المنظور 

 أ مية  راسة المنظور في رسم األاعا  والفرا   يعي 

 المنظور ي لع علا الموروث الفني الكخسيكي ل راسة 

 يميز أنوا  المنظور    ينكر أنوا  المنظور وأنوا  المساقط الضوئية واالنعكاسا 

   ي ارن اين أنوا  المساقط 

 يفسر ويع   ن اط التخشي 

  العخقة اين الجزء والكل في العمل يميز

 الفني

 يشر  كيفية مخ ظة ورص  ن ط التخشي في العمل الفني 

  ي ارن اين أسلوب أكثر من فنان  من  يث ت بير المنظور في

 اللو ة

 مكونا  م ارية 

  يوظف أس  وقواع  المنظور في انجاز

 األعما   الفنية الم تلفة 

  في ن ل صور  النسريحافظ علا

 جسا  األ

 

 يجرب ت بير قواع  المنظور في عمله الفني 

  يمازج اين ع   أسالير في ت بير المنظور 

   مس حه ومجسمه  أاعا   خ يهينتج أعما  فنيه ذا 

  يست    المنظور في رسم و إاراز

 العمار  البحرينية ال  يمة والح يثة 

 

 ينتج أعما  فنية ذا  أاعا  م تلفة 

  تلفة لن ط التخشييمازج اين أسالير م 

  يبتكر أعما  فنية اإاعا  م تلفة  .  ي خل ت نيا  الحاسوب في تح ير األاعا  والنسر 

   يست    ارامج الحاسوب المتع   لرسم  و اناء عخقا

 وتركيبا  ذا  أاعا   م تلفة

  يكون أعما  فنية تح ر مستويا  خط

 األفر الثخ ة

 لمناظر ل  وط التخشيي لر عخقا  تركيبية في اعض  ا 

  يكون ناتج فكرو مشترك في لو ا  من خخ  االطخ  وال راء 

 مكونا  اتجا ية وقيمة 

  يتنوق ال يم والعخقا  الجمالية في

 عناصر المنظور

   يب و وج ة نظر  في اعض اللو ا  المستو ا  من العمار

 المحلية  

  يشارك في عمليا  المناظر  لتحليل أعما  المنظور 

  ي ارن اين ال يم الجمالية للمنظور في

 أكثر من عمل فني 

  يواظر علا زيار  المعارض الفنية الكتساب خبرا  التحليل 

  يواظر علا زيار  المتا ف 

 ي  ر العمل الي وو 

  ي  ر العمل الفني  والتعبيرية في اللو ا  والمناظر  ال بيعية ةيحلل ال يم التركيبي 

 تكوينا  الفنية ي  ر الجما  في ال 
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   يسمممت يع تح يممم

األجسمممممممممممممممممممما  

 امممممممممممممممممممماأللوان

 .والمخم  

يتح   الجسم االضوء النو 

يعكسه إلا عين الناظر   

ي لأللوان والت رج الضوئ

 و النو يع ي ال ااع 

 المجسم في الرسم .

 ومن ميزا  اللون : 

أ ـ كنة اللون أو اسم   

اللون ) ازرق ـ ا مر ـ 

 اصفر (

ب ـ قيمة اللون وت  ر اعتمة 

 اللون أو استضاءته.

  ـ ش   اللون أو ن اؤه  

فاأللوان الن ية أكثر صفاء 

من األلوان الممزوجة التي 

 الرما ية ت ترب من األلوان

ث ـ  رجة  رار  اللون من 

 يث البرو   وال فء. 

وتصنف األلوان إلا : 

األلوان األساسية والثانوية 

  األلوان البار   وال افئة   

األلوان المتواف ة والمتباينة 

  األلوان الثخ ية واأللوان 

 المعت لة .

الملم  :  و ال صائ  

الس حية للموا    في 

نائية األعما  الفنية الث

األاعا  كالرسم والتصميم 

 يرتبط اا  راك البصرو .

 

 

  

           

     

 مكونا  معرفية 

 يتعرف مف و  الضوء واللون 

  يتعرف علا ال ائر  اللونية وكيفية

 خلط األلوان

   يعرف  رجة تأ ر ا ضاء  في الرسم 

 يتعرف أ مية  راسة ال ائر  اللونية كم خل للتعبير الفني 

 األلوان أساسيه و انوية يعرف تصنيف 

   يميز أنوا  األلوان والتأ يرا

 الضوئية فيه

  ينكر الصفا  المميز  للون 

   ي ارن تصنيفا  اللون 

   يشر  العخقا  اللونية في األعما

 الفنية 

 يتعامل مع مف و  تأ ر اللون ااألخر 

   ي ارن اين أسلوب أكثر من فنان  من  يث تناوله لل رجا

 وا ضاء  اللونية

 مكونا  م ارية 

  ينجز  راسا  أكا يمية من ال بيعة

 للتأ يرا  الضوئية علا األس م

 

 يعرف التأ يرا  الضوئية علا اللون واألس م الم تلفة 

  يمازج اين أكثر من لون ليح ر االن ماج والشفافية في اللون 

  اين خامة اللون والتمازجيعني االتوافر اللوني 

  الصحيحة من ال ائر   ي بر األس

اللونية في أعماله الفنية ليح ر 

 التوافر اللوني  

 

 ينتج أعما  فنية ااست  ا   األلوان األساسية والثانوية 

    يمازج اين أسالير اللونية المتع 

 ينتج أعما  فنيه ذا  مخم  م تلفة 

  يبتكر أعما  ذا  طااع لوني مميز   ضاء  والتلوين  .ي خل ت نيا  الحاسوب في  راسة ا 

   يست    ارامج الحاسوب في ااتكار ت نيا    يثة للتأ يرا

 اللونية

  يكون أعما  فنية من ال بيعة

 واألجسا  تعتم  علا  رجا  الضوء 

    ي لر عخقا  لونية ج ي 

 يتعامل مع االتجا ا  الضوئية الم تلفة من خخ  اللون 

 مكونا  اتجا ية وقيمة 

  والعخقا  الجمالية في يتنوق ال يم

 الضوء واللون

    يب و وج ة نظر  من خخ  عمل المناظرا  لألعما  الفنية 

  يت رب علا طرق الن   البناء لألعما  الفنية 

   ي ارن اين ال يم الجمالية في العخقا

 الضوئية واللونية 

  يواظر علا زيار  المعارض الفنية الكتساب خبرا  التحليل 

  زيار  المتا ف يواظر علا 

 ي  ر العمل الي وو 

  يحتر  العمل الي وو وي  ر الناتج

 الفني 

 والتعبيرية في اللون ةيحلل ال يم التركيبي 

 ي  ر الجما  في التكوينا  اللونية 

 يفاضل اين األعما  الفنية ذا  المخم  الم تلفة 

 
 


