مملكة الب رين
ويار التربية والتعليم
ع ار المناهج
قمم ب وث المناهج والكتب ومناهج الموا التطبيقية
مناهج الموا التطبيقية والتربية الرياضية
وح مناهج التربية الونية للتعليم االساس

الشهر

األسبوع

سبتمبر/أكتوبر

ست حصص

األسبوع الثاني من سبتمرب إىل األسبوع األخري من أكتوبر

عدد احلصص

اجملال
الرسم والتلوين

التوزيع
الزمني

اخلطة الدراسية للرتبية الفنية
للحلقة األوىل من التعليم األساسي
للفصل الدراسي األول من العام الدراسي 6117- 6112م

الصف األول

الصف الثاني




التعبير عما يتخيله من الواقع حوله.
طررررررل التلررررروين ي ممررررراحا يرررررر م ررررر
بميطةي
ومماحا م



تطبيقررا ل راسررة أنررواع الخطرروط ي العمو يررة  تطبيقرررا عمليرررة ل راسرررة الخطررروط المنكمرررر
والمتعرجة والمنقطة وال لزونية.
المائلة األفقية المن نيةي
تصررررميما يةرفيررررة مررررن تكرررررار الخطرررروط  تجارب عملية بميطة لمعرفة ةط األفق.
واألشكال المنتظمة.
 تصرررررميما يةرفيرررررة مرررررن تكررررررار وتررررر اةل
الخطوط واألشكال.
تطبيقا عمليرة ل راسرة موهروم حجروم الشركل:
كبير متوسط صغير.
 تطبيقا عملية حول:
 موهوم ال ركة. نمب األشكال. موضررروعا تعبيريرررة عرررن عاتررره وعمرررا يرررراويتأثر به ويتخيله وي كى له






تجارب على مزج األلوان:
 األلوان األساسية. األلوان الثانوية.طريقة تلوين المماحة ال ائرية.

1

الصف الثالث



تجارب على ت ضير ألوان قريبة من الواقع.
تجارب على استخ ام قلم الرصاص فر ععر ا
ثالث رجا لونية.
طريقة تلوين الشكل المجمم.



تطبيقرررا عمليرررة ل راسرررة الخرررط المترررزن فررر
الشكل.
الشكل النجم .
رسوما ألشركال طبيعيرة تبرري فيهرا الخطروط
واألشكال الزةرفية.
تطبيقررا عمليررة ل راسررة ال ركررة فرر الشرركل
الخيال .







مالحظات

النصف
األول من
الفصل
الدراسي
األول.

الشهر

األسبوع

عدد احلصص

اجملال

التوزيع
الزمني

الرسم والتلوين

الصف األول


موضررروعا تعبيريرررة عرررن عاتررره وعمرررا يررررا
ويتخيله وي كى له.

 تطبيقا عملية حول:
 موهوم ال ركة. موهوم حول وةالل. موضررروعا تعبيريرررة عرررن عاتررره وعمرررا يرررراويتأثر به ويتخيله وي كى له

 تطبيقا عملية حول:
 موهوم ال ركة. نمب األشكال. موضوعا تعبيرية عن عاته وعما يرا ويتأثربه ويتخيله وي كى له

نوفمبر
ديسمبر

األول إىل الثاني

يناير

الخامات المختلفة

2

2
العجائن

الثالث إىل الرابع



طباعة بعض األشكال عا الملمس الباري.



تنويذ بعض األعمال باستخ ام أساليب الطباعرة
البميطة ي استانميلي.



تنويذ بعض أساليب الطباعة باستخ ام التورير،
الخيوط.




تشكيال ممط ة من الورل.
تشكيال ممط ة من المعلقا .




تشكيال مجممة من الكارتون.
تشكيال من الكوالج.




تشكيال لطائرا ورقية بميطة.
تركيب أشكال من الخاما المختلوة.



تنويررررذ بعررررض األشرررركال المجمررررمة ي طريقررررة
ال بالي.
تشكيال حر .





طريقة تقلي بعض األشكال المجممة.
طريقة عمل أوان ي بطريقة ال بالي.




تكوينا بميطة من الصوائح.
تشكيال حر .

الطباعة

األول إىل الرابع

4

الصف الثاني

الصف الثالث



6

مالحظات

النصف
الثاني من
الفصل
الدراسي
الثاني.

مملكة الب رين
ويار التربية والتعليم
ع ار المناهج
قمم ب وث المناهج والكتب ومناهج الموا التطبيقية
مناهج الموا التطبيقية والتربية الرياضية
وح مناهج التربية الونية والمجاال

الشهر

مارس

فبراير/مارس

ست حصص
األسبوع الثاني من فرباير إىل األسبوع الرابع من

األسبوع

عدد احلصص

اجملال
الرسم والتلوين

التوزيع
الزمني

اخلطة الدراسية للرتبية الفنية
للحلقة األوىل من التعليم األساسي
للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 6117 -6112م

الصف األول

الصف الثاني





األلوان األساسية والثانوية.
رجا اللون ي اكن فاتحي.




 تطبيقرررا عمليرررة ل راسرررة الخطررروط المنكمرررر
تشكيال ةطية مختلوة.
والمتعرجة والمنقطة وال لزونية.
تصررررميما يةرفيررررة مررررن تكرررررار الخطرررروط
واألشكال المنتظمة.
 تصرررررميما يةرفيرررررة مرررررن تكررررررار وتررررر اةل
الخطوط واألشكال.
رسوما ألشكال تظهر فيها الخطوط.
تطبيقا عمليرة ل راسرة موهروم حجروم الشركل  :تصميما يةرفية من ال روف والكلما .
كبير متوسط صغير.
 تطبيقا عملية حول:
 ملمس األشكال. -موهوم حول وةالل.








تجارب على مزج األلوان:
 األلوان األساسية. األلوان الثانوية.تجارب على ت رج اللون باأللوان المماع .
موهوم اإلضاء على اللون.

3

الصف الثالث



تجارب على ت ضير ألوان قريبة من الواقع.
تجارب على استخ ام قلم الرصاص فر ععر ا
ثالث رجا لونية.



تطبيقرررا عمليرررة ل راسرررة الخرررط المترررزن فررر
الشكل.
تصميما يةرفية متناظر .
رسوما ألشركال طبيعيرة تبرري فيهرا الخطروط
واألشكال الزةرفية.
تطبيقا عملية ل راسة موهوم األبعا .





مالحظات

النصف
األول من
الفصل
الدراسي
الثاني.

الشهر

األسبوع

عدد احلصص

اجملال

التوزيع
الزمني

الرسم والتلوين

الصف األول



حركة الشكل  :ساكن مت رك.
موضررروعا تعبيريرررة عرررن عاتررره وعمرررا يررررا
ويتخيله وي كى له.

 تطبيقا عملية حول:
 موهوم ال ركة. نمب األشكال. موضررروعا تعبيريرررة عرررن عاتررره وعمرررا يرررراويتأثر به ويتخيله وي كى له

 تطبيقا عملية حول:
 ملمس األشكال. موهوم حول وةالل. موضوعا تعبيرية عن عاته وعما يرا ويتأثربه ويتخيله وي كى له

أبريل
مايو

األول إىل الثاني

مايو

الخامات المختلفة

2

2
العجائن

الثاني إىل الرابع



طباعة بعض األشكال عا الملمس الباري.



تنويذ بعض األعمال باستخ ام أساليب الطباعرة
البميطة ي عستنميلي.



تنويذ بعض أساليب الطباعة باستخ ام التورير،
الخيوط.




تشكيال ممط ة من الورل.
تشكيال ممط ة من الكوالج.




تشكيال مجممة من الكارتون.
تشكيال من المعلقا .




عع ا أشكال بطريقة ط الورل.
تركيب أشكال من الخاما المختلوة.



تنويررررذ بعررررض األشرررركال المجمررررمة ي طريقررررة
ال بالي.
تشكيال حر .




طريقة تقلي بعض األشكال المجممة.
تشكيال حر .




تكوينا بميطة من الصوائح.
تشكيال حر .

الطباعة

األول إىل الرابع

4

الصف الثاني

الصف الثالث



4

مالحظات

النصف
الثاني من
الفصل
الدراسي
الثاني.

