مملكة البحرين
وةار الترنية والتعليم
ع ار المناهج
قسم نحوث المناهج والكتب ومناهج الموا التطبيقية
مناهج الموا التطبيقية والترنية الرياضية
وحد مناهج الترنية ال نية.

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 2020- 2019

الصف األول
الوحدة األولى



الدرس األول :النقطة العجيبة

تطبيقات عملية:
 -على رسم النقطة من حيث الحجم واللون.



الصف الثاني



تجارب على مزج األلوان:
 األلوان األساسية. األلوان الثانوية.طريقة تلوين المساحة الدائرية.

 تطبيقيييات عمليييية لدراسييية الخطيييوط المنكسييير
الدرس الثان  :الخطوط من حولنا
والمتعرجة والمنقطة والحلزونية.
تطبيقات عملية:
 تجارب عملية نسيطة لمعرفة خ األفق.
 يعيييري يييي يرسيييم الخييي انطالقيييا مييين تصيييييميمات ةخرفيييييية مييييين تكيييييرار وتيييييداخل
النقطة.
الخطوط واألشكال.
 يميييز نييين أنييواع الخطييوط ويو هييا فيي تطبيقات عملية حول:
عمل تشكيالت فنية.
 م هوم الحر ة.يعبر نالخطوط عما يراه من حوله.
 نسب األشكال. موضيييوعات تعبيريييية عييين عاتيييه وعميييا ييييراهويتأثر نه ويتخيله ويحكى له
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الصف الثالث



تجارب على تحضير ألوان قريبة من الواقع.
تجارب على استخدام قلم الرصاص في ععيدا
ثالث رجات لونية.
طريقة تلوين الشكل المجسم.



تطبيقيييات عمليييية لدراسييية الخييي المتيييزن فييي
الشكل.
الشكل النجم .
رسومات ألشيكال طبيعيية تبيرة فيهيا الخطيوط
واألشكال الزخرفية.
تطبيقييات عملييية لدراسيية الحر يية فيي الشييكل
الخيال .







مالحظات

النصف
األول من
الفصل
الدراسي
األول.

الشهر

األسبوع

عدد احلصص

اجملال

التوزيع
الزمني

الصف األول


الدرس الثالث :األشكال الجميلة
تطبيقات عملية:
 علييييى تو ييييي امشييييكال المختل يييية فييييتصميمات فنية.

نوفمبر

األول إىل الرابع

الرسم والتلوين
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ديسمبر

األول إىل الثاني

يناير

الثالث إىل الرابع

الرسم والتلوين
الرسم والتلوين
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 تطبيقات عملية حول:
 تطبيقات عملية حول:
 م هوم الحر ة. م هوم الحر ة. نسب األشكال. م هوم حول وخالل. موضوعات تعبيرية عن عاته وعما يراه ويتأثر موضيييوعات تعبيريييية عييين عاتيييه وعميييا ييييراهنه ويتخيله ويحكى له
ويتأثر نه ويتخيله ويحكى له
تن يذ نعض األعمال ناستخدام أساليب الطباعية
البسيطة " استانسيل".



تن يذ نعض أساليب الطباعة ناستخدام الت ريي،
الخيوط.

الدرس األول :األلوان
تطبيقات عملية:
 علييييى تو يييييتصميمات فنية.

2

الصف الثاني



الوحدة الثانية

الصف الثالث

امشييييكال المختل يييية فيييي

الدرس الثان  :هيا نمزج األلوان




تشكيالت مجسمة من الكارتون.
تشكيالت من الكومج.




تشكيالت لطائرات ورقية نسيطة.
تر يب أشكال من الخامات المختل ة.

 تجيييارب عمليييية نسييييطة للتعيييري عليييى األليييواناألساسية واأللوان الثانوية.
 -التعري على األلوان المحايد وو ي تها.



الدرس الثالث :الملمس
تجارب عمليية نسييطة للتعيري عليى المالميس
والمقارنة نينهم.

مالحظات




طريقة تقليد نعض األشكال المجسمة.
طريقة عمل أوان " نطريقة الحبال".
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تكوينات نسيطة من الص ائح.
تشكيالت حر .

النصف
الثاني من
الفصل
الدراسي
األول.

مملكة البحرين
وةار الترنية والتعليم
ع ار المناهج
قسم نحوث المناهج والكتب ومناهج الموا التطبيقية
مناهج الموا التطبيقية والترنية الرياضية
وحد مناهج الترنية .

الشهر

الرابع من مارس

فبراير/مارس

ست حصص
األسبوع الثاني من فرباير إىل األسبوع

األسبوع

عدد احلصص

اجملال
الطباعة

التوزيع
الزمني

اخلطة الدراسية للرتبية الفنية
للحلقة األوىل من التعليم األساسي
للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019 -2018

الصف األول
الوحدة األولى :الطباعة




الدرس األول :الطباعة نك اليد
اليييدرس الثيييان  :الطباعييية نبصيييمة
اإلصبع

الصف الثاني




تجارب على مزج األلوان:
 األلوان األساسية. األلوان الثانوية.تجارب على تدرج اللون ناأللوان المساعد .
م هوم اإلضاء على اللون.

تطبيقات عملية:
 عليييييى اسيييييتخدام طييييير الطباعيييييةالمختل ة.
 ناسييييييتخدام خامييييييات وأ وات ميييييينالطبيعة والبيئة المحيطة.
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الصف الثالث



تجارب على تحضير ألوان قريبة من الواقع.
تجارب على استخدام قلم الرصاص في ععيدا
ثالث رجات لونية.

مالحظات

النصف
األول من
الفصل
الدراسي
الثاني.

الشهر

األسبوع

أبريل

األول إىل الرابع

عدد احلصص

اجملال

التوزيع
الزمني

الصف األول

الصف الثاني

 تطبيقييييييات عملييييييية لدراسيييييية الخطييييييوط المنكسيييييير
الوحدة األولى :الطباعة
والمتعرجة والمنقطة والحلزونية.
 تصيييميمات ةخرفيييية مييين تكيييرار وتيييداخل الخطيييوط
 اليييدرس الثاليييث :الطباعييية نيييأورا
واألشكال.
الشجر
 تصميمات ةخرفية من الحروي والكلمات.
 الييدرس الرانييع :الطباعيية ناسييتخدام
 تطبيقات عملية حول:
األ وات المصنعة
 ملمس األشكال. م هوم حول وخالل.تطبيقات عملية:
 عليييييى اسيييييتخدام طييييير الطباعييييية تطبيقات عملية حول:
المختل ة
 م هوم الحر ة. ناسييييييتخدام خامييييييات وأ وات ميييييين نسب األشكال.الطبيعة والبيئة المحيطة
 موضييوعات تعبيرييية عيين عاتييه وعمييا يييراه ويتييأثر نييهويتخيله ويحكى له
الوحدة الثانية :المنظور
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الدرس األول :الحجوم
الدرس الثان  :األوضاع



تن ييييذ نعيييض األعميييال ناسيييتخدام أسييياليب الطباعييية
البسيطة " عستنسيل".

المنظور

تطبيقات عملية:
 علييى تو ي يثالث األنعا .
 توضييح اخييتالي الحجييوم ن ياختالياألنعا .
المنفييور ف ي مشييهد

4

الصف الثالث





مالحظات

تطبيقيييات عمليييية لدراسييية الخييي المتيييزن فييي
الشكل.
تصميمات ةخرفية متنا ر .
رسومات ألشيكال طبيعيية تبيرة فيهيا الخطيوط
واألشكال الزخرفية.
تطبيقات عملية لدراسة م هوم األنعا .

 تطبيقات عملية حول:
 ملمس األشكال. م هوم حول وخالل. موضوعات تعبيرية عن عاته وعما يراه ويتأثرنه ويتخيله ويحكى له



تن يذ نعض أساليب الطباعة ناستخدام الت ريي،
الخيوط.

النصف
الثاني من
الفصل
الدراسي
الثاني.

الشهر

األسبوع

عدد احلصص

اجملال

التوزيع
الزمني

الصف األول
الوحدة الثالثة :المشغوالت الفنية
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مايو

األول إىل الثاني

مايو

الثاني إىل الرابع

المشغوالت الفنية

اليييييييدرس األول :األعميييييييال الورقيييييييية
المسطحة
الييييييدرس الثييييييان  :األعمييييييال الورقييييييية
المجسمة







ععدا أشكال نطريقة ط الور .
تر يب أشكال من الخامات المختل ة.

تطبيقات عملية:
 نمييييياعج نسييييييطة مييييين المجسيييييماتوالمسطحات الورقية.
الوحدة الثالثة :المشغوالت الفنية
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الصف الثاني
تشكيالت مجسمة من الكارتون.
تشكيالت من المعلقات.

الصف الثالث

العجائن

الدرس الثالث :العجائن




طريقة تقليد نعض األشكال المجسمة.
تشكيالت حر .

تطبيقات عملية:
 نمييييياعج نسييييييطة مييييين المجسيييييماتوالمسطحات نعجينة الصلصال.
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تكوينات نسيطة من الص ائح.
تشكيالت حر .

مالحظات

