مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم
إدارة المناهج
قسم بحوث المناهج والكتب ومناهج المواد التطبي ية
مناهج المواد التطبي ية والتربية الرياضية
وحدة مناهج التربية الفنية والمجاالت

الشهر

ست حصص
األسبوع الثاني من سبتمرب إىل األسبوع األخري من

األسبوع

عدد احلصص

اجملال
الرسم والتلوين

التوزيع
الزمني

اخلطة الدراسية للرتبية الفنية
للحلقة الثانية من التعليم األساسي
للفصل الدراسي األول من العام الدراسي 0217- 0216م

الصف الرابع

الصف السادس

الصف اخلامس

أكتوبر
سبتمبر/أكتوبر






الدائرة اللونية.
تجارب في التدرج اللوني.
مفهوم اإلضاءة.
رسم مشاهد متحركة.






استخدام أسلوب الشفافية في التدرج اللوني.
تأثير اإلضاءة في اللون.
الرسم من خالل العدسات المكبرة.
رسوم تمثل مفهوم التماثل.








تحضير ألوان مماثلة للون المرئي.
قيمة اللون " األلوان الحارة واأللوان الباردة".
تأثير لون في لون آخر.
الرسم من خالل " برواز".
رسم مشاهد متحركة.
رسم طبيعة صامتة.



تكويناااااات ال خاااااارة " النجمياااااة" وت اااااارب
الخطوط.
ال خارة اإلسالمية الهندسية.



ال خااااااارة اإلسااااااالمية النباتيااااااة المتكااااااررة
والمتناظرة والمتشعبة والمتداخلة.



تصاااميم متنو ااة باسااتخدام التكاارار والتااداخل
والتبا د.
تصاااااميم مختااااارة ماااان ال خااااارة الهندسااااية
والنباتية والخطية واآلدمية والحيوانية.





1

مالحظات

النصف
األول من
الفصل
الدراسي
األول.

الشهر

األسبوع

عدد احلصص

نوفمبر

األول إىل الرابع

التشكيل بالعجائن

4

اجملال

التوزيع
الزمني



الصف اخلامس

ديسمبر

األول إىل الثاني

يناير




استخدام جينة الداس في تكوين أشكال حرة.
اساتخدام الطااين األحماار بأسالوب الصاافائ فااي
مل أشكال مسطحة ومجسمة.




استخدام أسلوب الضغط في التشكيل.
استخدام أسلوب الشرائ .

الطبا ة بطري ة التفريغ " اإلستنسل " واإلسفنج.



الطبا ة بطري ة الع د والربط.




الطبا ة بطري ة التفريغ " اإلستنسل" والبخ.
الطبا ة فوق سط الماء.

استخدام خامة الورق لعمل ملفات وطائرات ورقية.



اساااتخدام العلاااب وخاماااات أخااار فاااي مااال
تركيبات حرة.



استخدام خامة الاورق لعمال تشاكيالت بطري اة
"التطبيق" وفي مل ح ائب ...إلخ.

التشكيل بعجينة الورق.

الطباعة

2

التركيبات الفنية

الثالث إىل الرابع

2

الصف الرابع

الصف السادس

0

مالحظات

النصف
الثاني من
الفصل
الدراسي
األول

مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم
إدارة المناهج
قسم بحوث المناهج والكتب ومناهج المواد التطبي ية
مناهج المواد التطبي ية والتربية الرياضية
وحدة مناهج التربية الفنية والمجاالت

الشهر

األسبوع الرابع من مارس

فبراير/مارس

ست حصص
األسبوع الثاني من فرباير إىل

األسبوع

عدد احلصص

اجملال
الرسم والتلوين

التوزيع
الزمني

اخلطة الدراسية للرتبية الفنية
للحلقة الثانية من التعليم األساسي
للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 0217 -0216م

الصف الرابع





الدائرة اللونية.
تجارب في التدرج اللوني.
مفهوم اإلضاءة.
رسم مشاهد متحركة.

الصف اخلامس





استخدام أسلوب الشفافية في التدرج اللوني.
تأثير اإلضاءة في اللون.
الرسم من خالل العدسات المكبرة.
رسوم تمثل مفهوم التماثل.

3

الصف السادس







تحضير ألوان مماثلة للون المرئي.
قيمة اللون " األلوان الحارة واأللوان الباردة".
تأثير لون في لون آخر.
الرسم من خالل " برواز".
رسم مشاهد متحركة.
رسم طبيعة صامتة.

مالحظات

النصف
األول من
الفصل
الدراسي
الثاني.

الشهر

األسبوع

عدد احلصص

اجملال

التوزيع
الزمني

الصف الرابع


تكويناااااات ال خاااااارة " النجمياااااة" وت اااااارب
الخطوط.
ال خارة اإلسالمية الهندسية.



التشكيل بعجينة الورق.



تصاااميم متنو ااة باسااتخدام التكاارار والتااداخل
والتبا د.
تصاااااميم مختااااارة ماااان ال خااااارة الهندسااااية
والنباتية والخطية واآلدمية والحيوانية.




استخدام جينة الداس في تكوين أشكال حرة.
اساتخدام الطااين األحماار بأسالوب الصاافائ فااي
مل أشكال مسطحة ومجسمة.




استخدام أسلوب الضغط في التشكيل.
استخدام أسلوب الشرائ .

.

الطبا ة بطري ة التفريغ " اإلستنسل " واإلسفنج.



الطبا ة بطري ة الع د والربط.




الطبا ة بطري ة التفريغ " اإلستنسل" والبخ.
الطبا ة فوق سط الماء.

النصف
الثاني من
الفصل
الدراسي
الثاني

استخدام خامة الورق لعمل ملفات وطائرات ورقية.



اساااتخدام العلاااب وخاماااات أخااار فاااي مااال
تركيبات حرة.



استخدام خامة الاورق لعمال تشاكيالت بطري اة
"التطبيق" وفي مل ح ائب ...إلخ.



أبريل

األول إىل الرابع

التشكيل بالعجائن

4

ال خااااااارة اإلسااااااالمية النباتيااااااة المتكااااااررة
والمتناظرة والمتشعبة والمتداخلة.



مايو

األول إىل الثاني

مايو

الطباعة

2

التركيبات الفنية

الثاني إىل الرابع

2

الصف اخلامس


الصف السادس

مالحظات

4

5

