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الصف

التعبير وفق قواعد المنظور

 Eيعرف نقطة التالشي
والخطوط المتالشية منها
ودورها في تحديد المنظور.
 Eيعرف مفهوم مستوى
الرؤية المنظورية.
 Eيعرف مفهوم المسقط
األول
االعدادي االمامي والجانبي واالفقي
لالشكال المكعبة.
 Eيرسم المستويات المختلفة
للمربع من األمام ومن زاوية.
 Eيرسم طبيعة صامته
باعتماده على مسقط الرؤية
المنظورية.
 Eتنفيذ بعض التخطيطات
الفنية البسيطة.
 Eيرسم مباشرة باللون.

توظيف القيم الخطية

توظيف القيم اللونية

 Eيصمم ايقاعات حركية
للخطوط واألشكال
بمفهوم متنوع واالنتشار
واالنبثاق.
 Eيرسم ثالثة مشاهد
خطية متحركة لكائن
واحد.
 Eيرسم أشكاال خيالية
تعتمد على االختزال
والتحوير.
 Eيراعي التنوع الخطي
في عمله الفني.
 Eيرسم مشاهد
كاريكاتورية وشخصيات
كرتونية.
 Eيطلع على القصص
الخيالية ويتكلم عنها.

 Eيتعامل مع مفهوم تباين
وتجانس اللون.
 Eيحلل ويركب ألوان مطابقة
للواقع المرئي.
 Eيحرص على أن تكون ألوانه
نقية وجميلة.
 Eيعرف التأثيرات الضوئية على
اللون وعلى األسطح المختلفة.
 Eيرسم مشاهد من الطبيعة
الصامتة يظهر فيه اتجاه الضوء.
 Eيطبق مفاهيمه عن طريق
استعمال مختلف األدوات وأقالم
الفحم واأللوان المائية.
 Eينهي في عمله بتأني وبصورة
جيدة.
 Eيستخدم طريقتي التظليل في
عمله.

أسس التصميم وعناصره

تطبيقات زخرفية بالخامات

 Eيستخدم العجينة الورقية
 Eيعرف مفهوم التنوع
في تنوع الملمس وزخرفته
والتكرار والتجمع
على سطح اللوحة.
واالنتشار واالنبثاق.
 Eيعرض صور لنماذج
 Eيعرف مفهوم تكامل
من التركيبات الفنية
الوحدة.
 Eيعرف مفهوم الوحدة في الزخرفية على سطح
اللوحة.
العمل الفني.
 Eيراعي حركة العناصر  Eينفذ عمل فني بتوليف
مجموعة من الخامات
على سطح اللوحة.
المزخرفة.
 Eيراعي الدقة والتوازن
 Eيقارن الجماليات
والتناسب في تخطيطه.
 Eيراعي اتجاه الضوء في الزخرفية الناتجة من
توليف الخامات ووصفها.
توزيع عناصر اللوحة.
 Eيشارك في اختيار
األعمال والتجارب
الناجحة.

الصف

التعبير وفق قواعد المنظور

 Eيعرف مفهوم النسبة
والتناسب ويطبقه على
تكوينات إنسانية.
 Eيتعامل في تطبيقاته مع
مستوى الرؤية المنظورية.
 Eيرسم الوضعيات المختلفة
للشكل المجسم الدائري من
الثاني
اإلعدادي عدة مستويات من األمام
والخلف ومن فوق ومن تحت
ومن جانب.
 Eيرسم طبيعة صامته
باعتماده على مسقط الرؤية
المنظورية.
 Eيعتمد على زوايا النظر
ونقاط التالشي لتوضيح فكرة
الموضوع.

توظيف القيم الخطية

توظيف القيم اللونية

 Eيصمم إيقاعات حركية
للخطوط واألشكال.
 Eيرسم ثالثة مشاهد
خطية متحركة.
 Eيرسم أشكاال خطية
تعتمد على التجريد
واالختزال والتحوير.
 Eيراعي التنوع الخطي
في عمله الفني.
 Eيعبر عن القصص
الخيالية بالخطوط.

 Eيكتسب طرق ومهارات لونية
مبتكرة باستخدام الخامات اللونية
المختلفة.
 Eيكتسب مهارات في كثافة
وشفافية اللون.
 Eيتعرف على مفهوم المنظور
اللوني.
 Eيدرب العين على تميز
الدرجات اللونية باختالف
الساعات النهارية.
 Eيتدرب على محاكاة اللون
للواقع المرئي.
 Eيناقش أعمال فنية لفنانين
بحرينين واساليبهم الفنية.
 Eينجز عمله الفني بتأني وصبر.

أسس التصميم وعناصره

تطبيقات زخرفية بالخامات

 Eينفذ تطبيقات تقوم على  Eيقوم بتطبيقات حول
توزيع عناصر العمل الفني أشرطة زخرفية متكررة
بتجانس وتوازن وحيوية .ومتناظرة.
 Eينفذ تطبيقات وفق أسس  Eيطبق تشكيالت متنوعة
الوحدة والتوازن وااليقاع .في الخط العربي.
 Eيحور وحدات زخرفية
 Eيتدرب على ابتكار
من مصادر مختلفة.
البدائل للخامات الفنية.
 Eينفذ تطبيقات زخرفية
 Eيعبر عن القيم الجمالية
باستخدام خامات مختلفة.
لمالمس السطوح.
 Eيدرس العالقة بين الشكل  Eيشارك في اختيار
واألرضية في كافة مراحل االعمال والتجارب
الناجحة.
العمل الفني.

الصف

التعبير وفق قواعد المنظور

توظيف القيم الخطية

توظيف القيم اللونية

أسس التصميم وعناصره

 Eيقوم بعمل تطبيقات على
 Eيقوم بتجارب لتحضير ألوان
 Eيطبق النسبة والتناسب في  Eينوع في استخدام
تحليل وتركيب الشكل.
الخطوط من حيث القوة من المواد الطبيعية.
نقل الواقع المرئي.
 Eينفذ تطبيقات رسم منظور والصالبة والمرونة
 Eيدرك دور أنواع
 Eينفذ تطبيقات على شفافية
والليونة.
التوازن في تجريد وتحوير
اللون.
الهرم واألشكال المائلة.
 Eيتمرن على رسم المربع في  Eيوزع الخطوط
الشكل.
 Eينفذ تطبيقات في المنظور
 Eيتدرب على تجريد
وينوعها لخدمة الغرض اللوني.
وضعية شاقولية وبزوايا
اللوحة.
في
الفني
األشكال واختزالها.
متعددة.
 Eيستخدم تقنية التلوين الزيتي.
 Eيعبر عن القيم الجمالية
الثالث  Eيرسم مشاهد تعتمد مستوى  Eيوظف الخطوط للتأكيد  Eيستخدم تقنية التلوين
على بعض المساحات
للعالقات المجردة.
اإلعدادي الرؤية المنظورية.
باالكريليك.
اللونية.
 Eيدرس العالقة بين الشكل
 Eيعتمد على زوايا النظر
 Eيراعي انعكاس أو انتشار
ونقاط التالشي لتوضيح فكرة  Eيدرك العالقة بين
واألرضية في كافة مراحل
الضوء على الشكل.
الخط والمساحات اللونية E .ينجز عمله الفني بتأني وصبر .العمل الفني.
الموضوع.

تطبيقات زخرفية بالخامات
 Eيقوم بتطبيقات حول
أشرطة زخرفية متكررة
ومتناظرة.
 Eيطبق تشكيالت متنوعة
في الخط العربي.
 Eيحور وحدات زخرفية
من مصادر مختلفة.
 Eينفذ تطبيقات زخرفية
باستخدام خامات مختلفة.
 Eيشارك في اختيار
االعمال والتجارب
الناجحة.

