اخلطة الدراسية للمواد االختيارية للتعليم الفين واملهين ( التعليم الثانوية )
للعام الدراسي 2019 / 2018م
مساق  :الرسم والتلوين
رمز الكتاب  :فنو211
عدد الساعات1 :
التوقيت الزمني
األسبوع
الشهر
األسبوع الثاني
شهر
سبتمبر

شهر
أكتوبر

شهر
نوفمبر

1

التعرف على طبيعة المساق
ومتطلبات دراسته

األسبوع الثالث

1

األسبوع الرابع

1

األسبوع االول

1

األسبوع الثاني

1

األسبوع الثالث

1

األسبوع الرابع

1

األسبوع االول

1

الفصل األول :
مدخل الى الفن التشكيلي

توضيح لطبيعة مقرر الرسم والتلوين وملخص المحتوى
المطلوب دراسته في بداية الفصل الدراسي وقياس قدرات
الطلبة .
مفهوم الفن التشكيلي  ،الفن البدائي  ،نظرة الحضارة
اإلسالمية للفنون  ،الفنون القديمة ،
فنون عصر النهضة والمدارس الفنية الحديثة (الكالسيكية/
االنطباعية  /التأثيرية /التكعيبية  /التجريدية  /السريالية)
وابرز الفنانين واعمالهم الفنية.
التكوين  ،الخطوط  ،النسب  ،الضوء واللون  ،دائرة اللون ,
تصنيف االلوان ،الضوء والظل ،الملمس.
تعريف المنظور اساسيات المنظور وانواعه.
تطبيق عملي للمنظور
أدوات وخامات الرسم بقلم الرصاص والفحم  ،األلوان المائية
والكواش  ،ألوان باستيل  ،ألوان األكريليك ،األلوان الزيتية ،
والورق والفرش المستخدمة لألعمال الفنية .

الفصل الثاني :
عناصر الفن التشكيلي
المنظور وأنواعه
انجاز فني 1
الفصل السادس :
األدوات والخامات المستخدمة
في الفن التشكيلي
الفصل الثالث:
دراسة العناصر
الفصل الرابع:
تقنيات التلوين
انجاز فني 2

تقنية قلم الرصاص  ،تقنية األلوان المائية  ،تقنية ألوان
األكريليك.
تقنية قلم الرصاص ( تطبيق عملي )

األسبوع الثاني

1

يتبع

التطبيق العملي لما سبق

األسبوع الثالث

1

انجاز فني 3

تقنية ألوان االكريليك أو المائية ( تطبيق عملي )

األسبوع الرابع

1

يتبع

التطبيق العملي لما سبق

األسبوع االول
شهر
ديسمبر

عدد
الحصص

المحتوى الدراسي

التوصيف

األسبوع
الثاني الى الرابع

العناصر الطبيعية  ،العناصر المصنعة

الحركة الفنية في البحرين  ،التجمع الفني األول  ,التجمع
الفصل الخامس :
1
التشكيلي ،ابرز التجمعات وابرز الفنانين الرواد واعمالهم
الفن التشكيلي في البحرين
الفنية.
تطبيق عملي لعمل فني يراعي فيه أكثر من خبرة فنية من
3
مشروع نهاية الفصل الدراسي
الدروس المشروحة.
امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني
 15حصة

مالحظة ( :)1حماور امتحان املنتصف (الفصل األول :مدخل اىل الفن التشكيلي  ،الفصل الثاني :عناصر الفن التشكيلي ماعدا املنظور ،
الفصل السادس :األدوات واخلامات املستخدمة يف الفن التشكيلي).

مالحظة( :)2يتم تغيري تواريخ اخلطة الزمنية للمساقات وفق الشهور الدراسية للفصل الدراسي يف العام اجلديد  2019لكل مساق على حدة حسب
خطة تنزيل املقرر يف جدول التسجيل.

اخلطة الدراسية للمواد االختيارية للتعليم الفين واملهين ( التعليم الثانوية )
للعام الدراسي 2019 / 2018م
مساق  :التصميم باحلاسوب
رمز الكتاب  :فنو / 214رمز التعليم الفين واملهين  :فنو 883
عدد الساعات1 :
التوقيت الزمني
األسبوع
الشهر

شهر
سبتمبر

شهر
أكتوبر

شهر
نوفمبر

شهر
ديسمبر

عدد
الحصص

المحتوى الدراسي

األسبوع الثاني

1

عقد االتفاقية االختبار التشخيصي

األسبوع الثالث

1

الباب األول  :مقدمة عن التصميم
الجرافيكي

األسبوع الرابع

1

الباب الثاني :
 مبادئ التصميم الجرافيكي-عناصر التصميم االساسية

األسبوع األول

1

األسبوع الثاني

1

انجاز فني 1
يتبع الباب الثاني :
 حجم العناصر في التصميمالجرافيكي
عناصر التصميم الجماليةانجاز فني 2
الباب الرابع  :تطبيقات عملية

عنصر اللون

التوصيف
االتفاقية مع الطلبة  ،االختبار التشخيصي العملي  ،اعداد ملف
الطالب.
 مفهوم الفن الجرافيكي  ،تاريخها.
 اهم المدارس وابرز سماتها :مدرسة الباوهاوس،
حركة التصميم في سويسرا  ،مدرسة نيويورك.



عناصر بناء التصميم الجرافيكي  ،أنواع الصور .
العناصر األساسية ( النقطة  ،الخط  ،الشكل ،
الملمس  ،الفراغ  ،اللون).



صفات اللون ،توافق األلوان في التصميم  ،ألوان
الشاشة  ،ألوان الطباعة  ،تأثير األلوان على
التصميمات الجرافيكية.
التطبيق العملي على ما سبق




حجم العناصر في التصميم الجرافيكي
العناصر الجمالية( الوحدة ،الحركة  ،التوازن ،اإليقاع
 ،مركز السيادة)

األسبوع الثالث

1

األسبوع الرابع

1

األسبوع األول

1

األسبوع الثاني

1

مهارات التصميم بالحاسوب

األسبوع الثالث

1

انجاز فني 3

التطبيق العملي على ما سبق

األسبوع الرابع

1

األسبوع األول

1

يتبع
أنواع التصميمات الجرافيكية

التطبيق العملي
الشعارات  ،الملصقات االعالنية  ،أغلفة الكتب  ،بطاقات
االعمال  ،التصميمات التعبيرية .

األسبوع الثاني
الى الرابع

3
 15حصة

التطبيق العملي على ما سبق
مجاالت استخدام التصميم الجرافيكي  ،اشكال التصميمات
الجرافيكية  ،إجراءات تنفيذها  ،عوامل نجاحها
التطبيق العملي ( التالعب بالصور  ،انشاء الرسوم  ،التالعب
بالنصوص والكلمات  ،التلوين وإضافة المالمس  ،إضافة
التأثيرات المختلفة )

تطبيق عملي فني يراعي أكثر من خبرة فنية من الدروس
مشروع نهاية الفصل الدراسي
المشروحة.
امتحان نهاية الفصل الدراسي

مالحظة :حماور امتحان املنتصف ( الباب األول  :مقدمة يف التصميم اجلرافيكي  ،الباب الثاني  :مبادئ التصميم اجلرافيكي ماعدا أسس التصميم
اجلمالية )
مالحظة :يتم تغيري تواريخ اخلطة الزمنية للمساقات وفق الشهور الدراسية للفصل الدراسي يف العام اجلديد  2019لكل مساق على حدة حسب خطة
تنزيل املقرر يف جدول التسجيل.

