


 
 15/4/1444   التاريخ:                                                   التوقيع:         د.محمد بن إبراهيم العبدالكريم      االسم:             

 

 

  

:الصف المتوسطة المرحلة: األسبوعيف  عدد احلصص تربية فنية املادة: األول   2 

 ات احملتوىموضوع الوحدة الدراسية                                                                           األسبوع

 (1األسبوع )
 - هـ10/5/1444
 م4/12/2022

 إلى
 - هـ14/5/1444
 م8/12/2022

 الوحدة األولى:
 

 مجال النسيج

 أصالة وجمالالنسيج الشعبي الموضوع األول: 
المهارة الُمقترحة: االستقصاء عبر ُمحركات البحث؛ لجمع 

 وأنواعه وخاماته. النسيج أشغالمعلومات حول 

 أصالة وجمالالنسيج الشعبي 
 (الكرتون)نول باستخدام إنتاج نماذج نسيج  :تطبيق

 (2األسبوع )
   -هـ17/5/1444
 م11/12/2022

 إلى
  -  هـ21/5/1444

 م15/12/2022

 أصالة وجمالالنسيج الشعبي 
 لصناعة نول ؛دائي بين الطالبالُمقترحة: التكامل األالمهارة 

  بأسلوب توزيع المهاموإنتاج قِطع نسيج  خشبي

 النسيج الشعبي أصالة وجمال
 االتزان( / الترابط / اإليقاع / إثراء: أسس التكوين )الوحدة

 (3األسبوع )
 -   هـ24/5/1444

 م18/12/2022
 إلى

  -  هـ28/5/1444
 م22/12/2022

 إجازة مطولة: األحد

 ال يدرج فيه توزيع    األحد:                       

 القيم الفنية والجمالية للمنسوجاتالموضوع الثاني: 

 القيم الفنية والجمالية للمنسوجات
 التذوق الفني واإلدراك الجمالي الُمقترحة: ُمنطلقات المهارة

 (4األسبوع )
 -  هـ1/6/1444

 م25/12/2022
 إلى

 -    هـ5/6/1444
 م29/12/2022

 

 القيم الفنية والجمالية للمنسوجات
 نسيج إنتاج تكويناتفي التطبيق: استثمار قصاصات األقمشة 

 القيم الفنية والجمالية للمنسوجات

 (5األسبوع )
 -    هـ8/6/1444

 م1/1/2023
 إلى

   -   هـ12/6/1444
 م5/1/2023

 
 

 
 

 الوحدة الثانية:
 

 أشغال المعادنمجال 

 التشكيل المباشر باألسالك المعدنيةالموضوع األول: 
 التطبيق: النمذجة وعرض أعمال فنية ُمعدة مسبقًا

 التشكيل المباشر باألسالك المعدنية
الحياة  المهارة: االستفادة من األسالك المعدنية المستهلكة في

 جماليةإبداعية ونتاج أعمال فنية ذات قيمة إل اليومية

 (6األسبوع )
     هـ15/6/1444
 م8/1/2023

 إلى 
  -  هـ19/6/1444

 م12/1/2023

 الموضوع الثاني: مجسمات جمالية

 مجسمات جمالية
المهارة الُمقترحة: االستقصاء عبر ُمحركات البحث؛ للتعرف على 

 .وعرضها األساليب الفنية في تشكيل المجسمات المعدنية

 هـ1444 الثاني للعام الدراسيفصل الدراسي المحتوى الدراسي على األسابيع في ال توزيع
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 (7األسبوع )
 -   هـ22/6/1444

 م15/1/2023
 إلى

  - هـ26/6/1444
 م19/1/2023

إجازة مطولة: األحد 
 واالثنين

 ال يدرج فيه توزيع األحد:   

 اإلثنين:   ال يُدرج فيه توزيع

 مجسمات جمالية
 التطبيق: النمذجة وعرض أعمال فنية ُمعدة مسبقًا

 مجسمات جمالية

 (8األسبوع )
 -  هـ29/6/1444

 م22/1/2023
 إلى

 -  هـ4/7/1444
 م26/1/2023

 
 الوحدة الثالثة:

 
 مجال الرسم

 فن العمارة في بالديالموضوع األول: 
 السعودية لقيم الجمالية في المباني التراثيةا مهارة: وصف

 فن العمارة في بالدي
 التطبيق: منظور عين الطائر/ منظور عين الدودة

 (9األسبوع )
 -   هـ7/7/1444

 م29/1/2023
 إلى

  -   هـ11/7/1444
 م2/2/2023

 فن العمارة في بالدي
 الُمقارنة الموضوعية والجمالية بين المباني قديًما وحديثًامهارة: 

 فن العمارة في بالدي

 (10األسبوع )
 -    هـ14/7/1444

 م5/2/2023
 إلى

    هـ18/7/1444
 م9/2/2023

 المشروع الفصلي

 المشروع الفني الفصلي:

 تنفيذ(الأساليب  -إنتاج األفكار  -عملياته  -)أهدافة 

 :الفصليالفني المشروع 
 إثراء: استعراض أفكار وخامات وأدوات لتنفيذ المشروعات

 االلمام بأولويات التخطيط ومراحل التنفيذ و

 (11األسبوع )
 -   هـ21/7/1444

 م12/2/2023
 إلى

  -  هـ25/7/1444
 م16/2/2023

 

 :الفصليالفني  لمشروعلإثراءات 
 ( في إنتاج أعمال فنية بخامات متنوعة1تطبيقات تشكيلية )

 

 :الفصليالفني  لمشروعلإثراءات 
 ( في إنتاج أعمال فنية بخامات متنوعة2تطبيقات تشكيلية )

 

 (12األسبوع )
   - هـ28/7/1444

 م19/2/2023
 إلى

  -  هـ3/8/1444
 م23/2/2023

إجازة يوم التأسيس: 
 األربعاء والخميس

 المشروع الفني )الفصلي(
 إخراج األعمال الفنيةمهارات: استخدام األساليب الحديثة في 

 المشروع الفني )الفصلي(
 الوصف الفني لألعمال التشكيلية وأُسس تذوقها ونقدها مهارات: 

 األربعاء:                            ال يدرج فيه توزيع

 ال يدرج فيه توزيع                       الخميس:     

 (13األسبوع )
 االختبارات

 -  هـ6/8/1444
 م26/2/2023

 إلى
 -   هـ10/8/1444

 م2/3/2023

 ------------- اختبارات نهاية الفصل الدراسي


