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 -السنة السادسة  –للتربية الموسيقية  السنوي المخطط

 التعبير عن األحاسيس والتصورات والمواقف والتواصل بصيغ مختلفة كفاية مجال التنشئة الفنية

 التعبير والتواصل بتوظيف القدرات الصوتية واإليقاعية كفاية التربية الموسيقية

 مكون الكفاية
 عاتاألداء الجيد لألناشيد واإليقا 
 األداء الجيد لألناشيد واإليقاعات 

 توظيف المكتسبات الموسيقية الناتجة عن التذوق واالستماع

 األداء المستهدف في آخر كل ثالثية تالمحتويا المميزة األهداف

 الغناء دون المصاحبة بالة تسجيل أو بالة موسيقية 
 الغناء دون مساعدة من قبل المعلم أو طرف آخر 
 ت الموسيقية العربية من خالل أداء محاكاة المقاما

 األناشيد

 أناشيد متنوعة لحنا وكلمة 
 النشيد الوطني الرسمي 
  أناشيد ملحنة في المقامات العربية التالية:الراست
 سيكاه -بياتي  –

 الثالثية األولى:
  يؤدي أناشيد يتخيرها ملحنة في مقامات عربية 

 الثالثية الثانية:
  وحدات عأترب زاويطبق خاليا إيقاعية ال تتج 
 يميز سمعا بين اآلالت الوترية والهوائية واإليقاعية 

 الثالثية الثالثة:
   يؤدي مختلف الحركات الصوتية واألوزان

 المدروسة في صلب أناشيد يتخيرها

 مسايرة اإلنشاد باإليقاع 
  /األوزان المدروسة: الوحدة المبسطة / الخطوة

 الخطوة المقسومة / الختم

 ازين المقررة والخاليا اإليقاعية المتكونة من تطبيق المو
 وقت ونصفي الوقت ونفس

 الموازين المدروسة 
 خاليا إيقاعية ال تتجاوز األربع وحدات تطبيقا فقط 

 التمييز سمعا بين مختلف اإليقاعات المكتسبة 
 مختارات غنائية 
 معزوفات فردية 

  التمييز سمعا بين اآلالت الموسيقية المتعرف إلى
 تها منفردة أو ضمن مجموعةأصوا

  ،معزوفات مجموعية متنوعة اآلالت: وترية
 إيقاعيةهوائية، 

االستماع إلى األنغام والقطع الموسيقية المثيرة للعناصر 
 المدروسة

 :مقطوعة تتضمن 
 األصوات الحادة والغليظة 
 السرعة والبطء في اإليقاع واللحن 
 الفقرات القوية والضعيفة 
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 لو  يي التربية الموسيقيةمخطط الثالثي األ
 مختلفة بصيغ والتواصل والمواقف والتصورات األحاسيس عن التعبير            كفاية المجال:

 واإليقاعية الصوتية القدرات بتوظيف والتواصل التعبير كفاية التربية الموسيقية

 مكون الكفاية
 لألناشيد واإليقاعات الجيد األداء 
 اإليقاعاتو لألناشيدالجيد  األداء 

 توظيف المكتسبات الموسيقية الناتجة عن التذوق واالستماع
 

 األنشودة المحتوى الهدف المميز الحصة الشهر

بر
تو
أك

 

  الغناء :األداء السليم يغني المعلم من خالل أنشودة:  .1

   الوحدة اإليقاعية   .2

3.  

يميزززززز المزززززتعلم سزززززمعا بزززززين آلتزززززي   و     بزززززين آالت 
 وعة( من خالل معزوفات....)منفردة ضمن مجم

 تصنيف اآلالت الموسيقية إلى: إيقاعية ووترية وهوائية:
 اآلالت الموسيقية الوترية 
 اآلالت الموسيقية الهوائية 
 اآلالت الموسيقية الوترية والهوائية 
 اآلالت الموسيقية اإليقاعية 

  

بر
فم
نو

 

4.  
يميززز المززتعلم بززين الفقززرات القويززة والضززعيفة عززن  ريزز  

 ى أنغام أو ق ع موسيقيةاالستماع إل
 الوقت القوي والوقت الضعيف في اإليقاع

 أغنية الصبح 
 هوى و ني المعزاة وابنها 
 قالت ال ير 
 تحية األم 

5.  

ي ب  المتعلم وزن  الخ وة  أثناء محاكاتز  لمقزام   مزن 
 خالل أنشودة  

 وزن الخ وة

 أغنية الصبح 
 اجمل تبرع 
 أغنية بلدي 
 هوى و ني 
 تحية العلم 

بر
سم

دي
 

6.  

 محاكاة مقام الراست يحاكي المتعلم مقام  الراست  من خالل أنشودة: 

 يخضراء يا و ن 
 احبك مدرستي 
 تحية رمضان 
 تحية العلم 
 قصة  ير 

يميزززز المزززتعلم سزززمعا بزززين آلتزززي   و      بزززين آالت     .7
 )منفردة ضمن مجموعة( من خالل معزوفات

   التمييز سمعا بين البعض من اآلالت الوترية

 الثالثي الثاني يي التربية الموسيقيةمخطط 
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 مختلفة بصيغ والتواصل والمواقف والتصورات األحاسيس عن التعبير           كفاية المجا :

 واإليقاعية الصوتية القدرات بتوظيف والتواصل التعبير كفاية التربية الموسيقية:

 األنشودة المحتوى الهدف المميز ةالحص الشهر

ي
نف
جا

 

8.  

 وزن الوحدة المبس ة لم وزن  الوحدة المبس ة  أثناء محاكات  لمقام   من خالل أنشودة  ي ب  المتع

 تحية رمضان 
  بين الكتاب

 والحاسوب
  فداك الروح يا

 خضراء
 تحية األم 

9.  
 يميز المتعلم بين وزني الخ وة والوحدة المبس ة

التمييز بين وزني الخ وة والوحدة 
 المبس ة

  

رات القويززة والضززعيفة عززن  ريزز  االسززتماع إلززى أنغززام أو ق ززع يميززز المززتعلم بززين الفقزز  .10
 موسيقية

التمييزززززز بزززززين الفقزززززرات القويزززززة 
 والفقرات الضعيفة

  

11.  
 وزن الختم في شكل  األول ي ب  المتعلم وزن  الختم  أثناء محاكات  لمقام   من خالل أنشودة  

 ساعي البريد 
 المعزاة وابنها 
 المعزاة وابنها 

ي
فر
في

 

12.  
 محاكاة مقام البياتي متعلم مقام بياتي  من خالل أنشودة  يحاكي ال

 أغنية بلدي 
 العهد عهدنا 

وحزدات إيقاعيزة...( أثنزاء  عي ب  المتعلم) وحدتين ايقاعيتين ثالث وحدات إيقاعيزة أترب  .13
 محاكات  لمقام   من خالل أنشودة  

   الوقت ونصفاه

س
ار
م

 

الت   )منفردة ضمن مجموعة( من خزالل يميز المتعلم سمعا بين آلتي   و      بين آ  .14
 معزوفات

التمييززززز بززززين الززززبعض مززززن اآلالت 
 الهوائية

  

يميززز المززتعلم بززين األصززوات الحززادة والغليظززة عززن  ريزز  االسززتماع إلززى أنغززام أو ق ززع   .15
 موسيقية

التمييزززززز بزززززين األصزززززوات الحزززززادة 
 واألصوات الغليظة
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 مخطط الثالثي الثالث يي التربية الموسيقية

 مختلفة بصيغ والتواصل والمواقف والتصورات األحاسيس عن التعبير           اية المجا :كف

 واإليقاعية الصوتية القدرات بتوظيف والتواصل التعبير كفاية التربية الموسيقية:

 األنشودة المحتوى الهدف المميز الحصة 

ل
ري

اف
 

16.  
م"" من خالل يطبق المتعلم وزن "الخطوة المقسومة" أثناء محاكاته لمقا

 أنشودة""
 وزن الخطوة المقسومة

 أغنية بلدييخضراء يا وطن/ 
 الخريف/لعبة الغميضة/تحية العلم 
 بين الكتاب والحاسوب/العهد عهدنا 

يميز المتعلم سمعا وزن الخطوة المقسومة منن وزنني الخطنوة والوحندة   .17
 المبسطة

   تمييز وزن الخطوة المقسومة

وحندات  ععيتين/ثالث وحندات إيقاعينة/أتربيطبق المنتعلم  وحندتين ايقنا  .18
 إيقاعية...( أثناء محاكاته لمقام"" من خالل أنشودة""

 العهد عهدنا  الوقت ونصفاه والنفس

19.  
 فداك الروح يا خضراء  محاكاة مقام السيكاه يحاكي المتعلم مقام "سيكاه" من خالل أنشودة "

20.  
 قصة طير  وزن الختم في شكله الثاني _توظيف النفس( من خالل أنشودة"" يطبق المتعلم وزن "الختم" أثناء محاكاته لمقام""

ي
ــا
ـــ
م

 

يميننز المننتعلم سننمعا بننين وزننني"" و "" مننن خننالل مختننارات غنائيننة/   .21
 معزوفات فردية

   التمييز بين نوعي وزن الختم

22.  
 احبك مدرستي  تمييز وزن الختم يميز المتعلم سمعا وزن الختم من األوزان المدروسة

23.  
   الغناء دون مصاحبة يغني المتعلم من خالل أنشودة: دون مصاحبة بآلة

يميننز المننتعلم بننين السننرعة والننبطء فنني اإليقنناع واللحننن عننن طريننق   .24
 أو قطع موسيقية أنغاماالستماع إلى 

   السرعة والبطء في اإليقاع واللحن

 يغني المتعلم من خالل أنشودة: دون مساعدة منن قبنل المعلنم أو طنرف  .25
 آخر

   الغناء دون مساعدة
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 للتربية التشكيلية السنوي المخطط

 مختلفة بصيغ والتواصل والمواقف والتصورات األحاسيس عن التعبير           كفاية المجا :

 تشكيلية لمبادئ تستجيب تقنيات وفق مشاريع بإنجاز والتواصل التعبير كفاية التربية التشكيلية:

 
 المحتويات لمميزةاألهداف ا مكونات الكفاية

إنجاز مشروع تشكيلي 
باعتماد مبدأي الحركة 
والتوازن بالخط واللون 

 والشكل والكتلة

 الخط واألشكال بمختلف اتجاهاتها وأوضاعها وخصائصها إدراك العالقة الخطية وتوظيفها لهيكلة موضوع على فضاء ثنائي أو ثالثي األبعاد

اء المسنتعمل لتحقينق تنوازن العناصنر المهيكلنة للعمنل المقارنة بين الملء والفراغ على الفض
 المنجز عند التعبير عن الحركة

 الخطوط بأنواعها وخاصيتها 
 األشكال المقطعة 
 الكتل البسيطة 

إدراك العالقة بين الكتلة البسيطة والكتلة المركبة وتوظيفها حسب خاصيتها المختلفنة لتحقينق 
 الحركة والتوازن

 الكتلة البسيطة 
 ة المركبةالكتل 
 الحذف/اإلضافة 
 الحذف واإلضافة معا 
 التمليس 

 عناصر مجمعة من المحيط  إقامة عالقة بين فضاء الحامل واألشكال المقطعة لتحقيق التوازن بين الملء والفراغ

إنجاز مشروع تشكيلي 
باعتماد مبدأ اإليقاع بالخط 

 واللون والشكل والكتلة

 فها لتحقيق إيقاعات على مسطح أو مجسمتوليد األلوان وفق عالقة تدرج وتوظي
 األلوان الحارة: التدرج فيما بينها 
 األلوان الباردة: التدرج فيما بينها 

 إدراك العالقات الخطية وتوظيفها الثراء فضاء باعتماد اإليقاع
 الخطوط حسب خاصيتها: التباين/التقارب 
 الشكل والخط 

 عناصر المحيط: الورق/القماش/الجلد الطبيعي/الجلد االصطناعي  قيق التداول واإليقاع والملء والفراغتوظيف األشكال المقطعة بمختلف خصائصها لتح

 كتل ذات أشكال وأحجام مختلفة  توظيف كتل متنوعة إلنجاز مجسم باعتماد اإليقاع الكتلي

إنجاز مشروع تشكيلي 
باعتماد مبدأ التضاّد بالخط 

 واللون والشكل والكتلة

 تقارب وتباعد بين األلوان في مجال فروقها الضوئية واللونية إقامة عالقات
  األلنوان الفاتحننة، األلننوان الوسننيطة، األلنوان الداكنننة، باعتبننار الفننروق

 الضوئية واللونية

 خاصيات الخطوط: الرقيقة/السميكة  إقامة عالقات تباين بين مختلف الخطوط

 الكتل البسيطة / الكتل المركبة  المركبة إلنجاز عمل تشكيلي مجسمإقامة عالقات تضاّد بين الكتل البسيطة والكتل 

 التباعد والتقارب في الخصائص اللمسية والبصرية  إقامة عالقات تقارب بين األشكال المقطعة لتوظيفها حسب خصائص خاماتها الحسية



                                                                    السنة السادسة                                             وزارة التربية والتكوين                     

 مدرسة                                         خارطة الوحدات للتعلمات األساسية في مجال التنشئة الفنية                                          اإلدارة الجهوية للتعليم 

  

 

 للتربية التشكيلية الثالثي األلو  مخطط

 مختلفة بصيغ والتواصل والمواقف والتصورات ألحاسيسا عن التعبير           كفاية المجا :

 تشكيلية لمبادئ تستجيب تقنيات وفق مشاريع بإنجاز والتواصل التعبير كفاية التربية التشكيلية:

المشروع 
 التشكيلي

الحصص الضرورية لتحقيق 
 المشروع

 أهداف حصص المشروع السلوكات التربوية المرتقبة خالل مسار تحقيق المشروع

شنننننننننننننننيط تن .1
الننننننننننننننننننننرواق 

 المدرسي

ر 
وب

كت
أ

- 
ر
مب
وف

ن
 

1.  
 تأسيس المشروع

  تحسننيس بالظنناهرة أو الموقننف أو الحدث/تسنناؤالت/ترغيب فنني التواصننل والتعبير/اقتننراح
المشننننروع/تحديد هدفه/تصننننور مراحننننل اإلنجاز/ضننننبط الوسننننائل الضرورية/تصننننور طرائننننق 

 اإلنجاز/ضبط محطات التقييم
  

2.  

 التعلمات المنهجية

  اقتراح وضعية مشكل ذات عالقة بالمشروع/تقديم التعليمنة/إنجاز المطلنوب بناالنطالق فني
المشنننننروع/عرم األعمنننننال وقراءتها/اكتشننننناف المعنننننارف المسنننننتهدفة منننننن خنننننالل المنجنننننز 
وحوصلتها/إثراء المعارف المكتشفة/تقييم المعارف المكتشنفة خنالل الحصنة فني عالقتهنا بالهندف 

 المقرر

 مختلنف اتجاهاتهنا وتوظيفهنا لهيكلنة موضنوع  تعرف العالقنات بنين
 تشكيلي على فضاء ثنائي األبعاد للتعبير عن الحركة والتوازن

  توظيننف العالقننات بننين الخطننوط بمختلننف خصائصننها للتعبيننر عننن
 الحركة والتوازن على فضاء ثالثي األبعاد

3.  

4.  
 يالتعلم االندماج

 جنة اعتمنادا علنى منا وقنع إقنراره فني مواصلة المشروع وتوظينف المكتسنبات بصنورة مدم
 الحصة األولى واكتسابه في الحصتين السابقتين

  التعبيننننر عننننن الحركننننة بواسننننطة الخطننننوط بأنواعهننننا واتجاهاتهننننا
 وخصائصها على فضاء ثنائي أو ثالثي األبعاد

اإلنتننننناج الشخصننننني   .5
 واالستقاللية

 المعرفني/تقييم مرحلني عمل فردي/جماعي لمواصلة المشروع باستخدام المكتسب التقنني و
تشخيصي/تعديل/عرم اإلنتاج الشخصي/التقييم الذاتي للمشروع والوقنوف علنى معنارف تاليفينة  

 وإثراؤها بأعمال من الفن الحديث

  إنتاج شخصي في المشروع للتعبير عن الحركة والتوازن بتوظينف
  .6 الخطوط بما يستجيب لالختيار الشخصي

المعنننننننرم  .2
البيئننننننننننننننننننننننني 
المدرسننننننننننننني: 

 طيرانال

ر 
مب
وف

ن
- 

ر
مب
س
دي

 

1.  
 تأسيس المشروع

  تحسننيس بالظنناهرة أو الموقننف أو الحدث/تسنناؤالت/ترغيب فنني التواصننل والتعبير/اقتننراح
المشننننروع/تحديد هدفه/تصننننور مراحننننل اإلنجاز/ضننننبط الوسننننائل الضرورية/تصننننور طرائننننق 

 اإلنجاز/ضبط محطات التقييم
  

2.  
 التعلمات المنهجية

 قة بالمشروع/تقديم التعليمنة/إنجاز المطلنوب بناالنطالق فني اقتراح وضعية مشكل ذات عال
المشنننننروع/عرم األعمنننننال وقراءتها/اكتشننننناف المعنننننارف المسنننننتهدفة منننننن خنننننالل المنجنننننز 
وحوصلتها/إثراء المعارف المكتشفة/تقييم المعارف المكتشنفة خنالل الحصنة فني عالقتهنا بالهندف 

 المقرر

 مال األشنننكال التعبينننر عنننن الحركنننة باسنننتعمال الخطنننوط أو باسنننتع
 المقطعة وتحقيق التوازن بين الملء والفراغ على الفضاء

 التعبير عن الحركة باستعمال الكتلة 
3.  

4.  
 يالتعلم االندماج

  مواصلة المشروع وتوظينف المكتسنبات بصنورة مدمجنة اعتمنادا علنى منا وقنع إقنراره فني
 الحصة األولى واكتسابه في الحصتين السابقتين

 الشنكل والكتلنة للتعبينر عنن الحركنة والتنوازن بنين استعمال الخط و
 الملء والفراغ

اإلنتننننناج الشخصننننني   .5
 واالستقاللية

  عمل فردي/جماعي لمواصلة المشروع باستخدام المكتسب التقنني والمعرفني/تقييم مرحلني
تشخيصي/تعديل/عرم اإلنتاج الشخصي/التقييم الذاتي للمشروع والوقنوف علنى معنارف تاليفينة  

 ا بأعمال من الفن الحديثوإثراؤه

  بتوظيننننف الخطننننوط واألشننننكال والكتننننل بمننننا يسننننتجيب لالختيننننار
  .6 الشخصي
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 للتربية التشكيلية الثالثي الثاني مخطط

 مختلفة بصيغ والتواصل والمواقف والتصورات األحاسيس عن التعبير           كفاية المجا :

 تشكيلية لمبادئ تستجيب تقنيات وفق مشاريع نجازبإ والتواصل التعبير كفاية التربية التشكيلية:

 

المشروع 
 التشكيلي

الحصص الضرورية لتحقيق 
 المشروع

 أهداف حصص المشروع السلوكات التربوية المرتقبة خالل مسار تحقيق المشروع

متحنننننننننننننف  .3
الطبيعننة -القسننم

 -الصامتة

ي
نف
جا

 

1.  
 تأسيس المشروع

 غيب فننني التواصنننل والتعبير/اقتنننراح تحسنننيس بالظننناهرة أو الموقنننف أو الحدث/تسننناؤالت/تر
المشنننننروع/تحديد هدفه/تصنننننور مراحنننننل اإلنجاز/ضنننننبط الوسنننننائل الضرورية/تصنننننور طرائنننننق 

 اإلنجاز/ضبط محطات التقييم
  

2.  

 التعلمات المنهجية

  اقتننراح وضننعية مشننكل ذات عالقننة بالمشننروع/تقديم التعليمننة/إنجاز المطلننوب بنناالنطالق فنني
ا/اكتشنننننناف المعننننننارف المسننننننتهدفة مننننننن خننننننالل المنجننننننز المشننننننروع/عرم األعمننننننال وقراءته

وحوصننلتها/إثراء المعننارف المكتشننفة/تقييم المعننارف المكتشننفة خننالل الحصننة فنني عالقتهننا بالهنندف 
 المقرر

  التعبيننر عننن الحركننة والتننوازن بننين المننلء والفننراغ عننند تجميننع
 العناصر المقطعة على فضاء الحامل

 لكتلننة وتقنيننات الحننذف التعبيننر عننن الحركننة والتننوازن باعتمنناد ا
 واإلضافة والتمليس

3.  

4.  
 يالتعلم االندماج

  مواصننلة المشننروع وتوظيننف المكتسننبات بصننورة مدمجننة اعتمننادا علننى مننا وقننع إقننراره فنني
 الحصة األولى واكتسابه في الحصتين السابقتين

  التعبير عنن الحركنة والتنوازن بنين المنلء والفنراغ باعتمناد الكتنل
 ة وبتقنيات مختلفةواألشكال المقطع

5.  
اإلنتننناج الشخصننني 

 واالستقاللية

  عمنل فردي/جمنناعي لمواصننلة المشننروع باسنتخدام المكتسننب التقننني والمعرفنني/تقييم مرحلنني
تشخيصنني/تعديل/عرم اإلنتنناج الشخصنني/التقييم الننذاتي للمشننروع والوقننوف علننى معننارف تاليفيننة  

 وإثراؤها بأعمال من الفن الحديث

 شكال المقطعة والتقنيات بما يسنتجيب لالختينار بتوظيف الكتل واأل
  .6 الشخصي

الننننننننننننننركن  .4
التننننننننننننننناريخي 

موعنننند -للقسننننم
منننع الحضنننارة 
 -اإلسنننننننننننالمية

الزخرفننننننننننننننننة 
 والمعمار

ي 
ر
يف
ف

– 
س

ر
ــا
ـــ
مــ

 

1.  
 تأسيس المشروع

  تحسنننيس بالظننناهرة أو الموقنننف أو الحدث/تسننناؤالت/ترغيب فننني التواصنننل والتعبير/اقتنننراح
مراحنننننل اإلنجاز/ضنننننبط الوسنننننائل الضرورية/تصنننننور طرائنننننق  المشنننننروع/تحديد هدفه/تصنننننور

 اإلنجاز/ضبط محطات التقييم
  

2.  
 التعلمات المنهجية

  اقتننراح وضننعية مشننكل ذات عالقننة بالمشننروع/تقديم التعليمننة/إنجاز المطلننوب بنناالنطالق فنني
المشننننننروع/عرم األعمننننننال وقراءتها/اكتشنننننناف المعننننننارف المسننننننتهدفة مننننننن خننننننالل المنجننننننز 

اء المعننارف المكتشننفة/تقييم المعننارف المكتشننفة خننالل الحصننة فنني عالقتهننا بالهنندف وحوصننلتها/إثر
 المقرر

 توليد تدرج إيقاعي لأللوان على مسطح أو مجسم 
 3 تحقيق اإليقاع بالكتل إلنجاز مجسم.  

4.  
 يالتعلم االندماج

  مواصننلة المشننروع وتوظيننف المكتسننبات بصننورة مدمجننة اعتمننادا علننى مننا وقننع إقننراره فنني
 الحصة األولى واكتسابه في الحصتين السابقتين

  توظيف الخنط واللنون واألشنكال المقطعنة والكتنل علنى مسنطح أو
 مجسم للتعبير عن اإليقاع

5.  
اإلنتننناج الشخصننني 

 واالستقاللية

  عمنل فردي/جمنناعي لمواصننلة المشننروع باسنتخدام المكتسننب التقننني والمعرفنني/تقييم مرحلنني
شخصنني/التقييم الننذاتي للمشننروع والوقننوف علننى معننارف تاليفيننة  تشخيصنني/تعديل/عرم اإلنتنناج ال
 وإثراؤها بأعمال من الفن الحديث

 منجزات تعبيرية تشكيلية في مواضيع المشروع باعتماد اإليقاع 
6.  
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 للتربية التشكيلية الثالثي الثالث مخطط

 مختلفة بصيغ تواصلوال والمواقف والتصورات األحاسيس عن التعبير           كفاية المجا :

 تشكيلية لمبادئ تستجيب تقنيات وفق مشاريع بإنجاز والتواصل التعبير كفاية التربية التشكيلية:

 

 المشروع
 التشكيلي

الضرورية  الحصص
 المشروع لتحقيق

 المشروعحصص  أهداف خالل مسار تحقيق المشروع المرتقبةالتربوية  السلوكات

تنشننننننننننننننننننننيط  .5
الفضنننننننننننننننننناءات 

المشنهد -المدرسية
 الطبيعي

ل
ري

أف
 

تأسننننننننننننننننننننيس   .1
 المشروع

  تحسننننيس بالظنننناهرة أو الموقننننف أو الحدث/تسنننناؤالت/ترغيب فنننني التواصننننل والتعبير/اقتننننراح
المشروع/تحديد هدفه/تصور مراحل اإلنجاز/ضنبط الوسنائل الضرورية/تصنور طرائنق اإلنجاز/ضنبط 

 محطات التقييم
  

2.  
التعلمننننننننننننننننات 

 المنهجية

 روع/تقديم التعليمنننة/إنجاز المطلنننوب بننناالنطالق فننني اقتنننراح وضنننعية مشنننكل ذات عالقنننة بالمشننن
المشروع/عرم األعمنال وقراءتها/اكتشناف المعنارف المسنتهدفة منن خنالل المنجنز وحوصنلتها/إثراء 

 المعارف المكتشفة/تقييم المعارف المكتشفة خالل الحصة في عالقتها بالهدف المقرر

 تقاربتوظيف الخطوط بمختلف خاصيتها للتعبير عن التباين وال 
  توظيننف األلننوان بمختلننف درجاتهننا الضننوئية للتعبيننر عننن التبنناين

  .3 والتقارب

الننننننننننننننننننننننننتعلم   .4
 ياالندماج

  مواصلة المشروع وتوظيف المكتسبات بصورة مدمجة اعتمادا على منا وقنع إقنراره فني الحصنة
 األولى واكتسابه في الحصتين السابقتين

 تهننا الضننوئية توظيننف بمختلننف خاصننيتها واأللننوان بمختلننف درجا
 للتعبير عن التباين والتقارب 

اإلنتننننننننننننننننننننناج   .5
الشخصنننننننننننننني 

 واالستقاللية

  عمنننل فردي/جمننناعي لمواصنننلة المشنننروع باسنننتخدام المكتسنننب التقنننني والمعرفننني/تقييم مرحلننني
تشخيصننني/تعديل/عرم اإلنتننناج الشخصننني/التقييم النننذاتي للمشنننروع والوقنننوف علنننى معنننارف تاليفينننة  

 لحديثوإثراؤها بأعمال من الفن ا

  منجنننزات وفنننق مواضنننيع المشنننروع باعتمننناد التبننناين والتقنننارب
  .6  بالخطوط بمختلف خاصيتها واأللوان بمختلف درجاتها

أسبوع المديننة  .6
 -التضاد-العتيقة

ي
ــا
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
مــ

 

تأسننننننننننننننننننننيس   .1
 المشروع

 تننننراح تحسننننيس بالظنننناهرة أو الموقننننف أو الحدث/تسنننناؤالت/ترغيب فنننني التواصننننل والتعبير/اق
المشروع/تحديد هدفه/تصور مراحل اإلنجاز/ضنبط الوسنائل الضرورية/تصنور طرائنق اإلنجاز/ضنبط 

 محطات التقييم
  

التعلمننننننننننننننننات   .2
 المنهجية

  اقتنننراح وضنننعية مشنننكل ذات عالقنننة بالمشنننروع/تقديم التعليمنننة/إنجاز المطلنننوب بننناالنطالق فننني
منن خنالل المنجنز وحوصنلتها/إثراء  المشروع/عرم األعمنال وقراءتها/اكتشناف المعنارف المسنتهدفة

 المعارف المكتشفة/تقييم المعارف المكتشفة خالل الحصة في عالقتها بالهدف المقرر

 توظيف الكتل البسيطة وفق عالقة تضاد إلنجاز مجسم 
 3 توظيف الكتل المركبة وفق عالقة تضاد إلنجاز مجسم.  

الننننننننننننننننننننننننتعلم   .4
 ياالندماج

 سبات بصورة مدمجة اعتمادا على منا وقنع إقنراره فني الحصنة مواصلة المشروع وتوظيف المكت
 األولى واكتسابه في الحصتين السابقتين

  توظيننف التضنناد الخطنني والتضنناد اللننوني والتضنناد الكتلنني إلنجنناز
 مجسم

اإلنتننننننننننننننننننننناج   .5
الشخصنننننننننننننني 

 واالستقاللية

 ي عمنننل فردي/جمننناعي لمواصنننلة المشنننروع باسنننتخدام المكتسنننب التقنننني والمعرفننني/تقييم مرحلننن
تشخيصننني/تعديل/عرم اإلنتننناج الشخصننني/التقييم النننذاتي للمشنننروع والوقنننوف علنننى معنننارف تاليفينننة  

 وإثراؤها بأعمال من الفن الحديث

  منجننزات وفننق مواضننيع المشننروع باعتمنناد التضنناد بننين مختلننف
 مكونات اإلنجاز التشكيلي

6.  

 


